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1. Introdução 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado. 

1.1 Identificação do Projeto 

O projeto do terminal ferroviário de mercadorias de Lousado, em fase de projeto de execução, 

compreende a construção e exploração de um terminal ferroviário de mercadorias em Lousado 

(Vila Nova de Famalicão) e respetiva via de acesso. 

O terminal terá uma área de aproximadamente 25,1 ha no qual se implantarão entre outros, a 

área administrativa, a área de parqueamento de contentores, as linhas de operação de 

receção/expedição, as linhas de manobra/inversão de locomotivas e as linhas de transferência de 

carga. 

O projeto terá a sua atividade baseada no modo ferroviário para transporte de contentores a partir de e 

para os portos marítimos, em articulação com os meios rodoviários que executam os transportes entre 

as indústrias (cliente final) e o terminal. 

A via de acesso ao terminal, com uma extensão aproximada de 1,6 km, corresponde à 

beneficiação da via rodoviária atualmente existente. 

1.2 Identificação do proponente 

O proponente do projeto é a MEDWAY Terminal de Lousado S.A..  

A empresa MEDWAY, Terminal de Lousado S.A. foi constituída em 11 de Dezembro de 2018 tendo 

como objeto social a exploração de terminais rodoferroviários, movimentação de cargas, 

manuseamento e parqueamento de contentores, armazenagem de bens e mercadorias, 

prestação de serviços de natureza logística, bem como de outros serviços auxiliares e 

complementares de transporte. 

Na base da sua constituição esteve a vontade do Grupo MSC em executar este projeto, único a 

nível ibérico, preparado para servir o norte do país, uma das zonas mais exportadoras. 

A MEDWAY já opera outros terminais em Portugal através de uma empresa dedicada a esta 

atividade: a MEDWAY Terminals, S.A.. Esta empresa é concessionária de um terminal na zona de 

Lisboa, denominado parque Sul da Bobadela, explora uma licença de um espaço dedicado dentro 

do Porto de Aveiro e é proprietária de dois terminais na zona centro, mais concretamente Riachos 

e Entroncamento.  

Por motivos vários, entre os quais a estratégia de financiamento e as características do novo 

terminal, a MEDWAY decidiu criar uma empresa autónoma para este projeto. 

A MEDWAY Holding, S.A., acionista única tanto da MEDWAY Terminal de Lousado S.A. como da 

MEDWAY Terminals, S.A. é a empresa do Grupo MSC em Portugal que se dedica às atividades de 

logística terrestre que vão desde a armazenagem de todo o tipo de produtos ao transporte 

ferroviário de mercadorias. No fundo, baseia a sua atividade na chamada intermodalidade, 

dispondo para isso de meios próprios em todas as áreas.  

No caso dos terminais rodoferroviários, também conhecidos como Portos Secos ou terminais de 

transferência de carga, a experiência da MEDWAY é ímpar pois é a herdeira da antiga CP Carga 

que em tempos foi proprietária e explorava a quase totalidade dos terminais em Portugal. 
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Pensado principalmente para servir o Grupo MSC, que vai retirar vantagens óbvias e duradouras, 

o Terminal de Lousado terá capacidade e vocação para servir todo tipo de clientes e de cargas, 

tenham ou não origem na zona norte do país. Beneficiará do know-how acumulado do Grupo no 

transporte de mercadorias, concretamente contentores e carga projeto. 

A MSC é líder mundial no transporte global de contentores, sendo uma empresa que oferece 

serviços globais com conhecimento local. A MSC também fornece uma rede integrada de recursos 

de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, que se estende por todo o mundo. 

1.3 Enquadramento legal 

O terminal ferroviário de Lousado apresenta-se como relevante para a dinamização económica do 
território circundante tanto direta como indiretamente, apresentando uma dimensão estratégica para 
o desenvolvimento territorial. Apesar da sua dimensão estratégica, o presente projeto não encontra 
enquadramento ao nível do Regime Jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica (Decreto-Lei n.º 
232/2007 de 15 de junho). 

De facto, segundo o referido regime, estão sujeitos a avaliação ambiental:  

«a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, 
transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento 
urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação 
de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, na sua 
actual redacção; 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de 
sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de 
protecção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos do 
artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei n.o 49/2005, de 24 de Fevereiro;  

c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam 
enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam qualificados como susceptíveis 
de ter efeitos significativos no ambiente.» 

Neste enquadramento verifica-se que o projeto em questão não constitui um plano ou programa 

mas sim um projeto, pelo que não se enquadra no referido regime jurídico. 

Contudo, o projeto encontra-se enquadrado pelo Regime Jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que alterou e 

republicou o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, transpondo assim a Diretiva 

2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 que alterou a Diretiva 

2011/92/UE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no 

ambiente. 

O terminal ferroviário de Lousado encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos 

termos da subalínea i) da alínea b), do nº 3, do Artigo 1º estando enquadrado pelo ponto n.º 10 

(projetos de infraestruturas) do anexo II do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de novembro, 

alínea c) ‘Construção de vias férreas e instalações de transbordo intermodal e de terminais 

intermodais (não incluídos no anexo I)’’. 

De referir que o projeto não se localiza em áreas qualificadas como sensíveis nos termos do RJAIA 

(alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro pelo que aqui se aplica 

o ‘caso geral’ em que a AIA é obrigatória para ‘Estações de transbordo/intermodais e parques de 

materiais e oficinas ou sua ampliação ≥ 5 ha considerando o perímetro total da intervenção’. No 

presente caso o perímetro total da intervenção totaliza cerca de 25,1 ha. 
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1.4 Identificação da entidade licenciadora e da autoridade de AIA 

O projeto do terminal ferroviário de Lousado face às suas características terá como intervenientes 

duas entidades licenciadoras:  

▪ Na área ferroviária composta pela articulação do projeto com a linha do Minho e nas 

linhas de manobra/inversão de locomotivas que serão implantadas paralelamente à 

linha do Minho, a entidade licenciadora é a Infraestruturas de Portugal, SA.; 

▪ Na área do terminal propriamente dito (área de parqueamento de contentores e 

edificado) a entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 

A via de acesso (projeto associado) tem como entidade licenciadora a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão. 

De acordo com o previsto pelo Artigo 8.⁰ do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 

tendo em conta que o projeto em avaliação se encontra tipificado na alínea c) do ponto 10 do 

anexo II, a Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente. 

1.5 Antecedentes 

1.5.1 Antecedentes do projeto 

O projeto que agora se submete a avaliação resulta de um longo processo de procura e seleção de 

locais alternativos para implantação desta infraestrutura. A pesquisa de locais decorreu entre 

setembro de 2016 e junho de 2017. 

Tendo por base um conjunto de condicionamentos inerentes à construção de um terminal 

rodoferroviário eficiente, identificaram-se previamente 5 localizações passíveis de análise (Figura 

1.1 e Anexo I.A do Volume III): 

▪ Solução 1 - Leça do Balio (Arroteia); 

▪ Solução 2 - Vila Nova de Famalicão (Lousado); 

▪ Solução 3 - Trofa (Covelas); 

▪ Solução 4 - São Martinho do Campo; 

▪ Solução 5 - São Mamede do Coronado. 

Analisados os fatores críticos e secundários que permitam assegurar a construção de um terminal 
rodoferroviário eficiente, a localização em Vila Nova de Famalicão (Lousado) superou em todos os 
aspetos as restantes opções, a evidenciar:  

▪ Proximidade de uma linha principal da rede ferroviária nacional com boas 
características, com viabilidade técnica de ligação à mesma; 

▪ Existência já de um ramal ferroviário ligado à Rede Ferroviária Nacional em atividade 
(único); 

▪ Área necessária de terreno com viabilidade de construção (zona industrial); 

▪ Boas acessibilidades rodoviárias; 

▪ Possibilidade de criação de uma solução eficiente do layout do terminal, que permita 
um funcionamento integrado e eficiente entre as várias atividades desenvolvidas, 
operação ferroviária, rodoviária e logística; 

▪ Possibilidade de implementação de linhas ferroviárias com configuração e comprimento 
necessários que permita a exploração de comboios com 750 m de forma eficiente; 

▪ Custo por m2 de construção do terreno enquadrado. 
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Figura 1.1– Localização de locais potenciais para implantação de um Terminal rodoferroviário de mercadorias. 

Das opções identificadas, a opção selecionada é a única que permite efetivamente a construção 
de um Porto Seco na zona norte e, por esta via, dar resposta às necessidades atuais do mercado, 
bem como suportar o desenvolvimento económico e sustentável da região a norte do Douro. 

Na sequência da seleção do local onde atualmente se prevê a implantação do projeto foram 

contactadas a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Infraestruturas de Portugal. Entre 

estas entidades e a MEDWAY foi estabelecido um Protocolo de cooperação que tem por objeto 

«estabelecer os termos e as condições em que as PARTES se comprometem a cooperar e a encetar 

as diligências que se reputem necessárias para a construção e funcionamento do terminal 

rodoferroviário na freguesia de Lousado em Vila Nova de Famalicão» (Anexo I.B do Volume III). 

Ocorreram vários contactos ao longo do processo, envolvendo a apresentação do projeto à 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e vários contactos de âmbito técnico com o 
Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística. 

Encontrado o local para implantação da infraestrutura procedeu-se ao desenvolvimento de várias 
alternativas de layout com o objetivo de se encontrar a melhor solução técnica viável, que 
proporcione os melhores índices de eficiência operacional ferroviária e logística do terminal, 
numa visão operacional e de gestão integrada, garantindo em simultâneo a viabilidade 
económica. 

Ao longo do seu desenvolvimento, à medida que se aprofundava o estudo e se foram recolhendo 
mais elementos de campo, diversos constrangimentos foram sucedendo, conforme expectável, a 
mencionar  levantamento topográfico mais aprofundado, caracterização detalhada das condições 
da Linha Geral da Rede Ferroviária Nacional, características de orografia do terreno e 
disponibilidade de aquisição do mesmo. 
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A sucessão de abordagens efetuadas e consequentes soluções desenvolvidas, contribuíram 
significativamente para a definição de uma solução final economicamente viável e de elevado 
nível de eficiência operacional global. 

Apresentam-se de seguida e de forma sintética as principais soluções de projeto que foram sendo 
desenvolvidas. 

1ª Solução 

Solução composta por uma linha de Receção/Expedição (sul), 6 linhas de transferência de carga (4 
contentores e 2 madeira/areia) e entrada rodoviária com instalações fixas pela Rua das Sete 
Fontes. Em linha com os objetivos descritos acima, esta foi a primeira solução estudada 
permitindo a operação de comboios com 750 m úteis, quer na  zona da acessibilidade ferroviária 
quer na zona de transferência de carga. 

 
Figura 1.2– Layout da solução 1. 

Esta solução veio contudo a revelar-se tecnicamente inviável, porque a ligação a sul à linha geral 
ferroviária inseria-se num troço em curva, com escala muito elevada (180mm), onde não é 
possível inserir Aparelhos de Mudança de Via. Para que fosse possível teria que se reduzir a escala 
da curva para um máximo de 110 mm, o que obrigaria a uma redução da velocidade e exploração 
deste troço para todos os comboios. Por esta razão, o Gestor da Rede Ferroviária Nacional 
Infraestruturas de Portugal rejeitou a solução. 

2ª Solução 

No seguimento do estudo da solução anterior, antes de se concluir pela inviabilidade técnica da 
inserção a sul, foi também abordada uma solução alternativa, de características base 
semelhantes, que tinha como objetivo a reduzir a área de aquisição de terrenos necessária. Esta 
solução apresentava menor área de pavimento, menor comprimento de linhas de transferência 
de carga (500 m úteis), e uma linha adicional de 800 m de circulação. 

 
Figura 1.3– Layout da solução 2. 

Contudo, esta solução veio a verificar-se também tecnicamente inviável pelo mesmo motivo que 
o descrito na solução 1, ou seja a inviabilidade da ligação à Linha Geral no local previsto. Por outro 
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lado, também se concluiu que face ao nível de atividade previsto para o terminal, a solução não 
se adequava porque a área de pavimento era insuficiente face às necessidades de parqueamento 
de contentores prevista e não permitia o estacionamento de material rebocado com 700 m úteis 
de comprimento. 

3ª Solução 

Mantendo as mesmas características gerais da área logística do terminal, face à impossibilidade 
de se efetuar a acessibilidade ferroviária a sul pelos motivos descritos na solução 1, houve 
necessidade de se criar um feixe de linhas de Receção/Expedição/Manobra na zona de terreno do 
terminal. A solução 3 é assim constituída por um feixe de linhas para receber, expedir e manobrar 
comboios com 750 m de comprimento, um topo para manobra a sul e 6 linhas de transferência de 
carga. 

 
Figura 1.4– Layout da solução 3. 

A função deste topo seria efetuar a manobra dos comboios do feixe de 
Receção/Expedição/Manobra de/para as linhas de transferência de carga. Para possibilitar a 
exploração ferroviária de comboios de/para norte, foi também criada nesta fase uma ligação para 
norte, a norte do terminal que veio contudo a revelar-se tecnicamente inviável nas fases 
seguintes do estudo (inexistência de um troço da linha geral com características que permitam a 
inserção de Aparelhos de Mudança de Via). 

Durante esta fase de estudo, com base no nível de atividade logística previsto para o terminal, 
chegou-se à conclusão que o modo mais eficiente de movimentação de contentores é com 
recurso a pórticos rolantes com pneus RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) e pórticos rolantes sobre 
carris RMG (Rail Mounted Gantry Cranes), usando Primemovers para movimentação entre zonas 
de transferência e de parqueamento de carga. Esta solução apresenta assim uma disposição dos 
contentores diferente das anteriores sendo considerados em vez de ilhas, blocos lineares 
alinhados com a mesma orientação que as linhas de transferência de carga. 

Contudo, concluiu-se também que esta solução era inviável, pelos seguintes motivos: 

▪ A ligação à linha geral norte insere-se numa zona de ponto de inflexão, hipótese 
desaprovada pela Infraestruturas de Portugal face ao impacto na linha geral (alteração 
das características geométricas e dinâmicas do traçado e consequente redução de 
velocidades); 

▪ O feixe de linhas de Receção/Expedição/Manobra apresenta uma inclinação elevada 
(superior a 14mm/m), o que não é permitido pela Infraestruturas de Portugal em linhas 
desta natureza com ligação direta à linha geral; 
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▪ Com a conclusão dos trabalhos de levantamento topográfico, verificou-se que a solução 
apresenta um desequilíbrio excessivo ao nível das movimentações de terras (muita 
escavação e pouco aterro) situação com elevados custos de construção. 

Nesta versão foi considerada a possibilidade de criação do parque de madeiras no lado poente, 
mas esta hipótese também veio a revelar-se ineficiente, face aos constrangimentos decorrentes 
da compatibilidade entre movimentações/operações internas no terminal (contentores/madeira). 

4ª Solução 

Com base nas iterações anteriores e premissas base, a solução desenvolvida teve como objetivos 
adicionais reduzir o desequilíbrio de movimentos de terras (Escavação/aterro), resolver as 
impossibilidades de âmbito técnico ferroviário (inclinação elevada nas linhas de 
Receção/Expedição e localização das inserções na Linha Geral) e melhorar a eficiência operacional 
ferroviária. 

A solução desenvolvida é muito próxima da final, sendo constituída por uma linha de 
Receção/Expedição com ligação a sul e a norte, 3 linhas de Manobra/inversão, 6 linhas de 
transferência de carga (4 contentores e 2 madeira) e criação de uma nova zona de 
armazenamento da madeira, separada dos contentores. 

 
Figura 1.5– Layout da solução 4. 

No seguimento dos trabalhos de topografia realizados, foi possível aprofundar melhor o estudo. 
Face à inclinação da linha geral da rede geral e condições do terreno, houve necessidade de 
eliminar as linhas de Receção/Expedição/Manobra na zona do terminal, criando-se apenas 1 linha 
de Receção/Expedição, respeitando os requisitos da Infraestruturas de Portugal. 

Para acesso ao terminal, criaram-se 3 linhas a norte para manobra e inversão. 

Esta solução apresenta o melhor nível de eficiência operacional ferroviária até entretanto 
conseguido, comparativamente com todas as anteriormente estudadas. Esta solução requereu 
uma revisão significativa do layout, mas que representou ganhos de eficiência elevados quer a 
nível a exploração ferroviária, quer a nível da operação no terminal e integração entre ambas. 

Esta solução obrigou também à aquisição de terrenos no lado sul do terminal para comodar a 
linha de parqueamento de contentores sul, adjacente às linhas de transferência de carga e em 
consequência uma alteração da localização dos edifícios de apoio. 

No entanto, esta solução também não foi aprovada pela impossibilidade da acessibilidade 
ferroviária projetada para norte. A inserção da ligação a norte na linha geral insere-se numa zona 
de ponto de inflexão, hipótese desaprovada pela Infraestruturas de Portugal face ao impacto na 
linha geral (alteração das características geométricas e dinâmicas do traçado e consequente 
redução de velocidades). 
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5ª Solução/Solução final 

A solução final é uma otimização da solução anterior, que resultou da impossibilidade de se 
efetuar a ligação a norte na linha geral onde estava prevista, por constrangimentos na ligação à 
linha geral. A inserção a norte, que permitirá fazer os comboios de/para norte, teve de ser 
realizada junto da inserção Sul, tendo em consequência que ser previsto um topo de 
Receção/Expedição dos comboios a Sul a construir sobre o antigo canal ferroviário da Linha do 
Minho. Contudo, a construção deste topo sul apenas será efetuada posteriormente numa 
segunda fase, caso a procura de mercado evoluir relativa aos comboios de/para norte. 

A solução 5 resulta assim de um processo iterativo de estudo/otimização, e tem a aceitação da 
Infraestruturas de Portugal (Anexo I.C do volume III). 

 
Figura 1.6– Layout da solução 5. 

A solução 5 é constituída por duas diagonais de acesso ferroviário às 2 linhas de 
Receção/Expedição do terminal, ambas controladas pela Infraestruturas de Portugal, 3 linhas de 
manobra/inversão a norte e 6 linhas de transferência de carga (4 para contentores e 2 para 
madeira). A nível do terminal, foram previstos 3 blocos para parqueamento de contentores 
cheios, 2 blocos para vazios, 1 bloco para material perigoso e um parque para madeiras. 

Para apoio de toda a atividade está prevista uma zona de instalações fixas de apoio, Posto de 
Transformação, armazéns, na zona Sudoeste do terminal, sendo a entrada rodoviária nesta zona 
com o respetivo controlo de acessos “gatways”. 

1.5.2 Antecedentes do procedimento de AIA 

O presente procedimento de AIA não foi precedido de Proposta de Definição do Âmbito. 

1.6 Metodologia e Estrutura do EIA 

1.6.1 Metodologia Geral 

O EIA foi realizado e estruturado tendo em conta a legislação em vigor sobre Avaliação de 

Impacte Ambiental, nomeadamente o previsto no anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro que altera e Republica o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, que refere 

como conteúdo mínimo do EIA: 

▪ Descrição do projeto incluindo a localização, características físicas, processo produtivo, 
identificação da natureza e quantidade de materiais e recursos naturais utilizados bem 
como estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos; 

▪ Descrição do estado do local dos fatores ambientais suscetíveis de serem afetados pelo 
projeto bem como da evolução previsível do ambiente na ausência de projeto; 

▪ Descrição dos efeitos do projeto no ambiente e hierarquização dos impactes; 
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▪ Descrição das medidas mitigadoras; 

▪ Descrição dos programas de monitorização; 

▪ Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimentos; 

▪ Resumo Não Técnico. 

Foram tidos em consideração os ‘Critérios para a fase de conformidade em AIA’ constantes do 

Despacho do Secretário de Estado do Ambiente de 2008 (Informação SEA n.º 10 de 18-02-2008) e 

as ‘Normas técnicas para elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 

Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução’ de projetos não abrangidos pelas Portarias 

n.º 398/2015 e 399/20151, de 5 de novembro (Documento n.º 01/2016/GPF elaborado pelo 

Grupo dos Pontos Focais das Autoridades de AIA. 

O EIA tem em atenção as especificidades do projeto, a fase em que se encontra e as 
características gerais da área de implantação do mesmo, tendo-se procedido à caracterização do 
estado atual do ambiente e respetiva avaliação de impactes ao nível das seguintes componentes: 

▪ Clima e alterações climáticas; 

▪ Geologia e geomorfologia; 

▪ Recursos Hídricos Subterrâneos; 

▪ Recursos Hídricos Superficiais; 

▪ Qualidade do ar; 

▪ Ambiente sonoro; 

▪ Solo e uso do solo; 

▪ Biodiversidade; 

▪ Paisagem; 

▪ Ordenamento do Território; 

▪ Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico; 

▪ População e Saúde Humana. 

Com base na caracterização do estado atual do ambiente da área de estudo, nas características 
do projeto e nas atividades desenvolvidas, procedeu-se à identificação e avaliação dos impactes, 
positivos e negativos do projeto sobre cada uma das componentes acima listadas. Nesta avaliação 
tem-se em conta o território enquanto suporte físico ou área a que corresponde uma 
característica importante ou que foi delimitada com o propósito de nela ser definida uma 
atividade ou lhe ser atribuído um uso e, assim, desempenhar uma dada função ou conjunto de 

funções (DGOTDU, 2011). Neste âmbito, a avaliação dos efeitos do projeto sobre o território é 
realizada de forma integrada no capítulo das conclusões. 

Com base na avaliação dos impactes e riscos identificados, são propostas medidas cujo objetivo é 

evitar e minimizar os impactes negativos previstos. 

Complementarmente, com o objetivo de possibilitar a avaliação da eficácia das medidas propostas 
e/ou detetar eventuais problemas associados ao funcionamento do projeto proposto foi avaliada 
a possibilidade de realizar a monitorização de determinados fatores ambientais. De referir, no 
entanto, que apenas se propõe a monitorização para as situações ainda não abrangidas por outra 
legislação específica. 

Os estudos ambientais foram efetuados com a colaboração do promotor tendo, para o efeito, 

sido disponibilizado total acesso ao local onde o projeto será implantado e facultada informação 

quer processual quer técnica afeta ao seu funcionamento. 

                                                 
1 Portarias publicadas no âmbito do regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA). 
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1.6.2 Estrutura 

O presente EIA é apresentado em 3 volumes: 

▪ Volume I - Resumo Não Técnico; 

▪ Volume II – Relatório Síntese; 

▪ Volume III – Anexos. 

O Volume I contém o Resumo Não Técnico (RNT) o qual tem como papel sumariar e traduzir em 

linguagem simples o conteúdo do estudo, permitindo que o público em geral se familiarize com as 

principais questões relacionadas com o projeto. Este documento segue os “Critérios de Boa 

Prática para a elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte 

Ambiental” publicados em 2008 pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela 

Agência Portuguesa do Ambiente. 

O Volume II inclui a descrição do projeto e a análise dos vários fatores ambientais, sociais e 

patrimoniais passíveis de serem afetados pelo projeto. A estrutura geral do Volume II é a 

seguinte: 

▪ Capítulo 1: Introdução – identifica o projeto, a fase em que se encontra, o proponente, a 
entidade licenciadora, a autoridade de AIA, os antecedentes, o enquadramento legal do 
projeto e a metodologia geral e estrutura do EIA; 

▪ Capítulo 2: Localização do projeto – posiciona o projeto à escala local, regional e 
nacional, principais características da área envolvente e identifica os instrumentos de 
gestão do território e classes de espaço afetadas, condicionantes, servidões 
administrativas e de utilidade pública aplicáveis à área de implantação do projeto, 
efetuando uma análise à conformidade do projeto com esses instrumentos; 

▪ Capítulo 3: Descrição do projeto e das alternativas consideradas – Apresenta os 
objetivos e aspetos que justificam a implementação do projeto e descreve as principais 
características do projeto relevantes para a avaliação de impactes; 

▪ Capítulo 4: Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – identifica e descreve os 
aspetos relevantes dos vários fatores considerados passíveis de serem afetados pelo 
projeto; 

▪ Capítulo 5: Análise de impactes – identifica e avalia os potenciais impactes decorrentes 
da implementação do projeto incluindo os impactes cumulativos; 

▪ Capítulo 6: Medidas de mitigação e impactes residuais – apresenta as medidas que 
devem ser adotadas para prevenir, minimizar e compensar os impactes negativos do 
projeto e potenciar os positivos. Identifica os impactes que permanecem após a 
implementação das medidas de mitigação; 

▪ Capítulo 7: Monitorização – Identifica e descreve os programas de monitorização que 
devem ser implementados; 

▪ Capítulo 8: Lacunas técnicas ou de conhecimento – Identifica eventuais aspetos que 
limitaram a análise apresentada no EIA; 

▪ Capítulo 9: Conclusões – apresenta as conclusões do EIA; 

▪ Capítulo 10: Bibliografia. 

O Volume III contém os Anexos que correspondem a informação relativa a estudos sectoriais 
específicos preparados durante a realização do EIA e elementos complementares que sendo 
pertinentes serviram de base e/ou apoio à informação presente no Relatório Síntese. No Quadro 
1.1 apresenta-se a lista de Anexos constante do Volume III. 
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Quadro 1.1- Lista de Anexos do EIA constantes no Volume III. 

N.º do Anexo Título 

I Antecedentes 

II Plantas de projeto 

III Dados de projeto 

IV Projetos Complementares 

V Estudo de Tráfego 

VI Hidrogeologia 

VII Recursos hídricos Superficiais 

VIII Ruído 

IX Biodiversidade 

X Paisagem 

XI Património 

XII Ordenamento do Território 

XIII Análise de Risco – substâncias perigosas 

XIV Plano de gestão de flora exótica invasora 

1.6.3 Equipa Técnica 

O presente EIA foi elaborado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e pelo IDAD – Instituto 
do Ambiente e Desenvolvimento englobando uma Equipa Técnica multidisciplinar com vasta 
experiência na elaboração de Estudos de Impacte Ambiental (Quadro 1.2). 

De referir que o coordenador do EIA é reconhecido como perito competente na qualidade de 
Consultor Coordenador: Nível 2 e Consultor Especialista em Clima e Alterações Climáticas Nível 2 
no âmbito do Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em Avaliação de Impacte 
Ambiental promovido pela APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes. Miguel 
Coutinho é possuidor do certificado n.º 001/02/2019 com validade até 30/05/2022. 

Quadro 1.2- Equipa técnica do EIA. 

Identificação Área de responsabilidade 

Miguel Coutinho 
   Doutor em Ciências Aplicadas ao Ambiente 

Coordenação Geral 
Clima e Alterações Climáticas 
Qualidade do Ar 

Maria Manuel Farinha 
   Licenciada em Engenharia Química 

Coordenação Geral 
Análise de risco 

Fernando Leão 
   Licenciado em Biologia 

Coordenação Técnica 
Biodiversidade 
Solo e Uso do Solo 

Rosa Pinho 
   Licenciada em Biologia 

Biodiversidade (Flora e Vegetação) 

Alexandra Passos Silva 
   Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Recursos Hídricos Superficiais 

Sérgio Brites 
   Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais (Hidrologia) 
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Identificação Área de responsabilidade 

Eduardo Anselmo Ferreira da Silva 
   Professor Catedrático em Geoquímica Ambiental Geologia e Geomorfologia 

Recursos Hídricos Subterrâneos Nuno Durães 
 Doutor em Geociências 

Clara Ribeiro 
   Mestre em Poluição Atmosférica 

Qualidade do Ar 
Ambiente Sonoro 

Miguel Lopes 
   Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Ambiente Sonoro 

Adelaide Pinto 
   Licenciada em História (ramo arqueologia) 

Património Arqueológico e Arquitetónico 

António Pires 
  Licenciado em Engenharia Biofísica 

Paisagem 
Cristina Robalo 
   Licenciada em Arquitetura Paisagista 

Sérgio Bento 
   Licenciado em Planeamento Regional e Urbano 

Ordenamento do Território; 
População e Saúde Humana 

Dulce Mateus  

   Licenciada em Engenharia Química, Técnica Superior de 
Segurança no Trabalho, Verificadora Seveso  

Análise de risco  

 

1.6.4 Período de elaboração do EIA 

O presente EIA foi desenvolvido entre setembro de 2019 e abril de 2020. 
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2. Localização do Projeto 

2.1 Localização administrativa 

A área de implantação do projeto situa-se, segundo a nomenclatura de unidades territoriais para 
fins estatísticos (Regulamento UE nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto) e administrativa em: 

▪ NUT II - Norte; 

▪ NUT III – Ave; 

▪ Distrito - Braga; 

▪ Concelho – Vila Nova de Famalicão; 

▪ Freguesia –Lousado e União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos. 

Na Figura 2.1 apresenta-se o enquadramento do projeto nas referidas freguesias do concelho de 

Vila Nova de Famalicão. 

2.2 Breve enquadramento da área de implantação do projeto 

O local de implantação do projeto, localizado junto à linha do Minho nas freguesias de Lousado e 
União de freguesias de Esmeriz e Cabeçudos, encontra-se maioritariamente ocupado por 
povoamentos de eucalipto. Além destes povoamentos florestais existem no local de implantação 
do terminal uma unidade de produção de misturas betuminosas (Dacop - Construções e Obras 
Publicas, S.A) e um parque de transbordo de madeiras em laboração (Lusoareias). Mais a norte 
localizava-se uma unidade de britagem entretanto desativada. 

 
Figura 2.1- Vista aérea da área de implantação do projeto (Fonte: https://www.onoticiasdatrofa.pt). 

Esta área encontra-se acessível através de um caminho em terra batida em muito mau estado de 
conservação (rua das 7 Fontes) através do qual o tráfego pesado acede à unidade de produção de 
misturas betuminosas e ao parque de madeiras. Esse acesso tem início na Zona Industrial de 
Lousado localizada a poente da área de implantação do projeto e a partir da qual se acede à 
EN14. 

Em termos de acessibilidade rodoviária esta zona privilegia de uma boa acessibilidade pois a partir 
da EN 14, para norte acede-se facilmente à A7 (a 2 300m) e à A3 (a cerca de 5 300 m). De salientar 
que o parque de madeiras é também acessível através de um ramal ferroviário. 
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A área adjacente caracteriza-se pela dominância dos povoamentos florestais dominados pelo 
eucalipto, sobretudo na zona a poente, e por campos agrícolas a sudeste (vinha) e ao longo do 
vale do rio Pelhe que se desenvolve a nascente do projeto. 

Num perímetro mais alargado destaca-se a presença de vários aglomerados urbanos entre os 
quais sobressaem Esmeriz a norte, Belo Monte a noroeste (no topo da zona industrial), Santa 
Catarina a nascente e Lousado a sul. Embora a zona central do local de implantação do terminal 
se situe a várias centenas de metros desses aglomerados urbanos, no topo norte e no topo sul, 
locais onde se implantarão as linhas ferroviárias, existem alguns recetores sensíveis próximos. 

2.3 Áreas sensíveis 

Na aceção do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, são consideradas 
como áreas sensíveis: 

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei, n.º 142/2008, de 24 de Julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção 
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril2 no âmbito das 
Diretivas 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

Perante este contexto legal, a área na qual o projeto será implantado não se encontra abrangida 
por nenhuma das áreas sensíveis enumeradas. 

2.4 Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial e Servidões Condicionantes 

2.4.1 Instrumento de gestão territorial 

No âmbito da presente análise destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de 

Famalicão o qual foi publicado a 8 de setembro de 2015 no Diário da República n.º 175, 2ª Série 

através do Aviso n.º 10268/2015. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e 
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional 
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. 

O PDM de Vila Nova de Famalicão, elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro 

com as subsequentes atualizações está no quarto ano da sua vigência, tendo a primeira revisão 

ocorrido em 2015. Em dezembro de 2019 ocorreu a 1ª correção material do PDM (Aviso (extrato) n.º 

19852/2019 de 10 de dezembro). 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, do ponto de vista da qualificação do uso do 

solo a área de implantação do terminal ferroviário insere-se por ordem decrescente de área de 

ocupação, em solo urbano ‘Espaço de atividade económica’ (urbanizável), em Solo Rural ‘Espaço 

florestal de produção’, em Solo Rural ‘Espaço Agrícola’, em solo Urbano ‘Espaço Residencial’ 

(urbanizado) e ‘Espaço Verde de Enquadramento’ A via de acesso localiza-se maioritariamente em 

Solo Urbano urbanizável ‘Espaço de Atividade Económica’ sendo que em dois pequenos troços 

abrange Solo Rural ‘Espaço Agrícola’. Na Figura 4.46 do Capítulo 4.8 apresenta-se o Extrato da 

Planta de Ordenamento - Qualificação Funcional e Operativa do Solo, do PDM de Vila Nova de 

Famalicão com sobreposição do projeto. 

 

                                                 
2 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 15 de 398 

 
Fonte: Extrato das Folhas 83, 84, 97 e 98 da Carta Militar Portuguesa. 

Figura 2.2– Localização do projeto. 
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Figura 2.3– Área de implantação do terminal ferroviário de mercadorias de Lousado. 

(Fonte Bing Maps). 

 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 17 de 398 

De salientar, que a maior parte da área de implantação do terminal ferroviário, se encontra 
inserida numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), nomeadamente, na UOPG 
3.2 que define a Área de Acolhimento empresarial VII. Segundo o regulamento do PDM as UOPG, 
podem ser reajustadas nos seus limites por razões de cadastro de propriedade, ou quando tal for 
justificado em sede de Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor. Entre os objetivos da UOPG 
3.2 está a «expansão e colmatação da Zona Industrial existente e tem como objetivo a dotação de 
infraestruturas que ofereçam condições para o desenvolvimento de atividades empresariais de 
valor acrescentado e para a qualificação ambiental e de serviços de apoio à atividade 
empresarial». 

A sua execução deverá ser realizada através de operações urbanísticas enquadradas por uma ou 
mais Unidades de Execução ou Plano de Pormenor. No presente caso foi preparada uma ‘Unidade 
de Execução’. 

De referir ainda que em julho de 2019 a Assembleia Municipal aprovou o interesse público 

municipal do projeto. 

Nos Capítulos 4.8 e 5.9 apresenta-se em detalhe o enquadramento em cada uma das classes de 

uso, apresentando-se de seguida uma síntese da conformidade do projeto com o PDM. 

Quadro 2.1- Síntese da conformidade do projeto com o PDM de Vila Nova de Famalicão. 

Qualificação funcional e operativa do 

solo 
Terminal ferroviário Via de acesso 

Solo 

urbano 

Espaço residencial 
(urbanizado) 

Não Conforme na 

Espaço verde de 
enquadramento 

Não Conforme na 

Espaço de Atividades 
Económicas (urbanizável) 

Conforme 

UOPG 3.2/Unidade de Execução 
Conforme 

Solo Rural 

Espaço Agrícola 
Conforme uma vez que o projeto foi 
considerado de interesse público 
municipal pela Assembleia Municipal 

Conforme (Planta 
Ordenamento contempla 
requalificação de via de acesso) 

Espaço florestal de 
produção 

Conforme uma vez que o projeto foi 
considerado de interesse público 
municipal pela Assembleia Municipal 

na 

na – não aplicável na medida em que o projeto não abrange essa classe de espaço. 

2.4.2 Servidões condicionantes e equipamentos e infraestruturas 

De acordo com o extrato da planta de condicionantes do PDM de Vila Nova de Famalicão constata-se 

que ao nível das condicionantes, o terminal ferroviário não interfere com a restrição de utilidade 

pública REN. Quanto à via de acesso, esta sobrepõe-se, em dois pequenos troços, à RAN. Ao nível 

das servidões administrativas constata-se que o terminal ferroviário interfere com dois cursos de 

água e o acesso com um curso de água. 

No que respeita a equipamentos e infraestruturas o projeto: 

▪ interfere com uma linha 15KV da EDP distribuição. Esta mesma linha será restabelecida 

com a implementação do projeto; 

▪ tem ligação direta com a Linha do Minho (em via dupla) através da qual se farão as 

receções e expedições de carga ao terminal. 

A análise em detalhe às servidões condicionantes e à forma como o projeto interfere com as 

mesmas é apresentada em detalhe nos capítulos 4.8 e 5.9. 
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2.5 Relação do projeto com outro(s) projeto(s) de desenvolvimento existente(s) ou 
proposto(s) na vizinhança 

O projeto proposto será implementado junto à linha do Minho cujas características técnicas do 
troço existente permitem a implementação do terminal neste local.  

O projeto apresenta uma forte relação com o tecido empresarial atualmente presente na região 
na medida em facilitará a receção e expedição de mercadorias nesta região, tanto mais que Vila 
Nova de Famalicão é um dos três concelhos mais exportadores do país. 
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3. Descrição do projeto e das alternativas consideradas 

3.1 Objetivos e justificação do projeto 

A construção de um terminal de mercadorias ferroviário na região norte surge da necessidade de 
se melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento desde o ponto de origem ao destino e vice-
versa, para as mercadorias transportadas de/para a região a Norte do Douro, sejam de origem 
internacional ou nacional. Também foi significativo para a decisão o facto de se estar perante 
mercadorias que usufruem de uma cadeia diversificada, suportada em diferentes meios de 
transporte (por via marítima, ferroviária e rodoviária) havendo uma clara intenção de seguir as 
orientações que visam aumentar de forma significativa a vertente ferroviária. 

Com este objetivo, efetuou-se uma análise profunda das infraestruturas desta tipologia, 
existentes e planeadas, chegando-se à conclusão que, para assegurar as condições necessárias às 
exigências do desenvolvimento da atividade económica a Norte do Douro, o principal Terminal 
Rodoferroviário na nesta Região, é o Terminal Rodoferroviário IP Leixões, o qual apresenta, há 
muito, a capacidade esgotada e representa um forte constrangimento ao crescimento natural do 
transporte por meio ferroviário das mercadorias de e para esta região. 

Além disso, a idade avançada das infraestruturas do terminal IP de Leixões, com um layout 
obsoleto, sem possibilidade de operação de comboios com 750m de comprimento e com baixo 
nível de eficiência de operação interna com necessidade de elevadas operações de manobra dos 
comboios, restringe de forma significativa a competitividade do transporte ferroviário de 
mercadorias no eixo Norte-Sul e nos eixos internacionais. 

Outros fatores estiveram na origem desta decisão: 

▪ Estabelecido o objetivo da União Europeia (expresso em termos nacionais no Plano 
Nacional de Investimentos 2030) de transferir 50% dos fluxos rodoviários de mais de 
300km para o modo ferroviário exige a construção de interfaces rodo/ferroviários que 
possam possibilitar fazer chegar aos comboios de forma eficaz e eficiente; 

▪ Tendo presente que o principal porto de águas profundas nacional está situado em 
Sines e sendo a zona norte do país aquela com mais impacto tanto nas importações 
como nas exportações, tem todo o sentido criar as condições para que os dois polos 
estejam servidos de uma ligação ferroviária capaz de dar resposta aos crescentes 
volumes de mercadorias que circulam entre os dois pontos; 

▪ Do ponto de vista do operador ferroviário privado (e acionista do projeto) tem 
justificação efetuar o investimento num ponto selecionado da zona norte onde possa 
edificar uma estrutura acima da dimensão critica mínima para justificar que seja 
equipado com equipamentos de movimentação de contentores state-of-the-art, 
dimensionado tendo em atenção o longo prazo, otimizando os meios de transporte 
envolvidos, contribuindo para a sua sustentabilidade financeira de longo prazo. 

Chegou-se assim à conclusão de que a solução para resolver este problema teria de passar 
inevitavelmente pela criação na zona norte de um novo terminal rodoferroviário de mercadorias 
que assegure as condições de Porto Seco. Sendo a performance do Terminal um elemento crítico 
para a sua sustentabilidade quer comercial, quer financeira, este teria de ter adequadas 
características ao nível de infraestruturas, equipamentos (de movimentação de contentores, de 
atividades de apoio à operação, às atividades de last-mile e atividades logísticas), de todas as 
restantes áreas que envolvem a gestão de um terminal com estas características, respondendo à 
procura e operando comboios com 750 m, em conformidade com as diretivas comunitárias. 
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Dotar a infraestrutura para comboios de mercadorias até 750 m, é um objetivo nacional que a IP 
pretende alcançar com as obras que prevê realizar na infraestrutura ferroviária até 2023, dando 
resposta à orientação da comissão europeia refletida na especificação técnica de 
interoperabilidade. A razão é tornar a solução do transporte ferroviário mais competitiva. 

De um ponto de vista macro, o novo terminal ferroviário a construir no concelho de Vila Nova de 
Famalicão tem como objetivo contribuir substancialmente para melhorar a eficiência da cadeia 
logística através da adequação da capacidade de escoamento ferroviário ao potencial do 
mercado, com os consequentes ganhos ambientais, contribuindo para criar condições que 
fomentem a transferência modal da carga. 

Atualmente, as mercadorias que entram e Portugal pelo Porto de Sines com destino ao norte do 
país, são transportadas maioritariamente pelo modo marítimo através de um navio menor 
capacidade “feeder”, que faz o transporte para o Porto de Leixões, sendo o troço final para o 
destinatário realizado por rodovia. Com menor preponderância, a restante carga é realiza-se por 
meio ferroviário até ao Terminal Ferroviário do Porto de Leixões, sendo o último troço também 
rodovia até ao destino final. Por ultimo a mercadoria pode seguir diretamente por rodovia de 
Sines para o destinatário final no norte (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1- Cadeias logísticas de transporte entre Sines e a região norte – situação atual. 

Com a implementação do projeto adiciona-se uma nova cadeia de transporte que descentraliza a 
operação logística de transporte e distribuição de contentores na região norte (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2- Cadeias logísticas de transporte entre Sines e a região norte – situação futura. 

A construção do terminal assenta numa estratégia de incremento da atividade do transporte de 
contentores por meio ferroviário, integrando-o em cadeias logísticas mais complexas. A 
estandardização dos formatos de transporte de grandes volumes de mercadorias facilita tanto a 
organização de cargas e a subdivisão do espaço disponível entre vários Clientes, como também 
aumenta a capacidade e velocidade nas transferências intermodais. 

Os contentores destacam-se como formato privilegiado no transporte de mercadorias e 
apresentam uma tendência de crescimento elevada. Esta solução dos contentores, está 
fortemente associada ao transporte internacional, quer por via marítima, ferroviária e rodoviária. 
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Este terminal permitirá articular simultaneamente diversas atividades, tornando a operação de 
carga e descarga mais célere, simples, organizada e segura, nomeadamente: 

▪ Diferenciação por tipo de serviço, associado à plataforma em causa; 

▪ Redução dos tempos de operação para carga, descarga e transbordo de 
contentores/mercadorias; 

▪ Mais espaço disponível para melhor operacionalidade das composições; 

▪ Extensão das plataformas em harmonia com dimensão das maiores composições, 
permitindo a sua guarda e execução de manobras entre linhas em segurança. 

A viabilidade do terminal ferroviário justifica-se pela simples transferência para este terminal das 
operações do cliente MSC (Mediterranean Shipping Company) que pertence ao mesmo grupo que 
a MEDWAY e que em 2015 adquiriu a CP Carga – Logística e Transportes Ferroviários de 
Mercadorias SA. 

O dimensionamento previsto para o projeto e respetiva análise financeira, permitem tirar desde 
logo duas conclusões: 

▪ ao nível do Grupo MSC, a poupança de se retirar um navio feeder entre os portos de 
Sines e Leixões é significativa e poderia per si justificar a execução do projeto; 

▪ Igualmente, e de acordo com os números estimados de transportes e movimentos 
previstos, o projeto é rentável se se considerarem apenas os volumes da MSC. Ou seja, o 
projeto liberta resultados positivos a partir do primeiro ano completo de atividade 
apenas com operações dento do Grupo MSC. 

3.2 Descrição do projeto 

O terminal ferroviário do Lousado ocupará uma área total de aproximadamente 25,1 ha junto à 
linha do Minho. 

A solução desenvolvida teve por base a versão do layout do Estudo de Viabilidade com as 
alterações resultantes da análise da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. e tem em atenção, 
fundamentalmente, as características do espaço envolvido (extensão/configuração), os fluxos 
ferroviários potenciais, sua evolução e a composição ferroviária tipo operada para a extensão 
máxima de 750 m. 

A intervenção a implementar, será constituída pelo terminal propriamente dito e por um 
conjunto de edifícios de apoio. 

3.2.1 Terminal 

No desenvolvimento do layout geral definido para este Terminal, teve-se em atenção a área de 
intervenção, as condicionantes topográficas, a localização das infraestruturas ferroviárias 
existentes, as respetivas acessibilidades e a finalidade do terminal de modo a obter-se uma 
otimização da sua funcionalidade, da acessibilidade, das circulações e uma boa organização do 
espaço disponível. 

No Anexo II.A do Volume III (Desenho 244-PE-GER-0102) apresenta-se a planta geral do terminal. 
Este layout do terminal resulta das acessibilidades ferroviária e rodoviária existente, bem como 
das necessidades de parqueamento, movimentações e todas as infraestruturas necessárias para o 
funcionamento do terminal. 

Assim, a acessibilidade ferroviária do terminal localiza-se a sul, onde já existe uma inserção 
ferroviária na linha geral ferroviária do Minho ao ponto quilométrico 26+70, uma importante 
linha da Rede Ferroviária Nacional, com bons níveis de exploração e já modernizada com 
sinalização eletrónica. Para possibilitar uma operação ferroviária eficiente, desenvolve-se 
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paralelamente à Linha do Minho, a linha de Receção/Expedição que permitirá a entrada e saída 
de comboios com 750 m de comprimento útil. 

O acesso ao terminal é efetuado através de um conjunto de 3 linhas para manobra/inversão das 
locomotivas (que se estendem para norte), que têm por função alimentar/receber os comboios 
para o terminal propriamente dito, ou seja para as 4 linhas de transferência de carga. Todas estas 
4 linhas de transferência de carga permitirão carregar/descarregar as composições completas, 
através de 2 pórticos sobre carris (RMG), elétricos. 

Conforme se observa na planta, o terminal desenvolve-se a sul das linhas de manobra/inversão, 
paralelamente à linha de receção/expedição. O espaço interno do terminal será composto pelas 
seguintes zonas principais:  

▪ Acessibilidade ferroviária: Linhas de receção/expedição (com 800 m) e Linhas de 

manobra/inversão das locomotivas (com comprimentos entre os 735 m e os 768 m); 

▪ Linhas de operação e transferência de carga (2 linhas de madeira com comprimentos de 

217 e 218 m e 4 linhas de contentores com comprimentos de 718 m e 719 m); 

▪ Zona de transferência de carga das linhas ferroviárias; 

▪ Zona de movimentação e parqueamento de contentores (cheios, vazios) com área total 

de 37 274,3 m2, incluindo uma área para parqueamento de substâncias perigosas; 

▪ Zona de movimentação e parqueamento de madeira; 

▪ Infraestruturas de apoio (edifícios, parques, armazéns, oficinas, etc.); 

▪ Acessibilidade rodoviária com sistema de controlo de acessos na entrada, localizada do 

lado poente; 

▪ Arruamentos internos para movimentação das mercadorias; 

▪ Área de estacionamento de veículos pesados; 

▪ Área de estacionamento de veículos ligeiros. 

Para a operação do terminal - movimentação interna de contentores - estão previstos os 
seguintes equipamentos: 

▪ 3 pórticos de parque – pneus (RTG) para movimentação de contentores; 

▪ 2 pórticos de transferência intermodal – carril (RMG) para transferência intermodal de 

contentores ferrovia/rodovia; 

▪ 3 empilhadores para vazios (Empty container handlers); 

▪ 6 tratores de terminal; 

▪ 1 empilhador pequeno. 

3.2.2 Edificado 

O conjunto edificado será composto por três edifícios de caracter administrativo e de apoio 
operacional e ainda por outros dois edifícios associados à atividade do terminal propriamente dita 
(parque de resíduos e armazém/oficina) (Figura 3.3). 
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Figura 3.3- Layout da área edificada. 

Edifícios administrativos e de apoio operacional 

Os edifícios terão como propósito albergar as funções administrativas e de apoio operacional do 
novo terminal, permitindo o perfeito funcionamento de todas as valências necessárias 

Será criada uma área envolvente onde existirão percursos pedonais, zonas ajardinadas e áreas de 
lazer vocacionadas para o convívio dos funcionários e ocupação dos seus tempos livres. 

Este conjunto edificado será a “porta de entrada” do terminal e simultaneamente o polo 
aglutinador de todas as funções administrativas e de apoio às atividades desenvolvidas neste 
complexo. 

Os edifícios serão dotados de todas as infraestruturas técnicas exigíveis e compatibilizadas com o 
uso a que se destinam. 

A localização deste conjunto de edifícios está diretamente relacionada com o funcionamento 
logístico e administrativo do novo Terminal Ferroviário, nomeadamente a necessária proximidade 
à entrada e saída de veículos pesados de transporte de contentores. 

De referir que a presente proposta de implantação contempla um estacionamento para veículos 
ligeiros e um estacionamento para veículos pesados de mercadorias. Estes parques de 
estacionamento descobertos destinam-se exclusivamente para uso dos funcionários e utentes do 
novo terminal ferroviário. 

O edifício A terá uma área de 1 285 m2 sendo um edifício de caráter administrativo e terá por 
principais funcionalidades as atividades a receção, áreas de trabalho, salas de reunião, sala de 
formação, salas de apoio operacional e refeitório. 

O edifício B tem uma área aproximada de 715 m2  e terá como função principal o suporte às 
operações do terminal, interna e externa (rodoviária/ferroviária). Terá um conjunto de espaços 
dotados para estes fins nomeadamente salas de apoio, balneários, vestiários, quartos para 
repouso e ginásio. 



 

 

Pág. 24 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Para além do edificado diretamente associado à funcionalidade do terminal houve também na 
conceção das infraestruturas a preocupação em oferecer à região um espaço de lazer para 
usufruto dos cidadãos, melhorando assim as suas condições de conforto. Deste espaço fará parte 
o edifício C com uma área aproximada de 130 m2. Trata-se de um edifício complementar, que servirá 
de suporte às atividades de lazer que o terminal possibilitará. Será um espaço aberto ao público com 
piscina, parque infantil adjacente e onde poderão ser servidas pequenas refeições. 

 
Figura 3.4- Simulação visual da área administrativa. 

Armazém/oficina 

Para apoio à atividade do terminal de mercadorias está prevista a implantação de um edifício de 
apoio à manutenção que terá por função permitir ligeiras operações de manutenção tanto de 
material ferroviário como dos equipamentos de apoio à operação. Possuirá um piso acima da cota 
de soleira e será composto por área de trabalho oficinal, instalação sanitária e área técnica 
(Alçados no Anexo II.B no Volume III). 

Parque de resíduos 

Nas proximidades do edifício armazém/oficina existirá um edifício destinado a parque de resíduos 
com uma área de 200 m2 (Anexo II.C no Volume III)  

No Quadro 3.1 apresenta-se as áreas de construção de cada um dos edifícios. 

Quadro 3.1- Áreas construídas e características do edificado principal. 

EDIFÍCIO 
Cércea 

(m) 
Volumetria 

(m3) 
Nº Pisos 

Área Bruta 
Construção (m2) 

Área de 
Implantação (m2) 

Edifício administrativo A 8,12 5379 2 1285 520 

Edifício de apoio operacional B 7,55 2735 2 715 310 

Edifício C 3,52 470 1 130 97,5 

Edifício de armazém / oficina  10,5 9660 1 920 920 

Edifício do parque de resíduos 4,5 914 1 200 200 

Posto de transformação 1 3,0 150 1 50 50 

Posto de transformação 2 3,0 45 1 15 15 
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3.2.3 Arruamentos e estacionamentos 

A entrada de tráfego pesado para carga e descarga de contentores é realizada pela entrada 
localizada no limite norte do terminal junto à área administrativa, sendo esse acesso constituído 
por duas vias cada uma com duas faixas de rodagem. Toda a área de circulação se encontra 
pavimentada. 

Internamente, a circulação de pesados é realizada em vias de sentido único que no mínimo 
possuem duas faixas de rodagem. 

Estão previstas zonas para estacionamento de veículos ligeiros e de veículos pesados de 
mercadorias, com parques de estacionamento descobertos destinados ao uso dos funcionários e 
utentes do terminal. 

A área de estacionamento para veículos ligeiros localiza-se na área administrativa possuindo 
acesso independente do acesso dos veículos pesados ao terminal. Estão previstos 75 lugares para 
veículos ligeiros (dois dos quais para mobilidade condicionada). 

Relativamente à área de estacionamento para veículos pesados estão previstos dois locais: uma 
bolsa de estacionamento com 21 lugares junto à entrada do terminal em local adjacente à área 
administrativa e uma segunda bolsa de estacionamento no interior do terminal paralelamente às 
vias férreas de transferência de carga, com 108 lugares de estacionamento. 

No Anexo II.A (Volume III) é possível visualizar os arruamentos internos do terminal, os sentidos 
de circulação e a localização das bolsas de estacionamento. 

3.2.4 Índice de impermeabilização 

Todas as áreas de arruamentos, estacionamentos e de parqueamento de contentores e madeira, 
serão impermeabilizadas. Juntando a estas áreas a implantação do edificado e passeios da zona 
da área administrativa, a área impermeável totaliza 13,9 ha. 

Os locais permeáveis do terminal correspondem aos espaços verdes e às áreas de implantação 
das linhas ferroviárias (linhas de operação de receção/expedição, linhas de manobra/inversão das 
locomotivas e linhas de transferência de carga) representando um total de aproximadamente 
11,1 ha. 

No Anexo II.D do Volume III (Desenho 244-PE-ARE-7000 )apresenta-se a relação entre as áreas 
permeáveis e impermeáveis do terminal. 

3.2.5 Redes de infraestruturas  

Entre outras, o terminal será dotado de infraestruturas de abastecimento de água (potável e não 
potável) e de drenagem com ligação às infraestruturas gerais existentes na envolvente da área de 
implantação e que permitirão garantir o seu bom funcionamento. 

O sistema de drenagem a instalar no terminal será constituído por três redes de funcionamento 
separativo e gravítico em toda a sua extensão, uma para a rede de águas residuais domésticas, 
outra para a rede de águas residuais pluviais e a terceira é a rede para drenagem de caudais 
residuais industriais. 

3.2.5.1 Rede de abastecimento de água 

O Terminal será dotados de duas redes de abastecimento independentes: 

▪ Rede de abastecimento de água potável (para uso humano) 

▪ Rede de abastecimento de água não potável (para rega, lavagens e rede de incêndios) 
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A rede de abastecimento de água potável consiste na instalação de uma rede a partir da rede 
pública a qual permitirá fornecer água à zona da área administrativa. 

Atualmente existe uma infraestrutura da rede pública de abastecimento de água, no início da Rua 
das 7 Fontes junto ao local de implantação do Terminal, que deverá ser prolongada até à entrada 
do terminal, a partir da qual se processará o abastecimento de água potável. 

A rede de abastecimento de água não potável consiste numa rede instalada em todo o perímetro 
do Terminal que permitirá fornecer água para rega, abastecer a rede de incêndios e para 
lavagens. Esta rede tem origem num furo artesiano (atualmente existente no local) o qual 
alimentará um depósito de 60 m3. 

No Anexo II.E do Volume III apresenta-se o Desenho com as redes de abastecimento referidas. 

3.2.5.2 Rede de drenagem residual doméstica 

A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução dos caudais produzidos, 
fundamentalmente, nas várias instalações sanitárias e balneários dos edifícios da zona 
administrativa do terminal. No Anexo II.F do Volume III apresenta-se o Desenho com a rede de 
drenagem doméstica. 

Adicionalmente afluirão a esta rede os caudais da rede de drenagem industrial, após tratamento, 
originados no parque de resíduos, no armazém/oficina e no posto de abastecimento de 
combustível. Nestes locais os efluentes gerados passam primeiro por um separador de 
hidrocarbonetos. 

De salientar que os edifícios da zona administrativa, o parque de resíduos, o armazém/oficina e o 
posto de abastecimento de combustível localizam-se na mesma zona geográfica (zona de entrada 
do terminal), razão pela qual é viável a ligação dos caudais tratados da rede residual industrial 
para a rede residual doméstica. 

A rede residual doméstica do terminal termina numa câmara de ramal de ligação no limite de 
propriedade a partir da qual se efetuará o ramal de ligação às infraestruturas da rede pública de 
drenagem residual doméstica que será prolongada na rua das 7 Fontes, em frente ao terminal, no 
âmbito do projeto da via de acesso. 

3.2.5.3 Rede de águas residuais industriais 

O parque de resíduos, o armazém/oficina e o posto de abastecimento de combustível, pela sua 
atividade poderão pontualmente ser produzidos caudais residuais com alguma concentração de 
hidrocarbonetos para os quais serão implementadas três câmaras retentoras de hidrocarbonetos 
para prévio tratamento desses caudais antes da descarga na rede de águas residuais domésticas.  

O sistema de tratamento, será equipado com equipamento de obturação automática. Caso o 
volume de hidrocarbonetos atinja o limite máximo este obturador atua, não permitindo a entrada 
de caudais no sistema. 

Todos os caudais provenientes das referidas câmaras retentoras de hidrocarbonetos, após 
tratamento, serão conduzidos para a rede de drenagem doméstica a projetar no interior do 
terminal, sendo esta posteriormente ligada às infraestruturas existentes na Rua 7 Fontes. 

No caso do local de armazenagem de substâncias e misturas perigosas foi também prevista uma 
câmara retentora de hidrocarbonetos. Neste caso os caudais tratados são encaminhados para a 
rede de águas pluviais. 

Além da câmara retentora de hidrocarbonetos no local de armazenagem de substâncias perigosas 
existe um depósito em betão armado, implantado paralelamente à primeira câmara para recolha 
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de caudais contaminados, funcionando como by-pass à câmara retentora de hidrocarbonetos no 
caso de obturação ou na eventualidade de necessidade de manutenção da mesma. 

De referir este depósito é estanque e tem uma capacidade de 40 m3 e que os caudais nele retidos, 
serão objeto de análise para posterior encaminhamento para destino ambientalmente adequado, 
por um operador de gestão de resíduos licenciado.  

Para o parque de resíduos, além da câmara retentora de hidrocarbonetos referido anteriormente, 
está previsto também a instalação de um depósito enterrado em betão armado para recolha de 
óleos, com uma capacidade de cerca de 3 m3, para posterior recolha e encaminhamento a destino 
final adequado por Operadores de Gestão de Óleos Lubrificantes Usados licenciados. 

No Anexo II.F do Volume III apresenta-se o Desenho com a rede de drenagem de efluentes 
industriais gerados no terminal e alvo de tratamento. 

3.2.5.4 Rede de drenagem pluvial 

Toda a área correspondente ao polígono de implantação do projeto terá uma rede de águas 
pluviais constituída por coletores, valetas tipo ‘meia cana’, valetas tipo ‘triangular’, drenos e 
soluções mistas, tal como consta do Anexo II.F (Volume III). 

A rede foi projetada tendo em consideração o estudo hidráulico realizado para o local o qual teve 
em consideração o conjunto de subbacias intersetadas pelo projeto. O referido estudo considerou 
períodos de retorno de 20 e 100 anos situação atual (sem projeto) e situação futura (projeto 
implantado no terreno). 

A rede de drenagem de águas residuais pluviais tem por objetivo a recolha e condução dos 
caudais pluviais que possam afluir à plataforma do Terminal e que serão recolhidos ao nível dos 
pavimentos do terminal e das coberturas dos edifícios.  

Por outro lado, existem atualmente pontos baixos no terreno que em períodos de pluviosidade 
funcionam como linhas de água e que são atualmente encaminhadas para as passagens 
hidráulicas existentes sob a linha do Minho e que serão intersectadas transversalmente pela 
plataforma ferroviária.  

Assim, serão implementados dois sistemas de drenagem:  

▪ Sistema de drenagem superficial; 

▪ Sistema de drenagem transversal. 

Em alguns casos o sistema de drenagem proposto manterá as passagens hidráulicas atualmente 
existentes sob a linha do Minho (PH1, PH2, PH3 e PH4). Contudo, mais a norte na zona das linhas 
de manobra/inversão, tendo em conta a cota de implantação do projeto (que será mais baixa que 
a linha do Minho), serão construídas 3 passagens hidráulicas em alternativa às PH existentes (PH5, 
PH6 e PH7). As novas PHs (PH5.1, PH6.1 e PH7.1) apresentará o mesmo diâmetro e as mesmas 
condições de escoamento das Ph atualmente existentes. 

Para não interferir diretamente com a circulação na linha do Minho a construção de cada uma 
destas passagens hidráulicas será construída por Perfuração Horizontal Dirigida (PHD) sendo por 
esse método instalada a tubagem que constituirá a respetiva PH.  

A Perfuração Horizontal Dirigida (PHD) permite a instalação de tubagens no subsolo entre dois 
pontos sem ser necessária abertura de vala. Esta tecnologia pode ser utilizada para projetos que 
envolvam toda e qualquer infraestrutura de utilidade pública a instalar em locais onde não é 
possível ou desejável abrir vala. 

No Anexo III.A do Volume III apresenta-se em detalhe a intervenção a realizar ao nível das PHs 5, 6 
e 7. 
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Sistema de drenagem superficial  

A modulação do terreno para implementação do terminal vai originar a criação de taludes, 
fundamentalmente de escavação, para ligação topográfica em toda a periferia da zona de 
intervenção. Esta situação é mais expressiva nos limites do terminal a norte e poente.  

Nesta zona prevê-se também a construção de um caminho vicinal para reposição da 
acessibilidade atualmente existente. Ao longo deste caminho vicinal será implantada uma valeta 
longitudinal para recolha dos caudais pluviais que possam afluir das bacias a montante que, em 
pontos específicos, serão interligados com as infraestruturas da rede de drenagem pluvial do 
terminal.  

Também nos taludes de maiores desníveis, foram previstas banquetas que serão equipadas com 
valetas longitudinais para recolha e condução dos caudais que possam afluir aos taludes.  

Estas valetas terão altura constante cuja instalação acompanhará a inclinação da plataforma. 
Quando a plataforma não apresentar inclinação longitudinal, as valetas serão construídas com 
altura variável de forma a garantir a inclinação mínima de 0,3% no sentido do escoamento. 

No que diz respeito especificamente à rede de drenagem pluvial do terminal, esta será constituída 
por uma rede de coletores em betão armado, interligados por câmaras de visita. 

Estão previstos também sumidouros duplos ligados às referidas câmaras de visita. Na ausência 
dos referidos sumidouros, as próprias câmaras de visita serão constituídas por tampas com 
grelhas sumidouras em ferro fundido.  

Na via balastrada, está prevista a implementação de um sistema constituído por drenos e 
coletores.  

Para a drenagem dos caudais provenientes das coberturas dos edifícios, está previsto a execução 
duma rede enterrada, constituída por câmaras de inspeção interligadas por coletores em betão 
armado. Esta rede será também ligada à rede de drenagem geral do terminal. 

Toda estes caudais recolhidos por estes órgãos, serão encaminhados para as passagens 
hidráulicas identificadas no Anexo II.F no Volume III. 

Sistema de drenagem transversal  

Atualmente, existem diversos pontos baixos na zona de implantação do terminal e que em 
períodos de pluviosidade, funcionam como linhas de água e que afluem para quatro Passagens 
Hidráulicas existentes, PH1 (DN800), PH2 (DN1500), PH3 (DN800) e PH4 (DN1000) e que serão 
intersectadas transversalmente pela plataforma ferroviária, para as quais será necessário garantir 
o restabelecimento dos respetivos escoamentos.  

No âmbito da realização do projeto da rede de pluviais foi desenvolvido um estudo hidráulico com 
o objetivo de prever qual a influência que as novas áreas impermeabilizadas têm no 
funcionamento hídrico da bacia, assim como, verificar se as dimensões dos órgãos hidráulicos 
existentes, tem capacidade de escoamento, atendendo às novas dinâmicas.  

De acordo com o Estudo Hidráulico efetuado (Anexo VII.A no Volume III), estas PH’s mantêm a 
capacidade de vazão com a implementação do terminal, pelo que haverá a necessidade de 
garantir a ligação dos caudais a montante do terminal que serão intersetados, através da 
colocação de coletores com capacidade para escoamento dos caudais da bacia afluente. 

O diâmetro a adotar, será corresponde no máximo ao diâmetro das passagens hidráulicas já 
existentes sob a linha do Minho. 

A este sistema de drenagem transversal, serão ligados todo o sistema de drenagem longitudinal 
referido no ponto anterior. 
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3.2.6 Espaços verdes 

O projeto de integração paisagística para o terminal visa a qualificação da área de intervenção em 
vários tipos de espaços (Anexo II.G no Volume III). 

▪ Adaptação e integração da estrutura arbórea existente; 

▪ Tratamento e vegetalização de taludes; 

▪ Zonas de estar na envolvente dos edifícios administrativos. 

3.2.6.1 Adaptação e integração da estrutura arbórea existente 

A vegetação arbustiva e arbórea da zona de intervenção, nas áreas não atingidas por movimentos 
de terras, será protegida, de modo a não ser afetada com o decorrer dos trabalhos para 
preservação dessa zona verde e respetiva integração ambiental. 

Da totalidade da área de intervenção para o terminal resulta uma área sobrante com cerca de 
29 884 m2 que funcionará como área de integração paisagística com recuperação de parte da 
estrutura arbórea existente. 

 
Figura 3.5- Área total de estrutura arbórea existente. 

Da área total de integração da estrutura arbórea existente consideraram-se três áreas com 
tratamento distinto a saber: 

▪ Área de plantação de sobreiros; 

▪ Área de plantação de carvalhos; 

▪ Área de integração da estrutura arbórea existente. 

Área de plantação de Sobreiros 

No limite da área de intervenção detetou-se a existência de sobreiros sendo que se prevê 
necessário proceder ao abate, após autorização/licenciamento do abate junto da entidade 
competente, de 80 sobreiros. 

O abate destes sobreiros será compensado com a plantação de mais 25% de exemplares, ou seja, 
cerca de 100 sobreiros, numa área de 3 876 m2 (Figura 3.6). 

Assim, a plantação será efetuada no sentido de promover um povoamento de sobreiro em toda a 
envolvente poente da plataforma pois é uma espécie resistente aos incêndios e parte dessa área 
está inserida em zona de risco elevado de incêndio. 
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Para esta intervenção considera-se a limpeza geral do terreno com abate e remoção de eucaliptos 
e espécies invasoras existentes. 

 
Figura 3.6-  Área de plantação de sobreiros. 

Área de plantação de Carvalhos (Quercus robur) 

Na proximidade da faixa destinada à plantação de sobreiros, em duas zonas baixas, considerou-se 
a plantação de carvalhos (Quercus robur), numa área total de 2 281 m2 propondo-se a plantação 
de 56 carvalhos (Figura 3.7). 

 
Figura 3.7-  Área de plantação de carvalhos. 

Para esta intervenção considera-se a limpeza geral do terreno com abate e remoção de eucaliptos 
e espécies invasoras existentes. 

Área de integração da estrutura arbórea existente 

Da área total sobrante da intervenção do terminal, retiradas as áreas de plantação de sobreiros e 
carvalhos, resulta uma área de 23 727 m2 com um denso coberto vegetal de eucaliptos e, em 
alguns locais, espécies invasoras. 

Assim, a vegetação arbustiva e arbórea da zona de intervenção, nas áreas não atingidas por 
movimentos de terras, será protegida, de modo a não ser afetada com o decorrer dos trabalhos 
para preservação dessa zona verde e respetiva integração ambiental, após seleção das espécies 
existentes. 

Contudo, nestas áreas de coberto vegetal será considerado uma limpeza geral do coberto vegetal 
e serão abatidos e removidos todos os eucaliptos e todas as espécies invasoras existentes. 
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Nesta intervenção serão mantidas as espécies arbóreas e arbustivas não invasoras, tendo por 
objetivo por um lado manter alguma estrutura verde existente e por outro lado manter a 
proteção dos solos contra a erosão. 

 
Figura 3.8- Área de integração da estrutura arbórea existente. 

3.2.6.2 Tratamento e vegetalização de taludes 

Pretende-se implementar um processo de vegetalização de taludes, através da sua regularização, 
proporcionando condições de arborização e ainda harmonizar a ligação com a paisagem 
envolvente, minimizando o impacte visual da intervenção. 

As intersecções das superfícies dos taludes com o terreno natural têm de ser arredondadas. Este 
trabalho será executado cuidadosamente para se evitar danos na vegetação exterior à área 
escavada e logo que a escavação chegue à cota da primeira banqueta. 

Sobre a generalidade dos taludes será aplicada uma hidrossementeira, sendo que este método de 
sementeira consiste na projeção de uma mistura hídrica, contendo o lote de sementes, 
fertilizantes, corretivos e estabilizadores. 

Os principais objetivos são o controlo e a prevenção da erosão e a restauração da vegetalização 
dos taludes, uma vez que as hidrosementeiras estabilizam o terreno, sobretudo em superfícies de 
acentuada inclinação ou em terrenos pobres com muito baixas concentrações de matéria 
orgânica e elementos nutritivos, pouco consolidados ou inacessíveis às máquinas de sementeira 
habitual. 

As vantagens mais evidentes da hidro sementeira são as seguintes: 

▪ A vegetação estabelece-se um 20-25 % mais rápido que com qualquer outra alternativa 

mecânica ou sementeira manual; 

▪ As sementes e adubos distribuem-se uniformemente; 

▪ O mulch assegura condições favoráveis a uma rápida germinação; 

▪ Podem-se alcançar grandes alturas em taludes dificilmente acessíveis; 

▪ Certos tipos de mulch são capazes de conferir, por si sós, proteção temporal contra a 

erosão. 

3.2.6.3 Zonas de estar na envolvente dos edifícios administrativos 

No âmbito do projeto dos edifícios administrativos está comtemplado a construção de espaços 
verdes envolventes aos edifícios para respetivo enquadramento criando zonas de estar para 
usufruto dos trabalhadores e visitantes do terminal. 
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3.3 Construção do terminal 

Antes de proceder à implantação das infraestruturas e à construção do edificado associado ao 
terminal é necessário realizar um conjunto de operações de preparação do terreno até à definição 
da cota de projeto. 

3.3.1 Preparação do terreno 

As principais atividades associadas à preparação do terreno são: 

▪ Desmatação; 

▪ Decapagem; 

▪ Terraplenagens. 

3.3.1.1 Desmatação 

O processo de desmatação refere-se aos trabalhos de limpeza do revestimento vegetal existente 
na área intersectada pela terraplenagem. 

Destes trabalhos constam o corte de árvores e arbustos, o desenraizamento e o transporte. Os 
trabalhos iniciam-se pelo corte e desbaste do material arbustivo e subarbustivo com eventual 
recuperação para biomassa ou para material lenhoso, procedendo-se depois ao abate do 
arvoredo existente com respetivo desenraizamento, considerando-se que uma parte destes 
materiais possa ser recuperado para madeira e o restante material poderá ser utilizado para 
material lenhoso. 

Toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não atingidas por movimentos de terras, será 
protegida, de modo a não ser afetada com o decorrer dos trabalhos promovendo-se a 
preservação dessa zona verde e respetiva integração ambiental. 

3.3.1.2 Decapagem 

As áreas dos terrenos a escavar serão previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal 
ou com elevado teor em matéria orgânica qualquer que seja a sua espessura. Esta operação deve 
ser executada de uma forma bastante cuidada para evitar posteriores contaminações dos 
materiais a utilizar nos aterros. 

As terras vegetais provenientes da decapagem, como estão contaminadas com espécies vegetais 
exóticas invasoras, não poderão ser reutilizadas. 

3.3.1.3 Terraplenagens  

Da análise às características topográficas do terreno de implantação do terminal, verifica-se que, 
na generalidade, o terreno apresenta alguma irregularidade com variações altimétricas 
significativas que será necessário regularizar com o intuito de possibilitar a implantação do 
terminal  

No Anexo II.H do Volume III apresenta-se o levantamento topográfico da área de implantação do 
terminal. 

No Anexo II.I do Volume III apresenta-se a área de execução das terraplenagens. 

Escavação 

Tendo em conta a variação altimétrica do terreno a intervencionar, e de acordo com a informação 
geológica disponível, admite-se que uma parte significativa dos trabalhos de escavação se aplique 
o princípio do “terreno de qualquer natureza”, a que correspondem características de ripabilidade 
média, através de meios mecânicos pesados (lâmina, balde ou ripper). Este trabalho refere-se à 
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execução das escavações dos materiais na linha ou em valas de grande secção, que apenas 
exigem meios mecânicos de desmonte. 

No que se refere ao processo construtivo em escavação de grande a médio porte (com duas 
banquetas), o desmonte deverá ser iniciado a cerca de 5 m da crista do talude, até se atingir a 
cota da banqueta, de modo a permitir a observação direta dos materiais ocorrentes e a permitir 
introduzir eventuais correções na geometria do talude ou nas obras de construção projetadas. 
Nestes casos o processo construtivo será, pois, faseado. 

Este procedimento só não será seguido quando for incompatível com as soluções de contenção 
projetadas, ou quando o conhecimento do maciço o dispense, exigindo-se, contudo, a aprovação 
prévia da Fiscalização. 

Nas zonas onde ocorrerão desmontes do maciço rochoso com alturas mais significativas, o que 
acontecerá, fundamentalmente, entre o perfil 65 e o perfil 92, em profundidade o maciço rochoso 
deverá assumir uma estrutura mais compacta e com maior dureza, o que poderá inviabilizar o 
desmonte pelos processos mecânicos correntes. Para estas situações o desmonte do maciço 
rochoso deverá efetuar-se com recurso a desmonte com explosivos. No Anexo II.J do Volume III 
apresenta-se o Desenho com a localização dos perfis. 

No desmonte dos maciços rochosos recorrendo a explosivos terá de ser utilizada a técnica do pré-
corte, indispensável para garantir o corte do talude de forma correta e de acordo com a 
geometria indicada. Este procedimento permite minimizar a propagação de vibrações ao maciço, 
e assim reduzir os efeitos da descompressão e os consequentes fenómenos de instabilidade. Para 
este fim deverá proceder-se à execução da furação segundo o plano teórico dos taludes, devendo 
neste caso o afastamento dos furos não ultrapassar 1,0 m. 

Os métodos de desmonte e os planos de fogo devem ser concebidos em função das 
características geológicas do maciço, devendo ter em conta os seguintes aspetos: 

▪ A escavação será preferencialmente feita mediante furos verticais e/ou paralelos ao 

talude a formar; 

▪ Os furos paralelos ao talude para realização do pré-corte não devem apresentar desvios 

em relação à inclinação e direção teóricas; 

▪ A detonação será feita utilizando detonadores de microretardamento; 

▪ O equipamento a adotar terá que garantir um desvio inferior a 15 cm no pé do talude; 

▪ O plano de fogo deve também ser ajustado de modo a obter-se um material de 

granulometria contínua e extensa com vista à sua reutilização em aterros. 

Quando houver necessidade de se proceder a "desmonte a fogo" considerando a proximidade de 
áreas urbanisticamente ocupadas, serão tomadas as precauções necessárias, que deverão incluir 
avisos sonoros para não colocar em risco pessoas e bens. O recurso a desmonte a fogo só 
ocorrerá após a respetiva autorização das entidades licenciadoras. 

Aterros 

Tendo em conta o volume excedente proveniente da escavação todos os materiais a utilizar na 
construção dos aterros serão obtidos a partir dos materiais escavados através duma seleção 
adequada dos materiais de escavação. 

A seleção desses materiais, para aterro, deverá garantir que só poderão ser utilizados os materiais 
que permitam a sua colocação em obra em condições adequadas, que garantam e assegurem por 
um lado a estabilidade da obra, e simultaneamente, que as deformações pós construtivas que se 
venham a verificar sejam toleráveis a curto e longo prazo para as condições de serviço. 
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Para satisfazer às exigências de estabilidade quase imediatas dos aterros, os materiais utilizáveis 
deverão ter características geotécnicas que permitam atingir, logo após a sua colocação em obra, 
as resistências, em particular mecânicas, que garantam esta exigência. 

A compactação relativa de solos nos aterros, no caso de solos coerentes (equivalente de areia 
inferior a 30 %), referida ao ensaio de compactação pesada (Proctor Modificado), deve ser, neste 
caso de pelo menos 90% no corpo do aterro e 95% na PSA. 

De acordo com as características espectáveis do material da escavação e tendo em conta as 
alturas de aterro os equipamentos de compactação a utilizar são basicamente os seguintes: 

▪ Cilindros estáticos de raso liso, para solos granulares (cascalhos e areias). Estes não 

devem ser utilizadas em espessuras de camadas superiores a cerca de 15 cm, uma vez 

que são pouco eficientes em profundidade; 

▪ Cilindros estáticos de pés de carneiro, para compactação de solos finos, em particular 

solos argilosos, em camadas com espessuras entre 15 e 30 cm; 

▪ Cilindros de pneus, para diferentes tipos de solos, exceto areias uniformes; 

▪ Cilindros vibradores, que têm uma grande possibilidade de ajuste da frequência e da 

amplitude de vibração, maximizando o rendimento do equipamento numa gama muito 

diversificada de tipos de solos. Além disso, a vibração permite aumentar a eficiência da 

compactação em profundidade podendo as espessuras de camadas atingir 0,6 a 0,8m. 

Em alguns locais os aterros atingirão cotas bastante superiores às atuais, nomeadamente na zona 
sul do terminal junto à rua das 7 Fontes/linha do Minho (Figura 3.9, Figura 3.10). Nessa área a 
altura do aterro pode atingir os 10 m em relação à linha do Minho. Nessas situações, previamente 
à realização do aterro serão construídos muros de contenção (gabiões ou betão). Após a sua 
instalação é que se procedem aos aterros no tardoz dos muros prevenindo-se desta forma, numa 
fase precoce da construção, eventuais deslizamentos de terras para a área adjacente. 

3.3.2 Balanço das movimentações de terras 

Os movimentos de terras a efetuar referem-se aos trabalhos de escavação e aterro 
(anteriormente descritos) para nivelamento do terreno de fundação da plataforma de 
implantação do terminal. 

Na definição da modulação geral do terminal teve-se como condicionante que as cotas da 
infraestrutura ferroviária existente, nomeadamente os pontos de amarração da nova 
infraestrutura, nomeadamente para as futuras linhas de manobra, a altimetria fosse 
longitudinalmente próxima da altimetria da infraestrutura ferroviária da Linha do Minho. 

Assim, para determinar os volumes de movimentos de terras foram elaborados perfis transversais 
que abrangem a totalidade da área de intervenção que caracterizam a situação atual do terreno e 
sobre estes foi implantada a intervenção a levar a efeito para construção do terminal (Anexo II.J 
do Volume III). Nas Figuras abaixo apresentam-se alguns exemplos de perfis da área de 
intervenção os quais exemplificam a modelação do terreno que será necessário efetuar (aterros e 
escavações). No Anexo II.K (Volume III) apresentam-se, à escala adequada, todos os perfis 
constantes do desenho apresentado no Anexo II.J. 

Através destes perfis é possível visualizar a intervenção a efetuar nas zonas representativas de 
cada um dos perfis e onde é notória a necessidade de movimentos de terras significativos, tanto 
em escavação como em aterro. Como exemplo, na Figura 3.9 e na Figura 3.10 apresentam-se 
situações em que será necessário realizar aterro. Nas Figuras 3.11 a 3.13 apresentam-se situações 
em que será necessário realizar escavações. 

 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 35 de 398 

 

Figura 3.9- Perfil 19. 

 

 

Figura 3.10- Perfil 21. 

 

 

 

Figura 3.11- Perfil 42. 
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Figura 3.12- Perfil 46. 

 

Figura 3.13- Perfil 90. 

Do processo de terraplenagem resultam os seguintes volumes de terras: 

▪ Volume escavado: 1 139 936 m3; 

▪ Volume de aterro: 360 277 m3. 

Desta forma existirá um desequilíbrio entre o volume de escavação e o volume de aterro, 
admitindo-se que será necessário que, uma quantidade significativa do material resultante da 
escavação. 

Do material resultante da escavação uma parte será aplicada nos aterros que serão necessários 
efetuar para definição da plataforma do terminal.  

Por outro lado, é expetável que uma parte significativa do material de escavação seja material 
pétreo resultante de desmonte de maciço rochoso de origem granítica. 
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Considerando que existe a necessidade de construção de “muros de gabions” e tendo em conta 
que o material pétreo granítico tem, normalmente, caraterísticas adequadas para reutilização no 
enchimento dos gabions, considera-se que serão reutilizados para os “muros de gabions” um 
volume de cerca de 41 500 m3 de material resultante da escavação. 

Deduzindo ao volume de material de escavação os volumes que serão reutilizados resulta um 
excedente de material de escavação de 738 159 m3. Este volume será conduzido a uma área de 
depósito gerida por operador de resíduos licenciado localizada em Fafe a cerca de 48 km de 
distância. 

3.3.3 Muros e estruturas de contenção 

A área de intervenção tem características topográficas do terreno muito acidentadas, verificando-
se, na generalidade, alguma irregularidade com variação altimétrica significativa. 

A modulação geral da plataforma para implantação do terminal ferroviário teve como 
condicionante as cotas da infraestrutura ferroviária existente da Linha do Minho, nomeadamente 
os pontos de amarração da nova infraestrutura para as futuras linhas de acesso e para as de 
manobra. 

A conjugação da variação altimétrica da topografia do terreno e a condicionante da altimetria da 
plataforma geral do terminal origina desníveis consideráveis que, a poente, podem ser resolvidos 
na generalidade com recurso a taludes de escavação. Para as restantes situações será necessário 
prever a implementação de estruturas de suporte e contenção, para fazer face aos desníveis 
resultantes da definição da plataforma geral do terminal e da zona de manobras no extremo 
norte. 

Através dos perfis é possível visualizar concretamente a intervenção a efetuar nas zonas 
representativas de cada um dos perfis, e onde estão identificadas as necessidades de construção 
de estruturas de contenção, tanto em escavação como em aterro. 

Neste princípio as soluções definidas para as estruturas de contenção são as seguintes: 

▪ Muros de gabiões; 

▪ Muros em cortina de estacas; 

▪ Muros em betão armado; 

▪ Malha de rede para proteção e reforço dos taludes. 

Muros de gabiões 

Como critério definiu-se a construção de forma generalizada de muros de gabiões que terão como 
função suportar o aterro lateral com formação de talude, para permitir vencer os desníveis 
resultantes da modulação do terminal. 

A utilização destes muros de contenção em detrimento de soluções de betão armado deve-se ao 
facto de estes permitirem um melhor enquadramento ambiental e de serem de mais fácil 
execução. Por outro lado, no enchimento dos cestos dos gabiões será reutilizado o material 
pétreo resultante do desmonte de rocha no processo de escavação, ou seja, pretende-se fazer a 
reutilização desse material na construção dos muros. 

As secções de gabiões serão executadas em malha de aço com proteção contra a corrosão, e 
preenchidas com material rochoso, preferencialmente de origem granítica, garantindo-se um 
peso específico da estrutura de 18kN/m3. 

A definição dos muros com recurso a gabiões teve como condicionante o limite da altura dos 
respetivos muros e, por outro lado, as condicionantes de espaço disponível para a sua construção. 
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Sendo assim, estão previstas diferentes secções de muros de gabiões em função da respetiva 
altura, de forma a melhor adaptar a estrutura às cotas dos terrenos existentes e aproveitando da 
melhor forma possível o espaço disponível. 

Os diversos níveis de gabiões, em todas as secções-tipo dimensionadas para esta obra, serão 
alinhados pela frente do muro, com uma inclinação de 6º. Os níveis de gabiões sucessivos terão 
sempre a altura de 1,00 m e serão sempre 0,50 m menos compridos do que o nível inferior, com 
exceção de algumas secções que possuem um nível adicional com 0,50 m de altura no topo do 
muro de forma a evitar situações em que o terreno fique alinhado pelo coroamento do muro, 
impedindo assim a queda de material para lá do muro. 

No tardoz do muro está prevista a execução de uma valeta de forma a drenar as águas que afluem 
à face do talude. 

Muros em cortina de estacas 

Os muros em cortinas de estacas destinam-se a suportar no seu tardoz o corte do talude existente 
da Linha do Minho para definição da plataforma ferroviária da linha de manobra/inversão do 
extremo norte do terminal. 

A opção por esta solução construtiva da cortina monoâncorada surge na sequência da 
necessidade de criar uma estrutura que não interferisse com a utilização da via férrea da Linha do 
Minho existente. 

A obra será realizada com o recurso à colocação de uma cortina de estacas que têm espessura 
constante correspondendo ao diâmetro das estacas e mais 0,10 m de revestimento em betão 
armado. O coroamento das estacas é feito por uma viga longitudinal onde se inserem as cabeças 
das ancoragens. 

As estacas são prolongadas abaixo do terreno natural, na frente da cortina, tendo o 
prolongamento 3,50 m de profundidade. As ancoragens têm a inclinação de 30⁰. 

Entre estacas é instalado um geodreno vertical com 50 mm de diâmetro que se liga, na base, ao 
sistema de drenagem da via-férrea.  

Na execução das cortinas ancoradas serão utilizados betão da classe C25/30 (B30), aço A400NR e 
aço de pré-esforço de baixa relaxação, com tensão de rotura não inferior a 1860.MPa. 

Muros em betão armado 

Existem algumas situações pontuais onde, por condicionantes locais ou pela altura necessária 
para o muro, não é possível implementar a construção dos muros em gabiões pelo que, para 
essas situações, se optou por definir muros em betão armado de construção tradicional. 

Os muros têm tipologia e secção variáveis em função da respetiva localização, condicionantes e 
sobrecargas a que estarão sujeitos. Neste princípio foi definido um conjunto mais vasto de 
tipologias para permitir fazer face as todas as situações e condicionantes que possam ocorrer em 
obra. 
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Figura 3.14- Secções tipo de muro em betão armado. 

Malha de rede para proteção e reforço dos taludes 

Para alguns taludes de escavação, nas zonas onde o maciço rochoso apresentar menos 
compacidade, por questões de segurança, estes serão protegidos e reforçados com recurso a um 
sistema constituído por pregagens e rede de proteção. 

 

Figura 3.15- Taludes com rede de proteção – Corte tipo 

As pregagens são dispostas em malha quadrada de 3,00 m x 3,00 m e perpendiculares à face do 
talude. Sobre a superfície do talude será colocada uma rede de tripla torção em aço galvanizado e 
reforçada com cabos de aço ancorados na base e topo do talude. Os referidos cabos de aço são 
fixos em pontos intermédios materializados por placas metálicas de fixação às pregagens. 

Na base do talude, a cerca de 1,5 m de altura, serão executados drenos (geodrenos) com 
diâmetro DN50, comprimento de 6,0 m e afastados longitudinalmente de 5,0 m, com caimento 
suficiente para um perfeito escoamento das águas. 
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3.3.4 Infraestruturação e edificação 

Estando concluídas as terraplanagens, iniciam-se os trabalhos de instalação de todas as 
infraestruturas enterradas (águas, esgotos, instalações elétricas e de telecomunicações). 
simultaneamente são efetuadas as escavações para as fundações dos respetivos edifícios. 

Posteriormente serão instalados os elementos estruturais acima do solo, em betão armado ou em 
perfis de aço tratado. Estando esta fase concluída, procede-se à execução dos paramentos, 
impermeabilizações de coberturas, isolamentos térmicos, instalação de revestimentos exteriores 
e caixilharias. Simultaneamente, no interior dos edifícios serão instaladas as redes e 
equipamentos de águas, esgotos, instalações elétricas e de telecomunicações. São ainda 
montados os equipamentos interiores e exteriores de climatização e ventilação. 

Por fim, serão instalados os revestimentos interiores de pavimentos, paredes e tetos falsos. 

No exterior dos edifícios são executados os pavimentos pedonais, as áreas ajardinadas e 
instalados os equipamentos de iluminação e ainda equipamentos urbanos como bancos e 
candeeiros de iluminação exterior. 

3.3.5 Estaleiro 

Existirão duas zonas reservadas para implantação dos estaleiros de obra. A primeira zona, com 
uma área de 6630 m2, fica na proximidade do acesso à zona de intervenção onde serão concentradas 
todas as instalações de apoio à obra e que se manterá neste local por um período de 6 meses. Quando 
se entrar na fase final da obra, ou seja, a partir do final do mês 6, a zona de estaleiro será transferida 
para a futura zona de armazenamento das madeiras, onde permanecerá até à conclusão da obra 

Esta mudança de localização de estaleiro prende-se com a necessidade, na fase final da obra, de 
concluir as vias de acesso ao terminal, onde estará localizada a primeira fase de estaleiro. No 
Anexo II.L (Volume III) apresenta-se o desenho com a localização dos estaleiros. 

3.3.6 Máquinas e Equipamentos 

Face à dimensão da obra será necessário recorrer a um conjunto muito diversificado de máquinas 
e equipamentos de onde se destacam, pelo maior número que será utilizado em simultâneo, 
sobretudo nos primeiros 3 a 4 meses do processo construtivo: escavadora giratória de rastos (10), 
bulldozer (7) e camião basculante (22). Estas máquinas serão utilizadas maioritariamente no 
decurso da atividade de movimentação de terras (preparação do terreno). 

No Anexo III.B (Volume III) apresenta-se o plano de máquinas e equipamentos a utilizar no 
decurso da obra do terminal ferroviário. 

3.3.7 Tráfego associado à obra do terminal 

Para quantificação da estimativa de tráfego viário associado à obra, no decorrer do período de 
construção do terminal, teve-se em conta, como fator principal, os movimentos originados pelo 
transporte a depósito das terras sobrantes, resultantes dos movimentos de escavação, o 
transporte de pessoas afetas à obra e o transporte de materiais e matérias-primas para a obra. 

A atividade que originará maior geração de tráfego associado à obra resultará dos movimentos 
originados pelo transporte a depósito de material sobrante que resulta dos trabalhos de 
escavação. 

O volume de materiais resultantes da escavação a transportar a local de depósito será de 
738 159 m3. 

Considerando que, em média, os veículos de transporte terão uma capacidade de carga de 20m3 
resultarão 36 908 movimentos globais de entrada e saída de veículos. 
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Para um período de atividade das escavações estimado de 120 dias resultam 308 movimentos 
diários de entrada e igual quantidade de saída da obra. 

Relativamente ao transporte de pessoas que possam estar afetas à obra, no “Plano de mão de 
obra” assume-se numa situação de pico (entre a semana 6 e 18) que estarão na obra entre 156 a 
166 funcionários. Admitindo, em média 5 pessoas por veículo na deslocação para a obra ter-se-á 
um volume de 33 veículos/dia de entrada e de saída. 

Para o transporte de materiais e matérias primas para a obra estimam-se 40 movimentos diários 
de acesso à obra. 

3.3.8 Acessos à obra 

Tendo em conta a dimensão, localização e os prazos para a empreitada do Terminal de Lousado 
foram estudados os acessos fundamentais a utilizar durante a fase de construção. De acordo com 
o previsto em projeto, o período de maior afluência à zona de intervenção ocorrerá na fase dos 
trabalhos de movimentos de terras, nomeadamente no transporte dos materiais sobrantes da 
escavação para depósito autorizado/licenciado. 

A acessibilidade à zona de intervenção do terminal, no período em que decorrerem as obras da 
empreitada de construção, será realizada através dos seguintes acessos rodoviários (Figura 3.16): 

▪ Acesso 1 – A partir da via existente – rua das 7 Fontes (a amarelo); 

▪ Acesso 2 – A poente da zona de intervenção (a vermelho); 

▪ Acesso 3 – No extremo norte da zona de intervenção (a roxo). 

 
Figura 3.16- Acessos à obra. 
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O Acesso 1 constitui a melhor acessibilidade à zona de intervenção e será, no futuro, o acesso do 
terminal. Contudo, tendo em conta que a Rua das 7 Fontes estará a ser intervencionada em 
simultâneo com a intervenção no terminal, a acessibilidade por esta via, nomeadamente para 
camiões de transporte de material de escavação a destino final, estará de alguma forma 
condicionada pelo faseamento da construção deste troço do arruamento exterior. Ainda assim, 
em fase de gestão das duas empreitadas haverá necessidade de coordenar fluxos de circulação, 
volume de tráfego e períodos horários. 

O Acesso 2 efetua a ligação ao topo poente da zona de intervenção. Pretende-se que este seja o 
acesso determinante para entrada e saída dos camiões no transporte do material de escavação. 
Contudo, este acesso localiza-se nas cotas altimétricas mais elevadas, pelo que a partir de 
determinada fase de obra este acesso deixará de ter condições de acesso uma vez que o nível da 
escavação estará já a cotas altimétricas muito inferiores. Nesta fase será fundamental que parte 
destes movimentos sejam desviados para o acesso 1. 

O Acesso 3, localizado no extremo norte da zona de intervenção, dá acesso à travessa da Serra e 
tem como objetivo, no decurso das operações de escavação, possibilitar o acesso da maquinaria 
pesada e dos camiões de transporte dos materiais escavados a esse local. Os camiões carregados 
com os materiais escavados retornarão então à zona do terminal em direção ao acesso 2 para a 
partir daí acederem à rede rodoviária nacional. 

3.3.9 Cronograma construtivo 

A construção do terminal ferroviário terá uma duração prevista de 30 semanas (7 meses), 
prevendo-se que a obra decorra entre as 8:00 e as 17:00 H. Contudo, em função dos prazos, não 
será de excluir a necessidade de ser necessário efetuar trabalhos fora do horário normal ou em 
período de fim de semana. Para estas situações serão solicitadas as devidas autorizações ao 
Município nas condições definidas na legislação em vigor. 

Quadro 3.2- Cronograma construtivo do terminal ferroviário. 

 

3.3.10  Recursos Humanos 

A construção do terminal recorrerá a um conjunto diversificado de operadores de equipamentos 
e especialidades. A operação de equipamentos envolverá um elevado número de operários entre 
os quais pelo maior número se destacam os seguintes: motoristas, condutores manobradores, 
serventes e operadores de máquinas. 

No total é expectável o envolvimento de um número máximo de 184 trabalhadores. Este número 
não está presente em simultâneo ao longo de todo o período de construção oscilando em função 
dos trabalhos que se encontram a ser desenvolvidos. O número mínimo será de 13 funcionários 
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na última semana enquanto o número máximo se cifrará entre os 156 funcionários e os 166 
funcionários entre as semanas 6 e 18 da empreitada. 

No Anexo III.C (Volume III) apresenta-se o Plano de Recursos Humanos a utilizar no decurso da 
obra do terminal ferroviário. 

3.4 Funcionamento do Terminal 

3.4.1 Operação 

A estandardização dos formatos de transporte de grandes volumes de mercadorias, facilita tanto 
a organização de cargas e a subdivisão do espaço disponível entre vários Clientes, como também 
aumenta a capacidade e velocidade nas transferências intermodais.  

Assim, os contentores destacam-se como formato privilegiado no transporte de mercadorias e 
apresentam uma tendência de crescimento elevada. Esta solução dos contentores, está 
fortemente associada ao transporte internacional, quer por via marítima, ferroviária e rodoviária. 

Neste contexto o Terminal Ferroviário do Lousado terá a sua operação baseada sobretudo na 
movimentação de contentores aos quais acresce uma pequena área para movimentação de madeiras, 
mantendo assim no futuro a atividade ligada às madeiras que atualmente existe no local. 

As mercadorias (contentores ou madeira) podem chegar ao terminal por via ferroviária (nascente) 
ou rodoviária (poente). 

A nível ferroviário, a operação dos comboios passará primeiramente pela sua receção na Linha de 
Receção/Expedição (paralela à linha geral), sendo manobrados no feixe de linhas norte do terminal e 
colocados à descarga/carga em uma das quatro linhas de transferência de carga, ou, no caso dos 
comboios com madeira nas duas linhas de madeira. 

 
Figura 3.17- Esquema das Linhas. 

Os vagões de madeira serão descarregados na zona da operação da madeira (duas linhas), sendo a 
transferência da carga entre o camião, comboio ou parqueamento, efetuada com recurso a giratórias 
com garras florestais. 

No caso dos contentores, a transferência de carga das 4 linhas para o pavimento/camião será realizada 
através dos Pórticos Rolantes sobre Carris (RMG), que movimentarão os contentores 1 a 1 para o 
parqueamento temporário de primeira linha, diretamente para o camião ou ainda para um trator 
terminal que movimentará o contentor para parqueamento no terminal. Neste último caso, o 
parqueamento dos contentores no terminal na zona de parque será realizado através de Pórticos 
Rolantes com Pneus (RTG) que conseguem empilhar até 6 contentores de altura ou empilhadores, 
conforme o tipo de contentor (cheio/vazio) e localização no parque. 

No Quadro 3.3 identificam-se os equipamentos que serão utilizados na movimentação de contentores 
no interior do terminal, apresentando-se algumas imagens representativas nas Figuras seguintes. Nos 
Anexos III.D e III.E (Volume III) apresenta-se com maior detalhe as características dos pórticos rolantes. 
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Quadro 3.3- Equipamentos utilizados na movimentação de contentores 

Equipamento Quantidade 
Combustível/Tipo 

Energia 

Pórtico rolante sobre carris (Rail Mounted Gantry Crane) 2 
Elétrico  

Pórtico rolante sobre pneus (Rubber Tyred Gantry Crane) 3 

Trator de Terminal 6 

Diesel 
Empilhador para vazios (Empty Container Handlers) 3 

Reachstacker 1 

Empilhador pequeno 1 

 
Figura 3.18- Pórtico rolante com pneus (RTG). 

 

 
Figura 3.19- Pórtico rolante sobre carris (RMG). 
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Figura 3.20- Exemplos de equipamentos de movimentação de contentores no solo: reachstacker (à direita) 
e Empty Container Handlers (à esquerda)  

A entrada/saída de camiões por via rodoviária realiza-se pelo lado poente do terminal. Este acesso tem 
à entrada um controlo de acessos, com recurso a quiosques e suporte administrativo localizado no 
edifício administrativo. Os camiões entrarão no terminal e deixarão os contentores ou madeira 
diretamente na zona de transferência de carga para os comboios (via de carga do RMG) ou para parque 
no terminal (via de carga do RTG). Os contentores cheios/vazios trazidos pelos camiões para 
parqueamento no terminal serão depois movimentados pelos Pórticos Rolantes com Pneus (RTG) para 
parque no terminal ou, se forem contentores vazios, serão movimentados por empilhadores para 
vazios e colocados no parque de contentores vazios identificado na planta. 

Todo o sistema terá para suporte da atividade um conjunto de equipas, nomeadamente operacionais e 
administrativos, que terão para apoio vários edifícios. 

3.4.2 Regime de funcionamento  

Numa fase inicial (2021 a 2023), o período de funcionamento diário previsto é de 16 h de segunda a 
sexta-feira (das 8:00 às 24:00 h) e 8 h ao sábado (das 8:00 às 16:00). A partir de 2024 prevê-se que o 
terminal funcione 24 h/dia, 7 dias por semana. 

3.4.3 Recursos Humanos 

Na fase de operação está previsto que o Terminal, no regime de funcionamento que se prevê existir a 
partir de 2024 (funcionamento em 3 turnos ao longo das 24 horas) funcione com 71 trabalhadores. Nos 
primeiros anos de funcionamento o número máximo de trabalhadores não deverá ultrapassar os 47. 

3.4.4 O negócio e a operação 

A atividade desenvolvida em terminais de contentores divide-se essencialmente em dois tipos de 
contentores: vazios e cheios. Normalmente o negócio dos vazios é conhecido por depot. 

Os depots têm contentores vazios que podem pertencer a várias entidades como armadores, empresas 
de leasing de contentores, transitários, clientes finais, etc. Seja de quem for o negócio, a regra base é 
que os contentores tenham pouco tempo em parque pois para o negócio ser rentável os contentores 
têm que estar a ser utilizados. Podem estar em parque à espera de serem utilizados ou podem estar à 
espera de reparação e/ou estar em reparação. Existem contentores para vários tipos de carga e, regra 
geral, grande parte tem que sofrer reparações. 

Os contentores cheios estão depositados em terminais à espera de seguirem para o seu destino, os 
portos no caso da exportação e os armazéns dos clientes ou intermediários no caso da importação. 
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Importação 

O contentor chega ao porto vindo de um país terceiro ou das ilhas. Se segue de camião vai para casa do 
cliente. Não faz sentido ir para um terminal pois estaria a ser ineficiente pois teria mais custos de 
movimentação e provavelmente faria mais km. 

O contentor chega ao porto vindo de um país terceiro ou ilhas. Se segue de comboio vai para um 
terminal. Quando chega ao terminal, tem um movimento do comboio para o chão. Para ir para o 
cliente, tem que ir um camião buscá-lo. Este camião pode chegar ao terminal sem nenhum contentor 
(zero movimentos) e levantar o contentor e levar para o cliente (um movimento). Mas também pode 
trazer um contentor vazio ou um cheio, deixar no terminal (um movimento) antes de levantar o cheio 
de importação. 

Exportação 

Um cliente que quer exportar precisa de um contentor. Precisando de um, o cliente contrata um 
camião e vai a um depot de vazios levantar um vazio (um movimento). Contudo, pode ser o terminal de 
Lousado ou outro depot qualquer. Mas, o cliente pode aproveitar o vazio de um contentor que tenha 
acabado de descarregar no seu armazém ou no de outro cliente. Assim, pode-se ou não ter este 
movimento. O contentor vai a casa do cliente encher e depois é entregue cheio no terminal (um 
movimento), saindo depois por comboio para um porto (um movimento). 

A função do terminal é de conjugar todo o conjunto de atividades de forma eficiente e com potencial 
de crescimento, desde a receção ou expedição (por meio rodoviário ou ferroviário), transferência 
modal, e parqueamento, cumprindo todas as regras e leis vigentes. 

3.4.5  Movimentação de cargas 

O terminal rodoferroviário do Lousado foi projetado para permitir uma movimentação de 500 000 
TEUs3/ano operando contentores de 20 e 40 pés. O parqueamento de contentores será realizado a 6 de 
altura. Para o primeiro ano completo esperam-se aproximadamente 250 mil movimentos. 

Nos Quadros seguintes apresenta-se os movimentos anuais previstos realizar (camião e comboio). 

Quadro 3.4- Movimentos realizados por camião. 

 Ano 1 Ano 2 Ano  3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Entrada 88 725 93 161 97 819 102710 107846 112160 116646 121312 126164 131211 

Saída 78 226 82 137 86 244 90 556 95 084 98 888 102843 106957 111235 115684 

Quadro 3.5- Movimentos realizados por comboio. 

 Ano 1 Ano 2 Ano  3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Entrada 44 301 46 516 48 842 51 284 53 848 56 002 58 242 60 572 62 995 65 514 

Saída 40 785 42 824 44 965 47 214 49 574 51 557 53 620 55 764 57 995 60 315 

Dos valores apresentados, importa referir que, consequência da diversidade de movimentações 
possíveis no terminal, nomeadamente entrada, saída e parqueamento de contentores cheios ou 
entrada, saída e parqueamento de contentores vazios, também designado por “depot”, a 
movimentação de entradas/saídas de contentores nunca é igual no ciclo de um ano. Adicionalmente, 
importa esclarecer que os números apresentados se referem a quantidade de contentores e não a 
número de TEU. 

Tendo em consideração os vários fatores envolvidos na procura, tais como atividade atual instalada, 
taxa de crescimento, transferência de atividade por maior competitividade de solução integrada de 

                                                 
3 A unidade TEU corresponde a um contentor de 20 pés. 
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transporte, entre outros, foi calculado o modelo de previsão da procura para atividade de 
movimentação de contentores no terminal (Quadro 3.6). 

Quadro 3.6- Evolução do número de contentores movimentados. 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

nº navios/semana (SIN-LEI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nº navios/semana (LEI-SIN) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

contentores/navio 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nº contentores em navio/semana 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nº comboios/semana para Norte 13 32 33 35 37 38 40 42 43 45 47 48 

nº comboios/semana para Sul 13 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 

nº contentores/comboio para Norte 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

nº contentores/comboio para Sul 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

nº contentores comboio/semana 832 1702 1787 1876 1970 2068 2151 2237 2327 2420 2517 2592 

nº total de contentores/semana 1392 1702 1787 1876 1970 2068 2151 2237 2327 2420 2517 2592 

Nº contentores/ano 69600 85086 89340 93807 98498 103423 107559 111862 116336 120990 125829 129604 

3.4.6 Volume de tráfego gerado 

Tendo em conta os movimentos de contentores previstos, em 2021 é expectável que o terminal 
ferroviário do Lousado gere a circulação de 620 veículos pesados/dia e, em 2031, 947 veículos 
pesados/dia. 

Salienta-se que nos primeiros anos de funcionamento o terminal não terá movimentos no 
período noturno. A partir de 2024 é expectável que o terminal funcione 24 horas dia. No Quadro 
3.7 apresenta-se o tráfego médio diário (TMD) de veículos pesados associado ao funcionamento 
do terminal com a respetiva distribuição de movimentos pelos períodos do dia (diurno, 
entardecer e noturno). No Quadro 3.8 apresenta-se a mesma informação para o tráfego de 
veículos ligeiros. 

Quadro 3.7- Tráfego de veículos pesados gerado pela operação do terminal. 

 TMD Período diurno Período entardecer Período noturno 

2021 620 590 30 0 

2031 947 816 41 90 

Quadro 3.8- Tráfego de veículos ligeiros gerado pela operação do terminal. 

 TMD Período diurno Período entardecer Período noturno 

2021 313 275 38 0 

2031 467 367 50 49 

 

De acordo com o estudo de tráfego realizado (TIS & MEDWAY, 2020), na Figura 3.21 e na Figura 
3.22 apresenta-se o tráfego médio diário gerado pela atividade do terminal com a respetiva 
distribuição na rede rodoviária da região em 2021 e 2031, respetivamente. A implantação 
geográfica desta rede está representada na Figura 4.97 do Capítulo 4.12.7. Os dados referentes 
ao estudo de tráfego realizado apresentam-se no Anexo V do Volume III. 

Em termos ferroviários está prevista a circulação, no primeiro ano, de 28 comboios/semana, valor 
que alcançará os 41 comboios em 2031. É expectável que 50% dos comboios chegará ao terminal 
durante a noite ficando a aguardar que a descarga seja realizada ao início do dia. 
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Quadro 3.9- Número de comboios por semana. 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Entrada 28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 

Saída 26 27 28 30 31 33 34 35 37 38 

 

 
Figura 3.21- Tráfego Médio Diário gerado pelo terminal rodoferroviário de Lousado e sua distribuição pela 

rede rodoviária adjacente – ano 2021 (Fonte: Estudo de Tráfego). 
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Figura 3.22- Tráfego Médio Diário gerado pelo terminal rodoferroviário de Lousado e sua distribuição pela 

rede rodoviária adjacente – ano 2031 (Fonte: Estudo de Tráfego). 

3.5 Projetos associados ou complementares 

Como projetos associados ou complementares considera-se a beneficiação da via de acesso 
rodoviário ao terminal (rua das 7 Fontes) e a relocalização de uma linha de média tensão que 
atravessa a área de implantação do terminal. De salientar que nenhum destes projetos por si 
apresenta enquadramento no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental. No caso da via 
de acesso a sua construção já se encontra há muito planeada pelo município tal como consta da 
planta de ordenamento do PDM. Contudo, a construção do terminal nesta área despoletou a 
necessidade de proceder de imediato à construção/beneficiação desta via. 
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3.5.1 Via de acesso rodoviário 

A acessibilidade rodoviária ao terminal será efetuada a partir da estrutura viária existente na 
envolvente, nomeadamente a partir da Rua das 7 Fontes, que será beneficiada por forma a 
permitir boas condições de acessibilidade ao Terminal e à generalidade da área envolvente. 

3.5.1.1 Principais características da via de acesso 

O projeto inicia-se na Rua das Cavadas (zona industrial) desenvolvendo-se parcialmente sobre o 
caminho público existente e a Rua de 7 Fontes até à Rua António Fonseca (junto à Linha do 
Minho). Na Figura 3.23 apresenta-se um extrato (sem escala) da implantação da via de acesso. 

 
Figura 3.23- Implantação da via de acesso. 

No Anexo IV.A (Volume III) apresenta-se a peça desenhada com a implantação da via de acesso na 
qual é possível analisar em detalhe a implantação do traçado, localização das rotundas, faixas de 
rodagem, estacionamentos, passeios e zonas verdes, incluindo as inseridas nos taludes. 

A intervenção, numa área total de 32 911,00 m2 (incluindo as sapatas dos aterros) e uma extensão 
total de 1 626 m, tem como finalidade a melhoria das condições de circulação/conforto para o 
utente e da segurança rodoviária na via, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

▪ Retificação e proposta de novo do traçado (ligação da Rua das Cavadas à Rua de 7 
Fontes); 

▪ Reformulação da geometria do traçado existente (Rua de 7 Fontes e Rua António 
Fonseca); 

Rua das Cavadas 

 

Rua das 7 Fontes 

 

Rua António Fonseca 
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▪ Introdução de três rotundas nos seguintes cruzamentos: Novo traçado /Rua das Cavadas 
/ Rua de Matamau e Rua Continental Mabor; Novo traçado e Rua de 7 fontes; Ruas de 
Ancide / António Fonseca e de 7 Fontes; 

▪ Reabilitação funcional do pavimento, com introdução de uma estrutura de pavimento 
nova; 

▪ Reabilitação e construção do sistema de drenagem; 

▪ Infraestruturas hidráulicas, gás, instalações elétricas e de telecomunicações; 

▪ Melhoria e reposição do sistema de sinalização. 

O traçado da nova via, apresenta de uma forma geral boas características geométricas. 
Predominam alinhamentos retos intercalados com curvas com raios aceitáveis para a velocidade 
base, sendo assim uma estrada com um traçado pouco sinuoso. 

A velocidade base para o trajeto será de 40 km/h. 

De uma forma geral verifica-se que a ocupação lateral é pequena. Existirão algumas 
expropriações devido à retificação parcial do traçado para alargamento da via. As expropriações 
serão essencialmente em terreno urbanizável, sendo também em ‘espaço agrícola’. No total a 
área a expropriar será de 17 301,00 m2, de acordo com a planta cadastral apresentada no Anexo 
IV.B (Volume III). 

Perfil longitudinal 

O perfil longitudinal é constituído por traineis e concordâncias circulares verticais. A definição do 
perfil longitudinal deve ter em consideração a topografia, o traçado em planta, a distância de 
visibilidade, a segurança, os custos de construção, a drenagem e a integração no meio ambiente. 

O perfil longitudinal foi mantido em algumas partes na Rua de 7 Fontes, sendo retificado na 
aproximação à rotunda intermédia. Na rua com novo traçado foram adotados novos traineis. 

A inclinação máxima dos traineis existentes é inferior à inclinação máxima desejável (8%) para a 
velocidade base, bem como a sua extensão critica. Para garantir a possibilidade de escoamento 
longitudinal, associado à inclinação transversal dos pavimentos, adotou-se uma inclinação mínima 
de trainel de 0.5%. 

Perfil transversal tipo 

O perfil transversal tipo é constituído por duas faixas de rodagem de 3,75 m cada, com passeio 
dos dois lados de 2,20 m. Em alguns traineis existirá estacionamento lateral com 2,50 m de cada 
lado. 

A inclinação transversal da faixa de rodagem é de duas águas com 2,5%, enquanto nos passeios a 
inclinação transversal é apenas de uma água com 0,5%. 

No Anexo IV.C (Volume III) apresentam-se os perfis transversais tipo. 

3.5.1.2 Construção da via de acesso 

Na fase de construção será instalado um estaleiro na mesma área onde será instalado o estaleiro 
da primeira fase do terminal. 

Previamente à implantação da via será necessário proceder à preparação do terreno. Será 
realizada a limpeza da vegetação existente (desmatação) seguindo-se a decapagem e saneamento 
dos solos antes de proceder à realização das escavações e dos aterros para definir a cota de 
implantação do projeto. 
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Decapagem e saneamento 

Nas situações em que ocorre terra vegetal esta será decapada na totalidade, estimando-se para o 
efeito uma espessura média de 0,30m. 

Nas situações de escavação/aterro de altura inferior a 0,50 m, deve sobre escavar-se e sanear-se 
os materiais instalados em pelo menos outros 0,50 m de modo a construir-se um fundo de caixa 
limpo e estabilizado. 

Escavações 

As escavações são essencialmente para abertura de caixa para colocação de estrutura de 
pavimento definida nos perfis transversais tipo, sendo que, esta escavação se desenvolve a cotas 
muito próximas do existente. 

De acordo com a implantação do traçado em estudo e dadas as características específicas da 
intervenção verifica-se que em alguns trechos terá de se efetuar escavação para a reformulação 
do traçado. 

Pelas dimensões previstas para os taludes de escavação, não se prevê a instalação de banquetas. 
A escavação de maior profundidade será de 3,5 m sendo localizada entre o km 0+520 e o km 
0+540. Os taludes serão dotados de zona adoçada na geometria na sua parte superior. No que diz 
respeito à inclinação dos taludes preconiza-se a inclinação de 1/1,5 (V:H) para os taludes de 
escavação. 

No total tendo por base o estado de desenvolvimento do projeto (estudo prévio) estima-se um 
volume de escavação de 27 771 m3. 

Os meios a mobilizar para a execução das escavações serão a balde com escavadora giratória e ou 
à lâmina com bulldozer podendo em profundidade ser necessário recorrer a ripper e ou martelo 
demolidor de forma esporádica. 

Aterros 

Será necessário realizar aterros nas zonas de alargamento, que deverão construídos com terras da 
classe S3 (duas camadas de 0,30m + 0,30m). 

A altura máxima dos aterros é de 5,5 m em dois troços muito curtos situados entre o km 0+300 a 
0+320 e entre o km 0+420 e o km 0+460, suportados por taludes com inclinação de 2/3. 

No Anexo IV.D (Volume III) e no Anexo IV.E (Volume III) apresentam-se respetivamente os perfis 
longitudinais e transversais propostos com identificação das zonas de aterro e escavação. 

No total, tendo por base o estado de desenvolvimento do projeto da via de acesso estima-se um 
volume de aterro de 19 479 m3. 

Será instalada tela geotêxtil na base do aterro com uma gramagem mínima de 200g/cm2. 
Posteriormente efetua-se a parte superior do aterro com solo com a classe adequada (S3), de 
modo a garantir a estabilidade da plataforma. O leito de pavimento é tratado com solos da classe 
S4. 

Quando o traçado se desenvolve sobre a via existente, o atual pavimento será removido e a sua 
base tratada. 

Balanço de terras 

Tendo em conta o volume que é escavado e o volume necessário para realizar os aterros verifica-
se que existe um excedente de terras (8 292 m3)que será necessário levar a depósito. O local de 
destino será o mesmo que receberá o excedente de terras da área do terminal. 
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Drenagem 

O traçado de drenagem de águas pluviais existente cobre praticamente em todo o traçado, 
contudo existem alguns trechos em que não existe qualquer apanha, e noutros pontos é 
deficiente. A retificação da via exige uma reformulação à rede de drenagem de águas pluviais 
existente, uma vez que existem algumas preocupações já detetadas. 

Aponta-se para uma rede de drenagem de águas pluviais composta por um coletor principal, 
estando localizado na faixa de rodagem, aos quais ligam os ramais de ligação dos sumidouros e 
valetas. 

Pavimentações 

O pavimento existente não garante um bom comportamento mecânico, tanto ao nível da fadiga 
como das deformações permanentes pelo que o mesmo será removido numa profundidade a 
definir. 

A estrutura de pavimento novo preconizada é a seguinte: 

▪ Camada de desgaste ou de rolamento: 5cm de AC14 surf 35/50 (BB); 

▪ Camada de base: 10cm de AC32 bin 35/50 (MB); 

▪ Camada de base não ligada: 20cm de agregado britado de granulometria extensa com 
características de base - ABGE; 

▪ Camada de sub-base: 20cm de agregado britado de granulometria extensa com 

características de sub-base – ABGE. 

A estrutura do pavimento dos passeios e das faixas de estacionamento é a seguinte: 

▪ Camadas granulares, com características de base de agregado britado de granulometria 
extensa (10+10 cm), após compactação; 

▪ Bloco de pavimento modelo paralelo 200x100x80 à cor natural e à cor amarela na 
delimitação dos lugares de estacionamento, com juntas preenchidas com areia a traço 
seco cimento 1/3. 

3.5.1.3 Cronograma construtivo 

O faseamento construtivo da via de acesso será articulado com a própria construção do terminal 
na medida em que durante a fase de obra esta via também deverá possibilitar o acesso à obra do 
terminal (tal como descrito na secção 3.3.8). Nesse sentido, o faseamento terá em conta o 
cronograma de construção do terminal (30 semanas), decorrendo em duas fases, entre as quais 
ocorrerá uma interrupção da obra para facilitar a acessibilidade ao terminal (Quadro 3.10). 

Quadro 3.10- Cronograma construtivo da via de acesso. 

 

 



 

 

Pág. 54 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

3.5.2 Linha de Média tensão 

A área de implantação do terminal é atualmente atravessada por uma linha de média tensão de 
15kV (Figura 3.24). 

 
Figura 3.24- Traçado da Linha de média tensão que atravessa a área do terminal (a cor verde) e respetivas 

derivaçãos (a vermelho) 

Esta linha será relocalizada no âmbito da presente intervenção. A solução encontrada, em 
conjunto com os técnicos da EDP, para não haver conflitos entre a linha de média tensão e as 
instalações do novo terminal, implica as seguintes intervenções (Anexo IV.F no Volume III): 

▪ Relocalização de 2 apoios (postes) para zonas onde não estejam em conflito com as 
instalações e exploração do terminal; 

▪ Remoção de um apoio intermédio, aumentando a distância entre os apoios existentes; 

▪ Aumentar a altura do apoio que se encontra mais perto da linha do Minho por forma a 
altear a linha para que esta garanta a distância de segurança de 7,0 m relativamente ao 
ponto mais alto do terminal. 

Da linha de média tensão principal existem 3 derivações para alimentação de clientes finais em 
média tensão (Postos de Transformação de Clientes – PTC). Destes um mantém-se com contrato 
ativo pelo que a derivação em causa será mantida não tendo qualquer implicação com a 
implantação do terminal. Uma outra derivação existente (a mais próxima da linha do Minho) será 
removida. Finalmente, a outra derivação que alimenta o PTC que se encontra na futura zona de 
acesso ao novo terminal, a proposta será de manter a alimentação em média tensão para o novo 
PTC de alimentação do novo terminal, devendo ser solicitado o desmantelamento do PTC 
existente (que não servirá para as necessidades do novo terminal). 
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3.5.3 Restabelecimento de caminho 

A área de implantação do terminal é atualmente atravessada por um conjunto de caminhos 
vicinais que ao longo dos tempos foram servindo para aceder às propriedades rurais no local de 
implantação do terminal e, em alguns casos para ligação entre lugares. Neste último caso está o 
caminho vicinal em terra batida que permite realizar a ligação a sul entre a rua das 7 Fontes e a 
zona a norte - Esquinheira/Esmeriz. Este caminho, com um perfil transversal que não permite 
cruzamento de viaturas ainda é utilizado pela população local, embora ao longo das últimas 
décadas, face à construção de novas vias rodoviárias a sua utilização tenha diminuido. 

A implantação do terminal implica a ocupação de toda a área onde o caminho se desenvolve pelo 
que é proposto o seu restabelecimento no limite poente da propriedade do Terminal de Lousado 
onde atualmente existe um caminho sem condições de ser utilizado, promovendo assim a 
continuidade de circulação entre caminhos que são mantidos (Figura 3.25). 

 
Figura 3.25- Restabelecimento de caminho vicinal (sem escala). 

O caminho terá uma extensão total de cerca de 533 m, para o qual se prevê um perfil com uma 
largura média de via com 5,00 m (Figura 3.26). O pavimento será em “terra batida” com camada 
superficial em material granular, vulgo “tout-venant”. 

 
Figura 3.26- Perfil transversal tipo do restabelecimento do caminho vicinal. 
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Este caminho será moldado no terreno atual ajustando-se ao máximo ao perfil atual do terreno, 
evitando assim grandes alterações ao relevo existente. No Anexo IV.G (Volume III) apresenta-se o 
perfil longitudinal relativo ao restabelecimento do caminho vicinal. 

3.6 Matérias-primas, recursos, emissões gasosas, efluentes líquidos e resíduos gerados 

3.6.1 Lista dos principais materiais e energia utilizados ou produzidos 

3.6.1.1 Matérias-primas 

Considerando que a atividade desenvolvida não consiste numa atividade produtiva que envolva 
manufaturação, a atividade do projeto não ocorrerá qualquer consumo de matérias-primas. A 
atividade desenvolvida consiste apenas numa operação de transbordo intermodal de 
mercadorias. 

3.6.1.2 Água 

Para o funcionamento do terminal estão previstos 2 tipos de consumo de água, a saber: 

▪ Consumos domésticos; 

▪ Consumos não domésticos. 

Consumo doméstico 

No âmbito dos consumos domésticos enquadram-se os consumos de água potável localizados 
fundamentalmente nos edifícios administrativos do terminal, sejam para consumo direto sejam 
para utilização em balneários, instalações sanitárias, copa e piscina. 

Os caudais para consumos domésticos serão garantidos a partir das infraestruturas de 
abastecimentos público dos Serviços Municipalizados do Município de Vila Nova de Famalicão.  

Considerando que o terminal, nos diversos turnos, possa ter uma utilização máxima diária de 100 
pessoas, e admitindo uma capitação média para esta tipologia de utilização de 
125 litros/utilizador, estima-se que o consumo médio diário alcance os 12,5 m3. A este volume 
acresce o volume a utilizar na piscina que se prevê ser de 370 m3/ano. No global prevê-se que o 
consumo de água para fins domésticos (a partir da rede pública) seja de aproximadamente 
4900 m3. 

Consumo não doméstico 

No âmbito dos consumos não domésticos enquadram-se fundamentalmente os caudais para rega, 
rede de serviço de incêndios e lavagens de pavimentos e contentores. O abastecimento será 
realizado através de um furo. Atualmente existe um furo no local de implantação do projeto (com 
licença de utilização do recurso hídrico) o qual é explorado pela DACOP- construções e obras 
públicas. Com a cessação da atividade da DACOP (unidade de produção de misturas betuminosas 
existente no local) o furo, com uma profundidade de 120 m passará a se utlizado pelo terminal, 
pelo que será requerido a devida autorização para utilização do recurso hídrico. 

Para a rede de rega estima-se um caudal médio diário de cerca de 3,0 m3. 

A rede de extinção de incêndios, em situações normais, não tem consumos de água funcionando 
apenas em situações de sinistro. 

Para outros consumos pontuais, eventualmente lavagem de pavimentos, ou outros, estima-se um 
consumo diário de cerca 2,0 m3.  

Assim, para os consumos não domésticos estima-se um consumo total diário médio de cerca de 
5,0 m3. 
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3.6.1.3 Energia 

As fontes de energia a utilizar no terminal serão a energia elétrica e o gasóleo. 

A potência considerada necessária para alimentação global do terminal considerando a 
caracterização e tipologia dos vários consumidores elétricos, é a seguinte: pórticos (350 000 W), 
edifícios (375 500 W) e iluminação exterior (112 360 W). 

A alimentação principal ao complexo terá origem no Posto de Transformação 1 o qual alimentará 
o PT2. Os PT serão projetados ao nível da sua cabine para duas celas de média tensão embora, em 
termos elétricos sejam equipados apenas com um transformador de 630kVA cada. 

No Quadro 3.11 apresentam-se os consumos anuais previstos: 

Quadro 3.11- Consumos de energia elétrica. 

Consumidores Consumo (kVA) 

Edifícios serviços 1585500 

Pórticos 2026395 

Iluminação exterior 482738 

Relativamente ao gasóleo este será utilizado num conjunto de equipamentos de apoio à 
movimentação dos contentores. 

Tendo em conta a quantidade de “equipamentos” prevista e tendo em conta os respetivos 
consumos médios resulta um consumo anual de combustíveis fósseis (gasóleo) de 503 174 L, 
conforme se descrimina no Quadro 3.12. 

Quadro 3.12- Consumos de gasóleo. 

Equipamento Quantidade 
Consumo anual/ 
Equipamento (L) 

Consumo anual/ 
Total (L) 

Trator de terminal 6 35098 210590 

Empty container handlers 3 49640 148920 

Reachstacker 1 116800 116800 

Empilhador pequeno 1 26864 26864 

3.6.2 Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

3.6.2.1 Efluentes gasosos 

Durante a fase de construção, a circulação de veículos e máquinas no local será responsável pela 
emissão de vários poluentes, sobretudo de CO, CO2, NOX e partículas, resultantes dos escapes. 
Durante esta fase e em resultado da intensa movimentação de terras (escavações e aterros) para 
nivelar o terreno à cota de implantação do projeto ocorrerá a ressuspensão de partículas 
sobretudo em períodos de menor pluviosidade em que o solo se encontra mais seco. Também as 
atividades construtivas relacionadas com a edificação e infraestruturação da área serão 
responsáveis pela emissão de partículas para a atmosfera. 

Na fase de funcionamento, em termos de emissões gasosas, estas estarão associadas: 

▪ ao tráfego rodoviário para transporte dos contentores, emitindo-se sobretudo CO, CO2, 
NOX e partículas que resultam da combustão dos motores dos veículos pesados; 
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▪ funcionamento de veículos/equipamentos movidos a gasóleo nas operações internas de 
movimentação de contentores, emitindo-se sobretudo CO, CO2, NOX e partículas que 
resultam da combustão desses motores; 

▪ movimentação de madeiras no parque de madeiras - nesta operação além da emissão 
dos gases de combustão das máquinas associadas a esta operação resultará também a 
emissão de poeiras. 

3.6.2.2 Efluentes líquidos  

Os efluentes líquidos gerados na área do projeto quer na fase de construção quer na fase de 
operação são sobretudo efluentes domésticos provenientes das instalações sanitárias que, na 
fase de construção estarão localizadas no estaleiro (equipamentos portáteis) e na fase de 
funcionamento estarão localizadas na área administrativa e no armazém/oficina. 

Na fase de funcionamento, além dos efluentes domésticos serão originados efluentes a partir dos 
separadores de hidrocarbonetos afetos ao parque de resíduos, ao armazém/oficina, ao posto de 
abastecimento de combustível e ao parque de substâncias e misturas perigosas. Esses efluentes 
serão descarregados na rede doméstica e, no caso dos efluentes gerados no parque de 
substâncias e misturas perigosas o efluente (após tratamento) será encaminhado para a rede de 
águas pluviais. 

3.6.2.3 Ruído 

Durante a fase de construção as fontes de produção de ruído são as máquinas pesadas que 
procederão à movimentação de terras, atividades construtivas/infraestruturação da área e 
transporte de materiais. 

Na fase de funcionamento existirão várias fontes de ruído no local a saber: 

▪ operações de carga e descarga dos contentores; 

▪ circulação de comboios de mercadorias afetos ao Terminal; 

▪ circulação de veículos pesados que transportarão os contentores ao seu destino; 

▪ funcionamento das máquinas e equipamentos que no terminal permitem a 
movimentação dos contentores; 

▪ operações de manutenção na zona da oficina. 

No que respeita às máquinas e equipamentos utilizados na movimentação dos contentores, 
nomeadamente aos pórticos, apresenta-se no Quadro 3.13 os níveis de pressão sonora de acordo 
com informação do fabricante. 

Quadro 3.13- Níveis de pressão sonora dos pórticos. 

 RTG RMG 

Potencia sonora LWAeq(re 1pW), dB(A) 103 105 

Incerteza, dB(A) ± 3 ± 3 

Nível sonoro contínuo equivalente LpA(re 20μPa), dB(A)   

Ao nível do solo, 50 m do topo  60 67 

Incerteza, dB(A) ± 2 ± 2 
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Quadro 3.14- Potência sonora dos equipamentos de transporte de contentores no solo. 

Equipamento Quantidade Potência sonora (db)  

Trator de Terminal 6 80 

Empty Container Handlers 3 107 

Reachstacker 1 75 

Empilhador pequeno 1 77 

3.6.2.4 Resíduos 

Durante a fase de construção serão produzidos um conjunto de resíduos mais ou menos comuns 
em qualquer obra de construção civil nomeadamente os resíduos produzidos numa operação de 
construção/demolição (Resíduos de Construção e Demolição). 

O projeto apresenta um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG-
RCD) que tem como objetivo principal a gestão global de resíduos gerados em fase de obra dando 
resposta as disposições do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho, e incentivo a dinamização e adoção de práticas de gestão ambiental 
sustentável. 

No Quadro 3.15 identificam-se os resíduos resultantes e sobrantes das tarefas previstas a realizar 
no âmbito da obra. 

Quadro 3.15- Resíduos previsivelmente produzidos na fase de construção. 

LER Designação Quantidade Origem 
Operação de 

Gestão 

15 01 01 
Embalagens 
de papel e 
cartão 

1 ton 
resultante do fornecimento de materiais novos para 
boa execução dos trabalhos previstos 

R13 

15 01 02 
Embalagens 
de plástico 

1, 00ton 
resultante do fornecimento de materiais novos para 
boa execução dos trabalhos previstos 

R13 

17 01 01 Betão 3,00 ton 

betão resultante e sobrante de trabalhos de 
betonagem de fundações, resíduos da lavagem de 
cubas, desenvolvimento de ensaios de receção do 
betão, para boa execução dos trabalhos previstos 

D1 ou D15 

17 02 01 Madeira 75,60 

25,20 Ton (estimativa de 0,1 Ton/m2), de madeira e 
material lenhoso resultante e sobrante, de 
desmatação e limpeza de terreno; 

50,40 Ton (estimativa de 0,2 Ton/m2), de madeira 
resultante e sobrante do abate de arvores existentes, 
na área de implantação do novo terminal ferroviário; 

R1 (80%) 
D1 ou D15 (20%) 

17 04 05 Ferro e Aço 3,00 ton 
resultante e sobrante de trabalhos de cortes, 
moldagem e montagem de armaduras e estruturas 
em aço para boa execução dos trabalhos previstos 

R4/R13 (80%) 
D1 ou D15 (20%) 

17 05 04 

Solos e 
Rochas não 
abrangidas 
em 17 05 03 

746 451 m3 

Resultante do balanço entre volume escavado e 
volume necessário para aterro na operação de 
modelação do terreno para definição da cota de 
projeto (área do terminal mais área do acesso) 

D1  

17 09 04 

Mistura de 
resíduos de 
construção e 
demolição 

50 m3 
20,00 m³de resíduos de diversos de betão e alvenaria, 
resultante e sobrante da demolição de muros e / ou 
estruturas existentes na zona de intervenção 

R13 (50%) 
D1 ou D15 (50%) 

Nota: A lista de RCD apresentada é indicativa, assim como as quantidades. A lista e as quantidades serão aferidas com 
maior rigor em fase de execução pelo adjudicatário, sob controlo da fiscalização e entidades responsáveis. 
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Embora se tenha por objetivo minimizar a produção de RCD por via da reutilização de materiais e 
da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas, os 
trabalhos em causa reportam-se essencialmente a solos e rochas isentos de substâncias 
perigosas. 

No âmbito da presente obra está prevista a reutilização de solos não contendo substâncias 
perigosas na realização dos aterros na área do terminal num total de 360 277 m3 e da terra 
vegetal (não contendo substâncias perigosas) na regularização de taludes, num total de 2 420 m3. 

O restante volume será encaminhado para operador de gestão de resíduos existindo contactos 
entre o promotor e um operador licenciado para o efeito - a Resifluxo, que gere o aterro de 
inertes da ACA,SA, em Pardelhas, Fafe. Este aterro dista 48 km do local de implantação do 
terminal. 

No local da obra, os resíduos serão recolhidos e sujeitos a triagem nas frentes de obra sendo 
encaminhados para os contentores existentes na Zona de Armazenamento de Resíduos do 
Estaleiro da Obra - parque de resíduos - para posterior envio a destino final. 

O parque de resíduos será coberto de modo a evitar a queda direta de águas da chuva, 
diminuindo assim a possibilidade de contaminação do pavimento e de outros materiais 
armazenados na envolvente com derrames acidentais que aí possam ocorrer. Todos os locais de 
deposição deverão estar identificados com o código LER e a tipologia de resíduo a depositar, no 
sentido de evitar contaminação dos materiais triados. 

Na fase de funcionamento, uma vez que não existirão na área quaisquer tipos de unidades de 
produção, os resíduos produzidos serão pouco diversificados e em reduzidas quantidades e 
estarão associados sobretudo às operações de manutenção das instalações/equipamentos e à 
presença dos funcionários (resíduos domésticos). 

Quadro 3.16- Resíduos previsivelmente produzidos na fase de funcionamento. 

LER Designação Destino 
Acondicionamen

to 
Quantidade 
anual (kg) 

Operador de 
Gestão 

Licença 

13 02 08* Outros óleos de motores, 
transmissões e lubrificação 

R13 
Cuba fechada 

1m3 
10000 

Safetykleen Portugal - 
Solventese Gestão de 
Resíduos, S.A. 

 

Operador 
SOGILUB 

 

13 05 08* 
Misturas de Resíduos 
provenientes de 
desarenadores e de 
separadore 

R13 
Dentro 

separador HC 
40000 

BioVia - Engenharia e 
Gestão Ambiental, S.A. - 
FAMALICÃO 

 

Alvará 
111/2016/CCDRNVálida 
até 2022-01-13 

 

15 01 01 Embalagens de papel e 
cartão 

R13 Contentor 10m3 2000 

15 01 02 Embalagens de plástico R13 Contentor 10m3 2000 

15 01 03 Embalagens de madeira R13 Contentor 10m3 10000 

15 01 04 Embalagens de metal R13 Cuba aberta 1m3 2000 

15 01 10* 
Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos 
de substâncias perigosas 

R13 Cuba aberta 1m3 5000 

15 02 02* 
Absorventes, materiais 
filtrantes (incluindo filtros 
de óleo,…) 

R13 Cuba aberta 1m3 10000 

15 02 03 
Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de limpeza 
e vestuário 

R13 Cuba aberta 1m3 1000 

16 01 07* Filtros de óleo R13 Cuba aberta 1m3 1500 

16 01 12 Pastilhas de Travões não 
abrangidas em 16 01 11 

R13 Bidões 200l 5000 
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LER Designação Destino 
Acondicionamen

to 
Quantidade 
anual (kg) 

Operador de 
Gestão 

Licença 

16 01 17 Metais Ferrosos R13 Cuba aberta 1m3 5000 

16 01 19 Plásticos R13 Cuba aberta 1m3 5000 

16 01 21* 
Componentes perigosos 
não abrangidos em 16 01 
07 a 16 01 11… 

R13 Bidões 200l 2000 

20 01 01 Papel e cartão R13 Cuba aberta 1m3 5000 

20 01 02 Vidro R13 Cuba aberta 1m3 1000 

20 01 39 Plásticos R13 Bidões 200l 1000 

20 03 01 
Outros Resíduos Urbanos 
Equip., incluindo misturas 
de resíduos 

R13 Contentor 250L 10000  Seraical - Reconversao de 
materiais L,da (APA00040811) 

 

Alvará de licença nº 28/2017/CCDR-
Válida até 2022-04-01 

 

 

Os resíduos produzidos serão segregados, acondicionados e armazenados tendo em consideração 
a respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos - LER (Decisão 
2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro que altera o anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 
3 de março), as suas características físicas e químicas, bem como as características que lhe 
conferem perigosidade.  

Os dispositivos de armazenamento permitirão a fácil identificação dos resíduos acondicionados, 
mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em causa de acordo com os 
códigos LER, o local de produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de 
quantidade, das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de 
perigosidade associada. 

Estes resíduos serão acondicionados num Parque de Resíduos (edifício coberto e com piso 
impermeável) com uma área de 2 000m2 localizado junto ao armazém/oficina. No interior do 
edifício existe uma parede interna que separa a área de armazenamento dos óleos usados dos 
restantes resíduos (Anexo II.C no Volume III). 

3.7 Substâncias perigosas 

3.7.1 Tipo de substâncias 

No Quadro 3.17 identificam-se as tipologias de substâncias perigosas potencialmente presentes 
na área do terminal ferroviário. Estas substâncias estarão concentradas na área de parqueamento 
de substâncias perigosas descrita na secção seguinte. Refere-se também o posto de 
abastecimento de combustível no qual estará presente o gasóleo. 

3.7.2 Parqueamento de substâncias perigosas 

Na zona de parqueamento de contentores existe um local vedado, ao ar livre, destinado ao 
parqueamento das substâncias e misturas perigosas com uma área aproximada de 1000 m2 
(Figura 3.27 e planta de implantação no Anexo II.M do Volume III). 
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Quadro 3.17- Tipologia de substâncias e misturas perigosas potencialmente presentes no terminal. 

Local de 
armazenamento 

Classe 
RID 

Características de Perigosidade / Substâncias e 
Misturas Perigosas 

Quantidade Máxima  
Quantidade 
armazenada 

(%) 

Parque de 
substâncias e 
misturas 
perigosas (a) (b) 

1 (Matérias e Objetos explosivos) Residual Residual 

2 Gases 91 ton 4,40% 

3 (Líquidos inflamáveis) 1530 ton 73,20% 

4.1 
(Matérias sólidas inflamáveis, matérias auto-reativas, 
matérias que polimerizam e matérias explosivas 
dessensibilizadas sólidas 

Residual Residual 

4.3 
(Matérias que em contacto com a água, libertam 
gases inflamáveis) 

2 ton 0,10% 

5.1 (Matérias comburentes) 384 ton 18,40% 

5.2 (Peróxidos orgânicos) Residual Residual 

6.1 (Matérias Tóxicas) 38 ton 1,80% 

8 (Matérias Corrosivas) 26 ton 1,20% 

9 (Matérias e objetos perigosos diversos) 20 ton 1,00% 

Posto de 
abastecimento de 
combustível 
(Gasóleo) 

  

H226: Líquido e vapor inflamáveis 

8 ton - H411: Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros 

Oficina  Óleos e lubrificantes 2 m3 - 

Notas: 

(a) O cálculo da quantidade máxima estimada foi efetuado assumindo o pressuposto que o tempo máximo de 
parqueamento de cada contentor é de 5 (cinco) dias. 

(b) Foi assumido que todas as substâncias e misturas perigosas das várias classes do RID estão armazenadas em 
simultâneo, o que na realidade não acontece. 

 

 
Figura 3.27- Localização do parqueamento das substâncias e misturas perigosas (a vermelho). 

Este local é constituído por uma caleira central destinada à recolha dos caudais pluviais e 
eventualmente de caudais contaminados. 

Neste sentido, está previsto a instalação de dois órgãos, um reservatório em betão armado com 
uma capacidade de 40 m3 e uma câmara retentora de hidrocarbonetos com uma capacidade de 
tratamento de 30 l/s. No reservatório procede-se à recolha e monitorização destes caudais antes 
da descarga dos mesmos na rede pluvial projetada para o terminal. 
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A montante destes dois órgãos, foi prevista uma caixa de visita onde será instalada uma válvula 
de funcionamento automático que está normalmente aberta permitindo que a totalidade dos 
caudais drenados sejam encaminhados para o reservatório anteriormente referido, ficando aí 
retidos. 

 
Figura 3.28- Planta da área de parqueamento das substâncias e misturas perigosas. 

Será instalado um sensor de pluviosidade que avalia a existência de caudais pluviais e um 
segundo sensor que que valida se os primeiros caudais que entram no reservatório, são ou não 
caudais contaminados. 

No caso de serem validados caudais não contaminados, a válvula automática fecha, e os caudais 
passam a ser encaminhados para a câmara retentora de hidrocarbonetos e desta, para rede 
pluvial. 

Este procedimento garante que em situações de presença de caudais contaminados, estes serão 
encaminhados para o reservatório de armazenamento em betão armado. 

Após confirmação de que estes caudais estão efetivamente contaminados, os mesmos só 
poderão ser retirados por entidade credenciada. 

Caso se verifique que os caudais retidos no reservatório não estão contaminados, existe um 
sistema de bombagem no interior do mesmo, que procede à transferência destes caudais para a 
rede pluvial projetada para o complexo. 

Este sistema será acionado por comando manual. 

Complementarmente, será instalado um sistema de CCTV que permite funcionar como alerta em 
caso de roturas. 

Serão também instalados um conjunto de rotinas e procedimentos para garantir que, em caso de 
rotura dos depósitos de armazenamento de substâncias perigosas, estes caudais ficarão retidos e 
que serão recolhidos por uma entidade certificada, evitando deste modo a contaminação dos 
caudais pluviais. 

3.8 Alternativas 

A principal condicionante à localização de um projeto desta natureza prende-se com a 
proximidade por um lado à rede ferroviária Nacional existente e, por outro às características 
técnicas do local que permitam efetuar as ligações entre as linhas de receção/expedição e a rede 
existente em segurança. Complementarmente a proximidade a centros de grande atividade 
económica é fundamental para o sucesso do projeto. 

Nesse sentido a MEDWAY encetou uma pesquisa detalhada do território em toda a região norte 
tendo por premissas: 
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▪ Proximidade à Rede Ferroviária Nacional; 

▪ Possibilidade de implementação de um terminal com características adequadas de 
layout (linhas com 750 m de comprimento e configuração adequada do terminal – 
Receção/Expedição/Manobra); 

▪ Área suficiente para implementação do Terminal; 

▪ Proximidade de centros de maior atividade económica. 

Face aos condicionamentos inerentes à construção de um terminal rodoferroviário eficiente com 
estas exigências e, tal como referido nos Antecedentes do projeto (capitulo 1.5), identificaram-se 
5 localizações passíveis de análise (Anexo I.A no volume III), sendo que a solução de Lousado - Vila 
Nova de Famalicão sobressaiu de forma consistente sobre as restantes. A solução encontrada 
resultou principalmente dos seguintes aspetos fundamentais: 

▪ Área de Terreno disponível adjacente à Rede Ferroviária Nacional; 

▪ Configuração do terreno disponível adequada à implementação do terminal 
rodoferroviário permitindo, nomeadamente, um melhor layout, uma melhor 
configuração das linhas férreas e do espaço logístico do terminal e, em consequência, 
uma melhor eficiência do terminal e da operação ferroviária numa visão integrada; 

▪ Melhor integração com a linha geral da rede ferroviária (existência de inserção 
ferroviária – Terminal Lusoareias); 

▪ Excelente proximidade com a localização da atividade económica, sendo Vila Nova de 
Famalicão o terceiro concelho mais exportador do país e o maior da região Norte; 

▪ Adequada classificação funcional do solo a nível de PDM, nomeadamente Espaço de 
Atividade Económica Urbanizável. 

Encontrado o local para implantar a infraestrutura foram estudadas, do ponto de vista técnico, 
várias alternativas de layout com o objetivo de se encontrar a melhor solução técnica viável, que 
proporcionasse os melhores índices de eficiência operacional ferroviária e logística do terminal, 
numa visão operacional e de gestão integrada, e ao simultaneamente economicamente viável. 

Ao longo do desenvolvimento do processo, constrangimentos diversos normais foram sucedendo 
à medida do aprofundamento do estudo nomeadamente levantamento topográfico mais 
aprofundado, caracterização detalhada das condições da Linha Geral da Rede Ferroviária 
Nacional, orografia e disponibilidade de terreno, também contribuíram para o melhoramento e 
consequentemente definição da solução de layout final cujo principal condicionamento técnico se 
relacionou com a viabilidade de se efetuar a ligação do terminal com a linha do Minho. 

Por tudo o referido, tendo em conta o processo prévio de seleção do local de implantação do 
projeto e o respetivo desenvolvimento do projeto de execução, o presente estudo de impacte 
ambiental não considera alternativas quer de projeto quer de localização. 

3.9 Ações suscetíveis de causar impacte 

Em processo de avaliação de impacte ambiental a avaliação é realizada tendo em conta as ações 
associadas às fases de construção, funcionamento e posterior desativação do projeto. 

Contudo, relativamente à fase de desativação deste projeto, não é expectável que esta venha a 
ocorrer a médio prazo na medida em que se trata de um projeto que será de muito longo prazo 
na medida em que este se constituirá como uma infraestrutura de extrema importância ao nível 
dos transportes e logística nacional, sendo expectável que no futuro a aposta neste tipo de 
infraestruturas seja cada vez maior. 
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No Quadro 3.18 identificam-se as principais ações potencialmente suscetíveis de causar impacte 
pelo projeto. Do terminal ferroviário Estas atividades traduzem-se num conjunto de aspetos 
socioambientais potencialmente indutores de impactes que no contexto do presente estudo 
serão detalhados e avaliados no capítulo 5. 

Quadro 3.18- Principais atividades do terminal indutoras de impactes sobre a área envolvente. 

Atividade Descrição 

Desmatação 
Corte das árvores e limpeza da vegetação existente na área de intervenção na qual ocorrerão as 
operações de terraplenagem. 

Terraplenagens: 
Escavação e Aterro 

Ocorrerá uma intensa mobilização de terras (em cerca de 90% da área de intervenção) 
para alcançar a plataforma de aterro adequada à implantação do projeto. 

Serão utilizados meios mecânicos pesados (lâmina, balde ou ripper), e eventualmente 
explosivos em zonas do maciço rochoso com alturas mais significativas, o que acontecerá, 
fundamentalmente, entre o perfil 65 e o perfil 92. 

No total, na área afeta ao terminal, serão escavados 1 139 936 m3 de terras e rochas. 
Deste volume, 360 277 m3serão totalmente reutilizados no local nas operações de aterro 
e construção de gabions. 

Existirá um excedente de 738 159 m3 que será necessário conduzir a um local de depósito 
gerido por operador de resíduos licenciado para o efeito (aterro em Fafe). 

Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados 

Utilização de um conjunto diversificado de maquinaria pesada de onde se destacam 
escavadoras giratórias de rastos, bulldozers e camiões basculantes. Estas máquinas serão 
utilizadas maioritariamente no decurso da atividade de movimentação de terras 
(preparação do terreno) que decorrerá durante os primeiros 4 meses de obra. Os 
camiões basculantes (num total de 22) serão utilizados para transportar o excesso de 
terras resultante da escavação para uma área de depósito no exterior da área, prevendo-
se nesses primeiros 4 meses 308 movimentos diários de entrada e igual número de saída 
da obra. 

Após este período o número de maquinaria presente na obra tenderá a diminuir 
gradualmente. Refere-se ainda o transporte dos materiais, equipamentos e matérias-
primas para a obra estimando-se aqui 40 movimentos diários de acesso à obra. 

Construção do 
edificado, 
infraestruturação e 
instalação dos 
equipamentos 

Após a realização das operações de terraplenagem serão construídos os edifícios e 
proceder-se-á à colocação das infraestruturas e equipamentos associados ao terminal, 
inserindo-se aqui as típicas atividades de construção civil. 

Proceder-se à impermeabilização de uma parte significativa do terminal (55,5%) 
nomeadamente áreas destinadas a arruamentos e parqueamento de contentores e 
madeira. 

Limpeza da área e 
implementação do Plano 
de integração Paisagística 

No final da obra proceder-se-á à limpeza geral da área de intervenção, com encaminhamento 
adequado dos resíduos entretanto gerados pela obra e ainda presentes no estaleiro. Será 
implementado o projeto de arranjos exteriores. 

Instalação/operação e 
desativação do estaleiro 

No início da fase de construção será instalado um estaleiro de apoio à obra do terminal, o qual 
será instalado no interior da área de intervenção, junto ao que será o acesso ao terminal. Na 
fase final da obra esse estaleiro será transferido para a zona onde será instalado o parque de 
madeiras, possibilitando assim finalizar as obras da entrada do terminal.  

Movimentação de 
contentores e 
movimentação de 
madeiras 

Receção dos contentores a partir do comboio ou do camião (consoante a origem) os quais 
poderão ser colocados no parque de contentores ou imediatamente transferidos a para o 
camião ou comboio existindo aqui a transferência intermodal de mercadorias. A movimentação 
dos contentores, no interior do terminal, será realizado com recurso a um conjunto de 
equipamentos próprios para o efeito (pórticos de parque -pneus, pórticos de transferencia 
intermodal - carril tractores de terminal, empilhadores). 

O terminal manterá uma área destinada à movimentação da atividade relacionada com o 
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Atividade Descrição 

transporte de madeiras (à semelhança da atividade hoje existente no local) à qual estará afeta 
uma máquina giratória com garra florestal. 

Na área do terminal existe um espaço reservado (1000 m2) para os contentores que 
transportam substâncias perigosas. 

Funcionamento/presen
ça do terminal 

O funcionamento do terminal para além das operações de transferência intermodal 
(contentores e madeiras) com recurso a diversos equipamentos comuns a este tipo de 
infraestrutura (pórticos, empilhadores, tratores de terminal, etc.) implica a presença de pessoas. 

A própria presença física do terminal possui um conjunto de características que importa 
ter em atenção entre as quais se destacam a presença de uma extensa área 
impermeabilizada, do edificado e dos equipamentos. 

Circulação de veículos 
pesados 

Circulação de veículos pesados para transporte dos contentores de e para o terminal. No 
primeiro ano de funcionamento prevê-se a circulação de 620 veículos pesados/dia e 313 
veículos ligeiros/dia. Em 2031 prevê-se a circulação de 947 veículos pesados/dia e 467 
veículos ligeiros/dia. 

Circulação de comboios 
Em termos ferroviários está prevista a circulação, no primeiro ano, de 28 
comboios/semana, valor que alcançará os 41 comboios em 2031. 
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4. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto tem como objetivo estabelecer um ponto de 
referência relativamente ao estado atual do ambiente na área de estudo, de forma a permitir a 
análise dos impactes provocados pelo projeto. 

As componentes alvo de caracterização, de acordo com o regime jurídico de AIA em vigor, são as 
seguintes: 

▪ Clima e alterações climáticas; 

▪ Geologia e geomorfologia; 

▪ Recursos Hídricos Subterrâneos; 

▪ Recursos Hídricos Superficiais; 

▪ Qualidade do ar; 

▪ Ambiente sonoro; 

▪ Solo e uso do solo; 

▪ Ordenamento do território; 

▪ Biodiversidade; 

▪ Paisagem; 

▪ Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico; 

▪ População e Saúde Humana. 

A abrangência da caracterização a realizar em cada uma das componentes terá em conta as 
especificidades da intervenção e a área potencialmente afetada pelo projeto em análise, 
adotando-se metodologias próprias que serão apresentadas nos subcapítulos respeitantes a cada 
uma das componentes em estudo. 

4.1 Clima e Alterações Climáticas 

4.1.1 Enquadramento climático 

No concelho de Vila Nova de Famalicão o clima é classificado como Csb de acordo com a 
classificação climática de Köppen-Geiger o que corresponde a um clima mediterrânico, mais 
concretamente um clima temperado húmido com verão seco e quente. No inverno existe muita 
mais pluviosidade do que no verão.  

Na caracterização climática do concelho de Vila Nova de Famalicão foram utilizados os valores 
referentes às normais climatológicas do período 1971 – 2000 da estação meteorológica de Braga 
/ Posto Agrário (E023), localizada a Lat.: 41°33’N, Lon.: 8°24W e altitude de 190 m.  

A seleção desta estação deve-se ao facto de não existir nenhum posto de medição mais próximo 
do local de implantação do projeto, sendo a estação de Braga – Posto Agrário a mais 
representativa do clima deste concelho, pela proximidade e semelhança, não só de relevo, como 
climatológica. 

4.1.1.1 Temperatura 

A temperatura média anual na estação climatológica de Braga é de 14,5 °C, sendo julho e agosto 
os meses mais quentes com 20,9°C e 20,6°C, respetivamente (Figura 4.1). A temperatura média 
mensal mais baixa observa-se em janeiro (8,7°C). 
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A temperatura média máxima tem os valores mais elevados, nos meses de verão, atingindo 
temperaturas iguais ou superiores a 25°C, destacando-se os meses de julho e agosto com valores 
idênticos (27,5°C). 

Na análise dos valores extremos máximos, refiram-se os meses de junho a setembro, que 
registaram valores acima dos 38 °C, sendo agosto o mês que apresenta o valor mais elevado 
(39,3°C). No entanto é de salientar que nos meses de primavera (março a maio) e em outubro 
observam-se temperaturas máximas acima dos 28°C, destacando-se o mês de outubro com 
valores de 33,3°C. 

 

Figura 4.1 – Temperatura média mensal, média dos valores máximos e valores máximos, média dos valores 
mínimos e mínimos.( Fonte: IPMA - Normais climatológicas (1971-2000) 

4.1.1.2 Precipitação 

Na análise da precipitação, regista-se um valor anual de precipitação de 1465,7 mm, distribuídos, 
fundamentalmente, pelos meses de inverno (mais de 40%) (Figura 4.2). 

A partir de junho os quantitativos diminuem abaixo dos 100 mm e atingem o valor mínimo em 
julho, com 24,1 mm. A precipitação entre junho e setembro corresponde a 13,3% do total 
precipitado ao longo do ano. 

Na análise aos valores máximos diários observa-se um aumento desde o mês de setembro 
(123,7 mm), sendo o maior quantitativo de 162,5 mm registado no mês de outubro. 

 
Figura 4.2 –Valores mensais da precipitação e máximas diárias.( Fonte: IPMA - Normais climatológicas 

(1971-2000). 
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4.1.1.3 Vento 

Os ventos dominantes na estação climatológica da Braga/Posto Agrário são predominantemente 
de Nordeste (média anual de 32,9%), sendo esta a orientação preponderante em todos os meses 
do ano (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3- Frequência média (%) do vento para cada rumo. (Fonte: IPMA - Normais climatológicas (1971-

2000);  CMVNF (2014)) 
 

A velocidade média anual dos ventos é de 5,9 km/h, verificando-se as maiores velocidades entre 
janeiro a março. Os ventos de sul são os que apresentam as maiores velocidades (média anual de 
8,2 km/h), seguindo-se os de Oeste (média anual de 6,5 km/h). 

4.1.2 Projeções climáticas 

As alterações climáticas são uma realidade evidente demonstradas pela ocorrência de tendências 
diversas: as temperaturas estão a aumentar, os padrões da precipitação estão a mudar, os 
glaciares e a neve estão a derreter e o nível médio das águas do mar está a subir. É de esperar que 
estas alterações prossigam e que se tornem mais frequentes e intensos os fenómenos climáticos 
extremos que acarretam perigos como inundações e secas. Na Europa, os impactos e as 
vulnerabilidades no que respeita à biodiversidade, à economia, ao território e à saúde humana 
diferem entre regiões, territórios e setores económicos. Torna-se assim da maior relevância 
adicionar ao processo de tomada de decisão informação sobre as tendências climáticas 
antecipadas para a área de estudo. 

Para tal utiliza-se a ficha climática para Braga produzida no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local e 
que é parte integrante do ‘Manual para a avaliação de vulnerabilidades futuras’. 

As principais alterações climáticas projetadas para a Braga até ao final do século XXI são as 
seguintes: 

▪ Temperatura: 

o Média anual e sazonal: Subida da temperatura média anual, entre 1,5°C e 4,3°C, no 
final do século. As projeções da média sazonal da temperatura mínima apontam 
também para aumentos, com as maiores anomalias a serem projetadas para o verão 
e outono (até 5°C) 

o Dias muito quentes: aumento do número médio de dias de verão (entre 22 e 59 dias) 
e do número médio de dias muito quentes (entre 4 e 42 dias), para o final do século.  

o Ondas de calor: aumento da sua frequência já no período de 2041-2070 (anomalia 
entre 75 e 107 dias). 
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▪ Precipitação: 

o Média anual: reduções até 21%, ou uma aparente estabilização da precipitação 
(variações de 0.3%) relativamente aos valores observados no período de 1976-2005, 
durante o qual foram registados 1662 mm. 

o Precipitação sazonal: relativamente às médias sazonais da precipitação, projetam-se 
reduções na primavera (com variações entre 5% a 28%), verão (13% a 35%) e outono 
(7% a 33%). Em relação ao inverno, as projeções não apresentam um sinal 
inequívoco, com as anomalias para o final do século a variarem entre uma 
diminuição de até 15% e um aumento de 16%. 

o Secas mais frequentes e intensas: diminuição (entre 11 e 28 dias) no número médio 
anual de dias com precipitação, até ao final do século. 

4.1.3 Política Climática 

À escala nacional, o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) estabelece a visão e os 
objetivos desta política, assegurando a resposta nacional aos compromissos já assumidos para 
2020 e propostos para 2030 no âmbito da União Europeia e, a nível nacional, do Compromisso 
para o Crescimento Verde (CCV). Entre os nove objetivos em que assenta a concretização do 
QEPiC salientam-se os três primeiros com relevância face ao projeto em avaliação:  

▪ Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 
emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

▪ Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa; 

▪ Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação. 

O QEPiC inclui, nas vertentes de mitigação e adaptação em alterações climáticas, os principais 
instrumentos de política nacional, dos quais se destacam o Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020). Na vertente de mitigação inclui também a implementação do Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão (CELE). 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais 
de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -
23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos 
compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus 
nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, define metas 
setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas 
setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como 
transportes, energia, agricultura e floresta. 

A ENAAC 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) estabelece os 
objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da estratégia até 2020, 
tendo em vista «um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua 
implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas». 
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4.2 Geologia e Geomorfologia 

4.2.1 Litologia e características estruturais 

Genericamente, a região envolvente à área do projeto insere-se na Zona Centro Ibérica (ZCI), um 
dos domínios tectonoestratigráficos que constituem o Maciço Ibérico (Julivert et al., 1974; Farias 
et al., 1987) (Figura 4.4). A ZCI é, genericamente, caracterizada pela predominância de rochas com 
idades compreendidas entre o Proterozóico superior e o Paleozóico e representadas por unidades 
metassedimentares e granitoides. 

 

Figura 4.4 - Subdivisão do Maciço Ibérico em zonas geotectónicas (extraído de Pérez Estaún et al., 2004), 
mostrando a localização aproximada da região de Famalicão onde se insere a área em análise. 

Mais pormenorizadamente, a geologia desta região está abrangida pela folha 9 A – Póvoa de 
Varzim da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000 (Figura 4.5), na qual se observa um 
domínio das rochas metassedimentares (xistos e grauvaques) de idade silúrica, com orientação 
NW-SE (concomitante com a direção predominante da Cadeia Varisca; e.g. Ribeiro, 2013), e que 
fazem parte da grande mancha paleozóica que se estende desde de Valongo até para lá de Viana 
do Castelo (Teixeira et al., 1965). A datação destas rochas foi facilitada devido à ocorrência de 
floras de graptólitos nos seus estratos. Posteriormente, esta sequência sedimentar foi intruída por 
granitos hercínicos calco-alcalinos (pertencentes à grande mancha de granitos do Minho) que lhes 
provocaram metamorfismo de contacto, dando origem a corneanas, xistos mosqueados 
andaluzíticos e granatíferos e xistos luzentes (Teixeira et al., 1965). Com representação 
esporádica e dimensão reduzida, ocorrem, no seio dos metassedimentos e dos granitos, filões de 
quartzo com direção paralela à definida pelas grandes estruturas que marcam a região, ou seja, 
NW-SE. Na região surgem ainda alguns depósitos sedimentares detríticos, materializados na 
forma de aluviões do Holocénico e terraços fluviais do Plio-Pleistocénico, associados às principais 
linhas de água que atravessam a região e que foram responsáveis pelo seu transporte e 
deposição. 

No que diz respeito à área de implantação do terminal ferroviário (polígono amarelo na Figura 
4.5), esta localiza-se no contacto entre o Granito de Famalicão e as rochas metassedimentares de 
idade silúrica, metamorfizadas por esta intrusão granítica, e as quais estão representadas por 
corneanas, xistos andaluzíticos, granatíferos e xistos luzentes, abrangendo maior parte da área de 
implantação do terminal ferroviário (Teixeira et al., 1965; CMVNF, 2004) (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 - Excerto da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, Folha 9-A (Teixeira et al., 1965), com 
demarcação da área de implantação do terminal ferroviário de Lousado e da respetiva via de acesso. 

No decurso de inspeção ao local, foi possível verificar-se que na área de implantação do projeto 
os metassedimentos apresentam uma xistosidade e direção principal de fracturação N160°E e 
subvertical, por vezes preenchidas por filões ou filonetes de quartzo (Figura 4.6a). Estas rochas 
apresentam-se frequentemente alteradas à superfície (Figura 4.6b), embora seja possível 
observar-se, em locais onde houve remobilização de materiais, a ocorrência de xistos 
mosqueados a comprovarem os efeitos do metamorfismo de contacto exercido pelas rochas 
intrusivas. O granito que ocorre na parte nordeste da área do projeto está descrito na literatura 
(Teixeira et al., 1965) como um granito tardi-tectónico relativamente à terceira fase (D3) de 
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deformação hercínica, porfiroide, de grão grosseiro, calco-alcalino (monzonítico), de duas micas, 
predominantemente biotítico e constituído por plagioclase e feldspato potássico (microclina). No 
campo, o granito evidencia-se pouco alterado, sendo notória a dominância de feldspato e de 
biotite (em relação à moscovite), assim como o seu carácter porfirítico, marcado pelos 
fenocristais de feldspato que não evidenciam orientação preferencial (Figura 4.6c,d). 

 
Figura 4.6 - Fotos de aspetos das duas litologias dominantes na área de implantação do terminal ferroviário 

de Lousado: (a) metassedimentos denotando a fracturação e xistosidade subvertical; (b) aspeto da alteração 

dos metassedimentos à superfície; (c e d) aspeto macroscópico do granito de Famalicão. 

4.2.2 Geomorfologia 

No que se refere à geomorfologia, a região de Famalicão é caracterizada pela ocorrência de 
relevos pouco pronunciados. Nas áreas onde dominam as formações metassedimentares, os 
relevos tendem a ser mais aplanados, enquanto nas áreas graníticas estes são, tendencialmente, 
mais acidentados, sendo também nestas áreas que ocorrem os pontos de cotas mais elevadas 
(CMVNF, 2004). As formas de relevo mais marcadas ocorrem, sobretudo, associadas ao encaixe da 
rede hidrográfica. O maior curso de água que atravessa a região é o Rio Ave, do qual é afluente o 
Rio Pelhe que é a principal linha de água com representação na área de estudo (Figura 4.17 no 
capítulo 4.4). 

De acordo com o levantamento topográfico efetuado na área de implantação do terminal 
ferroviário de Lousado (Anexo II.H do volume III), assim como pela análise da Carta Militar de 
Portugal (escala 1:25.000) nº 97-Trofa (IGE, 1997), na área em questão as cotas variam entre os 
50 m e os 108,5 m. Na zona central existe um monte com um desenvolvimento altimétrico da cota 
65 m à cota 85,30 m. A zona mais aplanada localiza-se ao longo da linha do Minho por efeito de 
terraplenagens realizadas no passado para albergar atividades industriais. 

Os declives dentro da área de projeto têm um desenvolvimento, maioritariamente em classe de 
declive de 0% a 3% (40,12%, maioritariamente junto à linha do Minho), 3% a 8% (19,99%) e 8% a 
16% (26,13%). Salienta-se a existência de declives superiores a 40% (0,6% da área de intervenção) 
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em locais onde no passado foram realizados cortes no relevo (escavação) para construção das 
plataformas de instalação das unidades industriais existentes, de acessos (nomeadamente do 
acesso para passagem inferior à linha do Minho na zona central da área de intervenção) e para a 
construção da própria linha do Minho que no topo norte da área de intervenção foi implantada 
após escavação do maciço rochoso. 

A área é ainda atravessada por duas linhas de água com leito pouco definido (de natureza 
torrencial, ou seja, apenas há circulação de água em períodos de maior pluviosidade), com 
sentido de circulação de NW para SE, as quais desaguam na principal linha de água da área de 
estudo, o rio Pelhe (a nascente da linha do Minho). 

No Anexo X do Volume III (carta 9) apresenta-se a carta de declives da área de implantação do 
projeto a qual foi realizada tendo por base o levantamento topográfico anteriormente 
mencionado. 

4.2.3 Sismicidade 

Considerando a divisão territorial em quatro zonas distintas para fins de construção de edifícios e 
estruturas de engenharia, sob o ponto de vista da resposta à ação sísmica, estabelecida pelo 
Decreto-Lei 235/83 de 31 de maio, a região de Vila Nova de Famalicão insere-se na zona menos 
crítica do território continental (Figura 4.7a). 

De acordo com as intensidades sísmicas máximas observadas até à presente data, o grau de 
intensidade máximo para esta região é grau VI (Figura 4.7b), considerado bastante forte e 
ligeiramente danificante segundo a escala de Mercalli Modificada (1956) e a escala macrossísmica 
europeia (1998), respetivamente. 

 
Figura 4.7 - (a) Mapa do zonamento do território continental como resposta à ação sísmica (Decreto-Lei 235/83; 

retirado de www.prociv.pt); (b) Mapa de intensidades sísmicas máximas para Portugal (retirado de 
http://esg.pt/seismic-v/portuguese-historical-seismicity/). 

Em território nacional, aplicam-se, ao projeto de edifícios ou obras de engenharia civil em zonas 
sísmicas, as disposições que constam na norma portuguesa NP EN 1998-1:2010, a qual constitui a 
Parte 1 do Eurocódigo 8, que estabelece regras para a quantificação da ação sísmica e regras 
gerais de projeto aplicáveis a edifícios construídos em diferentes materiais. Este documento tem 
por finalidade assegurar a proteção de vidas humanas, a limitação dos danos e a operacionalidade 
de estruturas importantes para a proteção civil em caso da ocorrência de um sismo. 

Por conseguinte, de acordo com o Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010, são considerados 
para Portugal dois tipos de ação sísmica, de acordo com os dois possíveis cenários de geração de 
sismos: 

http://esg.pt/seismic-v/portuguese-historical-seismicity/


 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 75 de 398 

▪ Ação sísmica Tipo 1 - para um cenário de sismo “afastado” com epicentro na região 
Atlântica; 

▪ Ação sísmica Tipo 2 - para um cenário de sismo “próximo” com epicentro no território 
continental ou no arquipélago dos Açores. 

O zonamento sísmico em Portugal, considerando os dois tipos de ação sísmica, é feito por 
concelho (Figura 4.9). Para o município de Vila Nova de Famalicão, as zonas sísmicas consideradas 
são 1,6 e 2,5 para a ação sísmica Tipo 1 e Tipo 2, às quais corresponde uma aceleração máxima de 
referência (agR) de 0,35 e 0,8 m/s2, respetivamente (Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010). 

Como expectável, a ação sísmica é também condicionada pela tipologia e condições dos terrenos, 
sendo considerados 7 tipos principais de terrenos de acordo com os perfis estratigráficos e, para 
os quais, estão definidos diferentes valores de parâmetros com interesse para a caraterização 
geotécnica dos terrenos (Quadro 4.2). Considerando a descrição geológica da área de implantação 
do Terminal Ferroviário de Lousado anteriormente apresentada, as formações presentes 
enquadram-se em terrenos do Tipo A. 

 
Figura 4.8 - Zonamento sísmico para Portugal continental, se acordo com a ação sísmica Tipo 1  e Tipo 2 

(Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010). 

Quadro 4.1-  Tipos de terreno e respetivos valores de parâmetros geotécnicos (NP EN 1998-1:2010). 

Tipos de 
terreno 

Descrição do perfil estratigráfico 
Parâmetros 

νs,30 (m/s)  NSPT Cu (kPa) 

A 
Rochas ou formação geológica de tipo rochosos, que inclua, 
no máximo, 5 m de material mais fraco à superfície. 

> 800 - - 

B 

Depósitos de areia muito compacta, de seixo (cascalho) ou 
de argila muito rija, com uma espessura de, pelo menos, 
várias dezenas de metros, caracterizados por um aumento 
gradual das propriedades mecânicas com a profundidade. 

360 – 800 > 50 > 250 

C 
Depósitos profundos de areia compacta ou medianamente 
compacta, de seixo (cascalho) ou de argila rija, com uma 
espessura de várias dezenas e muitas centenas de metros. 

180 - 360 15 - 50 70 - 250 

D 

Depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa a 
média (com ou sem alguns estratos de solos coesivos 
moles), ou de solos predominantemente coesivos de 
consistência mole a dura. 

< 180 < 15 < 70 

E 
Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial com 
valores dE Vs do tipo C ou D e uma espessura entre cerca de 
5 e 20 m, situado sobre um estrato mais rígido. 

- - - 
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Tipos de 
terreno 

Descrição do perfil estratigráfico 
Parâmetros 

νs,30 (m/s)  NSPT Cu (kPa) 

S1 

Depósitos constituídos ou contendo um estrato com pelo 
menos 10 m de espessura de argilas ou siltes moles com 
elevado índice de plasticidade (PI>40) e um elevado teor em 
água 

< 100 
(indicativo) 

- 10 - 20 

S2 
Depósitos de solos com potencial de liquefação, de argilas 
sensíveis ou qualquer outro perfil de terreno não incluído 
nos tipos A - E ou S1 

- - - 

Vs,30 - Valor médio da velocidade de propagação das ondas S nos 30 m superiores de solo para deformações por corte iguais ≥10-5; NSPT- 
Número de pancadas do ensaio de penetração dinâmica; CU – Resistência ao corte não drenada do solo. 

4.2.4  Valores geológicos de interesse 

Na área de implantação do projeto, propriamente dita, não foi identificado património geológico 
relevante e também nenhum local nas imediações deste projeto está assinalado como Ponto de 
Interesse Geológico pelo Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal 
(http://www.roteirodeminas.pt/). Também no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão 
não está descrito qualquer tipo de património geológico ou geomineiro de interesse (CMVNF, 
2004). 

Nas imediações da área de implantação do Terminal Ferroviário de Lousado estão descritas 
ocorrências de mineralizações, nomeadamente de volfrâmio e cassiterite na localidade de 
Fradelos e de grafite nas localidades de Ferreiros e Vilarinho das Cambas. As mineralizações de 
volfrâmio e cassiterite estão associadas a alguns dos filões quartzosos que ocorrem 
esporadicamente na região, enquanto as de grafite estão associadas aos xistos amplitosos do 
Silúrico (Teixeira et al., 1965; CMVNF, 2004). Para além de todas estas explorações terem sido de 
pequena dimensão e encontrarem-se encerradas há várias décadas, nenhuma se localiza na área 
afeta ao projeto. 

4.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

4.3.1 Caracterização do Sistema Aquífero 

Do ponto de vista hidrogeológico, a zona onde o Terminal Ferroviário de Lousado será implantado 
está inserida na grande unidade hidrogeológica do Maciço Antigo (Figura 4.9a). Para esta grande 
unidade hidrogeológica estão individualizados 10 sistemas aquíferos que ocupam depressões 
instaladas no soco antigo Hercínico, sendo o restante território ocupado pelo sistema aquífero do 
Maciço Antigo Indiferenciado (A0) (Figura 4.9b), o qual abrange o concelho de Vila Nova de 
Famalicão. 

O sistema aquífero do Maciço Antigo Indiferenciado (A0) tem uma extensão territorial vasta, 
abrangendo terrenos de todas as unidades geotectónicas com representação em território 
continental, nomeadamente da Zona Centro Ibérica (ZCI), da Zona Galiza Trás-os-Montes (ZGTM), 
da Zona Ossa Morena (ZOM) e da Zona Sul Portuguesa (ZSP). Por conseguinte, neste sistema 
estão individualizadas várias massas de água associadas às bacias hidrográficas dos principais rios 
que atravessam a região. Neste caso em particular, a região em estudo está inserida no Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, mais concretamente na sub-
bacia do Ave e costeiras entre o Cávado e o Ave, tal como definido no respetivo Plano de Gestão 
da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (APA, 2016). 

A Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2) abrange uma área total de 3585 km2, sendo 
que a sub-bacia do Ave e costeiras entre o Cávado e o Ave apresenta uma dimensão de 1460 km2 
(APA, 2016), ocupando, neste caso, apenas terrenos da Zona Centro Ibérica, maioritariamente de 
natureza granítica, embora na zona mais a sudoeste tenham também alguma representatividade 
as formações metassedimentares do Paleozóico. 

http://www.roteirodeminas.pt/
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Figura 4.9 - (a) As grandes unidades hidrogeológicas definidas para o território continental português; (b) 

Sistemas aquíferos definidos para a unidade hidrogeológica do Maciço Antigo (Fonte: SNIRH – Agência 
Portuguesa do Ambiente). 

No caso dos aquíferos que ocorrem na ZCI, como é o caso da massa de água do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Ave, a recarga faz-se preferencialmente por infiltração direta da 
precipitação ou da infiltração a partir dos cursos de água superficiais, com os quais está 
estabelecida uma conexão hidráulica através da existência de falhas e fraturas (Almeida et al., 
2000; APA, 2012). Considerando que a precipitação média anual varia entre os 900 e os 
3900 mm/ano para a sub-bacia do Ave (APA, 2016) e que o valor da taxa de recarga se considera 
cerca de 10 % do valor da precipitação para o tipo dominante de litologias nesta área (Almeida et 
al., 2000), ao que corresponde uma recarga subterrânea entre 84 e 168 mm/ano (PGRH, 2012), a 
disponibilidade hídrica subterrânea anual estimada é de 124,44 hm3/ano para a massa de água do 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave e de 14,44 hm3/ano para o Maciço Antigo 
Indiferenciado do Baixo Cávado/Ave (APA, 2016). 

Nas formações litológicas dominantes nesta sub-bacia, ou seja, granitoides e metassedimentos 
(xistos e grauvaques afetados por metamorfismo de grau variável), a circulação subterrânea das 
águas é relativamente superficial (espessura com interesse hidrogeológico na ordem dos 70 a 100 
m), pois é fortemente influenciada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas 
resultantes da descompressão dos maciços graníticos (Almeida et al., 2000). Neste sentido, os 
níveis freáticos são muito condicionados pela precipitação e tendem a acompanhar a topografia, 
com escoamento no sentido das linhas de água (Almeida et al., 2000). 

Com base nos dados disponíveis pode-se concluir que, para o conjunto litológico predominante 
(granitoides e formações metamórficas constituídas maioritariamente por xistos e grauvaques) a 
produtividade e a condutividade hidráulica tende a ser baixa (Figura 4.10) e os caudais raramente 
ultrapassam os 3 L/s por captação tubular unitária (APA, 2012). A produtividade de aquíferos em 
substratos graníticos aponta para caudais médios de 1,1 L/s, enquanto que para os xistos os 
caudais médios tendem a ser maiores (promovido pela maior densidade de descontinuidades – 
planos de xistosidade e estratificação), com valores médios na ordem de 2,1 L/s (CMVNF, 2004). 
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Figura 4.10 - Permeabilidade das formações geológicas e produtividade dos aquíferos do concelho de Vila Nova de 

Famalicão, com localização aproximada da área de implantação do Terminal Ferroviário de Lousado (adaptado de 
CMVNF, 2004). 

 

4.3.2 Inventário dos pontos de água 

Na Figura 4.11 encontra representada a distribuição espacial de todas as captações licenciadas e 
inventariadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (ARH norte) na área envolvente ao local de 
implantação do Terminal Ferroviário de Lousado, apresentando-se no Anexo VI.A do Volume III 
informação relativa às características e fins a que se destinam as respetivas captações. 

Todas as captações são de uso particular e a profundidade máxima das captações na região é de 
200 m, sendo que a maioria são do tipo vertical (furos: 125; poços: 56). Cerca de 37% das 
captações não apresentam consumos, segundo a informação cadastrada, enquanto as restantes 
representam um volume anual de captação de cerca de 1 210 322 m3. A maioria das captações de 
água subterrânea da região destina-se à rega (cerca de 66%), visto que a atividade agrícola ainda 
tem muita expressão na região, mas uma parte significativa (cerca de 27%) é destinada à indústria 
(Figura 4.12). Não obstante, a indústria é o setor que consume um maior volume de água 
subterrânea (Figura 4.13), sendo que este é um setor com grande expansão na região. 

No interior da área de implantação do terminal existe uma captação licenciada (furo) - licença de 
utilização de águas subterrâneas n.º 85/2006. Esta licença encontra-se atribuída pela CCDR norte 
à DACOP – construções e obras públicas. A profundidade do furo é 120 m e o sistema de extração 
é à profundidade máxima de 95 m sendo a água captada utilizada para fins de atividade industrial. 
Segundo informação fornecida pela ARHnorte o volume anual é de 180 m3. 
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Figura 4.11 - Localização das captações de água subterrânea na área envolvente ao local de implantação do Terminal 

Ferroviário de Lousado (Fonte: ARH norte – Agência Portuguesa do Ambiente). 

Para além das captações inventariadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, durante o trabalho 
de campo realizado no local de implantação do projeto, foram ainda inventariadas outras 
captações (Figura 4.15). 
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Figura 4.12 - Distribuição percentual das captações de água da região em relação à finalidade a que se destinam 

(Fonte: ARH norte – Agência Portuguesa do Ambiente). 

 
Figura 4.13 - Distribuição do volume captado por sector (Fonte: ARH norte – Agência Portuguesa do Ambiente). 

4.3.3 Caracterização hidrogeoquímica 

De modo geral, as águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da sub-bacia do Ave são 
pouco mineralizadas com valores de condutividade elétrica baixos (valores de mediana ~200 
μS/cm) e valores de pH próximos da neutralidade (valores de mediana de 7,13) (PGRH, 2012).  

De acordo com a metodologia adotada pelos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH, 
2016), considera-se que uma massa ou grupo de massas de água subterrâneas apresentam um 
bom estado químico sempre que: 

▪ os dados resultantes da monitorização demonstrem que as condições definidas no n.º 
2.3.2 do anexo V do Decreto-Lei n.º77/2006, de 30 de março, estão a ser cumpridas, ou 

▪ os valores das normas de qualidade da água subterrânea, referidos no anexo I do 
Decreto-Lei n.º208/2008, de 28 de outubro, e os limiares, estabelecidos em 
conformidade com o artigo 3.º e o anexo II do mesmo decreto-lei, não sejam excedidos 
em nenhum ponto de monitorização na massa de água subterrânea. 

Considerando os dados de monitorização química de águas subterrâneas, a massa de água do 
Maciço Antigo Indiferenciado da sub-bacia do Ave pode ser globalmente considerada como 
apresentando um estado químico bom (Figura 4.14, APA, 2016). 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 81 de 398 

 
Figura 4.14 - Mapa do estado de qualidade química das massas de água subterrâneas no sistema aquífero do Maciço 

Antigo Indiferenciado da sub-Bacia do Ave (adaptado de APA, 2016). 

Com vista a obter uma caracterização mais pormenorizada das águas subterrâneas do local de 
implantação do projeto foram medidos os parâmetros físico-químicos e recolhidas amostras de 
água para análise química de vários metais/metalóides (As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, 
Sb, Se, Sn, V, Zn) e diferentes compostos de natureza orgânica (Compostos aromáticos, 
hidrocarbonetos halogenados, pesticidas, hidrocarbonetos diversos, ftalatos e hidrocarbonetos 
totais de petróleo) e ainda para análise microbiológica (coliformes fecais e bactérias coliformes) 
(Boletins analíticos no Anexo VI.B do Volume III). A amostragem foi efetuada no dia 6 de janeiro 
de 2020 em 3 locais distintos, sendo que dois desses pontos de amostragem correspondiam a 
poços (P1 e P2) e o outro a uma nascente (P3). As localizações dos locais de amostragem 
encontram-se identificadas na Figura 4.15. Os níveis piezométricos das amostras P1 e P2 situavam-
se aproximadamente a 5 e 4,2 m abaixo da superfície do solo, respetivamente. 

Os valores dos parâmetros físico-químicos determinados em campo são apresentados no Quadro 
4.2. Como é possível verificar, os valores de pH, temperatura e potencial de oxidação-redução são 
relativamente similares entre amostras. Os valores de pH são ligeiramente ácidos (5,1 – 6,0) e os 
valores de Eh situam-se na gama de um potencial oxidante para as águas (288 – 325 mV). Os 
valores da condutividade elétrica são mais baixos na amostra P1 (64,3 μS/cm) do que nas outras 
duas amostras (108 e 136 μS/cm). Com exceção da amostra P1, onde o valor de pH é ligeiramente 
mais baixo do que o limite inferior estabelecido pelos limiares do Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça para avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas, 
todos os restantes valores de pH, assim com os da condutividade elétrica, encontram-se dentro dos 
limites estabelecidos pelos limiares referidos (APA, 2016). 

 

Maciço antigo indiferenciado 
da bacia do Ave 

Maciço antigo indiferenciado 
da bacia do Cávado 

Maciço antigo 
indiferenciado 

Do Baixo Cávado/Ave 

Maciço antigo 
indiferenciado 

da bacia do Leça 
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Figura 4.15 - Localização das captações de água subterrânea inventariadas durante a inspeção à área do Terminal 

Ferroviário de Lousado. 
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Quadro 4.2-  Resultados dos parâmetros físico-químicos determinados no local de amostragem. 

Parâmetro/ 
Unidade 

P1 P2 P3 Limiar1 

DL 236/98 
Anexo I- classe 

A1 
VMR 

DL 152/2017 
Anexo I 

VP2 

pH 5,1 6,0 5,5 5,5 – 9,0 6,5-8,5 ≥ 6,5 e ≤ 9,5 

Temp 
°C 

15 16 16 - 22 - 

Eh 
mV 

325 288 310 - - - 

CE 
µS/cm 

64,3 135,7 107,8 2500 1000 2500 

Nota: VMR - Valor Máximo Recomendável; VP - Valor Paramétrico 
1-Valores dos limiares a nível nacional e normas de qualidade estabelecidos no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave 
e Leça para avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas (APA, 2016); VMA - Valor máximo admissível; 
2- Valor Paramétrico estabelecidos para efeitos de verificação da conformidade da qualidade da água destinada ao consumo humano 
fornecida por redes de distribuição, por fontanários não ligados à rede de distribuição, por pontos de entrega, por camiões ou navios -
cisterna, por reservatórios não ligados à rede de distribuição, utilizada numa empresa da indústria alimentar. 

Dos diferentes parâmetros químicos analisados apenas se apresentam no Quadro 4.3 aqueles que 
ultrapassam os limites de quantificação do ensaio TERRATTEST SPECTRUM 7.23 para águas 
subterrâneas (Boletim analítico no Anexo VI.B do Volume III). 

Quadro 4.3-  Resultados das análises químicas da água amostrada e comparação com os VMA do Anexo I-
A1 do Decreto-Lei n⁰ 236/98, e com o VP do Decreto-Lei n⁰ 152/2017. 

Parâmetro Unidade P1 P2 P3 Limiar1 
DL 236/98 

Anexo I- A1 
VMA 

DL 152/2017 
Anexo I 

VP2 

Bário µg/L 16 29 14 - 100 - 

Cobalto µg/L 1,0 5,7 3,2 - - - 

Cobre µg/L  25  - 50 2000 

Níquel µg/L  3,3  - - 20 

Zinco µg/L 19 38 13 - 3000 - 

Triclorofluormetane µg/L   0,12 - - - 

Tricloroeteno µg/L   0,36 
=10 

- 
=10 

Tetracloroeteno µg/L   0,23 - 

1-Valores dos limiares a nível nacional e normas de qualidade estabelecidos no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave 
e Leça para avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas (APA, 2016); VMA - Valor máximo admissível;  
2- Valor Paramétrico estabelecidos para efeitos de verificação da conformidade da qualidade da água destinada ao consumo humano 
fornecida por redes de distribuição, por fontanários não ligados à rede de distribuição, por pontos de entrega, por camiões ou navios -
cisterna, por reservatórios não ligados à rede de distribuição, utilizada numa empresa da indústria alimentar. 

No Quadro anterior apresenta-se a comparação dos resultados analíticos com os valores dos 
limiares estabelecido no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça para 
avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas (APA, 2016), com os valores 
máximos admissíveis (VMA) do Decreto-Lei n.º 236/98 (Anexo I, classe A1) e com os valores 
paramétricos (VP) do Decreto-Lei n.º 152/2017 (Anexo I), onde se pode verificar que nenhum dos 
teores dos parâmetros analisados ultrapassa os limiares estabelecidos pelas diferentes normas. 

No que diz respeito aos parâmetros microbiológicos analisados (Boletins no Anexo VI.B do 
Volume III), os valores registados estão abaixo dos limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 
236/98 Contudo, a quantidade de bactérias coliformes na amostra P3 encontra-se acima do valor 
paramétrico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 (águas para consumo humano). 
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Quadro 4.4- Resultados das análises microbiológicas da água amostrada e comparação com os VMR do 
Anexo I-A1 do Decreto-Lei n⁰ 236/98, e com o VP do Decreto-Lei n⁰ 152/2017. 

Parâmetro Unidade P1 P2 P3 
DL 236/98 

(Anexo I classe 
A1) VMR 

DL 152/2017 
Anexo I 

VP 

Coliformes fecais Ufc/100ml 0 0 0 20 - 

Bactérias coliformes Ufc/100ml 0 0 3 50 0 

4.3.4 Vulnerabilidade à contaminação 

Conforme referido anteriormente, as formações aquíferas dominantes nos terrenos onde será 
implantado o Terminal Ferroviário de Lousado são do tipo fissural, ou seja, suportadas por rochas 
graníticas e metassedimentares. Este tipo de litologias apresenta um risco de contaminação baixo 
a variável de acordo com as classes estabelecidas pela carta das fontes e do risco de 
contaminação da Região de Entre-Douro-e-Minho (IGM, 2002). A variabilidade atribuída a estas 
formações está intimamente relacionado com o grau de fracturação, a sua extensão e, sobretudo, 
com a sua interconetividade, visto que apesar do poder de infiltração do meio ser reduzido, a 
velocidade de circulação pode ser elevada, o que constitui uma das grandes dificuldades da 
gestão dos recursos hídricos subterrâneos nestes meios (CMVNF, 2004). 

No caso particular da área em análise, a vulnerabilidade será maior para a área abrangida pelos 
metassedimentos, dado o seu maior estado de alteração e capacidade de condutividade 
hidráulica. Não obstante, os pontos de água amostrados (P1, P2 e P3) localizam-se nos 
metassedimentos e não foram detetados casos de contaminação por metais/metaloides ou 
compostos orgânicos. Apenas na amostra P1 o valor de pH encontra-se ligeiramente abaixo do 
limite mínimo estabelecido pelos limiares do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, 
Ave e Leça para avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas (APA, 2016) e, na 
amostra P3 (amostra de uma fonte, onde a circulação se faz mais próxima da superfície), é que o 
valor das  bactérias coliformes se encontra acima do valor paramétrico estabelecido pelo Decreto-
Lei n.º 152/2017 para águas destinadas ao consumo humano. 

4.4 Recursos hídricos superficiais 

4.4.1 Rede hidrográfica 

A área de implantação do projeto está enquadrada em termo hídricos na Região Hidrográfica do 
Cávado, Ave e Leça (RH2). A Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça – RH2, com uma área total 
de 3 585 km2, integra as bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça e as bacias hidrográficas 
das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, 
conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 
23 de junho. Na Figura 4.16 apresenta-se a limitação geográfica da RH2 com a localização 
aproximada do local de implantação do projeto. 

A zona de implantação do projeto integra-se na sub-bacia do Ave e costeiras entre o Cávado e o 
Ave. Esta sub-bacia é constituída por 32 massas de água e tem uma área de 1 460 km2. 

A principal linha de água desta bacia é o rio Ave que nasce na serra da Cabreira e desagua no 
oceano Atlântico a sul de Vila do Conde. Os principais afluentes são os rios Vizela (na margem 
esquerda) e o rio Este (na margem direita). A norte, a bacia do Ave confronta com a bacia 
hidrográfica do rio Cávado, a oriente com a bacia hidrográfica do rio Douro e a Sul com a bacia 
hidrográfica do rio Leça (APA, 2016). 
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Figura 4.16 -  Delimitação geográfica da RH2 (Fonte: APA, 2016). 

O local de implantação do projeto insere-se na sub-bacia hidrográfica do rio Ave, mais 
concretamente na massa de água superficial rio Pelhe, com o código PT02AVE0133, afluente do 
Rio Ave que desagua na freguesia de Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão. Mais a este 
identifica-se também o rio também afluente do rio Ave (Figura 4.17). 

O relatório de Avaliação do Ordenamento do Território de Vila Nova de Famalicão (CMVNF 2019) 
descreve a rede hidrográfica do concelho de Famalicão como “bastante abundante, com uma 
densidade que se pode considerar elevada, do tipo dentrítico, devido principalmente ao substrato 
pouco permeável que favorece o escoamento superficial e detrimento do subterrâneo”, aspeto 
que foi possível confirmar no decurso das visitas de campo realizadas em outubro de 2019 e em 
janeiro de 2020. 
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Figura 4.17 - Representação da rede hidrográfica na zona de implantação do projeto (fonte DQA).  

Constatou-se ainda que a rede hidrográfica presente na área de implantação direta do projeto e 
zona adjacente apresenta alterações significativas identificando-se troços de linhas de água que 
foram desviados e entubados, o que provoca uma alteração ao traçado original das linhas de água 
existentes. Nesta situação destacam-se em particular as linhas de água identificadas na Figura 4.18 
com os números 1 e 2. 
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Figura 4.18 -  Linhas de água presentes na zona de implantação do projeto e localização dos pontos de amostragem de 

água superficial (os números 1 e 2 representam as linhas de água cuja descrição se apresenta em texto) (Fonte: 
levantamento de campo). 
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Na área de implantação do terminal ferroviário as alterações referidas foram originadas no 
passado pelas seguintes ações: 

▪ Linha de água 1 - implantação de uma unidade de britagem de areia que procedeu à 
terraplenagem de uma área significativa de terreno adjacente à linha do Minho o qual 
era atravessado por uma pequena linha de água. Atualmente não se encontram nesse 
local quaisquer indícios do traçado dessa linha de água. A montante desse local o 
traçado é muito incipiente (Figura 4.19) iniciando-se junto a uma mina (Figura 4.20). A 
jusante, existe uma passagem hidráulica que permite o escoamento através da Linha do 
Minho até ao rio Pelhe; 

▪ Linha de água 2 - deposição de um grande volume de materiais inertes resultantes de 
escavações realizadas na região. A deposição desses materiais foi realizada numa área 
adjacente ao local de implantação do terminal afetando o traçado natural da linha de 
água. Atualmente a linha de água contorna o referido depósito por norte/nordeste. 
Após o contorno deste depósito o traçado torna-se praticamente irreconhecível no 
terreno devido às plantações de eucalipto entretanto realizadas. Inclusivamente um dos 
caminhos vicinais que atravessa essa linha de água não possui qualquer estrutura 
hidráulica pelo que em períodos de elevada precipitação todo o escoamento se espraia 
pelo caminho (Figura 4.21). Sob a linha do Minho, existe uma passagem hidráulica 
(diâmetro de 1,5m) que permite o escoamento para o vale do rio Pelhe dos caudais que 
ocorrem durante os períodos de maior precipitação. Antes de desaguar no rio Pelhe a 
linha de água ladeia uma parcela agrícola Esta linha de água apresenta uma secção de 
muito menor dimensão que a PH a montante (Figura 4.22).  

De salientar que estas linhas de água apresentam caráter torrencial apenas possuindo 
escoamento nos períodos em que a precipitação é intensa. 

 
Figura 4.19 -  Troço de linha de água (Linha de água 1)  
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Figura 4.20 -  Mina a montante da Linha de água 1. 

 
Figura 4.21 -  Zona de atravessamento de linha de água por cima do caminho existente (a seta representa o sentido do 

escoamento). 

 
Figura 4.22 -  Linha de água a jusante da passagem hidráulica PH2. 

Na zona de implantação do terminal, existem atualmente seis passagens hidráulicas sob a linha do 
Minho, conforme representado na Figura 4.23 sendo que duas delas recolhem diretamente os 
caudais afluentes das 2 linhas de água acima referidas. 

4.4.2 Regime hidráulico 

Para o estudo dos caudais que afluem a cada uma das PHs foi realizado um estudo hidráulico 
(Anexo VII.A o Volume III), o qual definiu duas bacias hidrográficas principais, definidas como A e B, 
respetivamente associadas às linhas de água acima referenciadas como 2 e 1. Dentro de cada bacia, 
foram definidas subbacias num total de 6 (A1a, A1+A1b, A2+A2b, B1+B1a, B2 e B3), contribuintes para 
cada uma das PH’s. 

Para a PH1, foram consideradas as áreas correspondentes às sub-bacias A1.a, para a PH2, as sub-
bacias A1 e A1.b, para a PH3, as sub-bacias A2 e A2a, para a PH4, as sub-bacias B1 e B1.a, para a 
PH5, a sub-bacia B2 e por último para a PH6 correspondente à bacia B3. 

As sub-bacias designadas por A1.a, A1.b, A2.a e B1.a, correspondem às áreas a ocupar pelo futuro 
terminal. 

Tendo em conta que a zona em estudo corresponde a uma área predominantemente florestal, o 
estudo hidráulico considerou no dimensionamento dos caudais afluentes a cada uma delas, a área 
de bacia correspondente a 90% de área permeável e 10% de área impermeável. 
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No Quadro 4.5 apresentam-se os caudais calculados para os períodos de retorno considerados 
bem como o caudal de secção de cheia que cada uma das PHs comporta. 

 
Figura 4.23 -  Identificação das PHs e respetivas bacias de drenagem (sem escala) (Fonte: Formato EC, 

Estudo Hidráulico). 

Quadro 4.5- Caudais de ponta de cheia e de secção de cheia de cada uma das PHs (Fonte: Formato EC, Estudo 
Hidráulico). 

PH 

Diâmetro da 
PH 

(mm) 

Período de retorno 
T = 20 Anos 

Período de retorno 
T = 100 Anos 

Caudal de secção de 
cheia da PH 

Caudal de cálculo 
(l/S) 

Caudal de cálculo 
(l/S) 

l/S) 

PH1 500 323,11 460,74 368,16 

PH2 1500 1589,59 2325,92 6892,15 

PH3 800 757,17 1096,42 1289,29 

PH4 1000 1372,94 1955,92 2337,64 
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PH5 1000 758,45 1077,99 2337,64 

PH6 1000 275,37 389,22 2337,64 

Verifica-se que atualmente apenas a PH1, que drena a sub-bacia A1.a, não apresenta capacidade 
para o período de retorno de 100 anos. Apesar desta situação, não se identificaram situações de 
inundação nesta área na medida em que parte destes caudais acabam por ser encaminhados para 
a PH2 e para uma conduta existente no extremo sul do parque de madeiras. Esta conduta (com 
30 cm de diâmetro) é paralela à linha do Minho (lado poente) emergindo na rua das 7 Fontes 
numa valeta (Figura 4.24) que drena para uma caixa de visita de pluviais localizada na via. 

 
Figura 4.24 -  Valeta paralela à linha do Minho que complemanta a drenagem do topo sul da área de 

implantação do terminal. 

Acresce ainda o facto de, a jusante da PH1 (lado nascente da linha do Minho), a continuidade 
desta ser atualmente realizada através de valeta na berma de um caminho paralelo à linha do 
Minho que encaminha essas águas para uma caixa de visita do sistema público de drenagem de 
águas pluviais. Contudo, a referida valeta é de uma dimensão muito inferior ao diâmetro da PH1 e 
encontra-se entupida com detritos e vegetação pelo que em períodos de maior precipitação as 
águas pluviais transbordam para o caminho (Figura 4.25). 

 
Figura 4.25 -  Valeta a jusante da PH1 (no traçado da seta a cor vermelha). 

Acresce ainda o facto da boca de saída da própria PH1 a montante da referida valeta se encontrar 
entupida (Figura 4.26). 
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Figura 4.26 -  Saída da PH1 a nascente da linha do Minho. 

4.4.3 Qualidade da água 

Enquadramento regional 

Para a caraterização da qualidade da água superficial na área de influência do projeto foi 
consultada a bibliografia disponível, nomeadamente informação constante do Plano de Gestão de 
Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2)) (APA 2016).  

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 
130/2012, de 22 de junho) transpõe para a ordem jurídica nacional a diretiva n.º 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, estabelecendo as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas. 

No âmbito da Lei nº 58/2005, define-se como estado das águas superficiais, a expressão global do 
estado em que se encontra uma massa de água superficial, determinado em função do pior dos 
seus estados, ecológico ou químico. Sendo o estado ecológico, a expressão da qualidade 
estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas superficiais, classificada nos 
termos de legislação específica, enquanto o estado químico expressa a presença de substâncias 
químicas nos ecossistemas aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou 
estariam presentes em concentrações reduzidas. 

No Quadro 4.6 apresenta-se o estado global das massas de água superficial da RH2. Verifica-se 
que cerca de 54% das massas de água superficial presentes na RH2 apresentam um estado global 
Bom e Superior, 45% um estado global Inferior a Bom e 1% não se encontram classificadas 
(estado global Desconhecido). Na Figura 4.27 apresenta-se o estado global das massas de água da 
RH2 de acordo com informação do Plano de Região Hidrográfica (APA 2016). 

Quadro 4.6- Estado global das massas de água superficial da RH2 (APA, 2016). 

Classificação 
Rios 

Rios 
(albufeiras) 

Águas de 
Transição 

Águas 
 Costeiras 

Total 

Nº Nº Nº Nº Nº % 

Bom e Superior 37 7 1 0 45 54 

Inferior a Bom 32 0 4 1 37 45 

Desconhecido 0 0 1 0 1 1 

Total 69 7 6 1 100 100 
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Figura 4.27 - Estado global das massas de água na RH4A (Fonte: APA,2016). 

A área de implantação do terminal ferroviário encontra-se na zona de influência da massa de água 
natural enquadrada na tipologia ‘Rios do Norte de Pequena dimensão’, denominada Rio Pelhe, 
cujo código é PT02AVE0133 com uma extensão de 16,6 km e uma área de bacia de 44,32 km2.  

Conforme estabelecido no Anexo V da DQA, a rede operacional prevê a monitorização do estado 
das massas de água em risco de incumprimento dos objetivos ambientais e a monitorização das 
alterações decorrentes dos planos de medida propostos. A rede de vigilância tem como objetivo 
completar e validar o processo de avaliação do impacto descrito no Anexo II da DQA, conceber 
futuros programas de monitorização, avaliar, a longo prazo, as alterações condições naturais, e as 
alterações resultantes do alargamento da atividade antropogénica. A massa de água Rio Pelhe 
possui uma estação de monitorização da rede operacional. 

A massa de água Rio Pelhe encontra-se sujeita a pressões quantitativas e qualitativas por setor de 
atividade conforme se apresenta no Quadro 4.7. 

A análise do quadro permite verificar que as cargas de Azoto total e de Fósforo total provêm 
maioritariamente do setor de atividade pecuária. O setor urbano, é responsável pelas maiores 
cargas no que relaciona com os parâmetros CQO e CBO5. O setor de atividade industrial é o único 
que não apresenta pressão significativa. Relativamente à captação de água por setor de atividade 
verifica-se a inexistência de pressões significativas. 

De forma global, e decorrente da análise da Ficha de Caraterização de Massa de Água referente 
ao rio Pelhe, verifica-se que esta massa de água apresenta estado Medíocre quanto aos 
elementos biológicos e Desconhecido/Sem informação quanto aos elementos hidromorfológicos, 
estado Razoável para os parâmetros físico-químicos gerais, sendo Bom o seu estado quanto aos 
poluentes específicos.  
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Quadro 4.7- Pressões qualitativas por setor de atividade na massa de água rio Pelhe (APA, 2016). 

Captação de água por sector de atividade ( kg/ano) 

Setor Volume (hm3/ano) 
Pressão 

Significativa 

Agrícola  0,009 Não 

Indústria 0,264 Não 

Carga por sector de atividade ( kg/ano) 

Setor CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Indústria  408,6 1270,56 406,64 68,836 Não 

Urbano  32850 131400 19710 6438,6 Sim 

Agrícola -- -- 10752,4 1418,981 Sim 

Pecuária .. -- 54164,177 2478,467 Sim 

O parâmetro responsável pela classificação Razoável nos elementos físico-químicos gerais é o 
fósforo total (P total). Os Fitobentos e Macroinvertrebados são os parâmetros responsáveis pela 
classificação Medíocre no estado Biológico. O seu estado químico é classificado como 
Desconhecido. A classificação do estado global é assim Inferior a Bom para os 1º e 2º Ciclo de 
Planeamento (APA, 2016). 

Enquadramento local 

No âmbito do presente estudo foi realizada uma campanha de amostragem de água superficial no 
Rio Pelhe, em 2 pontos localizados a montante e a jusante do local de implantação do projeto. Os 
ponto de amostragem encontram-se representados na Figura 4.18. 

A recolha das amostras de água na referida linha de água foi efetuada no dia 10 de outubro de 
2019, num ponto médio da secção de escoamento, evitando as margens, de modo a garantir que 
a amostra retirada fosse representativa da secção de escoamento. 

A colheita das amostras foi do tipo pontual, com recolha manual, e realizada após um período em 
que não ocorreu qualquer precipitação. Durante as colheitas o caudal na linha de água era 
reduzido, mas com existência de corrente de escoamento. 

A determinação dos parâmetros pH, condutividade elétrica, oxigénio dissolvido e temperatura foi 
efetuada no local, sobre a amostra colhida, com recurso a métodos automáticos de leitura. 

As amostras recolhidas foram preservadas no local de amostragem segundo procedimento 
técnico adequado e acondicionadas em ambiente controlado com temperatura inferior a 8°C 
durante o seu transporte até ao Laboratório do IDAD e, posteriormente, durante o envio para o 
laboratório externo contratado. As amostras para análise de catiões foram preservadas em 
campo, depois de filtradas a 0,45 µm, mediante adição de ácido ultrapuro. 

A caracterização das amostras de água recolhidas foi efetuada através da técnica analítica 
TerraAttest® 7,23, a qual permite o despiste qualitativo e quantitativo de cerca de 200 
parâmetros, contemplando ensaios de caracterização geral de metais, de compostos aromáticos, 
de fenóis, de PAH, de hidrocarbonetos halogenados, de clorobenzenos, de clorofenóis, de PCB, de 
pesticidas, herbicidas e fungicidas e de óleos minerais. 

No que diz respeito aos resultados obtidos para o grupo dos parâmetros analisados, a análise 
efetuada neste relatório incide apenas sobre aqueles cujos resultados se apresentam superiores 
aos respetivos limiares analíticos. 

No Quadro 4.8 são apresentados os resultados quantificados obtidos pela caracterização analítica 
efetuada assim como os valores de referência estipulados no Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de 
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agosto, para a qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) e os objetivos de qualidade 
mínima para as águas superficiais (Anexo XXI) e pelas Normas de Qualidade Ambiental definidas 
no Anexo III do Decreto-Lei nº 103/2010 de 24 de setembro. São ainda considerados os objetivos 
da qualidade para águas interiores estipulados no Decreto-Lei nº 506/99 de 20 de novembro 
aditado pelo Decreto-Lei nº 261/2003 de 21 de outubro. 

No Anexo VII.B do Volume III é apresentada a totalidade dos resultados analíticos obtidos através 
dos boletins de análise LAB 944.19-19/06.10 e LAB 945.19-19/06.10, nos relatórios de ensaio 
9830/2019, 9831/2019 e no certificado de análise 2019149822/1. 

Pela análise do Quadro 4.8 verifica-se a existência de diversos valores quantificáveis, mas apenas 
os teores em Coliformes Fecais nos dois pontos de amostragem e de crómio no ponto a montante 
apresentam valores superiores aos valores regulamentares considerados na legislação aplicável 
referida anteriormente. 

Quadro 4.8- Resultados analíticos obtidos nas determinações analíticas realizadas nas amostras de água 
superficial recolhidas no rio Pelhe. 

Parâmetro 

Amostra DL 236/98 DL 103/2010  
DL506/99 aditado 
pelo DL261/2003 

944.19 945.19 
Anexo XXI Anexo XVI Anexo III Objetivos da 

qualidade águas 
interiores 

VMA VMR VMA NQA-MA NQA-CMA 

pH* 7,5 6,9 5,0-9,0 6,5-8,4 4,5-9,0 -- -- -- 

Temperatura (°C)* 19 19 30 -- -- -- -- -- 

Condutividade (µS/cm)* 330 347 -- -- -- -- -- -- 

Oxigénio Dissolvido (mg/L O2)* 8,5 8,5 -- -- -- -- -- -- 

Coliformes fecais 1,0E+3 3,0E+3 -- 100 -- -- -- -- 

Coliformes Totais 2,7E+4 3,3E+4 -- -- -- -- -- -- 

Bário (µg/L Ba) 19 19 -- 1,0 x103 --- -- -- -- 

Crómio (µg/L Cr) 2,3 <2,0 0,05 0,10 x103 20x103    

Níquel (µg/L Ni) 8,5 13 -- 0,5 x103 2 x103 20 
Não 

aplicável 
-- 

Zinco (µg/L Zn)  <5,0 7,8 0,5 x103 2,0 x103 10,0 x103 -- -- -- 

Fenóis         

Timol (µg/L) 0,01 <0,01 -- -- -- -- -- -- 

Hidrocarbonetos policiclicos aromáticos 

Fenantreno (µg/L) 0,03 <002 -- -- -- -- -- -- 

Antraceno (µg/L) 0,02 <0,01 -- -- -- 0,1 0,4 0,01 

Fluoranteno (µg/L) 0,02 <0,02 -- -- -- 0,1 1 -- 

Hidrocarbonetos volatéis halogenados       

Diclorometano (µg/L) 1,1 <0,20 -- -- -- 20 
Não 

aplicável 
-- 

Hidrocarbonetos de petróleo       

HTP C21-C30 (µg/L) 29 <20 -- -- -- -- -- -- 

HTP C30-C35 (µg/L) 22 <20    -- -- -- 

HTP (soma C10-C40 ) (µg/L) <100 <100    -- -- -- 

Nota: valores a negrito indicam situações de não cumprimento da legislação. 

VMA – Valor Máximo Admissível; VMR – Valor Máximo Recomendado; NQA – Norma de Qualidade Ambiental; NQA-MA – Este parâmetro 
constitui a NQA expressa em valor médio anual. Salvo indicação em contrário, aplica-se a concentração total de todos os isómeros e 
refere-se à concentração total na amostra integral de água, com exceção dos metais (Cd, Pb, Hg e Ni); 

NQA-CMA - Este parâmetro constitui a NQA expressa em concentração máxima admissível e refere-se à concentração total na amostra 
integral de água, com exceção dos metais (Cd, Pb, Hg e Ni); 

Não aplicável, significa que se considera que os valores de NQA-MA protegem contra picos de poluição de curta duração em descargas 
contínuas, visto que são significativamente inferiores aos valores determinados com base na toxicidade aguda; 

As determinações analíticas assinaladas com * foram realizadas no local de amostragem, imediatamente após a recolha da amostra; 
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O Anexo XVI do Decreto-Lei nº 236/98 define dois valores paramétricos para a avaliação da 
qualidade da água destinada à rega: valor máximo admissível (VMA) e valor máximo 
recomendado (VMR), em que VMA corresponde ao valor da norma de qualidade que não deve ser 
ultrapassado e VMR o valor dessa norma que deve ser respeitado ou não excedido. Comparando 
os resultados obtidos na caracterização efetuada com os teores definidos no Anexo XVI do 
Decreto-Lei n.º 236/98, verifica-se que existe ultrapassagem do VMR pelos Coliformes Fecais. 

O resultado obtido para os parâmetros crómio no ponto de amostragem a jusante da implantação 
do projeto ultrapassa o valor paramétrico dos objetivos de qualidade mínima para as águas 
superficiais (VMA) estabelecido no Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto. 

O Decreto-Lei nº 103/2010, estabelece as normas de qualidade ambiental (NQA) que tem como 
objetivo o controlo da poluição estabelecendo níveis máximos de concentração de determinadas 
substâncias na água, nos sedimentos e na biota, que não devem ser ultrapassados para a 
proteção da saúde humana e do ambiente. Assim, são estabelecidas NQA para as substâncias 
prioritárias e para outros poluentes. A verificação da conformidade de uma massa de água com as 
normas de qualidade ambiental, em cada ponto de medição, é efetuada se se verificarem 
cumulativamente as seguintes condições em relação a cada substância avaliada: i) a média 
aritmética das concentrações medidas em momentos diferentes do ano, não ultrapassa o 
correspondente valor de NQA-MA (NQA expressa em valor médio anual); ii) nenhuma das 
concentrações medidas ultrapassa o correspondente valor de NQA-CMA (NQA expressa em 
concentração máxima admissível). Os dados disponíveis pela amostragem efetuada referem-se a 
concentrações obtidas por análise das amostras integrais de água, com exceção dos metais em 
que os teores foram determinados por análise da amostra de água após filtração através de um 
filtro de 0,45 μm. Desta forma, obtiveram-se valores pontuais inferiores às normas de qualidade 
definidas. A comparação dos valores assim obtidos, com as NQA definidas no Decreto-Lei nº 
103/2010 é meramente indicativa visto não se verificarem as condições de monitorização aí 
definidas. 

O Decreto-Lei nº 506/99, aditado pelo Decreto-Lei nº 261/203, fixa “os objectivos de qualidade 
para determinadas substâncias perigosas incluídas nas famílias ou grupos de substâncias da lista 
II do anexo XIX do Decreto-Lei nº 236/98 de agosto, que foram consideradas prioritárias em 
função da respectiva toxicidade, persistência e bioacumulação”. 

A comparação dos resultados obtidos na caracterização analítica efetuada, com os objetivos de 
qualidade fixados no Decreto-Lei nº 506/99 aditado pelo Decreto-Lei nº 261/200, permite concluir 
que nenhum dos valores determinados é superior aos valores paramétricos definidos.  

4.5 Qualidade do Ar 

4.5.1 Metodologia  

A caracterização da situação de referência é feita com base na caracterização climática da região, 
na caracterização das fontes e das emissões dos principais poluentes atmosféricos, na 
identificação dos recetores sensíveis que possam ser afetados pelas emissões atmosféricas do 
projeto, e finalmente, na avaliação da qualidade do ar atual através da análise dos valores 
medidos nas estações de monitorização mais próximas da área em estudo. 

4.5.2 Condições de dispersão de poluentes atmosféricos 

A dispersão dos poluentes na atmosfera é baseada no conceito de advecção4  e deve-se 
essencialmente aos movimentos turbulentos devido às forças térmicas e/ou mecânicas. A 
concentração destes poluentes na atmosfera depende das emissões, da difusão e transporte, das 

                                                 
4 Transporte de uma propriedade da atmosfera devido ao movimento do ar (por exemplo, advecção de temperatura). 
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reações químicas na atmosfera e dos mecanismos de remoção. A altura de emissão dos poluentes 
é também um parâmetro que influencia as concentrações ao nível do solo. 

Estes processos dependem da interação dos mecanismos que ocorrem na atmosfera, tais como, 
estratificação térmica e regime de vento, dos efeitos provocados pela topografia e emissões dos 
poluentes. 

A estratificação térmica da atmosfera condiciona principalmente a dispersão vertical dos 
poluentes, enquanto que o vento predomina nos padrões de transporte horizontal. A intensidade 
do vento influencia a extensão da área atingida e a sua direção determina quais os locais mais 
afetados pelas emissões. 

Para analisar as condições de dispersão de poluentes na área de implantação do projeto teve-se 
em consideração as Normais Climatológicas referentes à estação de Braga / Posto Agrário – período 
1971 – 2000, localizada a 41°33’N de latitude e 8°24’W de longitude (ver capítulo 4.1). 

Analisando os dados medidos nesta estação, observa-se que o rumo de ventos tem uma 
predominância do quadrante nordeste (32,9 %). 

Desta análise poderá concluir-se que as concentrações dos poluentes emitidos no projeto 
afetarão essencialmente os recetores sensíveis localizados no quadrante sudoeste, 
nomeadamente, Lousado, Ribeirão e Trofa. 

4.5.3 Recetores sensíveis 

Em termos de recetores sensíveis próximos do projeto, identificam-se: 

▪ a sul: a proximidade de uma habitação (a 80 m do terminal e na berma da futura via de 
acesso) e o lugar de Ancide situado a cerca de 250 m do limite sul do terminal  

▪ a norte: uma habitação 60 m a poente da linha ferroviária, várias habitações entre  os 30 
a 100 m a nascente da linha ferroviária e Esmeriz com várias habitações no topo norte 
da linha ferroviária. 

Os lugares de Estrada, Santa Catarina e Fial localizam-se a cerca de 750-800 m a E-NE do 
empreendimento, embora do lado oposto do vale do rio Pelhe. Numa escala superior é de 
salientar os recetores sensíveis localizados no quadrante sudoeste, nomeadamente Lousado, 
Ribeirão e Trofa que poderão ser afetados pelos poluentes provenientes do projeto, de acordo 
com o regime de ventos predominante (NE) (Figura 4.28). 

4.5.4 Emissões de poluentes atmosféricos 

A inventariação das emissões atmosféricas tem como principais objetivos a identificação das 
fontes emissoras de poluentes atmosféricos e a quantificação das emissões. É uma ferramenta 
essencial para o conhecimento da qualidade de um determinado local e das consequências que a 
atividade humana tem na atmosfera. 

4.5.4.1 Enquadramento 

De modo a compreender o grau de afetação à poluição atmosférica do local de implantação do 
projeto convém desenvolver uma análise do seu enquadramento geográfico em múltiplas escalas 
espaciais: 

▪ Lousado localiza-se no exterior da periferia da Área Metropolitana do Porto no centro 
de uma zona geográfica de elevada densidade demográfica. Refira-se que Lousado se 
encontra a cerca de 25 km do centro da cidade do Porto, a 21 km de Braga e a 
aproximadamente 20 km de Guimarães. Numa avaliação de maior proximidade, 
constata-se que Lousado se situa na confluência da área de três municípios (Vila Nova 
de Famalicão, Santo Tirso e Trofa) que representam uma população total de cerca 
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250 000 habitantes. Este enquadramento geográfico de larga escala poderá resultar em 
valores de fundo relevantes de matéria particulada e óxidos de azoto resultantes dos 
setores dos transportes, e do setor dos serviços e residencial; 

▪ A zona de implantação do projeto possui excelentes acessibilidades situando-se nas 
proximidades de vários nós de redes viárias que interligam várias vias de grande 
significância: A3 (1,4 km a leste), A7 (1,3 km a norte) e EN14 (1,7 km a oeste). A 
proximidade a estes eixos viários deverá resultar em ciclos diários e semanais de 
contaminação atmosférica marcados pela variabilidade do tráfego automóvel; 

▪ O futuro Terminal do Lousado localiza-se no centro de uma zona com forte presença 
industrial. A presença de inúmeros pavilhões industriais é bem visível na fotografia 
aérea (Figura 4.28), destacando-se a oeste da área de implantação do projeto, uma zona 
industrial muito compactada que se estrutura ao longo da EN14. Zonas industriais de 
menor dimensão distribuem-se por todo o território, circundando o futuro terminal, 
sobretudo a N-NE e a sul. A presença da indústria poderá resultar na emissão de uma 
grande diversidade de compostos cujas características dependem da tipologia das 
unidades industriais; 

▪ Finalmente, há que considerar as potenciais emissões de poluentes atmosféricos das 
atividades atualmente em operação na proximidade imediata e no próprio local do 
futuro terminal, nomeadamente uma vacaria (na R. das 7 Fontes), e os veículos pesados 
de transporte de madeira e de britas que acedem às unidades atualmente presentes no 
local de implantação do projeto (britadeira e parque de transbordo de madeiras) através 
de uma via não pavimentada. A circulação dos veículos, durante os períodos de estio, 
provoca níveis potencialmente elevados de poeiras resultantes da circulação desses 
veículos na via não pavimentada (rua das 7 Fontes). Essa poeiras são visíveis na 
vegetação arbórea e arbustiva presente na área adjacente à via. 

4.5.4.2 Emissões de poluentes atmosféricos no concelho de Famalicão 

Em Portugal, o inventário de emissões de poluentes atmosféricos mais atual com desagregação 
aos concelhos é reportado ao ano de 2017 e foi desenvolvido pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 

Este inventário tem por base os dados do inventário nacional submetido, em 2019, no âmbito dos 
compromissos comunitários e internacionais assumidos por Portugal, designadamente, 
designadamente a Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância 
(CLRTAP, 1979), a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, 
1992), a Diretiva 2001/81/CE relativa aos Tetos de Emissão Nacionais (transposta pelo Decreto-Lei 
n.º 193/2003) e a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes (APA, 2019). 

No Quadro 4.9 apresentam-se as emissões totais dos poluentes com relevância para a avaliação da 
qualidade do ar na área envolvente ao projeto (concelho de Vila Nova de Famalicão, ano de 
2017). 
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Figura 4.28 - Recetores sensíveis e fontes emissoras de poluentes atmosféricos na envolvente da área de 

implantação do projeto do terminal ferroviário. 

Quadro 4.9- Emissões de poluentes atmosféricos geradas no concelho de Vila Nova de Famalicão (VNF) em 
2017 (Fonte: APA, 2019). 

Poluente 
Concelho de Vila 

Nova de Famalicão 
Portugal 

Peso das emissões de VNF 
em relação a Portugal 

NOX (expresso em NO2) (kt) 1,45 172 0,84% 

SOX (expresso em SO2) (kt) 0,11 53 0,20% 

PM2.5 (kt) 0,41 66 0,63% 

PM10 (kt) 0,61 92 0,66% 

CO (kt) 3,31 766 0,43% 

CO2 (kt) 408,89 64139 0,64% 

CH4 (kt) 2,91 429 0,68% 

N2O (kt) 0,08 11 0,72% 

Ancide 

Lousado 

Fial 

Santa Catarina 

Estrada 

Ribeirão 

Bougado 

A3 

A7 

EN14 

Zona Industrial 

Esmeriz 
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Analisando os valores apresentados, observa-se que para o ano de 2017, face às estimativas 
efetuadas a nível nacional, o peso das emissões do concelho de Vila Nova de Famalicão varia 
entre 0,20% (para SOX) e 0,84% (para NOX). Para além do NOx, destacam-se o N2O e o CH4, com 
valores próximos de 0,70%. 

Estes valores deverão ser avaliados tendo em consideração que o concelho de Vila Nova de 
Famalicão apresenta uma população residente que representa cerca de 1,3% da população 
nacional. Por sua vez, a área do território deste município é 0,22% da área geográfica de Portugal. 
Em termos espaciais, e com exceção das emissões de SOx, o concelho de Vila Nova de Famalicão 
apresenta uma maior densidade do que a média nacional. Porém, a mesma avaliação em termos 
populacionais revela, para todos os poluentes, valores médios per capita inferiores à media da 
população portuguesa. 

Segundo o inventário de emissões apresentado, o sector ‘serviços e residencial’ tem um peso 
relevante nas emissões de matéria particulada e de CO (Figura 4.29). De referir que para NOX o 
setor mais representativo é o dos ‘transportes’ (64%), seguido da ‘indústria’ (30%). As emissões 
de SOx são dominadas pelo setor da ‘indústria’ (89%). 

 
Figura 4.29 - Contribuição dos diferentes setores económicos para a emissão de poluentes no concelho de 

Vila Nova de Famalicão (Fonte: APA, 2019). 

No que diz respeito aos gases com efeito de estufa (GEE), os setores dos ‘transportes’ e ‘indústria’ 
têm o contributo mais significativo nas emissões de CO2 (Figura 4.30). O setor da ‘agricultura’ é o 
setor com maior responsabilidade (cerca de 70%) nas emissões de CH4 e de N2O. 
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Figura 4.30 - Contribuição dos diferentes setores económicos para a emissão de gases com efeito de estufa 
(GEE) no concelho de Vila Nova de Famalicão (Fonte: APA, 2019). 

4.5.5 Caracterização da qualidade do ar 

A avaliação da qualidade do ar atual é efetuada através da análise dos valores medidos nas 
estações de monitorização mais próximas da área em estudo e comparação com a legislação de 
qualidade do ar em vigor. 

A legislação aplicável para os poluentes atmosféricos monitorizados em ar ambiente é o Decreto-
Lei nº 102/2010 de 23 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de junho), onde 
constam os critérios de validação para a agregação de dados e para o cálculo dos parâmetros 
estatísticos. 

No que diz respeito à qualidade do ar na área evolvente ao local de implantação do projeto, 
apresenta-se de seguida uma análise de carácter amplo através do índice de qualidade do ar para 
a região de Entre Douro e Minho para os últimos 5 anos (Figura 4.31). 

 
Figura 4.31 - Índice da Qualidade do ar para a região Entre Douro e Minho, para os anos de 2014 a 2018. 

(Fonte: http://qualar.apambiente.pt). 

Pela análise dos dados medidos para região Entre Douro e Minho observa-se que, a qualidade do 
ar na zona em estudo é na generalidade boa, sendo que para os 5 anos analisados a classificação 
de bom e muito bom, para o índice de qualidade do ar, foi no mínimo 92% (em 2015). 
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No que diz respeito à monitorização da qualidade do ar na região de implantação do projeto, a 
estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima é a Estação de Monitorização da 
Qualidade do Ar de Burgães – Santo Tirso, localizada a apenas 5,6 km a ESE do local de 
implantação do projeto. Trata-se de uma estação urbana de fundo onde se efetua a medição dos 
seguintes poluentes: NOx, NO, NO2, O3, PM10

5. 

No Quadro 4.10 apresentam-se os resultados da monitorização de qualidade do ar efetuada nesta 
estação para o período entre 2014 e 2018 efetuando-se a comparação com os valores limite 
incluídos no Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro. 

Quadro 4.10- Resumo dos valores medidos para os poluentes PM10, NOX e O3 na Estação de Monitorização de 

Qualidade do Ar de Burgães – Santo Tirso entre 2014 e 2018 e comparação com valores limite do DL nᵒ 102/2010 de 23 
de setembro  

Parâmetro 2014 2015 2016 2017 2018 Valor Limite 

Partículas em 

suspensão 

(PM10) 

0 7 - 1 1 

Número de excedências ao valor 

limite diário para proteção da saúde 

humana 50 µg.m-3 (a não exceder mais 

de 35 vezes por ano civil) 

10 µg.m-3 19 µg.m-3 - 15 µg.m-3 18 µg.m-3 
Valor limite anual para proteção da 

saúde humana 40 µg.m-3                              

Dióxido de 

azoto (NO2) 

0 0 0 0 0 

Número de excedências ao valor 

limite horário para proteção da saúde 

humana 200 µg.m-3 (a não exceder 

mais de 18 vezes por ano civil) 

14 µg.m-3 16 µg.m-3 19 µg.m-3 16 µg.m-3 15 µg.m-3 
Valor limite anual para proteção da 

saúde humana 40 µg.m-3 

0 0 0 0 0 
Nº de horas que excede limiar de 

alerta 400 µg.m-3  

Ozono (O3) 

0 0 - 0 0 
Número de excedências ao limiar de 

alerta à população 240 µg.m-3  

0 0 - 4 0 
Número de excedências ao limiar de 
informação à população 180 µg.m-3 

1 2 2 15 3 

Número de excedências ao valor alvo 
octo-horário para proteção da saúde 
humana 120 µg.m-3 (a não exceder 

mais de 25 dias por ano civil) 

Pela análise do Quadro anterior observa-se que, no período entre 2014 e 2018, na estação de 
Burgães – Santo Tirso, ocorreu o cumprimento total dos referenciais legais sobre qualidade do ar. 
De referir, no entanto, que em 2016 não ocorreu a monitorização de PM10 e que a eficiência de 
aquisição de dados para o NO2 foi de cerca 37%, o que obriga a que estes valores devam ser 
interpretados com cuidado, pois não representam a globalidade da variabilidade anual. 

Os valores medidos de NO2 revelam concentrações baixas, significativamente inferiores aos 
valores limite especificados na legislação. No caso das PM10, os valores médios anuais são baixos, 
mas em contraponto, registam-se ultrapassagens ocasionais do valor limite diário para proteção da 
saúde humana de 50 µg.m-3. O valor alvo octo-horário para o ozono tendo em vista a proteção da saúde 
humana de 120 µg.m-3 foi ultrapassado nos últimos 5 anos embora em números inferiores ao limite 
anual (25 excedências). Trata-se de um contaminante atmosférico de relevância regional. Os valores 
registados indiciam um aparente agravamento entre 2014 e 2018. 

                                                 
5 http://qualar.apambiente.pt 

http://qualar.apambiente.pt/
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4.6 Ambiente sonoro 

4.6.1 Metodologia 

Na caracterização da área envolvente do projeto em termos de ambiente sonoro, foi realizada a 
identificação das fontes de ruído e dos potenciais recetores sensíveis existentes. Para a 
caracterização acústica dos níveis sonoros prevalecentes junto dos recetores sensíveis próximos 
da área do projeto, foi realizado em ensaio acústico de ruído ambiente, cujo relatório é 
apresentado no Anexo VIII do Volume III. 

4.6.2 Enquadramento legal 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR), 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, 
prevê a regulação da produção de ruído através de valores limite de exposição (Artigo 11º). A 
classificação das zonas sensíveis e mistas é efetuada em função do valor dos parâmetros Lden e Ln, 
sendo Lden, o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, dado pela fórmula: 
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                 (Equação 1) 

em que: 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído noturno (das 23 às 7 horas).  

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de ordenamento de 
território como vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 
serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período noturno. 

As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definição de zonas sensíveis. 

Quadro 4.11- Valores Limite para as diferentes zonas. 

 Lden dB(A) Ln dB(A) 

Zonas sensíveis ≤ 55 ≤ 45 

Zonas mistas ≤ 65 ≤ 55 

Zonas não classificadas  
(até à classificação de zonas) 

≤ 63 ≤ 53 

De acordo com alínea e) do artigo 11º do Capítulo III do RGR, as zonas sensíveis em cuja 
proximidade exista projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal de 
ordenamento do território, uma grande infraestrutura de transporte não devem ficar expostas a 
ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 50 dB(A), 
expresso pelo indicador Ln. 

Uma grande infraestrutura de transporte rodoviário é o troço ou conjunto de troços de uma 
estrada municipal, regional, nacional ou internacional, onde se verifique mais de três milhões de 
passagens de veículos por ano. Uma grande infraestrutura de transporte ferroviário é o troço ou 
conjunto de troços de uma via férrea regional, nacional ou internacional, identificada como tal 
pelo Instituo Nacional do Transporte Ferroviário, onde se verifique mais de trinta mil passagens 
de comboios por ano. 
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O cumprimento destes valores limite é verificado no âmbito do procedimento de avaliação de 
impacte ambiental, sempre que a operação urbanística ou a atividade ruidosa permanente esteja 
sujeita ao respetivo regime jurídico. 

4.6.3 Área de implementação do projeto 

Na área envolvente ao local de implantação do projeto encontra-se a zona industrial do Lousado 
(cerca de 600 m a poente), uma linha ferroviária (Linha do Minho) no limite nascente adjacente 
ao perímetro do projeto e, numa envolvente mais alargada, as vias rodoviárias A7 (cerca de 750 m 
a norte), A3 (cerca de 1,3 km a nascente e EN 14 (cerca de 1,7 km a poente). 

Em termos de recetores sensíveis, na área de influência do local de implantação do terminal 
ferroviário, designadamente na sua envolvência, existem habitações, cujo posicionamento, em 
relação ao projeto, se apresentam na Figura 4.32. 

Para efeitos de zonamento acústico o PDM de Vila Nova de Famalicão, identifica zonas mistas, e 
as zonas de conflito para efeito de aplicação do regime legal do Regulamento Geral do Ruído 
(artigo 24.º) verificando-se que a maior parte da área de implantação do terminal ferroviário se 
desenvolve em zona com fonte produtora de ruído (Figura 4.33). 

Relativamente às zonas de conflito, constata-se que a área adjacente à linha ferroviária do Minho 
está classificada foi classificada como zona de conflito. De acordo com ponto 4 do artigo 24.º do 
regulamento do PDM, todas as zonas definidas como zonas de conflito, em que o ruído ambiente 
exterior ultrapasse os limites previstos no Regulamento Geral do Ruído, devem ser objeto de 
Planos Municipais de Redução de Ruído. Na ausência de Planos Municipais de Redução de Ruído, 
o ponto 5 do artigo 24.º, estabelece que é interdita a construção de edifícios habitacionais, exceto 
nos casos previstos na legislação específica. 

A área com recetores sensíveis na envolvente se encontram classificados como zona mista, pelo 
que os valores limite de ruído ambiente a considerar para estes locais são Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 
55 dB(A), de acordo com o estabelecido no RGR. 
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Figura 4.32- Locais onde foram realizadas as medições de ruído e localização dos recetores sensíveis na área 

envolvente ao projeto. 
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Figura 4.33- Extrato da Planta de Ordenamento IV – Zonamento Acústico, do PDM de Vila Nova de Famalicão. 
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4.6.4 Caracterização dos níveis de ruido 

Para a caracterização dos níveis de ruido presentes na área de estudo, antes da implementação 
do projeto, efetuou-se uma avaliação de ruído ambiente (critério de exposição máxima) por 
laboratório acreditado pelo IPAC. 

As medições foram efetuadas para períodos diurno, entardecer e noturno, nos dias 30 e 31 de 
julho, 17 e 18 de setembro, 22 de outubro de 2019 e 3 de fevereiro de 2020. Foram avaliados 5 
locais, representados na Figura 4.32 nos três períodos de referência (diurno, entardecer, noturno), 
confinantes com os recetores sensíveis (habitações) mais próximos do terreno. 

As principais fontes de ruído na envolvente da área do projeto são o tráfego rodoviário em 
algumas vias de menor dimensão próximas dos locais monitorizados, o tráfego ferroviário que 
ocorre na linha do Minho, algumas indústrias situadas nas proximidades e, pontualmente, alguns 
ruídos provenientes da atividade humana ou de fontes naturais (Quadro 4.12). 

Quadro 4.12- Fontes de ruído percetíveis durante as medições dos níveis sonoros. 

Local de 
medição 

Período Características qualitativas do ruído percecionado 

P1 

Diurno 

Ruído de tráfego proveniente da Rua das Cavadas (constante) e das Ruas Carlos 
Moreira e São Silvestre (mais pontualmente); 

Ruído proveniente da fábrica Cruz Martins & Wahl, Lda. (ventilação, máquinas a 
trabalhar, serras e cargas e descargas); 

Fontes naturais: galo e pássaros a chilrar. 

Entardecer e 

Noturno 

Ruído de tráfego proveniente da Rua das Cavadas (pontual); 

Ruído proveniente da fábrica Cruz Martins & Wahl, Lda. (ventilação, máquinas a 
trabalhar, serras, circulação de empilhadores e veículos e cargas e descargas); 

Fontes naturais: grilos. 

P2 

Diurno 

Ruído proveniente da passagem de comboios; 

Ruído proveniente de indústria próxima do local; 

Atividade humana diversa nas proximidades do local; 

Fontes naturais: Pássaros a chilrar, galo e cães a ladrar (pontual e ao longe). 

Entardecer e 

Noturno 

Ruído proveniente da passagem de comboios; 

Ruído de tráfego (muito ao longe e pontual); 

Fontes naturais: Grilos e cães a ladrar (pontual e ao longe). 

P3 

Diurno 

Ruído de atividade humana diversa proveniente do centro de dia, da Junta de 
Freguesia e do campo de futebol de Cabeçudos e nas ruas próximas do local; 

Ruído de tráfego (pontual e ao longe); 

Fontes naturais: vento a abanar a vegetação, cães a ladrar (ao longe) e pássaros a 
chilrar. 

Entardecer e 

Noturno 

Ruído de atividade humana diversa proveniente da Junta de Freguesia e do campo 
de futebol de Cabeçudos e nas ruas próximas do local; 

Fontes naturais: vento a abanar a vegetação e cães a ladrar (ao longe). 

P4 

Diurno Ruído de tráfego (ao longe); 

Fontes naturais: vento a abanar vegetação e cães a ladrar (pontual e ao longe). 

Entardecer e 

Noturno 

Ruído de tráfego (ao longe); 

Fontes naturais: vento a abanar vegetação e cães a ladrar (pontual e ao longe). 
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Local de 
medição 

Período Características qualitativas do ruído percecionado 

P5 

Diurno 

Ruído proveniente da passagem de comboios; 

Ruido de tráfego proveniente da Rua da Trincheira (pontual); 

Atividade humana diversa na habitação ao lado do local; 

Fontes naturais: Riacho próximo do local, vento a abanar a vegetação e cães a ladrar 
(pontual e ao longe). 

Entardecer e 

Noturno 

Ruído proveniente da passagem de comboios; 

Ruido de tráfego proveniente da Rua da Trincheira (pontual); 

Fontes naturais: Riacho próximo do local, grilos, vento a abanar a vegetação e cães a 
ladrar (pontual e ao longe). 

De referir que os valores de ruído ambiente dos locais P2 e P5, dada a proximidade e a forte 
influência da linha ferroviária, foram calculados de acordo com o definido na NP ISO 1996-2:2011 
e no guia da APA. 

No Quadro 4.13 apresentam-se os resultados obtidos na caracterização dos níveis de ruido 
ambiente na área envolvente da área de implantação do projeto na situação de referência. 

Quadro 4.13- Níveis sonoros da situação de referência. 

Período Local 
LAeq,Ai, [dB(A)] LAeq,LT(DW) 

[dB(A)] 
Cmet [dB(A)] LAeq,LT [dB(A)] 

Amostra 1 Amostra 2 

Diurno 

P1 
56,2 55,5 

56,1 1,2 54,9 
57,1 55,5 

P2 
45,9 44,7 

44,7 0,0 44,7 
44,1 44,2 

P3 
47,4 45,8 

47,0 0,6 46,4 
48,7 45,2 

P4 
47,5 46,5 

47,4 1,4 46,0 
47,0 48,5 

P5 
45,8 44,7 

44,8 0,0 44,8 
45,2 43,7 

Entardecer 

P1 55,6 
53,4 

54,9 0,6 54,3 
54,7 

P2 
43,3 42,0 

42,4 0,00 42,4 
42,6 41,3 

P3 43,6 
44,6 

43,7 0,3 43,4 
42,6 

P4 
42,0 

43,2 42,6 0,7 41,9 
41,7 

P5 
44,2 43,5 

43,6 0,00 43,6 
42,7 44,6 

Noturno 

P1 
51,2 53,2 

52,3 0,00 52,3 
51,6 53,0 

P2 
40,2 42,9 

41,4 0,00 41,4 
39,7 42,0 

P3 
37,8 40,7 

39,4 0,00 39,4 
38,7 39,7 

P4 
40,5 41,4 

41,8 0,00 41,8 
41,1 43,6 

P5 
43,2 42,6 

42,6 0,00 42,6 
43,7 40,4 
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A comparação dos valores de Lden e Ln com os limites sonoros definidos pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro (Quadro 4.14), permite verificar que os níveis sonoros nos pontos de 
medição são iguais ou inferiores aos níveis de exposição máxima admissíveis em áreas 
classificadas como zona mista. 

Quadro 4.14- Valor de Lden e Ln nos pontos de medição. 

Local Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

P1 59 52 

P2 48 41 

P3 48 39 

P4 49 42 

P5 50 43 

Zonas Mistas 65 55 

 

4.7 Solos e Uso do Solo 

4.7.1 Metodologia 

Na presente caracterização teve-se em conta o tipo de solo presente na área de estudo e a 
respetiva aptidão agrícola. Para o efeito recorreu-se à ‘Carta de Solos da Região de Entre Douro e 
Minho” e à “Carta de Aptidão da Terra da Região de Entre Douro e Minho” disponibilizadas pela 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

Além disso procede-se ainda à caracterização e descrição do uso atual do solo utilizando-se, numa 
primeira abordagem, a cartografia COS2018 disponibilizada on line pela Direção Geral do 
Território6 a qual foi complementada com levantamento de campo realizado em outubro de 2019, 
o que permitiu aferir alguns dos usos constantes da COS2018. 

Definiu-se como área de estudo toda a área de implantação do projeto e a área envolvente 
considerando um buffer de 250 m. Esta área permite enquadrar a nível local as características 
pedológicas existentes bem como as principais tipologias de uso do solo que resultaram de uma 
determinada dinâmica de desenvolvimento e ocupação do território. 

4.7.2 Enquadramento 

O solo constitui um recurso vital com vasto leque de funções constituindo a base para a produção 
de alimentos e matérias primas, reciclagem e armazenamento de nutrientes, filtragem e efeito 
tampão relativamente à proteção das águas subterrâneas, suporte e habitat de muitos seres 
vivos, sumidouro de carbono global. 

A proteção/valorização destas funções estão consagradas na Lei n.º 31/2014 de 30 de maio 
(alterada pela Lei n.º 74/2017 de 16 de agosto), que estabelece as bases gerais da política pública 
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo que estipula como fins da política pública 
de solos, entre outros (Artigo 2º): 

▪ Valorizar as potencialidades do solo, salvaguardando a sua qualidade e a realização das 
suas funções ambientais, económicas, sociais e culturais, enquanto suporte físico e de 
enquadramento cultural para as pessoas e suas atividades, fonte de matérias -primas e 
de produção de biomassa, reservatório de carbono e reserva de biodiversidade; 

                                                 
6 http://mapas.dgterritorio.pt 
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▪ Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos 
extremos, combater os efeitos da erosão, minimizar a emissão de gases com efeito de 
estufa e aumentar a eficiência energética e carbónica; 

▪ Evitar a contaminação do solo, eliminando ou minorando os efeitos de substâncias 
poluentes, a fim de garantir a salvaguarda da saúde humana e do ambiente;  

▪ Salvaguardar e valorizar a identidade do território nacional, promovendo a integração 
das suas diversidades e da qualidade de vida das populações; 

Contudo os solos estão sujeitos a pressões crescentes resultantes direta ou indiretamente das 
atividades humanas. Estas pressões originam a degradação do solo ou, até, a sua desertificação 
pelo que a capacidade do solo para fornecer serviços ecossistémicos (produção de alimentos, 
reserva de biodiversidade. regulador de gases, água e nutrientes) está sob pressão. 

A impermeabilização, compactação, salinização, erosão, diminuição da matéria orgânica e a 
contaminação no solo reduzem a sua resiliência e a sua capacidade para absorver as mudanças a 
que está sujeito, acarretando consequências ao nível da sua estrutura, qualidade e fertilidade. 

Ao longo do tempo de duração de uma vida humana, o solo pode ser considerado um recurso 
não-renovável pelo que o mesmo deve ser de forma sustentável. É nesse sentido que a nível 
europeu surge a Estratégia Temática de Proteção do Solo7 a diretiva que estabelece um quadro de 
proteção do solo e de preservação da capacidade do solo para desempenhar as suas funções. 

4.7.3 Tipos de solos e aptidão da terra 

Na caracterização dos solos considera-se o tipo de solos presentes na área de estudo e a sua 
capacidade de uso. O tipo de solo refere-se às características físicas do solo como sejam os seus 
horizontes pedológicos enquanto a capacidade de uso se refere ao potencial que os solos têm 
para diversas utilizações humanas tendo por base de comparação o uso agrícola. 

Assim, com base na Carta de Solos de Entre Douro e Minho (à escala 1:100 000), na área de estudo 
identifica-se a presença de Antrossolos, Leptossolos e Regossolos (Figura 4.34): 

▪ Antrossolos - genericamente são solos evoluídos que, pela atividade humana, sofreram 
uma modificação profunda por soterramento/mistura dos horizontes originais do solo ou 
através de remoção ou perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, 
adições seculares e materiais orgânicos, rega contínua e duradoura etc.. Representam 28% 
da área de estudo. No concelho, são o tipo de solo mais representativo; 

▪ Leptossolos - solos limitados em profundidade, até 30 cm a partir da superfície, por rocha 
contínua e dura ou material muito calcário ou uma camada cimentada contínua ou com 
menos de 20% de terra fina até 75 cm a partir da superfície, não tendo outros horizontes de 
diagnóstico além de um A mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem um horizente B câmbico. 
São os solos que apresentam maior suscetibilidade à erosão hídrica, menor capacidade de 
armazenamento e retenção de água, baixo teor de matéria orgânica, estrutura e 
permeabilidade do perfil. Ocupam 58% da área de estudo; 

▪ Regossolos - Solos de materiais não consolidados, grosseiros, pobres e de fertilidade 
reduzida, não tendo outro horizonte de diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico; sem 
propriedades gleicas em 50 cm a partir da superfície; sem características de diagnóstico 
para vertissolos ou androssolos; sem propriedades sálicas. Predominam nas áreas assentes 
sobre granitos. Ocupam 14% da área de estudo. 

 

                                                 
7 COM(2006)231 
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Fonte: Carta de Solos da Região de Entre Douro e Minho à escala 1:100 000. 

Figura 4.34- Solos da área de estudo. 

A Carta de Aptidão para Uso Agrícola e Florestal da Terra de Entre Douro e Minho adotou a 
metodologia de classificação da aptidão da terra (land suitability evaluation) recomendada pela 
FAO, cujo principal objetivo é a identificação do uso ótimo da terra atendendo a considerações de 
ordem física e económica e à conservação dos recursos do meio para usos futuros. 

Trata-se de uma interpretação da carta de solos, sendo estes agrupados de acordo com as suas 
potencialidades e limitações, de acordo com a sua capacidade para suportarem culturas 
potenciais que não necessitem de condições especiais, isto é, trata-se de um conceito qualitativo 
associado à preservação e conservação do solo agrícola. 

As unidades da carta de aptidão da terra correspondem às subunidades da ‘carta de solos’, sendo 
por isso coincidentes os limites das manchas das duas cartas. A carta de aptidão da terra 
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considera as classes com aptidão para uso agrícola (representadas pela letra A) e com aptidão 
para exploração florestal (representadas pela letra F). 

As classes com aptidão para uso agrícola são as seguintes: A1 (Aptidão agrícola elevada), A2 
(aptidão agrícola moderada) e A3 (aptidão agrícola marginal). Os solos sem aptidão agrícola são 
representados por A0. 

As classes com aptidão para exploração florestal são as seguintes: F1 (aptidão elevada), F2 
(aptidão moderada) e F3 (aptidão marginal). Os solos sem aptidão para uso florestal são 
representados por F0. 

Na área de estudo estão presentes áreas sem aptidão agrícola (57,9% da área de estudo) e áreas 
com aptidão agrícola moderada (42,1% da área de estudo). Relativamente à aptidão para uso 
florestal verifica-se que as áreas sem aptidão agrícola apresentam condições para uso florestal 
elevado (F1) e marginal (F3) (Figura 4.35). 

 
Fonte: Carta de aptidão da terra da Região de Entre Douro e Minho à escala 1:100 000. 

Figura 4.35- Carta de aptidão da terra na área de estudo. 
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4.7.4 Uso do Solo 

O uso do solo, na generalidade, reflete a aptidão acima referenciada, na medida em que a maior parte 
da área de estudo é atualmente ocupada por floresta (sobretudo povoamentos de eucalipto) e 
indústria (zona industrial do Lousado). Na Figura 4.36 apresenta-se o uso do solo presente na área de 
estudo tendo como fonte a Carta de Ocupação do Solo (COS’18). 

 
Fonte: COS 2018 (DGT) 

Figura 4.36- Uso do Solo na área de estudo. 
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No local de implantação do terminal ferroviário o uso dominante é a ‘floresta de eucalipto’ (Figura 4.37) 
seguido das ‘áreas em construção’. Salienta-se no entanto que as ‘áreas de construção’ referenciadas 
pelo COS’2018 para o local de implantação do terminal correspondem na realidade a áreas de 
‘indústria’: unidade de produção de misturas betuminosas, unidade de britagem já desativada e uma 
unidade de parqueamento de madeiras (Figura 4.38). 

 
Figura 4.37- Eucaliptal no local de implantação do projeto. 

Na Figura 4.38 apresenta-se, após aferição no terreno, a ocupação do solo efetivamente presente na 
área correspondente ao polígono de implantação do terminal ferroviário, identificando-se, no Quadro 
4.15 as principais diferenças entre as classes de uso do solo identificadas pelo COS2018 e a classe de 
uso efetivo no local de implantação do projeto em outubro de 2019. 

Quadro 4.15- Classes de uso do solo presentes no local de implantação do Terminal Ferroviário. 

Uso efetivo atual no local de implantação do projeto (outubro de 2019) Uso COS’2018 

Classe Área (ha) Descrição  Classe Área (ha) 

Indústria 4,92 
Corresponde às parcelas ocupadas pelas unidades 
industriais (unidade de produção de misturas 
betuminosas, de britagem e pelo parque de madeiras 

Áreas em construção 4,92 

Rede ferroviária e 
espaços 
associados 

1,86 
Espaços adjacentes à linha do Minho incluindo os 
taludes laterais e o terminal ferroviário da Lusoareias 

Rede ferroviária e 
espaços associados 

1,86 

Mosaico cultural e 
parcelar 
complexo 

0,31 

Espaço localizado no topo norte do projeto adjacente à 
povoação de Esmeriz. O COS’18 inclui uma pequena 
área em ‘tecido edificado horizontal’, mas tendo em 
conta que nessa área não existe edificado opta-se, no 
âmbito do presente estudo por a inserir  no ‘mosaico 
cultural e parcelar que se desenvolve na área 
adjacente.’ 

Mosaico cultural e 
parcelar complexo 

0,298 

Tecido edificado 
contínuo horizontal 

0,007 

Florestas de 
eucalipto 

17,99 

Área florestal com povoamento de eucalipto. Em 
alguns locais, sobretudo nas zonas mais periféricas o 
povoamento encontra-se muito degradado 
(aparentemente sem exploração efetiva) sendo 
frequente a presença de núcleos de vegetação arbórea 
exótica invasora nomeadamente de acácias. 

Florestas de eucalipto 17,99 
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Figura 4.38- Tipos de ocupação do solo efetivamente presentes no local de implantação do Terminal 

Ferroviário. 

unidade de 
produção de 
misturas 
betuminosas 

Parque de 
madeiras 

Central de 
britagem 
desativada 
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Relativamente à via de acesso, esta desenvolve-se maioritariamente ao longo de caminho existente 
(rua das 7 Fontes) o qual, segundo a COS’18, se encontra ladeado por ‘floresta de eucalipto’, ‘floresta 
de pinheiro-bravo’, ‘áreas em construção’, ‘indústria’, ‘rede ferroviária e espaços associados’ e ‘vinha’. 
Atualmente esse caminho não se encontra asfaltado constituindo o acesso dos veículos pesados às 
unidades de produção de misturas betuminosas e de parqueamento de madeiras (Figura 4.39 e Figura 
4.40). 

 
Figura 4.39- Troço do acesso atualmente existente ladeado por eucalipto e acácia. 

 
Figura 4.40- Troço do acesso atualmente existente (rua das 7 Fontes) ladeado por eucalipto e acácia. 

Na sequência do trabalho de campo realizado, verifica-se que algumas das classes de uso acima 
referidas não são exatamente como identificadas pelo COS’18, nomeadamente: 

▪ ‘áreas em construção’ - correspondem maioritariamente a aterros de inertes resultantes 
de escavações realizadas na zona industrial que terão sido depositados no local e a áreas 
de eucalipto invadidas por acácia. No extremo sul da via de acesso o polígono 
identificado como ‘áreas em construção’ corresponde a uma parcela ocupada por uma 
vacaria e pela habitação unifamiliar do proprietário; 

▪ ‘floresta de pinheiro-bravo’ - corresponde na realidade a povoamento degradado de 
eucalipto muito invadido por acácia, sendo que o pinheiro-bravo se encontra 
praticamente ausente da área; 

▪ ‘indústria’ - corresponde a um troço da via de acesso atualmente existente e a um troço 
de via alcatroada (rua das Cavadas) na zona industrial; 
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▪ ‘rede ferroviária e espaços associados’ - corresponde a via de alcatrão atualmente 
existente à qual a nova via de acesso será em parte sobreposta. 

O próprio acesso existente e em parte representado na Figura 4.39 e Figura 4.40 representa um 
uso efetivo distinto do apresentado no COS’18 o qual insere o acesso no conjunto das classes 
acima referidas 

Assim, em termos de uso a área adjacente à via de acesso é maioritariamente ocupada por 
floresta de eucalipto muito invadida por espécies invasoras (acácia e erva-das-pampas). 

Destaca-se no entanto a presença de uma vinha (Figura 4.41) e de uma exploração pecuária com 
habitação unifamiliar adjacente (Figura 4.42). 

 
Figura 4.41- área de vinha nas imediações da via de acesso. 

 
Figura 4.42- Habitação nas imediações da via de acesso (rua das 7 Fontes) 

A informação referente ao uso do solo ganha particular relevância quando utilizada na ótica do 
conhecimento das dinâmicas que ocorrem no território cuja ocupação é reflexo dos interesses e das 
ações aí desenvolvidas. 

Nesse sentido é possível constatar, ao comparar o uso atual do solo com o uso do solo referente a 
2003, que na área de estudo se registou uma intensa dinâmica de artificialização do território através 
da sua ocupação pelas atividades industriais sendo visível um ‘crescimento’ de áreas artificializadas, 
nomeadamente na zona industrial do Lousado e área adjacente (Figura 4.43). 

De referir ainda que, de acordo com o PDM em vigor, em termos de uso e qualificação do solo, 
toda a área na qual o projeto do terminal será implantado está classificada como área a urbanizar, 
podendo vir a inserir-se no futuro, de acordo com a nomenclatura utilizada pelo COS, na classe 
‘Industria’. 
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Figura 4.43-Ocupação da zona industrial de Lousado entre 2003 (em cima) e 2019 (em baixo). 
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4.7.5 Fatores de degradação do solo 

Na área de estudo os solos estão sujeitos a um conjunto de pressões associadas sobretudo às 
atividades humanas nomeadamente: 

▪ industrialização da área - nas últimas décadas, tal como observado na Figura 4.43 tem-se 
assistido ao aumento da área industrial com a consequente 
impermeabilização/artificialização dos solos. No próprio local de implantação direta do 
terminal existem  áreas altamente alteradas deste ponto de vista tendo sido 
terraplenadas no passado e em parte impermeabilizadas para alojar as unidades de 
produção de misturas betuminosas e o parque de madeiras; 

▪ deposição de grandes volumes de materiais inertes resultantes de escavações de outros 
locais - na área de estudo existem dois locais que serviram como áreas de depósito de 
materiais rochosos e terras excedentes de escavações realizadas na área envolvente 
aquando da construção de algumas unidades industriais. A deposições desses materiais, 
além de inviabilizar as funções do solo nesse local, devido aos efeitos da erosão hídrica 
ao nível dos taludes existentes, arrastam esses sedimentos para a área adjacente 
cobrindo também aí o solo; 

▪ deposição de resíduos de inúmeros tipos - a área de estudo é utilizada para deposição 
ilegal de inúmeros tipos de resíduos. Ao longo dos caminhos vicinais que atravessam a 
área observam-se várias deposições de resíduos entre os quais se identificam resíduos 
de jardinagem (restos de relva, podas), resíduos de construção e demolição (restos de 
tijolos, telhas, ladrilhos), veículos em fim de vida (partes metálicas, plásticos, pneus, 
para-choques), material elétrico e eletrónico (eletrodomésticos velhos), etc.; 

▪ atividade florestal baseada na floresta de produção (eucaliptal) - nas áreas mais 
declivosas o recurso à floresta de produção baseada no eucaliptal, tendo em conta a 
própria estrutura do solo, contribui para o incremento da erosão sobretudo nos 
períodos que se sucedem à mobilização dos solos para realização das plantações. Os 
próprios incêndios que ocorrem neste tipo de povoamento conduzem a uma 
degradação da camada superficial do solo fomentando a hidrofobia o que se traduz num 
incremento das escorrências superficiais em detrimento da infiltração. 

  

Figura 4.44- Exemplos de atividades que contribuem para a degradação do solo (deposição de resíduos à 
esquerda e artificialização à direita). 

O conjunto destas atividades originam a degradação do solo, nomeadamente através do 
desaparecimento/destruição dos horizontes superficiais (camada arável), da 
impermeabilização/artificialização de vastas áreas, da erosão da alteração do ciclo hidrológico 
devido ao aumento da escorrência superficial e da eventual contaminação, afetando assim os 
serviços ecossistémicos proporcionados pelo solo. 
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4.8 Ordenamento do território 

4.8.1 Metodologia 

A caracterização do ordenamento do território foi elaborada tendo em conta a localização da área 
de implantação do projeto face aos instrumentos de gestão territorial com relevância para a área 
de implantação do projeto. Assim, no âmbito da presente análise apresenta-se uma análise ao 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e ao Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão. Esta análise centra-se nos aspetos mais relevantes 
para o enquadramento do projeto e do território em análise. 

4.8.2 Programa Nacional da política de ordenamento do território 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, constitui o referencial territorial 
orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como para a elaboração do Programa 
Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão concretizados os projetos estruturantes 
que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do PNPOT e detalhada a 
programação operacional dos investimentos a realizar. 

O PNPOT baseia a sua estratégia no conceito da ‘Coesão Territorial’, tendo identificado cinco 
grandes desafios a que a politica de ordenamento do território deve dar reposta: 

▪ Gerir os recursos de forma sustentável;  

▪ Promover um sistema urbano policêntrico;  

▪ Promovera inclusão e valorizar a diversidade territorial;  

▪ Reforçar a conetividade interna e externa;  

▪ Promover a governança territorial. 

O modelo territorial do PNPOT tem como objetivo estabelecer o compromisso de organização do 
território tendo em conta o valor dos recursos e da diversidade territorial e antevendo a 
necessidade de adaptação às mudanças críticas emergentes. 

Com base neste propósito, o PNPOT, procedeu ao mapeamento dos perigos atuais e à 
cenarização da sua expressão futura em contexto de alterações climáticas. Neste sentido, 
relevam-se os perigos de erosão costeira, inundação, movimentos de massa em vertente, 
incêndio rural, escassez de água, ondas de calor, desertificação do solo e sismos. Através do 
mapeamento macro dos perigos naturais o PNPOT visa dar especial expressão às situações em 
que a perigosidade conflitua com a ocupação e usos do solo. 

Perante o diagnóstico das mudanças críticas e vulnerabilidades, o PNPOT estabelece um modelo 
territorial com a tradução espacial da estratégia de desenvolvimento do País, correspondendo a 
um conjunto de sistemas territoriais que irão informar o ordenamento do território, com vista a 
enfrentar as mudanças críticas com resiliência, capacidade adaptativa e geração de novas 
oportunidades, e induzir respostas aos desafios que se colocam ao País, no quadro dos princípios 
da coesão territorial. 

Desta forma, o Modelo Territorial definido no PNPOT estabelece o modelo de organização 
espacial, considerando 5 Sistemas e respetivos propósitos:  

▪ Sistema Natural – Um País que conhece e compreende os seus recursos naturais valoriza 
os serviços prestados pelos ecossistemas em prol do bem-estar social e procura afirmar a 
sua diversidade territorial e construir estratégias de atratividade e de competitividade 
diferenciadoras, retirando partido da especificidade dos seus recursos, da sua cultura e 
das identidades socioterritoriais; 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 121 de 398 

▪ Sistema Social – Um país que valoriza as pessoas, a igualdade de oportunidades e a 
igualdade de direitos aos cidadãos, em matéria de habitação, saúde, educação, apoio 
social, justiça, cultura, desporto e lazer, independentemente da sua situação 
socioeconómica e geográfica, da nacionalidade, idade, género, etnia ou situação de 
deficiência, eleva a qualidade de vida e o bem-estar social; 

▪ Sistema Económico - Um país que valoriza a diversidade e as especificidades territoriais 
como elementos de desenvolvimento e competitividade baseia-se num sistema territorial 
que procura retirar partido dessa variedade, apoiando o potencial de articulação entre 
distintos tipos de territórios, as estratégias estruturadas em clusters e com base em 
lógicas de especialização inteligente e, ainda, a importância dos ativos dos territórios 
urbanos e rurais; 

▪ Sistema de Conetividades – Um país bem conectado em infraestruturas verdes, azuis e 
cinzentas, que tira proveito da sua posição geográfica e da facilidade de relação com 
outros povos, reconhece e valoriza as ligações e interconexões territoriais no espaço 
nacional e para além dele, assumindo a relevância da gestão dos ecossistemas e das 
redes naturais, viárias e digitais; 

▪ Sistema Urbano - Um país que reconhece a importância da coesão e da equidade 
territorial afirma a sua estratégia de organização territorial num sistema urbano mais 
policêntrico, promovendo os centros urbanos enquanto âncoras do desenvolvimento 
regional e competitividade externa, e dinamizando subsistemas territoriais capazes de 
gerar massas críticas que favoreçam ganhos de sustentabilidade e acessibilidade em 
relação aos serviços de interesse geral. 

O modelo de desenvolvimento sustenta-se numa abordagem de valorização económica, social e 
ambiental do território e dos seus ativos, que privilegia os recursos e as capacidades económicas 
de cada espaço e as redes de interação entre diferentes atores e escalas, numa crescente 
proximidade relacional (local e global). 

O PNPOT, no seu programa de ação, identifica 10 compromissos para o território os quais 
traduzem as ideias fortes das apostas de política pública para a valorização do território e para o 
reforço da consideração das abordagens territoriais, nomeadamente: 

1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades; 

2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica; 

3. Adaptar os territórios e gerar resiliência; 

4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material; 

5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 

6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação; 

7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território; 

8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade; 

9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos; 

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT. 

Os 10 Compromissos para o Território operacionalizam-se em 5 ‘Domínios de Intervenção’ os 
quais, no global, enquadram 50 medidas de políticas (Figura 4.45). 

1) Domínio Natural, que concorre para a otimização e a adaptação, dinamizando a 
apropriação e a capitalização dos recursos naturais e da paisagem; 

2) Domínio Social, que concorre para a educação, qualificação e a inclusão da população e 
o acesso aos serviços públicos e de interesse geral; 
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3) Domínio Económico, que concorre para a inovação, a atratividade e a inserção de 
Portugal nos processos de globalização e aumentando a circularidade da economia; 

4) Domínio da Conetividade, que concorre para o reforço das interligações, aproximando 
os indivíduos, as empresas e as instituições, através de redes e serviços digitais e de uma 
mobilidade que contribui para a descarbonização; 

5) Domínio da Governança Territorial, que concorre para a cooperação e a cultura 
territorial, capacitando as instituições e promovendo a descentralização e a 
desconcentração e uma maior territorialização das políticas. 

 
Figura 4.45- Medidas de politicas por domínio de intervenção (Fonte: PNPOT, Lei n.º 99/2019). 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 123 de 398 

4.8.3 Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão 

O Plano Diretor Municipal estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e 
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional 
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. 

O PDM de Vila Nova de Famalicão (PDM-VNF), atualmente em vigor, foi publicado a 8 de 
setembro de 2015, no Diário da República n.º 175, 2.ª série, através do Aviso n.º 10268/2015, 
tendo posteriormente sido objeto da primeira correção material, publicado pelo Aviso n.º 
19852/2019, de 10 de dezembro. A correção material incidiu sobre as Plantas de Ordenamento 
(Qualificação Funcional e Operativa do Solo, Salvaguardas, Ruído), Planta de Condicionantes I e 
Planta de Compromissos. 

Atualmente o PDM encontra-se em revisão por forma a atender à nova lei de Bases da Política Públicas 
de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) e ao novo 
regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) 
complementado com a publicação do Decreto Regulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto que 
estabelece os critérios uniformes de classificação e qualificação do solo. 

Dado o curto período vigência do PDM em vigor, a 2.ª revisão deste plano, que agora se inicia, será uma 
revisão atípica e simplificada motivada pela obrigação legal de responder à exigência regulamentar de 
adaptação do Plano à legislação em vigor: ‘Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo e Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial’. 

Esta 2ª revisão do PDM apresenta como objetivos: 

▪ A atualização e adaptação do PDM e o seu modelo de organização territorial ao novo 
quadro legal que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo bem 
como os critérios de qualificação das diferentes categorias de solo rustico e de solo 
urbano; 

▪ Atualização das servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

▪ Ajustamento do modelo de organização territorial prosseguindo os objetivos de 
desenvolvimento sustentável do PDM em vigor, afirmando como prioridades: 

o A reabilitação urbana e a colmatação do tecido urbano 

o A organização e diversificação dos sistemas de mobilidade e acessibilidade e os 
modos suaves; 

o A salvaguarda dos valores culturais, patrimoniais, naturais e paisagísticos; 

o O ordenamento e a valorização das áreas de acolhimento de atividades 
empresariais; 

o A defesa do meio ambiente e a integração do tema das alterações climáticas e da 
eficiência energética nas decisões de planeamento, gestão e investimento. 

Contudo, em virtude da 2ª revisão se encontrar em curso, não existindo informação pública sobre 
o desenrolar da revisão, apresenta-se seguidamente à análise do ordenamento do território com 
base nos elementos da primeira revisão do PDM. 

Os elementos fundamentais do PDM, e que serviram de base à presente análise, foram os 
seguintes: 

▪ Regulamento; 

▪ Planta de Ordenamento (1: 25.000); 

▪ Planta de Condicionantes (1: 25.000). 
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4.8.3.1 Planta de Ordenamento 

O PDM visa concretizar um modelo de desenvolvimento territorial sustentável, assente nos 
seguintes vetores estratégicos (artigo 2.º do regulamento): 

a. Proteção, valorização e exploração sustentável dos recursos naturais; 

b. Salvaguarda e valorização do património cultural, edificado e arqueológico; 

c. Reorganização do sistema urbano, através do reforço da concentração nas 
polaridades urbanas existentes e na consolidação do espaço urbano e promoção da 
reabilitação urbana; 

d. Pleno aproveitamento dos sistemas de infraestruturas viárias e das restantes 
infraestruturas básicas; 

e. Reorganização dos sistemas de mobilidade e acessibilidades em função dos níveis de 
serviço desejados e do sistema urbano municipal e regional; 

f. Ordenamento e valorização das áreas de acolhimento de atividades empresariais. 

Para a concretização da estratégia e dos objetivos a Planta de Ordenamento encontra-se 
desdobrada em: 

▪ Planta de Ordenamento I - Qualificação Funcional e Operativa do Solo; 

▪ Planta de Ordenamento II - Património Edificado e Arqueológico; 

▪ Planta de Ordenamento III - Salvaguardas; 

▪ Planta de Ordenamento IV - Zonamento Acústico. 

Qualificação funcional e operativa do solo 

Do ponto de vista da qualificação funcional e operativa do solo, constata-se que a área de 
implantação do Terminal Ferroviário se insere por ordem decrescente de ocupação, em solo 
urbano ‘Espaço de atividade económica’ (urbanizável), em solo Urbano ‘Espaço Residencial’ 
(urbanizado) e ‘Espaço Verde de Enquadramento’ e em Solo Rural ‘Espaço florestal de produção’ 
e ‘Espaço Agrícola’ (Figura 4.46 e legenda na Figura 4.47). 

De acordo com o artigo 80.º do regulamento do PDM-VNF, os ‘espaços de atividades económicas’ 
“são áreas com características especiais em termos de localização privilegiada relativamente às 
redes de comunicação e transportes, detendo maior aptidão para a instalação de atividades 
económicas, produtivas ou de consumo, contribuindo a sua concentração para a criação de 
sinergias importantes para a competitividade”. 

Trata-se de áreas que são destinadas preferencialmente a atividades dos setores da indústria, da 
armazenagem e logística. Nestas áreas são ainda admitidos usos complementares, 
nomeadamente, de âmbito desportivo e recreativo, social, comercial, ou de serviços e 
estabelecimentos de restauração e de bebidas ou os compatíveis com os usos dominantes, 
designadamente, estabelecimentos hoteleiros e de recreio e lazer (artigo 81.º). 

O ‘espaço residencial’ caracteriza-se por ter uma malha estruturada ou a estruturar, cuja 
ocupação dominante é a tipologia habitacional. Estas áreas integram áreas que devem ser 
consolidadas, preferencialmente, com ocupação do tipo residencial e funções complementares de 
comércio e serviços de proximidade, em função das tipologias e morfologias dominantes (artigo 
71.º). 
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Figura 4.46- Extrato da Planta de Ordenamento I - Qualificação Funcional e Operativa do Solo, do PDM de 

Vila Nova de Famalicão, com sobreposição dos limites do projeto. 
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Figura 4.47- Legenda da Planta de Ordenamento I - Qualificação Funcional e Operativa do Solo, do PDM de Vila 

Nova de Famalicão. 
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Nestes espaços, o uso dominante é habitacional, podendo integrar usos complementares 
(comércio e serviços) e outros usos, nomeadamente indústria e turismo, desde que “não 
comprometam os usos preferenciais da categoria do solo correspondente, nem a sustentabilidade 
das condições ambientais e urbanísticas, podendo ser razão suficiente de recusa de licenciamento 
ou de autorização, em função da sua localização, as utilizações, ocupações ou atividades que 
(artigo 26.º): 

▪ Deem lugar à produção de fumos, cheiros ou resíduos que agravem as condições de 
salubridade; 

▪ Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem 
movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via 
pública; 

▪ Acarretem agravados riscos de incêndio, explosão, inundação, tecnológicos ou outros; 

▪ Prejudiquem a preservação e valorização dos bens patrimoniais classificados e os 
identificados na Planta de Ordenamento II — Património 

▪ Edificado e Arqueológico; 

▪ Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei geral considere como tal. 

Os ‘espaços verdes de enquadramento’, de acordo com regulamento do PDM (artigo 87.º) “são 
espaços livres de separação entre diferentes usos do solo e de integração paisagística e visual das 
infraestruturas”. Em termos de ocupação o PDM-VNF, determina que estas áreas “devem ser 
ocupadas preferencialmente por vegetação autóctone e espécies vegetais bem-adaptadas, com 
características adequadas à função de proteção e de qualificação paisagística”. 

O projeto abrange áreas de solo rural nas categorias funcionais: ‘espaço florestal de produção’ e 

‘espaço agrícola’. 

«O solo rural visa a proteção e o aproveitamento dos recursos naturais, agrícolas e florestais 

destinando-se ao desenvolvimento das atividades produtivas, à conservação dos ecossistemas e 

dos valores naturais, de modo a garantir a biodiversidade e a integridade biofísica do território em 

coerência com o plano regional e os planos sectoriais» (Artigo 32.⁰ do regulamento do PDM). 

O ‘espaço florestal de produção’ integra os “solos florestais arborizados ou não, incluindo terrenos 
incultos, onde não ocorrendo condicionantes biofísicas significativas, restrição ou salvaguarda 
específica, potenciam a exploração e a aptidão produtiva, designadamente, produção de madeira, 
cortiça, biomassa, frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos” (artigo 44.º). 

O ‘espaço agrícola’ «integra as áreas agrícolas de elevada fertilidade integradas na RAN, bem 

como os solos de aptidão marginal envolventes que se destinam, preferencialmente, à 

manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo» (Artigo 38.⁰ do Regulamento do PDM). 

São usos dominantes do ‘espaço agrícola’ (artigo 39.º), “a exploração e a produção agrícola e 
pecuária, admitindo-se outros usos quando complementares, compatíveis ou potenciadores do 
aproveitamento dos recursos em presença, nomeadamente: 

a. O armazenamento, comercialização e transformação dos produtos da exploração; 

b. As atividades a que se referem os artigos 35.º a 37.º e as atividades de recreio, lazer, 
desporto e cultura; 

c. Habitação. 

No que concerne ao regime de edificabilidade, existem diferenças assinaláveis ente as várias 
tipologias de qualificação de solo abrangidas pela área de implantação do projeto. 

Nos ‘espaços de atividades económicas’ (artigo 82.º do regulamento do PDM): 



 

 

Pág. 128 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

▪ «as operações urbanísticas de construção ou ampliação de edifícios em parcelas a 
colmatar devem observar o alinhamento, a altura das fachadas e do tipo de relação com 
o espaço público existente nas parcelas ou lotes contíguos já ocupados nessa frente 
urbana. 

▪ Nos restantes espaços, as operações urbanísticas de construção e ampliação de edifícios, 
devem respeitar os seguintes parâmetros urbanísticos: 

o Altura máxima da fachada — 12 m, ou um índice volumétrico, não superior a 
7,0 m³/m². 

o Índice máximo de utilização — 0,8. 

▪ Quando as unidades industriais ou de armazenagem confinarem com áreas 
habitacionais, deve ser realizada uma faixa arborizada contínua de proteção, com uma 
largura de referência de 20 m, constituída por espécies arbóreas adequadas à função de 
enquadramento, de modo a minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes da 
respetiva atividade». 

Nos ‘espaços residenciais’ (artigo 73.º) “nas áreas edificadas consolidadas a construção, 
ampliação ou alteração de edificação deve respeitar o disposto nos artigos 54.º e 55.º, sendo que 
a altura máxima das fachadas do edifício deve garantir uma adequada articulação com a 
edificação existente na parcela adjacente”. 

O artigo 54.º determina as condições dos planos de vedação ou de fachada, o qual estipula que a 
implantação das edificações deve respeitar o plano de vedação ou de fachada dominante da 
frente edificada onde se insere, excetuando quando devam ser respeitadas outras disposições 
legais, nomeadamente as previstas em PMOT em vigor. 

Nos casos em que não existe uma frente edificada dominante, o recuo ou o plano de fachada das 
edificações é estabelecido de acordo com a salvaguarda aplicável ao espaço canal da via 
confrontante e de acordo com o perfil viário estabelecido no Quadro III — artigo 101.º (ponto 2 
do artigo 54.º).  

Segundo o artigo 55.º, o índice de impermeabilização, em regra não deve ser superior a 60%. No 
entanto, o regulamento estabelece exceções nos seguintes casos: 

a) Reconstrução ou ampliação de edifícios, quando se justifique para efeito de valorização dos 
imóveis patrimoniais identificados na planta de Planta de Ordenamento II — Património 
Edificado e Arqueológico; 

b) Ampliação de edifícios quando para dotação de condições mínimas de salubridade, 
habitabilidade e conforto; 

c) Situações em que tal se justifique para garantir a continuidade e morfologia das 
construções adjacentes, com vista à manutenção dos planos de fachada anterior e 
posterior; 

d) Operações urbanísticas que adotem soluções técnicas adequadas para garantir boas 
condições de sustentabilidade ambiental, designadamente quanto à drenagem e 
aproveitamento das águas pluviais. 

Nas áreas infraestruturadas, as operações urbanísticas incluindo as operações de loteamento ou 
com impacte relevante, obedecem a parâmetros de edificabilidade que, sem prejuízo do disposto 
no artigo 28.º e no número seguinte, não devem exceder os seguintes valores: 

▪ Altura da fachada — 10 m ou 3 pisos acima do solo; 

▪ Índice de utilização de 0,6. 
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“Os índices referidos no número anterior apenas são obrigatórios no caso das operações 
urbanísticas implicarem a reestruturação fundiária, a abertura de novos arruamentos ou a reserva 
de espaços para áreas verdes e de equipamentos coletivos”. 

De acordo com o artigo 28.º do regulamento do PDM, a altura máxima das edificações pode ser 
excedida, nas diversas categorias de espaços, motivada pelas seguintes situações: 

▪ Por razões de adaptação à topografia do terreno, desde que no ponto mais desfavorável 
não se verifique um acréscimo superior a 2,50 m à altura estabelecida no respetivo 
regime de edificabilidade; 

▪ Quando integrada em Plano de Urbanização ou de Pormenor, ou ainda Unidade de 
Execução em que se proceda à repartição de benefícios e encargos entre os 
proprietários; 

▪ Quando se verifique a adequada integração no espaço urbano em que se insere e desde 
que, a solução seja objeto de discussão pública e aprovação nos termos idênticos aos 
estabelecidos para as Unidades de Execução. 

Nos ‘espaços verdes de enquadramento’, a edificabilidade restringe -se a obras que tenham como 
objetivo a minimização dos impactes resultantes da utilização das infraestruturas rodo e 
ferroviárias, das atividades que marginam e a instalações técnicas especiais de prevenção a 
incêndios, de produção de energia renovável quando devidamente integradas na paisagem 
(artigo 89.º). 

Nos ‘espaços florestais de produção’, sem prejuízo do disposto em legislação específica e dos 
critérios de salvaguarda estabelecidos no presente regulamento, a edificação restringe-se aos 
seguintes casos: 

▪ Instalações de apoio direto e exclusivo à atividade florestal, agrícola ou pecuária; 

▪ Instalações industriais e comerciais complementares às atividades da exploração; 

▪ Infraestruturas e edificação a que se referem os artigos 35.º a 37.º 

Nos ‘espaços agrícolas’, sem prejuízo do regime da RAN, a edificação está restringida a 
infraestruturas públicas ou de interesse público, a empreendimentos turísticos e às seguintes 
condições: 

a. Instalações de apoio direto e exclusivo a atividades agrícolas ou pecuárias; 

b. Instalações industriais ou comerciais complementares às atividades da exploração; 

c. Edifícios para fins habitacionais desde que se implantem na área menos prejudicial à 
atividade agrícola. 

De acordo com o artigo 35.º, são infraestruturas públicas ou de interesse público, aquelas cujo 
caráter e especificidades as tornem como especiais ou incompatíveis com o estatuto de solo 
urbano, podem integrar-se em solo rural, desde que garantam condições adequadas de 
salvaguarda ambiental, de integração paisagística e de defesa contra incêndios florestais e não 
afetem as atividades e usos preferenciais da categoria de espaço em que se inserem. 

De acordo com Artigo 37.⁰ do regulamento do PDM, «Os empreendimentos de interesse público 
podem integrar-se em categorias de solo rural, desde que considerado como de interesse 
relevante para o desenvolvimento social, económico ou cultural do município, cabendo à 
Assembleia Municipal decidir se o empreendimento tem especificidades que justifiquem a sua 
inserção em meio rural e se enquadra nos objetivos estratégicos do concelho e do Plano». 

As operações de construção e ampliação de edifícios, sem prejuízo do estabelecido no artigo 6.º, 
devem respeitar os parâmetros urbanísticos que constam no Quadro I - Parâmetros de 
Edificabilidade em Solo Rural, do artigo 53.º. 
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No Quadro 4.16 apresentam-se os parâmetros de edificabilidade do solo rural. 

De salientar, que a maior parte da área de implantação do terminal ferroviário, se encontra 
inserida numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), nomeadamente, na UOPG 
3.2 que define a Área de Acolhimento empresarial VII. Segundo o regulamento do PDM (artigo 
105.º), as UOPG, podem ser reajustadas nos seus limites por razões de cadastro de propriedade, 
ou quando tal for justificado em sede de Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor. 

Quadro 4.16-– Parâmetros de edificabilidade em solo rural. 

Tipo de edifício 
Índice de utilização 

máximo 
Nº de pisos 

acima do solo 
Altura máxima 

da fachada 

Instalações pecuárias 0,50 2 7 

Instalações apoio direto ou para atividades 
complementares às explorações agrícolas ou florestais. 

0,20 2 7 

Empreendimentos turísticos – hotéis rurais 0,20 3 12 

Empreendimentos turísticos – outras tipologias 0,20 2 7 

Empreendimentos de interesse público 0,50 - 12 

Equipamentos de apoio ao recreio, lazer, desporto e 
cultura 

- 2 7 

Habitação 0,04 2 7 

De acordo com o anexo III do regulamento do PDM, os objetivos programáticos da UOPG 3.2, são 
os seguintes: 

a) Constitui-se como a área de expansão e colmatação da Zona Industrial existente e tem 
como objetivo a dotação de infraestruturas que ofereçam condições para o 
desenvolvimento de atividades empresariais de valor acrescentado e para a qualificação 
ambiental e de serviços de apoio à atividade empresarial; 

b) Destina-se à instalação de atividades empresariais, bem como de usos complementares, 
como equipamentos, comércio e serviços; 

c) Devem ser considerados equipamentos de apoio à atividade empresarial, 
nomeadamente, para congressos e formação profissional, nas áreas da saúde, higiene e 
segurança no trabalho, entre outros; 

d) Deverá considerar-se o reforço do interface ferroviário destinado a mercadorias; 

e) Deverá ser respeitada a estrutura viária proposta na Planta de Ordenamento I — 
Qualificação Funcional e Operativa do Solo. 

Quanto aos parâmetros urbanísticos, devem ser considerados os que constam na Planta de 
Ordenamento - Qualificação Funcional e Operativa do Solo e no Regulamento. 

A sua execução deverá ser realizada através de operações urbanísticas enquadradas por uma ou 
mais Unidades de Execução ou Plano de Pormenor. 

No presente caso foi delimitada uma Unidade de Execução. De acordo com o regulamento do 
PDM, a delimitação das Unidades de Execução obedece aos seguintes critérios:  

«a) Abranger uma área suficientemente vasta para constituir um perímetro com 

características de unidade e autonomia urbanísticas, de modo a assegurar um 

desenvolvimento urbano harmonioso, a correta articulação funcional e formal com o 

espaço envolvente e ainda a justa repartição de benefícios e encargos pelos 
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proprietários abrangidos, devendo integrar as áreas a afetar a espaços públicos ou 

equipamentos previstos;  

b) Garantir a possibilidade, no caso da Unidade de Execução não abranger a totalidade de 

um polígono autónomo de solo urbanizável, destas áreas se constituírem numa ou mais 

unidades de execução que cumpram individualmente as condições estabelecidas na 

alínea anterior.» 

Património Edificado e Arqueológico 

Da análise da Figura 4.48 é possível verificar que área de implantação do projeto em avaliação não 
interfere com nenhum valor patrimonial, pelo que as disposições regulamentares do PDM 
referentes aos valores patrimoniais não se aplicam. 

 
Figura 4.48- Extrato da Planta de Ordenamento II – Património Edificado e Arquelógico, do PDM de Vila Nova de 

Famalicão, com sobreposição dos limites do projeto. 
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A planta de ordenamento do património edificado e arqueológico, identifica os bens culturais 
imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como, os imóveis singulares, conjuntos de 
imóveis ou sítios, que pelo seu interesse social, histórico, arquitetónico que estão sujeitos a 
medidas de proteção e valorização (artigo 16.º). 

Salvaguardas 

A planta de ordenamento das salvaguardas identifica as áreas de salvaguarda que, apesar de não 
constituirem categorias de espaço, condicionam o uso e a ocupação do solo (artigo 12.º). A este 
respeito destaca-se as seguintes áreas de salvaguarda: ‘Estrutura Ecológica Municipal’ (EEM), 
‘Zona Inundável’ e as ‘Áreas de Potencial Geológico’. Da análise da Figura 4.49, constata-se que a 
área de implantação do terminal ferroviário não colide com nenhuma área de salvaguarda. No 
entanto, o acesso rodoviário ao terminal atravessa uma pequena área de nível II da EEM. 

De acordo como artigo 13.º do regulamento do PDM, a EEM integra os ecossistemas da REN, o 
domínio hídrico, as áreas da RAN, o corredor ecológico do rio Ave e ainda outras componentes 
com valor ambiental, paisagístico e cultural, que ocorrem em meio rural ou urbano. A EEM visa a 
proteção da rede hidrográfica e do solo, a conservação dos recursos genéticos e a valorização das 
zonas de maior sensibilidade biofísica. 

Para tal a EEM define corredores ecológicos em articulação com outras componentes de 
qualificação do solo, designadamente com os espaços verdes urbanos e culturais, contribui para a 
sustentabilidade ambiental, para a valorização do património cultural e para regulação do uso do 
solo. 

Neste sentido, em função do grau de importância para a manutenção do sistema ecológico e a 
salvaguarda dos valores ambientais, a EEM é hierarquizada em 3 níveis diferenciados: 

a. Nível I — Estrutura Ecológica Fundamental — Compreende as áreas de maior 
sensibilidade integrando a REN e as galerias ripícolas, nomeadamente as associadas ao 
corredor ecológico do rio Ave, nas quais se justifica um máximo condicionamento à 
edificação e a atividades que possam afetar o seu potencial ecológico; 

b. Nível II — Estrutura Ecológica Complementar — Corresponde a áreas que integram 
componentes com características biofísicas e culturais que lhes conferem um estatuto 
complementar à estrutura ecológica fundamental, e nas quais, através de um 
condicionamento moderado pode ser promovida uma utilização e ocupação 
multifuncional em harmonia com a função de salvaguarda; 

c. Nível III — Estrutura Ecológica de Conexão — Corresponde a áreas lineares, de 
corredores que interligam componentes ambientais e paisagísticas dos níveis anteriores, 
bem como, a áreas culturais associadas a contextos urbanos ou a locais de culto e/ou 
lazer, relevantes não só para a salvaguarda dos ecossistemas, mas também para 
evidenciar singularidades identitárias do tecido urbano.  

Segundo o ponto 4 do artigo 14.º do regulamento do PDM, nas áreas de Estrutura Ecológica 
Complementar, devem ser promovidas as ações que contribuam para reforçar o sistema 
ecológico, nomeadamente: 

a. Respeitar e manter a memória local, sendo obrigatório salvaguardar os maciços 
arbóreos e espécies vegetais com valor e os demais elementos singulares, 
nomeadamente edifícios, muros, levadas, noras, tanques, eiras ou qualquer outro 
elemento arquitetónico; 

b. A transformação e uso do solo que interfira com o coberto vegetal, a modelação natural 
do terreno e a fisionomia local, só podem ser aceites desde que, cumulativamente: 

i. Se justifique com base numa detalhada identificação e caracterização das espécies 
vegetais e dos elementos patrimoniais existentes no local, e desde que as alterações 
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não comprometam os princípios de salvaguarda referidos na alínea a); 

ii. Sempre que ocorram em espaços florestais e no corredor ecológico do rio Ave, sejam 
realizadas de acordo com as disposições do PROF -BM, nos termos legais em vigor e 
conforme consta no Titulo IV — Capítulo III e no Anexo II deste regulamento. 

 
Figura 4.49- Extrato da Planta de Ordenamento III – Salvaguardas, do PDM de Vila Nova de Famalicão. 



 

 

Pág. 134 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

De acordo com o estipulado no artigo 14.º, nas áreas de nível II, são interditas as seguintes ações:  

▪ Operações de loteamento; 

▪ Operações de construção nova, exceto as que sejam admissíveis nos termos dos 
regimes legais específicos, designadamente da RAN, bem como do presente 
regulamento, em função da respetiva categoria funcional sobre a qual incidam e 
que, concorram para a manutenção, valorização e exploração dos recursos 
naturais, paisagísticos ou culturais. 

Zonamento Acústico 

Para efeitos de zonamento acústico o PDM de Vila Nova de Famalicão, identifica zonas mistas, e 
as zonas de conflito para efeito de aplicação do regime legal do Regulamento Geral do Ruído 
(artigo 24.º) (Figura 4.33 no capítulo 4.6.3). Observa-se que a maior parte da área de implantação 
do terminal ferroviário se desenvolve em zona com fonte produtora de ruído. 

4.8.3.2 Planta de Condicionantes 

A planta de condicionantes do PDM de Vila Nova de Famalicão encontra-se desdobrada em: 

▪ Planta de Condicionantes I — Condicionantes Gerais; 

▪ Planta de Condicionantes II — Áreas Ardidas; 

▪ Planta de Condicionantes III — Perigosidade de Incêndio Florestal das Classes Alta e 
Muito Alta. 

Condicionantes Gerais 

De acordo com o extrato da planta de condicionantes I do PDM de Vila Nova de Famalicão 
constata-se que ao nível das condicionantes, o terminal ferroviário não interfere com a restrição 
de utilidade pública REN (Figura 4.50 e respetiva legenda na Figura 4.51).  

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), a via de acesso sobrepõe-se, em dois pequenos 
troços. 

Ao nível das servidões administrativas constata-se que o terminal ferroviário se desenvolve ao 
longo da linha férrea dupla e interfere com dois cursos de água, não integrados em REN. 

No que concerne à linha férrea, a servidão estabelece uma faixa de proteção de 1,5 m para cada 
lado da via. No entanto, de acordo com as obrigações da servidão é possível nesta área executar a 
construção de vias férreas. 

De referir que ocorrem outras servidões administrativas na área de implantação do Terminal 
Ferroviário e que não constam da Planta de condicionantes gerais do PDM de Vila Nova de 
Famalicão, nomeadamente, a servidão de uma linha 15KV da EDP distribuição (Figura 4.52). 

Áreas Ardidas 

Através da análise da Figura 4.53 observa-se que na área de implantação do Terminal Ferroviário 
existe uma área percorrida por incêndio, o qual ocorreu em 2011. 

Segundo o artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/2007, de 12 de março, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 
incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do 
território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as 
seguintes ações: 

a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 
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b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 
outras que possam ter um impacte ambiental negativo; 

c) A substituição de espécies florestais por outras técnicas e ecologicamente 
desadequadas; 

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 
efluentes líquidos poluentes; 

e) O campismo fora de locais destinados a esse fim. 

 
Figura 4.50- Extrato da Planta de Condicionantes I – Condicionantes Gerais do PDM de Vila Nova de Famalicão. 
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Figura 4.51- Extrato da Legenda da Planta de Condicionantes 1 do PDM de Vila Nova de Famalicão. 
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Figura 4.52- Extrato da Planta de infraestruturas elétricas –PDM de Vila Nova de Famalicão. 
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Figura 4.53- Extrato da Planta de Condicionantes II – Áreas Ardidas, do PDM de Vila Nova de Famalicão. 

Perigosidade de Incêndio Florestal 

Ao nível do riso de incêndio na área de implantação do Terminal Ferroviário, ocorrem áreas de 
perigosidade de incêndio florestal das classes alta e muito alta (Figura 4.54). 
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Figura 4.54- Extrato da Planta de Condicionantes III – Perigosidade de Incêndio Florestal, do PDM de Vila Nova de 

Famalicão. 

De acordo com o artigo 30.º do regulamento do PDM, a construção de edificações para habitação, 
comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos 
classificados com perigosidade de incêndio florestal das classes alta ou muito alta. 
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4.9 Biodiversidade 

4.9.1 Metodologia 

Para efeitos da caracterização da biodiversidade, em outubro de 2019 e em janeiro de 2020 
procedeu-se à realização de trabalho de campo na área de estudo. Os dados de campo foram 
complementados através de pesquisa e análise bibliográfica de publicações que possuem 
informação fidedigna relativa aos valores naturais potencialmente presentes na área de 
implantação do projeto. Para o efeito, consideraram-se, entre outros, os atlas de distribuição de 
espécies a nível nacional e o relatório de aplicação da Diretiva Habitats 2006-2012, baseados em 
sistemas de quadrículas 10 ×10 km (Quadro 4.17). 

A bibliografia baseada em quadriculas 10 X 10 km assenta em dois sistemas de projeção. No 
sistema de projeção LAEA 5210 a área de estudo insere-se em 2 quadrículas 10×10 km enquanto que 
no sistema UTM a área de estudo insere-se em 3 quadrículas 10×10 km (Figura 4.55). 

Quadro 4.17- Bibliografia e webgrafia consultada. 

Bibliografia/Webgrafia 
Escala de 

apresentação dos 
dados 

Taxa 

ICNF (2014). Relatório de Aplicação da Diretiva Habitats 2006-2012’ - 
dados constantes da cartografia em formato shapefile 

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Flora, Peixes, 
Anfíbios, Répteis e 

Mamíferos 

ICNF (2014). Relatório de Aplicação do Artigo 12º da  Diretiva Aves 2008-
2012’ - dados constantes da cartografia em formato shapefile 

Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal. 

Equipa Atlas (2018). Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de 
Portugal 2011-2013. 

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Aves 

Flora-On: Flora de Portugal Interactiva (2014). Sociedade Portuguesa de 
Botânica. www.flora-on.pt.  

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Flora 

APA, 2016.Plano de Gestão de Região Hidrografica do Cávado Ave e Leça  Bacia hidrográfica Peixes 

Loureiro et al. 2010. Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. 
Quadrículas 

10 km X 10 km 
Anfíbios 
Répteis 

Bencatel et al (2017). Atlas de mamíferos de Portugal. 

Rainho L. et al (2013). Atlas dos morcegos de Portugal Continental 

Quadrículas 
10 km X 10 km 

Mamíferos 
ICNF (2014). Análise dos dados do programa de Monitorização de 
Abrigos subterrâneos de importância nacional de morcegos (1988-
2012). 

Palmeirim, J.M. & Rodrigues, L. 1992. Plano Nacional de Conservação 
dos Morcegos Cavernícolas.  

Por abrigo 

A área de estudo é constituída pelo local de implantação do projeto e pela área envolvente 
(250 m) ao local de implantação do projeto. 

O local de implantação do projeto corresponde à área de intervenção direta, ou seja, é nessa área 
que ocorrerão as principais ações associadas à construção e funcionamento do projeto. A área 
envolvente consiste numa área que não será intervencionada mas que permite complementar o 
enquadramento ecológico do local, podendo, face à proximidade do projeto, vir a ser afetada pelo 
funcionamento do mesmo. 

Tendo em conta que no local de implantação do projeto não se identifica qualquer linha de água 
capaz de suportar vida piscícola, o trabalho de campo realizado não contemplou a prospeção da 
ictiofauna no terreno. Contudo, a ictiofauna é contemplada na pesquisa bibliográfica realizada na 
medida em que a área de estudo abrange o rio Pelhe o qual alberga espécies piscícolas. Assim, os 
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grupos de fauna alvo da presente caracterização foram os peixes, anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos. 

 
Figura 4.55- Posicionamento do projeto face às Quadrículas 10×10 km. 

Com base na informação recolhida foram elaboradas listagens das espécies presentes na área de 
estudo as quais se apresentam no Anexo IX do Volume III. Estas listagens incluem as espécies cuja 
ocorrência foi confirmada no decorrer dos trabalhos de campo e as espécies que, não tendo sido 
confirmadas nos levantamentos de campo, de acordo com as informações e elementos 
bibliográficos recolhidos e tendo por base as características dos biótopos presentes na área de 
estudo, poderão ser de ocorrência potencial de acordo com os critérios constantes no Quadro 
4.18. 

Quadro 4.18- Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de fauna 
inventariadas para a área de estudo. 

Ocorrência 

Potencial Confirmada 

A espécie ocorre na quadrícula 10×10 km ou, no caso dos peixes, na bacia 
hidrográfica, e o biótopo preferencial de ocorrência está presente na área 
de estudo. 

Embora a espécie não ocorra na quadrícula 10×10 km, o respetivo Atlas dá a 
espécie como presente em grande parte das quadrículas adjacentes e, no 
decorrer do trabalho de campo confirmou-se a existência de habitat 
favorável para a espécie nesta área. 

A espécie foi inventariada no 
decurso do trabalho de campo 
realizado no âmbito do EIA 
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A recolha e tratamento da informação tem como objetivo global determinar o valor e importância 
da área de estudo no contexto da conservação da biodiversidade pelo que existe aqui um foco em 
relação às espécies e habitats com especial interesse conservacionista. Para o efeito, consideram-
se espécies com interesse conservacionista aquelas que possuem estatuto de ameaça, as 
protegidas por legislação específica, as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats e as 
constantes do Anexo I da Diretiva Aves). 

Pretende-se assim inferir acerca do valor e importância dos biótopos presentes na área de 
implantação do projeto e delimitar, caso existam, áreas de interesse conservacionista (habitats 
naturais ou seminaturais do Anexo I da Diretiva Habitats e/ou áreas que concentrem espécies 
com especial valor conservacionista). 

Previamente ao trabalho de campo para inventariação das espécies, com base nas imagens de 
satélite disponibilizadas online pelo Bing maps e pelo Google Earth procedeu-se à identificação e 
mapeamento dos biótopos existentes na área de estudo. O referido mapeamento foi 
devidamente validado no terreno através de prospeção realizada a pé. 

O levantamento de campo abrangeu amostragens de flora e fauna em todos os biótopos 
presentes no local de implantação do projeto. De salientar que no caso dos peixes, por não existir 
qualquer massa de água no interior da área de implantação do projeto, a informação constante 
do presente relatório é exclusivamente bibliográfica respeitando à massa de água rio Pelhe. 

Levantamento de campo de flora e vegetação 

A área de implantação do projeto foi totalmente percorrida a pé com o intuito de identificar as 
comunidades vegetais existentes e mapear os habitats naturais e seminaturais constantes do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que transpôs para a ordem 
jurídica interna a Diretiva Habitats. 

A metodologia para identificação/caracterização dos habitats naturais do Anexo I da Diretiva 
Habitats, teve por base as ‘Fichas de Caracterização dos Habitats’ constantes do Plano Setorial da 
Rede Natura 2000 as quais foram elaboradas pela ALFA - Associação Lusitana de Fitossociologia 
(ALFA, 2004). 

Tendo em atenção a distribuição dos biótopos na área de intervenção procedeu-se à 
inventariação in situ das espécies da flora. Para o efeito foram definidas 10 áreas de amostragem 
consideradas representativas da área que será diretamente afetada pela implantação do projeto. 
As áreas de amostragem têm uma dimensão aproximada de 30 ×30 m. Para essas áreas foi 
utilizado um índice de abundância específica tendo por base a escala Braun-Blanquet através da qual 
se determina a abundância de cada espécie presente tendo em conta classes de percentagem de 
cobertura (r: << 1 %; +: < 1%; 1: 1 a 5%; 2: 5 a 25%;3: 25 a 50%; 4:- 50 a 75% e 5: 75 a 100%). 

A áreas de amostragem para determinação do índice de abundância específica localizam-se no mesmo 
local utilizado como ‘ponto de escuta’ para o censo das aves (Figura 4.56). A deslocação entre a 
generalidade as estações de amostragem de flora foi efetuada a pé. Ao longo da realização desses 
percursos a pé procedeu-se à elaboração de uma listagem de espécies de flora representativa de toda a 
área de implementação do projeto elaborando-se duas listagens: lista de espécies presentes na área de 
implantação da via de acesso e lista de espécies presentes na área de implantação do terminal. 

As espécies de flora foram, na maioria dos casos, identificadas no local. Nos casos em que não foi 
possível identificar in situ a espécie, procedeu-se à recolha e etiquetagem do espécime por local 
de amostragem para posterior identificação em laboratório com recurso a bibliografia técnica 
especializada e ao Herbário da Universidade de Aveiro. 
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Figura 4.56- Locais de amostragem para determinação de abundâncias das espécies de flora e avifauna. 

Levantamento de campo de fauna 

As amostragens para inventariação da fauna de vertebrados basearam-se em dois tipos de 
métodos: pontos de escuta (com raio de 25 m) para identificação da abundância específica de 
aves e transeptos (sem limite de distância). 
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Nos pontos de escuta para determinação da abundância específica de aves foi também realizada 
prospeção exaustiva do terreno no interior do círculo com 25 m de raio para identificação dos 
restantes grupos de vertebrados terrestres. 

Os transeptos mencionados correspondem a um vasto conjunto de percursos realizados a pé na 
área de estudo, sendo que a generalidade dos pontos de escuta mencionados se encontram 
interligados por transeptos. Ao longo dos transeptos aplicaram-se diferentes métodos de 
prospeção em função da classe alvo (Quadro 4.19). 

Quadro 4.19- Metodologias utilizadas no levantamento de campo da fauna. 

Taxa  Metodologia 

Anfíbios 
Prospeção no período diurno através do levantamento de pedras/troncos ao longo dos transeptos. 
Prospeção das margens e leito do rio Pelhe para observação visual de exemplares presentes. 

Répteis 
Transeptos a pé para identificação de exemplares potencialmente expostos ao sol. 

Levantamento de pedras/troncos ao longo dos transeptos para identificação de exemplares abrigados. 

Aves 

Pontos de escuta com a duração de 5 minutos (raio de 25 m) com contabilização dos indivíduos 
detetados. 

Transeptos a pé para identificação visual e auditiva das espécies presentes (sem contabilização). 

Mamíferos 
Transeptos a pé para observação direta, identificação de indícios de presença (pegadas, tocas, dejetos) e 
identificação de eventuais abrigos. 

 

4.9.2 Áreas classificadas 

No âmbito do presente estudo procedeu-se à identificação das áreas classificadas do sistema 
nacional de áreas classificadas (SNAC) presentes na área envolvente. Para verificação do 
enquadramento da área de estudo relativamente ao SNAC consultou-se o sítio da internet do 
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)8. 

O SNAC foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. É constituído pela Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais 
Áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português 
nomeadamente reservas da biosfera e sítios Ramsar. 

Verifica-se que a área de implantação do projeto, não se encontra abrangida por nenhuma área 
do SNAC. Num raio de 20km, a área classificada mais próxima é a Paisagem Protegida Regional 
‘Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo’ localizada a cerca de 16 km do 
projeto (Figura 4.57). 

A Paisagem Protegida Regional ‘Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo’, com 
379,61 ha de área e 8,5 km de comprimento, foi criada por Deliberação da Assembleia 
Metropolitana do Porto (Aviso n.º 17821/2009 de 12 de outubro). Esta área protegida localiza-se 
a poente do local de implantação do projeto, no litoral, entre a margem esquerda da foz do rio 
Ave e a margem direita do rio Onda. 

Abrange um conjunto de habitats onde se incluem os sistemas dunares, zonas húmidas e áreas 
agrícolas. Trata-se de uma área emblemática pelo seu pioneirismo na conservação da natureza 
em Portugal, que remonta à década de 50 do século XX, com particular relevo para a avifauna9. 

                                                 
8 (http://www.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007/Valores+Naturais/Informação+Geográfica/). 
9 http://www2.icnf.pt/portal/ap/amb-reg-loc/pais-proteg-reg-lit-vila-conde-e-res-ornit-mindelo 

http://www.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007/Valores+Naturais/Informação+Geográfica/
http://www2.icnf.pt/portal/ap/amb-reg-loc/pais-proteg-reg-lit-vila-conde-e-res-ornit-mindelo
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Figura 4.57- Posicionamento do projeto face à área classificada mais próxima. 

4.9.3 Biótopos presentes na área de estudo 

Na área de estudo estão presentes os seguintes biótopos (Figura 4.58):  

▪ Urbano/artificializado - engloba áreas habitacionais, áreas de indústria e respetivos 
logradouros, infraestruturas de acesso e áreas de aterro/solo sem vegetação. São zonas 
com uma intensa perturbação humana (Figura 4.59); 

▪ Florestal - corresponde às áreas ocupadas por povoamentos de eucalipto sendo que 
grande parte desses povoamentos se encontram invadidos por espécies de acácia, entre 
as quais dominam a Acacia melanoxylon e a Acacia dealbata. A densidade destas 
espécies invasoras, em geral é muito maior na orla dos caminhos que atravessam a área 
de estudo. Nos locais não invadidos o sub-bosque do eucaliptal é ocupado por estrato 
arbustivo (urzes, tojos e carqueja) cuja densidade é muito variável (Figura 4.60); 

▪ Arbustivo - ocorre sobretudo numa zona que foi fortemente intervencionada na 
sequência das obras da linha do Minho na qual a vegetação arbustiva se implantou. No 
entanto, atualmente existe uma intensa ocupação dessa área por silvados e espécies 
exóticas invasoras com destaque para a erva-das-pampas; 
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Figura 4.58- Carta de biótopos da área de estudo. 

▪ Agrícola - engloba áreas de vinha, sistemas parcelares complexos junto às habitações 
nos quais ocorre o cultivo de hortícolas e frutícolas para consumo doméstico e áreas de 
regadio (milho e pastagens) na área envolvente às margens do rio Pelhe (Figura 4.61); 

▪ Aquático/Ribeirinho - corresponde essencialmente ao rio Pelhe (localizado a nascente 
da área de implantação do projeto) e respetivas margens com vegetação ripícola 
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(essencialmente choupos) (Figura 4.62). Assinala-se ainda a linha de água com origem 
num pequeno açude junto à zona industrial e o afluente com origem numa nascente. As 
margens destas duas linhas de água encontram-se extremamente degradadas (sem 
vegetação ripícola) dominando aí a vegetação exótica invasora de acácia (a montante) e 
área de vinha (a jusante). 

 
Figura 4.59- Exemplo de área inserida em biótopo urbano/artificializado. 

 
Figura 4.60- Exemplo de área inserida em biótopo florestal. 

  

Figura 4.61- Exemplo de áreas inseridas em biótopo agrícola (vinha à esquerda e área de regadio (milho) à 
direita). 
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Figura 4.62- Exemplo de área inserida em biótopo aquático/ribeirinho (rio Pelhe). 

O local de implantação direta do projeto insere-se essencialmente nos biótopos florestal e 
urbano/artificializado. 

4.9.4 Flora e vegetação 

4.9.4.1 Enquadramento biogeográfico e fitossociológico 

Do ponto de vista da biogeografia, a área em estudo tem o seguinte enquadramento: Reino 
Holártico, Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Médioeuropeia; Superprovíncia Atlântica; 
Província Cantabro-Atlântica; Subprovíncia Galaico-Asturiana; Sector Galaico-Português; 
Subsector Miniense; Superdistrito Miniense Litoral (Costa et al., 1998). 

A vegetação climácica do território onde a área de estudo se insere terá sido composta por 
comunidades da aliança Quercion robori-pyrenaicae na qual predominam as árvores de folha 
caduca. É constituída pelos carvalhais mesotemperados e termotemperados do Rusco aculeati- 
Quercetum roboris quercetosum suberis, a qual se caracteriza pela presença de carvalho-roble 
(Quercus robur) e gibardeira (Ruscus aculeatus). A estas espécies juntam-se o sobreiro (Quercus 
suber), o medronheiro (Arbutus unedo), o pilriteiro (Crataegus monogyna), o trovisco (Daphne 
gnidium), lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia), torga (Calluna vulgaris), tojo-arnal (Ulex 
europaeus, urzes (Erica sp.), entre outras. 

São também característicos os giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati, nos solos graníticos, 
e do Erico umbellatae-Ulicetum micranthi, próprio dos solos esqueléticos de xistos. A paisagem é 
dominada por giestais, tojais e urzais-tojais que resultam da degradação dos carvalhais primitivos 
de carvalho-roble (Quercus robur). 

4.9.4.2 Vegetação atual 

A vegetação presente na área de estudo encontra-se muito alterada devido aos fortes 
condicionamentos provocados pelo tipo de uso do solo historicamente promovido pelo homem 
(utilização do fogo, pastoreio, reflorestação com espécies de rápido crescimento e, mais 
recentemente, remoção do coberto vegetal para dar origem ao uso urbano e industrial) e que 
resultaram da degradação dos carvalhais primitivos de carvalho-roble.  

A diversidade florística presente nesta área é o resultado da interação dos vários fatores bióticos 
e abióticos constituindo um bom indicador da ação antrópica aí existente, sendo o estado de 
conservação de um habitat muito importante para a preservação de espécies florísticas com 
estatuto de proteção. Contudo, atualmente predomina a floresta de produção com recurso ao 
eucalipto existindo assim ciclos curtos de corte o que contribui para a degradação a prazo da 
vegetação natural, impedindo o desenvolvimento da vegetação climácica outrora dominada pelos 
carvalhais. 
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Na área de estudo, além da atividade silvícola, a vegetação é fortemente condicionada pelas 
atividades industriais que nas últimas décadas têm vindo a ocupar o espaço traduzindo-se na 
remoção do coberto vegetal e na artificialização da generalidade da área. Complementarmente, a 
forte presença de espécies exóticas invasoras tem contribuído para a degradação da vegetação 
autóctone, muito pouco diversificada nos estratos quer arbóreo quer arbustivo verificando-se a 
presença de comunidades vegetais pouco relevantes no contexto conservacionista e um elenco 
florístico pobre. 

No local de implantação direta do projeto não se identificam quaisquer exemplares de Quercus 
robur de elevado porte. Pontualmente observam-se alguns exemplares em regeneração mas que 
acabam por ser destruído nos ciclos de corte do eucaliptal. 

Na área de estudo estão presentes as seguintes comunidades vegetais: 

▪ Arbustiva; 

▪ Higrófita; 

▪ Ruderal. 

Além destas comunidades salientam-se, pela área ocupada/representatividade no território em 
análise, os povoamento de eucalipto e as formação exóticas invasoras. O estrato arbóreo é 
dominado pelo Eucalipto e por duas espécies de acácia (Acacia melanoxylon e Acacia dealbata). Além 
destas ocorrem apenas mais quatro espécies de árvores: o sobreiro (Quercus suber), o carvalho-
alvarinho (Quercus robur), o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e a borrazzeira (Salix atrocinerea). Contudo, 
estas espécies presentes no seio do eucaliptal apresentam em geral pequeno porte, na medida em que 
os ciclos de corte do eucaliptal não permitem o crescimento dessas espécies até à fase adulta. 

A comunidade arbustiva está presente em geral no sub-bosque e pequenas clareiras dos 
povoamentos florestais de eucalipto. A densidade da vegetação na comunidade arbustiva varia 
em função da própria densidade do coberto arbóreo de eucalipto e da presença de espécies 
invasoras: quanto maior a densidade do eucaliptal e das espécies invasoras menor é a densidade 
da comunidade arbustiva. Nesta área a comunidade arbustiva (classe Calluno-Ulicetea) é 
composta essencialmente por espécies pertencentes às famílias das ericáceas (Caluna vulgaris, 
Erica cinerea, Erica ciliaris) e leguminosas (Pterospartum tridentatum, Ulex minor, Ulex 
europaeus), muito comuns em toda a região envolvente, e que representam, em parte, ao nível 
arbustivo, a vegetação outrora característica deste território. 

A comunidade higrófita (ripícola) encontra-se circunscrita às margens do rio Pelhe e a uma 
pequena área no interior da área de intervenção (correspondente ao local de amostragem 3). Este 
tipo de comunidade é característica de margens e leitos de linhas de água. No rio Pelhe as 
margens são ocupadas essencialmente por Populus nigra e pontualmente por Salix atrocinerea e 
Alnus glutinosa. Observa-se que a vegetação ripícola das margens do rio Pelhe se encontra muito 
degradada, predominando aí o choupo (frequentemente plantado) e os silvados (Rubus 
ulmifolius). No local correspondente ao ponto de amostragem 3, embora a presença de água não 
seja permanente, ocorre aí algum encharcamento na época das chuvas o que favorece a presença 
de espécies higrófitas como: Frangula alnus, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, 
Salix atrocinerea e Typha latifolia. 

A comunidade ruderal tem um predomínio de espécies herbáceas surgindo frequentemente na 
beira de caminhos, zonas de escombreiras, orlas agrícolas e de edifícios. São comunidades 
fortemente condicionadas pela ação humana sem qualquer valor no contexto conservacionista, 
onde estão presentes espécies como: Conyza spp., Foeninculum vulgare, Solanum nigrum, 
Dittrichia viscosa. Apresentam-se dispersas pela generalidade da área, nomeadamente na orla de 
todos os caminhos e perímetros dos locais ocupados por industria, orla de campos agrícolas e 
áreas povoadas. 



 

 

Pág. 150 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Não se tratando propriamente de uma comunidade vegetal, face à sua representatividade na área 
de estudo e foco de ameaça que representa para as comunidades autóctones salientam se aqui as 
formações exóticas invasoras muito frequentes na área de estudo, nomeadamente nos próprios 
povoamentos de eucalipto e nas orlas dos caminhos. Estas formações apresentam 
frequentemente elevada densidade nomeadamente de Acacia melanoxylon e Acacia dealbata 
que, atingindo porte arbóreo, por vezes predominam sobre o próprio eucaliptal. Em alguns locais  
Cortaderia selloana também apresenta uma posição dominante face à restante vegetação, 
nomeadamente a ruderal e arbustiva. 

No decurso dos trabalhos de campo realizados, assinalou-se a ocorrência de 91 espécies de flora 
na área de intervenção direta do projeto. A determinação do elenco florístico teve em 
consideração duas sub áreas de amostragem: a área da via de acesso e a área da plataforma. Na 
área de implantação da via de acesso inventariaram-se 53 espécies de plantas enquanto na área 
da plataforma foram inventariadas 75 espécies de plantas. Estas listagens constam do Anexo IX 
(Volume III). 

Procedeu-se à determinação do índice de abundância específico em 10 áreas de amostragem 
cobrindo as comunidades vegetais naturais mais representativas da área de implantação do 
projeto (Quadro 4.20). 

 

Quadro 4.20- Descrição das áreas de amostragem de flora. 

Descrição Foto 

Área de amostragem 1 

Eucaliptal recentemente cortado. Sub-
bosque baixo dominado por silvas, fetos 
e gramíneas destacando-se neste ultimo 
caso a maior abundância de milhã-
amarela. 

Grau de cobertura do solo média: 60 a 
70% 

Comunidades vegetais: arbustiva e 
ruderal 

 

Área de amostragem 2 

Matagal baixo dominado por Calluna 
vulgaris, Erica ciliaris, Ulex europaeus e 
U. minor, ocorrendo também uma 
elevada densidade de gramíneas com 
destaque para Agrostis curtisii e 
Pseudarrhenatherum longifolium  

Zona envolvente ocupada por eucaliptal 
e acacial. 

Grau de cobertura do solo: 100%. 

Comunidades vegetais: arbustiva 
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Descrição Foto 

Área de amostragem 3 

Zona com encharcamento junto à Linha 
do Minho. 

Parte da área foi recentemente 
mobilizada (aterrada) sendo aí o coberto 
vegetal ainda incipiente dominando a 
espécie invasora Datura stramonium. 
Zona periférica composta por eucaliptal 
denso. 

Na zona encharcada a comunidade é 
composta por espécies arbustivas e 
herbáceas típicas de meios húmidos 
como sejam: Frangula alnus, Juncus 
effusus, Lycopus europaeus, 
Brachypodium sylvaticum. 

Comunidades vegetais: Higrófita 

 

Área de amostragem 4 

Eucaliptal cortado há alguns meses 
observando-se rebentação de toiça com 
cerca de 3 m de altura.  

Cobertura arbustiva reduzida (cerca de 
70%) dominada por Calluna vulgaris, 
Erica cinerea e Pterospartum 
tridentatum. 

Elevada presença no solo de ramadas 
secas de eucalipto 

Comunidades vegetais: Arbustiva e 
povoamento de eucalipto. Reduzido 
número de espécies.  

Área de amostragem 5 

Eucaliptal cortado há alguns meses 
observando-se rebentação de toiça com 
cerca de 3 m de altura. 

Cobertura arbustiva elevada (cerca de 
90%) dominada por Calluna vulgaris, 
Erica umbellata e Pterospartum 
tridentatum e Ulex minor. 

Elevada presença no solo de ramadas 
secas de eucalipto 

Comunidades vegetais: Arbustiva e 
povoamento de eucalipto. Reduzido 
número de espécies.  
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Descrição Foto 

Área de amostragem 6 

Zona de servidão de linha de alta tensão 
com envolvente de eucaliptal. 

Cobertura arbustiva média (cerca de 60 a 
70%) dominada por Calluna vulgaris e 
Ulex minor. 

Comunidades vegetais: Arbustiva. 
Reduzido número de espécies. 

 

Área de amostragem 7 

Eucaliptal cortado há alguns meses 
observando-se rebentação de toiça com 
cerca de 3 m de altura, misturada com 
alguns exemplares de eucalipto que não 
foram cortados.  

Cobertura arbustiva elevada (cerca de 
95%) dominada por Calluna vulgaris, 
Erica umbellata e Pterospartum 
tridentatum 

Elevada presença no solo de ramadas 
secas de eucalipto 

Comunidades vegetais: Arbustiva e 
povoamento de eucalipto. Reduzido 
número de espécies 

 

Área de amostragem 8 

Eucaliptal cortado há alguns meses 
observando-se rebentação (muito densa) 
de toiça com cerca de 2 m de altura, 
misturada com alguns exemplares de 
eucalipto que não foram cortados. 

Cobertura arbustiva elevada (cerca de 
80% a 90%) dominada por Calluna 
vulgaris, Ulex europaeus e Rubus 
ulmifolius. Pteridium aquilinum é 
também bastante comum  

Comunidades vegetais: Arbustiva e 
povoamento de eucalipto  
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Descrição Foto 

Área de amostragem 9 

Área de eucaliptal pouco denso com 
grande clareira de matagal. 

Cobertura arbustiva elevada (cerca de 
90%) dominada por Ulex europaeus, 
Calluna vulgaris. Pteridium aquilinum é 
muito comum. 

Comunidades vegetais: Arbustiva e 
povoamento de eucalipto 

 

Área de amostragem 10 

Eucaliptal com árvores de grande porte. 
Subbosque denso de Pteridium 
aquilinum, Adenocarpus lainzii e Rubus 
ulmifolius e clareira sem vegetação. 

Comunidades vegetais: Arbustiva e 
povoamento de eucalipto e exóticas 
invasoras (Acacia melanoxylon). 

 

 

As áreas de amostragem nas quais se identificaram um maior número de espécies foram as áreas 
1 e 3 (27 espécies cada) seguindo-se as áreas de amostragem 8 e 10 (22 espécies cada). Salienta-
se que a área de amostragem 1 é muito influenciada pela proximidade das vias rodoviárias 
existindo aí um elevado número de espécies ruderais e a área de amostragem 3 corresponde a 
uma zona de encharcamento imediatamente a montante de uma passagem hidráulica pelo que 
aí, além das espécies comuns da generalidade da área ocorrem um conjunto de espécies higrófilas 
especificas desse local. Os locais de amostragem 4, 5, 6 e 7 localizados em zona de eucaliptal 
recentemente cortado e aparentemente de solo muito seco e esquelético são os que apresentam 
menor número de espécies seno a composição muito semelhante entre si. Salienta-se ainda a 
presença de espécies invasoras em 70% dos locais de amostragem e uma presença muito residual 
de espécies com valor conservacionista (Figura 4.63). 
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Figura 4.63- Número de espécies identificadas em cada área de amostragem. 

4.9.4.3 Espécies e Habitats de interesse conservacionista 

No âmbito da presente caracterização consideram-se espécies com interesse conservacionista aquelas 
que, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental se inserem numa das 
categorias de ameaça (espécies criticamente em perigo, em perigo, vulneráveis) ou e as constantes do 
Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats. 

Tendo em conta bibliografia disponível, nomeadamente a Flora On, tendo por base o conjunto de 
quadrículas UTM onde a área de estudo se insere, identifica-se a presença de uma espécie com 
estatuto de ‘Vulnerável’: 

▪ Genista berberidea - é uma espécie característica de matos em locais húmidos, turfeiras e 
margens de linhas de água. Frequentemente em locais chuvosos e substratos higro-turfosos 
(Lourenço et al. 2019). Contudo, no decurso dos levantamentos de campo realizados que 
tiveram em conta especial atenção à potencial presença desta espécie, não se confirmou a 
sua presença nesta área. 

Espécies RELAPE 

No decurso do levantamento de campo realizado não foram identificadas espécies da flora raras, 
ameaçadas ou em perigo de extinção). Refere-se apenas a presença de um endemismo ibérico - 
Adenocarpus lainzii (codeço) que ocorre tanto na orla da área de implantação da via de acesso como na 
área da plataforma, nomeadamente nas áreas de amostragem 3, 5 e 10. Também foi identificado na 
orla do caminho de acesso. 

Trata-se no entanto de um endemismo muito comum na generalidade do território a norte do rio Tejo 
frequente em baldios, taludes, campos agrícolas incultos e bermas de caminhos (Lourenço et al. 2020) 

Espécies e Habitats com estatuto de proteção 

Durante o levantamento de campo não foram identificadas na área de estudo quaisquer espécies 
ou Habitats inscritos nos anexos da Diretiva Habitats. 

Destaca-se no entanto a presença de uma espécie protegida pela legislação nacional (Figura 4.64) 
o sobreiro (Quercus suber L.) 

O sobreiro é uma espécie protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. A Resolução da Assembleia da República 
n.º 15/2012 de 10 de fevereiro instituiu o sobreiro como árvore nacional de Portugal. É uma 
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espécie relativamente abundante na área de estudo encontrando-se em processo de 
regeneração. Presente sobretudo na orla dos caminhos existentes e no topo norte da área de 
intervenção, onde se concentra um elevado número de exemplares. No entanto, a maior parte 
dos exemplares possui entre 2 e 5 m de altura (e menos de 30 cm à volta do peito). 

 
Figura 4.64- Localização dos exemplares de sobreiro presentes na área de implantação do projeto e zona 

adjacente. 
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No interior do polígono afeto ao projeto identificou-se a presença de 80 sobreiros na sua grande 
maioria exemplares muito jovens resultantes de regeneração natural no seio do eucaliptal. Apesar 
de existirem diversos exemplares com mais de 10 m de altura estes apresentam um porte muito 
ereto de copa estreita na medida em que se desenvolvem no seio de áreas de eucaliptal o que 
não permite o seu desenvolvimento normal. Os exemplares de grandes dimensões (mais de 50 cm 
à volta do peito são poucos e encontram-se maioritariamente para lá dos limites da área de 
intervenção. Apenas 8 exemplares possuem altura superior a 10 m (Anexo IX.D no Volume III).  

Nesse sentido, face ao número de exemplares presente e à dimensão da área de intervenção não 
se trata de um povoamento pois de acordo com o DL 169/2001 para ser considerado 
povoamento, no mínimo teriam que existir 50 árvores por hectares (no caso de árvores com 
altura superior a um metro que não atingem 30 cm à volta do peito). 

Na área de implantação do projeto e área adjacente não se identificaram quaisquer habitats nem 
espécies de flora de valor conservacionista. 

Os resultados obtidos indicam assim que a área de estudo em geral e o local de implantação do 
projeto em particular, não possui especial valor do ponto de vista conservacionista para a flora e 
vegetação assinalando-se em geral a presença de comunidades vegetais pouco relevantes no contexto 
conservacionista e um elenco florístico em geral pobre decorrente sobretudo da intensa influência 
antropogénica, destacando-se aqui uma forte presença de espécies invasoras em toda a área de 
implantação do projeto e área envolvente. 

4.9.5 Fauna 

A comunidade faunística presente na área de estudo é composta por espécies comuns à 
generalidade da região onde se insere (característica de povoamentos florestais de eucalipto e de 
áreas urbanizadas) refletindo por si, quer em diversidade quer em abundância, a profunda 
antropogeneização desta área muito perturbada pela atividade humana. 

Com exceção de um conjunto de espécies aquáticas, presentes na área envolvente ao local de 
implantação do projeto, a maioria das espécies referenciadas para a área de estudo são 
consideradas generalistas, podendo ocorrer em vários tipos de biótopos não se tornando assim 
relevante a sua associação da espécie a determinado biótopo da área de estudo. 

No Anexo IX do Volume III apresentam-se as listas de espécies dos diversos grupos faunísticos 
inventariados. No total, tendo em conta os dados oriundos dos levantamentos de campo 
realizados e das pesquisas bibliográficas efetuadas, na área de estudo ocorrerão 125 espécies de 
vertebrados das quais 79 estarão presentes na área de implantação direta do projeto (Quadro 
4.21). Não ocorrem espécies exclusivas do local de implantação do projeto, ou seja todas as 
espécies referenciadas para o local de implantação direta do projeto também ocorrem na área 
envolvente. 

Quadro 4.21- Informação síntese relativa aos grupos faunísticos presentes na área de estudo. 

Grupo 
faunístico 

Área de estudo Local implantação do projeto 

Confirmado Potencial Total Confirmado Potencial Total 

Peixes 0 11 11 0 0 0 

Anfíbios 0 9 9 0 4 4 

Répteis 1 9 10 1 6 7 

Aves 28 48 76 19 36 55 

Mamíferos 3 17 20 2 11 13 
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O trabalho de campo realizado confirma ainda a presença de um número reduzido de indivíduos 
por espécie. 

Ictiofauna 

No local de implantação do projeto não existe qualquer linha de água capaz de suportar vida piscícola 
pelo aqui não ocorrem quaisquer espécies de peixes. Nesse sentido não foi realizada qualquer 
amostragem dedicada a este grupo pelo que a informação constante do presente relatório, no que 
respeita à lista de espécies, resulta exclusivamente da pesquisa bibiográfica realizada e, naturalmente, 
das características do biótopo aquático presente na área de estudo.  

Com base na informação recolhida, e tendo em conta as características do troço do rio Pelhe inserido 
na área de estudo, nesta linha de água poderão ocorrer 11 espécies da fauna piscícola, com destaque 
para os ciprinidios que detêm 63,6% das espécies presentes na área. 

De salientar que nesta comunidade 45,5 % das espécies são exóticas e 36,4% constam da lista nacional 
de espécies invasoras. 

Com especial interesse destacam-se as espécies de ciprinidios autóctones barbo-comum (Luciobarbus 
bocagei), ruivaco (Achondrostoma oligolepis), bocg do Norte (Pseudochondrostoma duriensis), escalo-
do-norte (Squalius carolitertii) e verdemã-comum (Cobitis paludica). Estas espécies autóctones, de 
ocorrência potencial neste troço de rio, são todas espécies com presença confirmada na maioria dos 
rios do Norte de Portugal, sendo espécies relativamente abundantes a nível regional. 

Destaca-se ainda a presença da enguia-europeia (Anguilla anguilla), que apesar de possuir um 
estatuto de ameaçada está presente em todas as principais bacias hidrográficas nacionais. 

Contudo, apesar da relativa diversidade expectável para este troço de rio, muito provavelmente a 
densidade e biomassa piscícola será muito reduzida na medida em que se trata de um rio de 
reduzida secção transversal baixa profundidade, sobretudo durante o período de estio. Acresce 
ainda o facto ao longo de todo o seu traçado existirem vários açudes outrora construídos para 
‘alimentar’ quer levadas de rega quer moinhos. Alguns destes açudes, nomeadamente o existente 
nas proximidades de Escariz (zona montante da área de estudo) apresenta um desnível 
considerável. Estas estruturas condicionam fortemente a presença das espécies de ictiofauna 
autóctone, dificultando os seus movimentos ao longo do rio. 

Anfíbios 

O local de implantação do projeto não apresenta condições de habitat especialmente favoráveis à 
presença de anfíbios na medida em que não possui corpos de água para albergar estas espécies de 
forma mais ou menos permanente ou, pelo menos durante o período reprodutor, época em que este 
grupo depende da presença de massas de água, ainda que temporárias. 

Tendo em conta a predominância do biótopo florestal baseado no povoamento de eucalipto, as 
espécies de anfíbios aqui presentes, que se estima em 4 espécies (salamandra-de-pintas-amarelas, 
tritão-marmorado, sapo-parteiro-comum e sapo-comum) são espécies que durante o período não 
reprodutor dispersam para lá das massas de água em que se reproduzem, não dependendo assim 
permanentemente do meio aquático ou da proximidade imediata do meio aquático que favorece 
condições propícias de humidade para estes animais de pele nua. 

As espécies referenciadas para a área de estudo concentrar-se-ão sobretudo nas margens e leito do rio 
Pelhe e pequenas valas de drenagem afluentes, a nascente da linha do Minho, onde encontram 
condições favoráveis à sua reprodução e a partir de onde, muitas delas, farão dispersões para a área 
envolvente. Outras, como a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), o tritão-de-ventre-laranja 
(Triturus boscai), a rã-verde (Rana perezi) e a rã-iberica (Rana iberica) permanecerão apenas na zona de 
vale do rio Pelhe. 
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A linha de água presente a sul da plataforma, entre a zona industrial e o rio Pelhe, é também favorável à 
presença de espécies de anfíbios embora no local, não se tenha confirmado a presença de qualquer 
espécie. Salienta-se um forte constrangimento à presença de espécies nesta linha de água o qual se 
relaciona com o facto do troço final da linha de água se encontrar enterrado ao longo de cerca de 
350 m, o que condiciona fortemente qualquer conectividade entre a zona de cabeceira e o rio Pelhe. 

Reptéis 

Relativamente aos répteis, através da pesquisa realizada referenciaram-se 10 espécies para a área de 
estudo, 7 das quais ocorrerão no local de implantação do projeto. Contudo a presença predominante 
de uma grande extensão de eucaliptal complementado com áreas sem vegetação onde ocorre uma 
intensa atividade humana, não favorece a presença abundante deste grupo sendo a família lacertidae a 
mais frequente. 

Tendo em conta a inexistência de linhas de água permanentes no local de implantação do projeto, as 
espécies de répteis tipicamente associadas ao biótopo aquático - lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), e 
cobras de água (Natrix maura e Natrix natrix), apenas estarão presentes no rio Pelhe e área adjacente, 
ou seja, fora do local de implantação do projeto. 

Aves 

As aves constituem o grupo faunístico mais abundante, com 75 espécies referenciadas para a área 
de estudo, predominando as espécies de passeriformes florestais e/ou bem adaptadas à presença 
humana nomeadamente a áreas urbanas, industriais e proximidade de caminhos (áreas com 
algum grau de perturbação/presença diária de pessoas). Entre as 75 espécies referenciadas, no 
decurso dos trabalhos de campo foi possível confirmar a presença de 25 espécies, 19 das quais no 
seio da área de implantação do projeto. 

Para determinação de abundâncias das espécies de aves na área de intervenção, realizaram-se 
contagens com recurso a pontos de escuta (com limite de distância de 25 m). No Quadro 4.22 
apresenta-se informação relativa às contagens realizadas em outubro de 2019 e janeiro de 2020. 

Quadro 4.22- Abundância das espécies de aves identificadas com base nos pontos de escuta. 

Espécie Mês de censo 

Ponto de escuta (PE) 

PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 

Picus viridis 
Outubro 2019          1 

Janeiro 2020           

Troglodytes troglodytes 
Outubro 2019  1         

Janeiro 2020  1         

Erithacus rubecula 
Outubro 2019  1 1       1 

Janeiro 2020   1       1 

Turdus merula 
Outubro 2019  1         

Janeiro 2020  1         

Sylvia atricapilla 
Outubro 2019  1         

Janeiro 2020   1        

Sylvia melacocephala 
Outubro 2019  2      1 1  

Janeiro 2020           

Sylvia undata Outubro 2019  2   1  1 1 1  
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Espécie Mês de censo 

Ponto de escuta (PE) 

PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 

Janeiro 2020  1         

Phylloscopus collybita  
Outubro 2019           

Janeiro 2020   2        

Regulus ignicapilla 
Outubro 2019   2        

Janeiro 2020           

Garrulus glandarius 
Outubro 2019   1     1   

Janeiro 2020           

Carduelis cannabina 
Outubro 2019        1   

Janeiro 2020           

Serinus serinus 
Outubro 2019  1 1        

Janeiro 2020           

Total 
Outubro 2019 0 9 5 0 1 0 1 4 2 2 

Janeiro 2020 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 

Observa-se uma reduzida diversidade de espécies e de abundância de indivíduos. Em 30% dos 
pontos de escuta não foi identificada qualquer espécie tendo-se verificado uma redução 
significativa da abundância de indivíduos entre outubro e janeiro. No conjunto dos pontos de 
escuta foi confirmada a presença de 12 espécies (63% do total de espécies de aves confirmado na 
área de intervenção), ou seja, os levantamentos realizados com recurso aos transeptos 
permitiram complementar a lista de espécies confirmadas em apenas 7 espécies. 

Considerando que na área de intervenção direta do projeto as espécies exclusivamente estivais, 
ou seja espécies que face à época de realização dos trabalhos de campo estão ausentes do local, é 
de apenas 8, os trabalhos de campo realizados apenas confirmaram 40% das espécies que de 
acordo com a pesquisa bibliográfica poderão ocorrer nesta área durante o período de 
outono/inverno, pelo que, tendo em conta a intensidade dos trabalhos de campo realizados é 
possível concluir que a ocorrência das restantes espécies referenciadas será muito pontual nesta 
área. 

O maior número detetado quer de espécies quer de indivíduos localiza-se nas áreas dos pontos 2 
e 3. Na globalidade das áreas de censo o biótopo dominante é o biótopo florestal composto 
essencialmente por eucalipto e bosquetes de acácias o que tenderá a justificar estes resultados. 
No ponto de escuta 2 localizado numa clareira com uma elevada densidade de matagal envolvido 
por algumas árvores (eucalipto, pinheiro e acácia) fomentando assim o efeito de orla justificará os 
valores obtidos. Salienta-se a presença de várias espécies típicas de matagais (toutinegra-de-
cabeça-preta, toutinegra do-do-mato e carriça). Já o ponto 3, incluindo também uma clareira com 
vegetação herbácea e alguns elementos ripícolas (ainda que incipientes) ladeados também por 
eucaliptal contribuirão para uma maior presença de espécies com preferência por áreas 
arborizadas. 

A grande maioria das espécies referenciadas para a área de estudo ocorrem na generalidade dos 
biótopos aí presentes. De salientar no entanto, a existência de locais em que essas espécies 
poderão apresentar um efetivo mais abundante, nomeadamente no troço do rio Pelhe ladeado 
por campos agrícolas. Pese embora as zonas de encosta estarem ocupadas por eucaliptais e 
formações de exóticas invasoras, trata-se de um troço de rio que serpenteia num vale pouco 
fechado estando as margens ocupadas com bosque ripícola e/ou parcelas agrícolas. Estas 
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condições de habitat propiciam uma maior diversidade de oportunidades (abrigo, alimentação, 
reprodução) favorecendo a densidade e diversidade específica. 

Neste vale ocorrem algumas espécies de aves que, na área de estudo, são exclusivas do biótopo 
aquático ribeirinho a saber: garça-real (Ardea cinerea), pato-real (Anas platyrhynchos), galinha-
de-água (Gallinula chloropus), maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), guarda-rios (Alcedo 
atthis), alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea), rouxinol (Luscinia megarhynchos), rouxinol-bravo 
(Cettia cetti). Nos campos agrícolas adjacentes à linha de água destaca-se ainda a presença de um 
conjunto de espécies cuja presença no local de implantação direta do projeto será muito pouco 
provável a saber: perdiz (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), poupa (Upupa epops), 
petinha-dos-prados (Anthus pratensis), cartaxo (Saxicola torquatus), fuinha-dos-juncus (Cisticola 
juncidis). 

Mamíferos 

Com base na pesquisa realizada, referencia-se a presença potencial de 20 espécies de mamíferos 
na área de estudo (incluindo uma espécie invasora), 13 dos quais poderão ocorrer no local de 
implantação do projeto. 

Nenhuma das espécies presente possui estatuto de ameaça (criticamente em perigo, em perigo 
ou vulnerável) embora 3 delas, onde se incluem duas espécies de quirópteros, estejam listadas no 
anexo IV da Diretiva Habitats. 

No caso concreto dos quirópteros, de acordo com os dados de programa de monitorização de 
abrigos subterrâneos de importância nacional de morcegos (1988-2012) ICNF (2014) na região 
onde o projeto se insere não existem abrigos de importância nacional cuja proteção seja 
recomendada para garantir a sobrevivência de espécies de morcegos cavernícolas. 

O abrigo de importância nacional mais próximo localiza-se 17 km a sul da área de estudo e 
corresponde ao abrigo ‘Valongo I’ (localizado no sitio de importância comunitária Valongo) que 
engloba várias galerias de um complexo mineiro abandonado. Este abrigo no qual se 
inventariaram as espécies R. ferrumequinum e M. schreiberi foi considerado de importância 
nacional no outono de 1998, desconhecendo-se a situação face aos dados de 2012 na medida em 
que esse abrigo não foi analisado ICNF (2014). 

Na área de estudo, com base na bibliografia consultada (Atlas dos morcegos de Portugal e 3º 
Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012)) apenas se considerou a 
presença potencial de 2 espécies de morcegos (Pipistrellus pipistrellus e Nyctalus lesleiri). 

De referir no entanto que a prospeção realizada, para além dos edifícios/estruturas construídas 
existentes na área onde eventualmente Pipistrellus pipistrellus poderá encontrar refúgio não se 
identificaram na área de estudo abrigos especialmente favoráveis aos quirópteros, 
nomeadamente a Nyctalus lesleiri pelo que este será de ocorrência pouco provável. 

Face às características da área de estudo, nomeadamente à distribuição dos biótopos e maior 
intensidade de atividades humanas permanentes, constata-se que a zona envolvente ao rio Pelhe 
com a galaria ripícola, parcelas agrícolas e pequenos bosquetes adjacentes será particularmente 
favorável à presença deste grupo, quer em diversidade quer em abundância de indivíduos 
nomeadamente micromamíferos (associados às margens do rio e às parcelas agrícolas) e 
carnívoros. Para além da raposa que tem hábitos muito generalistas e ocorre de forma 
homogénea ao logo de todo o território, nesta zona do rio Pelhe releva-se a potencial 
concentração de várias espécies de mamíferos carnívoros comuns ao longo das linhas de água da 
região a saber: toirão (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra) visão (Neovison vison) e sacarrabos 
(Herpestes ichneumon). 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 161 de 398 

Espécies com interesse conservacionista 

No âmbito da presente caracterização consideram-se espécies com interesse conservacionista aquelas 
que, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006), se inserem 
numa das categorias de ameaça (espécies criticamente em perigo, em perigo, vulneráveis) ou ‘quase 
ameaçadas’, as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats e as constantes do Anexo I da 
Diretiva Aves. 

Com base no levantamento de campo (focalizado na área de implantação direta do projeto e área 
adjacente) e na pesquisa bibliográfica realizada, constata-se que a área de estudo, face às suas 
características, tem potencial para albergar 21 espécies com especial interesse conservacionista. Este 
valor corresponde a 9,9% das espécies com interesse conservacionista que ocorrem em Portugal 
continental. A distribuição entre classes, em termos absolutos, com exceção dos répteis (com apenas 2 
espécies) é muito semelhante, com um máximo de 6 espécies para o caso das aves (Quadro 4.23 e 
Figura 4.65). 

Já em termos percentuais destaca-se a classe dos anfíbios na medida em que a área de estudo poderá 
possuir 45% das espécies de anfíbios com interesse conservacionista que ocorrem em Portugal 
continental. 

Quadro 4.23- Número de espécies com interesse conservacionista na área de estudo e a nível nacional. 

Classe 

Área de estudo Portugal Continental 

LVVP (1) 
Diretiva 

Habitats/Aves (2) 
Total LVVP (1) 

Diretiva 
Habitats/Aves (2) 

Total 

Peixes 1 3 4 24 17 28 

Anfíbios 2 5 5 3 10 11 

Répteis (3) 0 2 2 9 10 15 

Aves 3 4 6 99 80 124 

Mamíferos (3) 1 3 4 16 31 33 

Total 8 17 21 151 148 211 

Notas (1): LVVP Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Categorias CR, EN, VU e NT. (2): Diretiva Habitats: Anexos II e/ou 
IV; Diretiva Aves: Anexo I. (3) exceto marinhos. 

 
Figura 4.65- Representatividade de espécies com interesse conservacionista na área de estudo face a 

Portugal continental. 

No Quadro 4.24 identificam-se as espécies com interesse conservacionista que potencialmente 
ocorrem na área de estudo verificando-se que entre as 22 espécies referenciadas, 10 poderão ocorrer 
no local de implantação direta do projeto (apenas duas foram confirmadas). Nestes casos, trata-se de 
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espécies menos exigentes do ponto de vista da qualidade do habitat (espécies generalistas), 
frequentando zonas florestais degradadas e zonas intervencionadas pelo homem devendo a densidade 
de indivíduos neste local ser baixa e/ou a sua presença ocasional. 

Quadro 4.24- Espécies da fauna com especial interesse conservacionista que ocorrem (ou potencialmente 
ocorrem) na área de estudo. 

Espécie LVVP DH DA 

Ocorrência 

Análise 

Á
re
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d
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 p
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to
 

Á
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vo
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Peixes 

Enguia-europeia 

(Anguilla anguilla) 
EN    × 

Apesar do seu estatuto de ameaça (Em Perigo), a enguia é 
uma espécie de ampla distribuição a nível nacional estando 
presente em todas as principais bacias hidrográficas. O seu 
estatuto deve-se à significativa redução da espécie nas 
últimas décadas prevendo-se que esta regressão continuará 
a ocorrer. 

Encontra como principais ameaças que contribuem para a 
redução das populações, a sobrepesca/pesca ilegal de 
juvenis (meixão) na entrada em meio dulçaquícola, atividade 
esta integrada num comércio internacional. Também a 
construção de barragens, com a alteração do regime natural 
de caudais, a poluição das águas e a extração de inertes 
constituem fatores de ameaça. 

Na área de estudo estará presente no rio Pelhe. 

Ruivaco 

(Achondrostoma 
oligolepis) 

LC II   × 

Endemismo lusitânico não ameaçado em Portugal com 
distribuição na generalidade das principais bacias 
hidrográficas a norte do Tejo. Tem como habitat águas de 
pouca profundidade sendo resistente à falta de oxigénio. 

Tem como principais ameaças a poluição (industrial, urbana, 
difusa), a extração de inertes, a alteração do regime natural 
de caudais, a destruição da vegetação ripícola e a invasão do 
habitat por espécies de peixes exóticos (achigã, perca-sol). 

Na área de estudo terá presença potencial  no rio Pelhe. 

Boga do Norte 

(Pseudochondrosto
ma duriense) 

LC II   × 

Espécie endémica do noroeste da Península ibérica presente 
a norte da bacia do Vouga até à Galiza, que tanto pode surgir 
nos troços médios de rios em zonas de corrente como em 
albufeiras. Embora no LVVP esteja inserida na categoria LC, 
de acordo com a IUCN Red List possui estatuto de VU. 

Tem como principais ameaças as alterações ao regime 
natural de caudais (infraestruturas hidráulicas), , poluição e 
invasão do habitat por espécies exóticas carnívoras. 

Ainda que pouco provável devido às características 
hidromorfológicas da linha de água, terá ocorrência 
potencial no rio Pelhe 
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Espécie LVVP DH DA 
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Verdemã-comum 

(Cobitis paludica) 
LC II   × 

Espécie endémica da península ibérica. É uma espécie 
bentónica que ocupa cursos de água permanentes ou 
intermitentes com vegetação aquática abundante e 
substrato de areia ou areão. 

Tem como fatores de ameaça a extração de inertes, a 
poluição, a captura para utilização como isco vivo na pesca 
desportiva e a invasão do habitat por espécies de peixes 
exóticos carnívoros. 

Na área de estudo terá presença potencial  no rio Pelhe. 

Anfíbios 

Salamandra-
lusitânica 

(Chioglossa 
lusitânica) 

VU 
II 
IV 

  × 

Espécie endémica da península ibérica com distribuição 
restrita à região noroeste. Tem como habitat ribeiros de 
água corrente com vegetação abundante nas margens, 
preferencialmente com bosques caducifólios ou lameiros na 
envolvente. 

Tem como fatores de ameaça a fragmentação e destruição 
do habitat nomeadamente pela destruição da vegetação 
ripícola, a poluição da água e a regularização dos sistemas 
hídricos. 

Na área de estudo terá presença potencial no rio Pelhe, 
sobretudo nos troços com presença de vegetação ripícola e 
valas de drenagem adjacentes. 

Tritão-marmorado 

(Triturus 
marmoratus) 

LC IV  × × 

Ocorre na generalidade do território continental sendo uma 
espécie flexível do ponto de vista ecológico frequentando 
uma elevada diversidade de biótopos desde que próximos 
de corpos de água adequados à sua reprodução (charcos, 
tanques, rios de pequeno caudal). Fora da época 
reprodutora apresenta hábitos terrestres, especialmente 
durante a noite. 

Constituem ameaças à espécie a destruição de charcos 
temporários, a expansão urbanística, a predação por 
espécies invasoras (lagostim-da-Louisiana, perca-sol). 

Face à inexistência de corpos de água permanentes no local 
de implantação do projeto, a presença desta espécie deverá 
ser pouco provável neste local podendo ocorrer sobretudo 
durante o período em que não se encontra dependente das 
massas de água para se reproduzirem. 

Na área de estudo terá presença mais provável no rio Pelhe 
e ao longo da linha de água que ladeia por sudoeste a zona 
de implantação do terminal e que cruza o acesso rodoviário. 
Contudo, durante a época não reprodutora poderá ocorrer 
na generalidade da área de estudo. 
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Sapo-parteiro-
comum 

(Alytes 
obstetricans) 

LC IV  × × 

Ocorre numa grande variedade de habitats a norte do rio 
Tejo e na serra de S. Mamede. Tem como habitat diversos 
biótopos (agrícola, florestas e até áreas humanizadas). 
Contudo, no período reprodutor está dependente  de 
massas de água permanentes (ribeiros, charcos, tanques) 
que lhe possibilita um prolongado desenvolvimento larvar. 

Tem como ameaças a pressão urbanística, a poluição da 
água, os incêndios florestais, a expansão de florestas de 
produção e a destruição de charcos e pequenos ribeiros. 

Face à inexistência de corpos de água permanentes no local 
de implantação do projeto, a presença desta espécie deverá 
ser pouco provável neste local podendo ocorrer sobretudo 
durante o período em que não se encontra dependente das 
massas de água para se reproduzirem. 

Na área de estudo terá presença mais provável no rio Pelhe 
e ao longo da linha de água que ladeia por sudoeste a zona 
de implantação do terminal e que cruza o acesso rodoviário. 
Contudo, durante a época não reprodutora poderá ocorrer 
na generalidade da área de estudo. 

Rã-de-focinho-
pontiagudo 

(Discoglossus 
galganoi) 

NT 
II 
IV 

  × 

Espécie endémica da metade oeste da península ibérica, 
ocorrendo na generalidade do país. Tem como habitat 
preferencial as imediações de pequenas massas de água 
com cobertura herbácea, preferindo terrenos encharcados 
como charcos e lameiros. Tolerante a níveis de salinidade 
relativamente elevados. 

Tem como principais fatores de ameaça a fragmentação e 
degradação do habitat (perda de lameiros e massas de água 
para reprodução), poluição aquática, incêndios florestais, 
construção de infraestruturas/expansão urbanística. A 
categoria atribuída pelo LVVP de ‘NT’ deve-se justamente  à 
fragmentação dos núcleos populacionais e de um declínio 
continuado da área de ocupação, e de habitat. 

Não encontra habitat favorável no local de implantação do 
projeto, possuindo ocorrência potencial nas margens do rio 
Pelhe e, eventualmente ao longo da linha de água que 
ladeia por sudoeste a zona de implantação do terminal e 
que cruza o acesso rodoviário. 

Rã-ibérica 

(Rana ibérica) 
LC IV   × 

Espécie endémica do quadrante Norocidental da Península 
Ibérica. Apresenta uma distribuição quase contínua a norte 
do rio Tejo, ocorrendo tipicamente em zonas montanhosas 
junto a ribeiros de água limpa com substrato rochoso e 
vegetação abundante na margem. Ocorre com frequência 
em simpatria com a salamandra-lusitânica. 

A poluição da água, a destruição dos habitats ribeirinhos e a 
expansão das monoculturas florestais de produção 
constituem ameaças à espécie. 

Não encontra habitat favorável no local de implantação do 
projeto, possuindo ocorrência potencial no rio Pelhe. 

Répteis 

Lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) 
LC 

II 
IV 

  × Espécie endémica da península ibérica com distribuição 
praticamente contínua a norte do rio Tejo existindo alguns 
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isolados populacionais no sul (eg serra São Mamede, litoral 
alentejano e algarvio). 

Tem como habitat zonas relativamente húmidas 
encontrando-se geralmente associado a habitats próximos 
de cursos de água com coberto vegetal denso, sobretudo 
quando as espécies vegetais presentes são de cariz atlântico. 

A regularização dos sistemas hídricos, a poluição da água e a 
destruição da vegetação ripícola são importantes ameaças. 

Não encontra habitat favorável no local de implantação do 
projeto, possuindo ocorrência potencial no rio Pelhe e área 
adjacente. 

Lagartixa-ibérica 

(Podarcis hispanica) 
LC IV  × × 

Espécie incluída no anexo IV da DH devido à reduzida área 
geográfica de distribuição a nível europeu. Contudo 
ocorre na generalidade do território nacional sendo 
localmente comum e ocasionalmente abundante. Só a 
profunda intervenção humana em amplas zonas do 
território poderá provocar a extinção local de algumas 
populações 

Tem potencial para ocorrer na generalidade da área de 
estudo. 

Aves 

Açor 

(Accipiter gentilis) 
VU   × × 

Espécie residente com distribuição preferencial a norte do 
rio Tejo onde tem como habitat preferencial (sendo uma 
rapina de marcados hábitos florestais) povoamentos de 
pinheiro-bravo e bosques e bosquetes de folhosas 
autóctones. Por vezes também ocorre em eucaliptais. O 
estatuto de ‘vulnerável’ justifica-se pelo facto de possuir uma 
população nacional reduzida. 

Tem como principal ameaça os incêndios florestais que 
destroem vastas áreas de pinhal e a reconversão de pinhal 
para eucaliptal. 

Tratando-se de uma ave de rapina, que assim possui 
territórios mais ou menos vastos considera-se de ocorrência 
potencial em toda a área de estudo embora sem 
possibilidade de nidificação no local de implantação direta 
do projeto dado tratar-se de uma área de eucalipto sem 
árvores de grande porte. Poderá nidificar na zona 
envolvente. 

Maçarico-das-
rochas 

(Actitis hypoleucos) 

VU    × 

Espécie que ocorre em Portugal continental como 
reprodutor e como invernante tendo como habitat 
essencialmente as margens de cursos de água corrente, 
açudes e zonas húmidas costeiras. Como reprodutor a sua 
presença é mais frequente no interior do país. Tem como 
fatores de ameaça, sobretudo da população nidificante, a 
degradação do habitat e a perturbação humana. A 
população reprodutora apresenta um reduzido efetivo. 

Na área de estudo, as margens das linhas de água presentes 
não parecem apresentar condições adequadas para a sua 
reprodução, podendo no entanto ocorrer de forma 
esporádica durante os períodos de migração/invernada no 
rio Pelhe. 
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Noitibó 

Caprimulgus 
europaeus 

VU  I × × 

Estival nidificante sobretudo na região norte e centro, tem 
como habitat áreas de arvoredo disperso com clareiras e 
áreas marginais de bosques de folhosas ou coníferas. 

Tem como principais fatores de ameaça a densificação das 
áreas de povoamentos extremes de eucalipto, a 
intensificação agrícola com o uso de agroquímicos e os 
atropelamentos em rodovias. 

Ocorrência potencial na área de estudo embora com maior 
probabilidade nas imediações do rio Pelhe. 

Guarda-rios 

(Alcedo athis) 
LC  I  × 

Espécie residente ocorrendo na generalidade do território 
nacional ao longo de cursos de água e zonas húmidas. 
Apesar de inscrita no Anexo I da DA, em Portugal é uma 
espécie comum. 

Ocorrência potencial no rio Pelhe. 

Cotovia-dos-bosques 

(Lullula arborea) 
LC  I × × 

Espécie residente frequente na generalidade do território 
nacional continental. Tem como biótopos preferenciais as 
áreas florestais pouco densas em mosaico com áreas 
abertas. Apesar de inscrita no Anexo I da DA, em Portugal 
continental é uma espécie comum. 

Ocorrência potencial na generalidade da área de estudo. 

Toutinegra-do-mato 

(Sylvia undata) 
LC  I © © 

Espécie residente frequente na generalidade do território 
nacional continental. Tem como biótopo preferencial 
matagais densos surgindo também com frequência em áreas 
de pinhal e por vezes de eucaliptal desde que o sub-bosque 
seja constituído por áreas de matagal que lhe forneça 
condições de abrigo e reprodução. Apesar de inscrita no 
Anexo I da DA, em Portugal é uma espécie comum. 

Presente na generalidade da área de estudo, sobretudo nos 
locais com vegetação arbustiva mais densa. 

Mamíferos 

Pipistrellus 
pipistrellus 

(Morcego-anão) 

LC  IV × × 

As espécies de morcegos deste género ocorrem numa 
grande diversidade de habitats entre os quais os meios 
urbanos e áreas rurais humanizadas, sendo frequente 
abrigarem-se em estruturas artificiais nomeadamente em 
edifícios. 

Trata-se de uma espécie com ampla distribuição a nível 
nacional e adaptada a habitats com perturbação humana. Os 
abrigos abarcam todo o tipo de fissuras em edificações 
(placas de revestimentos, debaixo de telhas), em pontes, 
minas, grutas, etc. Tem como zonas de caça as zonas 
urbanas (junto a pontos de iluminação os quais atraem 
insetos noturnos), zonas agrícolas, bosques, galerias 
ripícolas. 

Tem como ameaças o uso de pesticidas na agricultura, a 
instalação de parques eólicos, a destruição/perturbação de 
abrigos. 

Presença potencial na generalidade da área de estudo. 

Morcego-
arborícola-pequeno 

DD  IV  × Espécie presente na generalidade do território , embora 
mais raro no sul. Não existe informação sobre estimativas da 
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(Nyctalus lesleiri) população ou sobre a sua tendência. Tem como habitat 
zonas florestadas sobretudo de folhosas bem desenvolvidas 
(montados, carvalhais, vegetação ripícola). Evita zonas 
urbanas e de agricultura intensiva. Abriga-se em cavidade de 
árvores. 

Tem como ameaças a redução de área florestal de folhosas 
autóctones, o corte de árvores antigas nos povoamentos, os 
parques eólicos e o uso de pesticidas na agricultura. 

Presença potencial nas imediações do rio Pelhe. 

Coelho 

(Orytolagus 
cuniculus) 

NT   © © 

Espécie residente com estatuto de ‘quase ameaçado’ devido 
ao facto da população ter atingido uma forte redução nas 
últimas décadas por causas que ainda não cessaram, 
nomeadamente devido à mixomatose e à doença 
hemorrágica. 

Ocorre numa grande diversidade de habitats em todo o 
território continental preferindo no entanto áreas mistas 
(mosaicos) com abrigos (matos e bosques) e zonas abertas 
(pastagens e terrenos agrícolas). 

Além das doenças, constituem ameaças à espécie a redução 
das áreas de mosaico devido à agricultura intensiva, e à 
produção florestal em grande escala. 

Presença potencial na generalidade da área de estudo. 

Lontra 

(Lutra lutra) 
LC 

II 
IV 

  × 

Estritamente associada a zonas húmidas, esta espécie 
encontra-se bem distribuída em Portugal. 

Apesar da bacia do Ave apresentar historicamente, 
sobretudo no passado, problemas significativos de qualidade 
da água, já em 1995 a lontra apresentava, uma distribuição 
generalizada nesta bacia, tendo sido confirmada no rio Pelhe 
(Trindade et al 1995). 

Presença potencial no rio Pelhe. 

Legenda: LVVP - Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) - LC - Pouco 
preocupante; VU- Vulnerável; NT- Quase Ameaçado. © - Espécie observada no levantamento de campo realizado; × - 
espécie de ocorrência potencial. 

Numa análise ao território em estudo, tendo em conta o habitat presente verifica-se que a maior parte 
destas espécies não encontra condições favoráveis de ocorrência no local de implantação direta do 
projeto mas sim na zona nascente da área de estudo, a qual corresponde a um pequeno vale onde se 
desenvolve o rio Pelhe. A presença desta massa de água contribui significativamente para o incremento 
da diversidade e valor específico da área de estudo por aí ocorrer um conjunto de espécies associadas 
ao meio hidrico/ribeirinho. 

Identifica-se assim como área de valor faunístico intermédio a área respeitante ao biótopo 
aquático/ribeirinho sobretudo quando associado ao biótopo agrícola no vale a nascente do local 
de implantação do projeto. Este vale cuja espinha dorsal é o rio Pelhe pode funcionar como 
corredor ecológico a nível local facilitando a dispersão das espécies ao longo do vale, assumindo 
assim, a nível local alguma importância até porque concentra aqui um maior número de espécies 
e de indivíduos. As restante área de estudo, incluindo toda a área de intervenção direta do 
projeto apresenta um valor faunístico ´baixo’. 

Em resumo conclui-se que: 
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▪ Tanto pela informação bibliográfica consultada como pelos dados obtidos nos trabalhos 
de campo verifica-se que além da reduzida diversidade faunística, a maioria das espécies 
presentes apresenta hábitos generalistas, estando por isso bem adaptadas a diferentes 
habitats com elevada perturbação humana; 

▪ Tendo em consideração as características da área de estudo e o seu enquadramento 
local, o local de implantação do projeto em avaliação não apresenta relevância 
conservacionista para a fauna. 

4.9.6 Espécies exóticas invasoras  

As espécies exóticas invasoras constituem uma das principais ameaças à biodiversidade e aos 
serviços dos ecossistemas sendo consideradas, a nível mundial, após a destruição direta dos 
habitats pelo Homem, a segunda maior causa de perda de biodiversidade. As invasões biológicas, 
ao interferirem com os habitats e os serviços dos ecossistemas, afetam o bem-estar humano e 
causam prejuízos económicos elevados, devendo assim ser alvo de uma abordagem cuidada. 

Em Portugal, a introdução na natureza de espécies não indígenas, bem como o seu controlo e a 
sua detenção, são regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho o qual apresenta 
no seu Anexo II a ‘Lista Nacional de Espécies Invasoras’. 

Flora 

Na área de implantação do projeto identificou-se a presença de várias espécies de flora exótica 
invasora (Quadro 4.25).  

Quadro 4.25- Espécies de flora exótica invasora identificadas na área de implantação do projeto. 

Espécie Nível de risco (1) 
Gravidade do foco de 

invasão na área 

Acacia dealbata Mimosa 
 

Alto 

Acacia longifolia  Acácia-de-espigas 
 

Baixo 

Acacia melanoxylon Austrália 
 

Muito Alto 

Acacia retinodes Acácia-virilda 
 

Muito Baixo 

Arundo donax Cana 
 

Baixo 

Aster squamatus  Mata-jornaleiros 
 

Baixo 

Bidens frondosa Erva-rapa 
 

Baixo 

Conyza bonariensis Avoadinha-peluda 
 

Baixo 

Conyza canadensis Avoadinha-canadá 
 

Baixo 

Cortaderia selloana Erva-das-pampas 
 

Muito Alto 

Datura stramonium Figueira-do-inferno 
 

Baixo 

Phytolacca americana Erva-tintureira 
 

Médio 

(1) adaptado de Marchante et al. 2014. Quanto maior o nº de árvores maior o nível de risco associado à 
espécie. A escala varia entre uma árvore (risco baixo) e três árvores (risco elevado). 

 
Para algumas espécies, como são algumas espécies de Acacia (Acacia dealbata e Acacia 
melanoxylon) o foco de invasão na área de estudo é alto a muito alto. A erva-das-pampas 
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apresenta também um foco de invasão muito alto ocorrendo de forma muito densa ao longo 
da área de implantação da via de acesso e na envolvente da linha do Minho. No Quadro 4.25 
listam-se as espécies de flora invasora presentes na área de implantação do projeto e na Figura 
4.66 apresenta-se uma imagem ilustrativa da invasão por Acacia dealbata na área de 
intervenção direta do projeto. 

 
Figura 4.66- Área invadida por Acacia dealbata no local de implantação do projeto. 

Estas espécies encontram-se distribuídas de forma bem visível pela quase totalidade da área de 
implantação do projeto sendo as suas densidades mais elevadas ao longo dos caminhos vicinais 
que atravessam a área, ao longo da rua das 7 Fontes e ao longo da própria linha do Minho, ou 
seja, concentram-se nas áreas envolventes às vias e comunicação as quais funcionam como 
elementos de dispersão das sementes. Face à sua ampla distribuição visível é expectável que 
exista uma dispersão de sementes generalizada a toda a área. 

Todas estas espécies também ocorrem na área envolvente ao local de implantação do projeto 
com densidades semelhantes. 

Fauna 

Relativamente à fauna e de acordo com o Decreto-Lei n.º 92/2019, o grupo de vertebrados com 
mais espécies invasoras em Portugal é o dos peixes. Também na área de estudo se referencia este 
grupo como sendo aquele que mais espécies exóticas invasoras possui (4 espécies), 3 das quais 
são espécies carnívoras: gambúsia (Gambusia holbrooki), perca-sol (Lepomis gibbosus) e achigã 
(Micropterus salmoides). 

A gambúsia foi introduzida na Península Ibérica em 1921 para ajudar a combater os mosquitos 
vetores de parasitas. Contudo, além de se alimentar de larvas de mosquito, também se alimenta 
de muitos outros animais aquáticos incluindo outros predadores de mosquitos e anfíbios. 

A perca-sol e o achigã foram introduzidos para fins de pesca desportiva tendo rapidamente 
ocupado todas as bacias hidrográficas nacionais tendo como preferência águas paradas 
(albufeiras). São espécies muito vorazes que exercem pressão sobre as comunidades de anfíbios e 
de peixes autóctones nomeadamente pequenos ciprinídeos endémicos apresentando assim um 
nível de risco muito elevado sobre as espécies autóctones 

A presença de vários pequenos açudes no Ave, a jusante da área de estudo, poderá ser um fator 
promotor da presença destas espécies também no rio Pelhe, embora, muito provavelmente com 
indivíduos de pequenas dimensões na medida em que o rio Pelhe é também ele um pequeno rio 
com uma reduzida secção. 
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Entre os mamíferos referencia-se o visão-americano (Neovison vison), uma espécie da família da 
doninha, que terá chegado a partir da Galiza nos anos 80 do século XX. Tem como habitat as 
margens de rios e lagoas caçando tanto em terra como em água, competindo assim diretamente 
com a lontra e o toirão. 

A presença de espécies exóticas nos sistemas aquáticos, alteram a funcionalidade do ecossistema 
contribuindo assim para a diminuição do estado ecológico de uma massa de água. Nenhuma 
destas espécies ocorre no local de implantação do projeto na medida em que este não possui 
massas de água que possibilitem condições de habitat para as espécies de peixes. 

4.10 Paisagem 

4.10.1  Metodologia 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização da paisagem da área de implantação do 
projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido considerados 
os seguintes aspetos: 

▪ Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética; 

▪ Unidades da paisagem e unidades espácio-visuais da paisagem; 

▪ Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual da 
paisagem); 

▪ Sensibilidade visual da paisagem. 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases: 

▪ Fase 1: Caracterização biofísica – Estrutura fisiográfica da paisagem; 

▪ Fase 2: Caracterização e classificação paisagística. 

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área de localização do 
projeto, acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de aproximadamente 5,0 km. 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos morfológicos, com 
um caráter estruturante e funcional na paisagem e da ocupação do território. A análise e 
representação gráfica foi realizada no programa AutoCAD Civil 3D, (Desenho Auxiliado por 
Computador Civil 3D), com número de série n.º 392-39948647, tendo como base as curvas de 
nível, dos pontos cotados e a rede hidrográfica da Carta Militar n.º 83 (Vila nova de Famalicão, 
2011), 84 (Selho (Guimarães), 2012), 97 (Bougado (Santo Tirso), 2011) e 98 (Santo Tirso, 2012), à 
escala 1:25.000 (IGeoE, 2001 e 2018).  

Também se teve em consideração a informação de caracterização biofísica disponibilizada pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, à escala 1:75.000, a qual integra a revisão do PDM 
de Vila Nova de Famalicão10, nomeadamente o relevo, hipsometria, declives, orientação de 
encostas. 

Foram também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem, 
nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo, os sistemas ecológicos e os recursos hídricos, 
que se encontram descritos ao longo do presente estudo. 

As peças desenhadas da componente paisagem (Carta 1 a 17) constam do Anexo X do Volume III. 

                                                 
10 CMVNF, GIPP, Lda.& Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão - III. Caracterização Biofísica. 
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4.10.2  Caracterização biofísica – Estrutura fisiográfica da paisagem 

Apresenta-se a análise fisiográfica primeiro tendo por base a escala concelhia de acordo com os 
elementos de revisão do PDM e a envolvente ao local do projeto até um raio de 5 km, e de 
seguida a análise ao local de implantação direta do projeto. 

4.10.2.1 Análise fisiográfica regional 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que definem e 
descrevem a paisagem, através da análise dos elementos obtidos pela interpretação da 
cartografia, à escala 1:75.000, elaborada no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila 
Nova de Famalicão (Volume III – Caracterização Biofísica), e da cartografia elaborada no âmbito 
do presente estudo à escala 1:25.000, nomeadamente: 

▪ Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível obter 
uma primeira perceção da estrutura do relevo(Carta 1 no Anexo X do Volume III); 

▪ Festos e talvegues – análise da estrutura de drenagem e zonas de cumeada da paisagem 
(Carta 2 no Anexo X do Volume III); 

▪ Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 
pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada de acordo 
com a classe de declives adotada coerente com o território em análise (Carta 3 no Anexo X 
do Volume III); 

▪ Orientação de encostas – traduz a orientação das encostas, permitindo caracterizar o 
conforto climático de cada espaço de território (Carta 4 no Anexo X do Volume III); 

▪ Estrutura paisagística do território – síntese da estrutura do relevo da paisagem em análise, 
resultante da construção integrativa das linhas de festo e de talvegue estruturantes, 
altimetria e declive do modelado, e sua relação com a orientação de encostas (Carta 5 no 
Anexo X do Volume III). 

Da análise da cartografia do PDM (Caracterização Biofísica – Linhas Fundamentais do relevo), à 
escala 1:75.00011, (Figura 4.67) e, no que respeita ao atributo da paisagem ‘Relevo’, verifica-se que 
existe uma clara divisão hidrográfica entre a bacia hidrográfica do rio Ave e do rio Este. A área do 
projeto localiza-se no limite inferior da bacia hidrográfica do rio Pelhe, afluente direto do rio Ave. 

A bacia visual do rio Pelhe, no troço onde se insere a área de projeto, caracteriza-se por relevos 
morfologicamente muito recortados, alternantes entre montes e vales, e consequentemente com 
amplitude fisiográfica e visual de curto alcance. À escala 1:25.000 (Carta nº 2 no Anexo X do 
Volume III), é visível que a área de projeto se insere na margem direita do rio Pelhe. A área de 
projeto, insere-se na bacia visual da paisagem do rio Pelhe, sendo assim enquadrada 
morfologicamente, à esquerda, pela linha de festo principal desta bacia visual, sendo a mesma a 
que separa a bacia hidrográfica de rio Pelhe da bacia hidrográfica do rio Pele. Na margem direita a 
área de projeto é delimitada por uma linha de festo secundária estruturante, constituída por uma 
estrutura encadeada de montes que se desenvolvem na envolvente direita, da margem do rio 
Pelhe. Nesta área o rio Pelhe percorre a paisagem com uma morfologia em meandro. A 
construção da plataforma da ferrovia (linha do Minho) pressupôs o corte da encosta para a sua 
implantação. Esta intervenção originou a passagem da ferrovia em zona de relevo encaixado 
entre taludes declivosos resultantes do corte do monte, sendo a zona de cabeceira da margem 
Oeste deste monte o que estabelece a ligação à restante zona de cumeada dessa zona de relevos 
mais ondulantes. 

 

                                                 
11 CMVNF, GIPP, Lda &  Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão - III. Caracterização Biofísica. 
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Figura 4.67- Relevo (Fonte: CMVNF, GIPP, Lda & Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Director Municipal 
de Vila Nova de Famalicão - III.) 

No concelho de Vila Nova de Famalicão é visível o domínio de relevos de baixas cotas altimétricas: 
entre 50 m a 100 m na zona centro do concelho, em toda a zona centro da bacia hidrográfica do 
rio Este, e na zona centro Este da bacia hidrográfica do rio Ave, diminuindo para valores de cotas 
altimétricas de 20 m a 50 m para sul da área de projeto. As cotas altimétricas mais elevadas 
localizam-se a norte do concelho e coincidem com as linhas de festo principal, de orientação NE / 
SW, principalmente as que definem a bacia hidrográfica do rio Pelhe, onde se atingem as maiores 
cotas altimétricas de 300 m a 350 m. A área do projeto enquadra-se nas cotas altimétricas de 

50 m a 100 m (Figura 4.6812, e Carta 1 do Anexo X no Volume III). Da análise da Carta 1, percebe-
se que a classe dominante é a de cotas altimétricas de 50 m a 100 m. A Este e a Sul, da área de 
estudo, predominam as cotas altimétricas compreendidas entre 0 m a 50 m, correspondentes à 
linha de água do rio Pelhe que interseta a Sul o rio Ave. Tem-se a esta escala a clara perceção da 
grande área de baixas cotas na zona sul do concelho, junto ao rio Ave. 

                                                 
12 CMVNF, GIPP, Lda &  Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão - III. Caracterização Biofísica 

Hipsometria, à escala 1:75.000. 
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Figura 4.68- Hipsometria (Fonte: CMVNF, GIPP, Lda & Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Director 
Municipal de Vila Nova de Famalicão - III.). 

No que respeita ao atributo da paisagem ‘declives’, para o concelho de Vila Nova de Famalicão (Figura 
4.69) observa-se o claro domínio de declives suaves, de 3% a 8%, nas zonas dos principais vales do 
concelho, nomeadamente rio Este, rio Pele, rio Pelhe, em particular nos seus troços médio, e no rio Ave 
em todos os seus afluentes diretos, localizados no troço de maior proximidade com o concelho de Vila 
do Conde, ou seja, com a orla costeira. Numa leitura de conjunto do concelho, denota-se que estes 
declives dominam a zona centro do concelho, proporcionado uma vasta área de relevos suaves. As 
zonas de relevos muito acidentados, de 25% a 40%, ocorrem nas cumeadas mais elevadas das 
bacias hidrográficas, no terço superior dos rios Este, Pele, Pelhe e Ave, com orientação NE/SW, e 
nas cumeadas das bacias hidrográficas das ribeiras que desaguam no rio Ave com maior 
proximidade da orla costeira, inclusive o terço inferior do rio Pelhe13.  

Da interpretação da carta dos declives à escala 1:25 000 (Carta 3 do Anexo X), é notória a 
dominância dos declives 0% a 8%, e 8% a 16%, com uma ocupação em área de território, 
respetivamente de 59,78% e 26,14%, num total de 85,92% da área de estudo. 

 

                                                 
13 CMVNF, GIPP, Lda&  Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão - III. Caracterização Biofísica. 
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Figura 4.69- Declives (Fonte: CMVNF, GIPP, Lda & Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Director Municipal 
de Vila Nova de Famalicão - III) 

O concelho de Vila Nova de Famalicão tem uma exposição de encosta predominante de encostas 
temperadas a temperadas quentes (Figura 4.7014). As linhas de cumeada de orientação NE 
apresentam-se repartidas em encostas muito frias a frias e em muito quentes a quentes. Na parte 
Oeste do concelho, a estrutura morfológica de relevos ondulados, e pela orientação Norte/Sul da 
linha de cumeada dos mesmos predominam encostas quentes a muito quentes e temperadas 
quentes. Com esta relação de orientação de encostas, mais de 50% do concelho apresenta 
condições de conforto climático, relativo à incidência solar, com bons índices de conforto. Da 
interpretação da Carta de Orientação de Encostas à escala 1:25 000 (Carta 4 do Anexo X), a 
exposição de encosta predominante e por ordem decrescente de frequência relativa é a SW 
(16,22%), Oeste (14,10%) e Sul (12,93%), ou seja, 43,25% da área de estudo apresenta condições 
de conforto climático, relativo à incidência solar, com bons índices de conforto. As encostas com 
índices moderados de conforto climático representam 25,02% do território, nomeadamente as 
encostas Este (13,37%) e SE (11,65%). 

                                                 
14 CMVNF, GIPP, Lda &  Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão - III. Caracterização Biofísica. 
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Figura 4.70- Orientação de Encostas, (Fonte: CMVNF, GIPP, Lda & Recurso, Lda (2004). Revisão do Plano 
Director Municipal de Vila Nova de Famalicão - III.)  

A revisão do PDM do concelho de Vila Nova de Famalicão integra uma peça desenhada relativa às 
Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP). Esta classificação pretende, com base na estrutura 
fisiográfica e ocupação do uso do solo do território, definir unidades de paisagem com 
características muito distintas. Foram assim, identificadas 4 tipologias de UHP (Figura 4.71): 

▪ UHP 1 – Área de uso predominantemente florestal. 

▪ UHP 2 – Corresponde aos principais núcleos urbanos com carácter mais consolidado e 
espaços industriais. 

▪ UHP 3 – Área de encostas e de vale, com relevo plano a moderado. 

▪ UHP 4 – Corresponde aos vales agrícolas do rio Ave e do rio Este. 

A área de projeto insere-se na UHP 1, ou seja, área de uso predominantemente florestal. 
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Figura 4.71- Unidades Homogéneas da Paisagem, (Fonte: CMVNF, GIPP, Lda & Recurso, Lda (2004). Revisão 
do Plano Director Municipal de Vila Nova de Famalicão - III.)  

Da interpretação dos fatores fisiográficos anteriormente mencionados e da análise das respetivas 
cartas verifica-se que a área de estudo se insere numa zona de relevos ondulados de vales e 
montes de altimetria suave. Atravessa a área de estudo a linha de festo principal que divide a 
bacia hidrográfica do rio Pelhe com o Rio Pele, ambos afluentes diretos do rio Ave. O rio Ave 
percorre a área de estudo de Este para Oeste, na zona sul, e é nesta zona onde se registam as 
cotas altimétricas mais baixas. Na bacia hidrográfica do rio Pelhe registam-se valores de cota 
altimétrica aos 200 m, e na bacia hidrográfica do rio Pele dominam as cotas altimétricas de 50 m a 
100 m. Esta área apresenta bons índices de conforto climático. 

4.10.2.2 Análise fisiográfica à escala de projeto 

De acordo com as boas práticas de realização de um estudo de impacte ambiental no descritor da 
paisagem, replica-se este estudo fisiográfico a escala de maior pormenor para a área de 
implantação do projeto, quanto à hipsometria, festos e talvegues, declives, orientação de 
encostas, síntese fisiográfica e ocupação de uso do solo. As respetivas peças desenhadas 
apresentam-se à escala 1:2 000 no Anexo X do Volume III (cartas 7, 8, 9, 10, 11). Uma vez, que o 
projeto tem uma expressão significativa ao nível do modelado do terreno e encontra-se, desde já 
representado a escala de maior pormenor, a cartografia produzida à escala de projeto irá 
proporcionar informação relevante, introduzindo e clarificando novos conteúdos que serão 
acrescidos aos dados fisiográficos da paisagem, na escala 1:25 000. 

 

área de projeto 

Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP): 
UHP 1 – Área de uso predominantemente florestal. 
UHP 2 – Corresponde aos principais núcleos urbanos com carácter mais 
consolidado e espaços industriais. 
UHP 3 – Área de encostas e de vale, com relevo plano a moderado. 
UHP 4 – Corresponde aos vales agrícolas do rio Ave e do rio Este. 
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Figura 4.72- Vista aérea da área de implantação do projeto (Fonte: https://www.onoticiasdatrofa.pt). 

A área de projeto insere-se em relevo de encosta do vale do rio Pelhe. É dos troços deste afluente 
do rio Ave, um dos mais modelados, pelo que a bacia visual é bastante contida e confinada entre 
o relevo de montes recortados na margem direita do rio Pelhe (na qual se situa a área de 
implantação do projeto), e o relevo ondulante, mas suave na margem oposta. A zona de cumeada 
da encosta oposta à área de projeto, é coincidente com o festo principal da divisão da bacia 
hidrográfica do rio Pelhe com o rio Pele. Nesta encosta os valores altimétricos mais elevados são 
de 102 m (registado na zona da povoação de Tapadas), enquanto que na encosta oposta, onde se 
situa a área de projeto, no limite da mesma a Oeste, atingem-se os valores mais elevados de cotas 
altimétricas, pelo desenvolvimento de relevos de fisiografia mais vigorosa e de cumeada que se 
prolongam para lá do limite da área de projeto até à zona de festo secundário com relevância no 
contexto da bacia hidrográfica do rio Ave. 

A área de projeto apresenta-se aplanada na zona próxima à linha férrea, sendo “cortada” por um 
monte de orientação SW / NE, precisamente na zona central. Este monte tem um 
desenvolvimento altimétrico da cota 65 m até a 85,30 m. Na sua continuidade para norte e com 
orientação de encosta de NW / SE, existe igualmente um relevo modelado de cotas de base de 
valor 65 m e de cumeada de 108,50 m. Para norte da área de projeto, os valores altimétricos de 
65 m, evoluem para valores até aos 94 m (Cartas 7 e 8 do Anexo X no Volume III). 

Entre a povoação de Ancede a sul, e a povoação de Esmeriz a norte, a área de projeto evolui de 
valores de cota 47 m para valores de cota 95 m. Sendo que de este para oeste, apresenta cota de 
42 m na proximidade do rio Pelhe (Este) e cota de maior altitude de 108,50 m a oeste. Na encosta 
este do rio Pelhe, é na povoação das Tapadas que tem o maior valor, 102 m. No entanto, entre a 
povoação de Tapadas e a área de projeto o vale tem uma ocupação florestal que interfere na 
observação possível para a área de projeto. Na zona mais a norte da área de projeto, onde a área 
da ferrovia será ampliada, os valores altimétricos oscilam entre os 65 m e os 95 m. 

Relativamente aos declives, e como seria expectável (Carta 9 do Anexo X no Volume III), a área 
apresenta variadas classes de declive consequência de uma fisiografia de vale modelado na 
margem direita do rio Pelhe. Os declives no interior da área de implantação do projeto têm um 
desenvolvimento maioritariamente na classe de declive de 0% a 3% (40,12%), 3% a 8% (19,99%), 
8% a 16% (26,13%) e 16% a 25% (9,63%). Todas as restantes classes representam uma parte 
minoritária de classes de declive que ocorrem pontualmente nas zonas de encostas dos montes. 

Nos espaços onde existem ou existiram unidades industriais, adjacentes à linha do Minho, surgem 
os declives mais baixos 0% a 16% (86,24%). Na zona central da área de projeto a encosta que se 
desenvolve entre dois caminhos locais a oeste, é onde se registam as classes de declives mais 
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acentuadas, entre 25% a 40%. Também se encontram nesta encosta classes de declives de 16% a 
25%. Na zona mais a norte, nas proximidades da povoação de Esmeriz, registam-se os declives 
mais acentuados, superiores a 40%, pela implantação da ferrovia em terreno escavado em 
encosta, com criação de talude em banquetas para a estabilização desta intervenção. 

A área do projeto localiza-se numa zona de relevos ondulantes e recortados, fazendo com que 
exista uma pluralidade de orientações de encostas (Carta 10 do Anexo X no Volume III). Como a 
encosta tem um alinhamento sensivelmente norte / sul, faz com que tenha como orientação 
predominante a E / SE, dominando as orientação de encostas temperada e temperada quente, 
que representam 51,71%. A maior parte da área de projeto localiza-se em encostas com 
condições de conforto climático moderado. Acrescente-se que a parte mais a norte do projeto se 
enquadra em encostas muito frias, pois a implantação da linha férrea obrigou à escavação da 
encosta criando um “vale” encaixado de encostas muito declivosas e muito sombrias e declives 
entre 25% a superiores a 40%. 

4.10.3  Ocupação do solo – uso do solo / humanização 

Área de estudo 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto expressão das 
ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, cuja sustentabilidade depende 
necessariamente do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse sistema, da qual 
resulta uma paisagem mais ou menos artificializada. 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na carta de ocupação do solo 
COS18, a qual foi complementada com recurso a trabalho de campo realizado em outubro de 
2019. 

A área de estudo insere-se num território extremamente artificializado de forma dispersa e 
mesmo confusa, onde domina claramente o espaço urbano e industrial, como é aliás 
característico de toda esta zona do Vale do Ave. A análise da área de estudo quanto à ocupação 
do uso do solo, encontra um território cuja ocupação é de tal modo dispersa e sem relação com a 
morfologia do território que se torna difícil a identificação de critérios claros para a classificação 
de unidades homogéneas de paisagem. No entanto, e numa análise mais dedicada foi possível 
estabelecer algumas relações entre a fisiografia e a ocupação do uso do solo da área de estudo. 
Assim, ocorre uma ocupação agrícola maioritariamente em cotas altimétricas mais baixas, desde a 
zona de vale do rio Ave, rio Pelhe e rio Pele, e também nas zonas de relevos ondulados e 
aplanados destes mesmos vales, até à cota de 100 m sensivelmente, assim como na envolvente 
dos aglomerados urbanos (Carta 6 do Anexo X – Volume III). 

Os espaços urbanos localizam-se nas imediações da entrecruzada rede de caminhos viários que 
abundam nesta zona, e também no ferroviário, ocupando linearmente os mesmos e 
concentrando-se nas zonas de cruzamentos de caminhos. Aqui, o espaço urbano habitacional 
apenas se impede de existir nas zonas de maior declive, porquanto existe em todas as demais 
características territoriais, independentemente de classe altimetria, orientação de encostas e 
estrutura fisiográfica. Numa tentativa de procurar alguma estrutura neste território humanizado, 
a ocupação urbana localiza-se na proximidade dos rios Ave, Pelhe e Pele, e expande-se para cotas 
superiores entre os 150 m e os 200 m. Quanto à área industrial a mesma não se escusa de existir 
em quase todo o território, com preferência nas zonas de proximidade com a água e com a rede 
rodoviária, encontram-se igualmente em todas as cotas altimétricas e orientação de encostas. As 
zonas florestadas essencialmente de eucalipto e pinheiro-bravo, ocupam encostas de declives 
superiores a 25% e maioritariamente a cotas superiores a 100 m, denotando-se que ocupam os 
espaços sobrantes da ocupação de territórios artificializados, urbano e industrial. 
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Área de projeto 

A ocupação do uso do solo na área de projeto distribui-se essencialmente entre o uso industrial e 
florestal e, pontualmente (no extremo norte) urbano e agrícola. 

Numa leitura de sul para norte, identifica-se na parte sul da área de projeto, na proximidade da 
ferrovia, e ainda em funcionamento, uma área de parqueamento de madeiras estando adjacente 
à mesma, a oeste, uma unidade de produção de misturas betuminosas. Progredindo para norte, o 
terreno plano onde estas duas unidades se localizam, sensivelmente entre a cota 50 m a 60 m, é 
cortado por um monte com orientação SW/NE, com altimetria na base de 60 m e na cumeada de 
85 m. Este monte apresenta um uso de solo com povoamento florestal de eucalipto. Este uso 
prolonga-se na encosta do monte que lhe está adjacente, no sentido norte. Enquadrada por uma 
envolvente de montes a oeste, e a este pela linha do Minho, encontra-se uma área 
correspondente a uma unidade industrial de britagem já desativada. Progredindo para norte, 
entre a ferrovia e o limite da área de intervenção, na proximidade da localidade da Portelada, o 
uso do solo mantém-se de floresta de eucalipto. No extremo norte ocorre o uso de solo de 
mosaico de culturas e parcelares complexos ligados à área do povoamento urbano de Esmeriz. 

No que respeita à acessibilidade viária e ferroviária, a área de projeto tem por limite este a 
ferrovia, sendo que na zona a sul, a mesma coincide paralelamente com a via rodoviária - rua das 
7 Fontes – (Figura 4.73) que no futuro, após beneficiação, servirá de acesso ao Terminal 
Ferroviário.  

  

Figura 4.73- Rua das Sete Fontes. 

Existem outras vias locais na envolvente da área de projeto e dentro da área de implantação do 
projeto. 

A partir da rua das 7 Fontes existe um acesso que permite a acessibilidade a uma unidade 
industrial isolada no limite poente da área de implantação do projeto (Figura 4.74). Esse caminho 
atravessa a área de implantação do projeto até Esmeriz, percorrendo a base da encosta com 
ocupação de povoamento florestal de eucalipto, interpondo-se entre os dois elementos fisiográficos 
mais representativos desta área de projeto, passando adjacente a uma unidade industrial de britagem 
abandonada. A partir deste acesso existem vários caminhos florestais (Figura 4.75). 
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Figura 4.74- Caminho que atravessa a área de implantação do projeto entre a rua das 7 Fontes e Esmeriz. 

 
Figura 4.75- Caminhos no interior da área de implantação do projeto. 

Numa área adjacente à rua das 7 Fontes e ao local de implantação do projeto existe um vasto 
depósito de terras/rochas (escombreira) que terão resultado de escavações realizadas noutros 
locais do concelho e aqui depositadas (Figura 4.76). No lado oposto da Rua das 7 Fontes, a sul da 
área de implantação do projeto, existe uma ampla faixa agrícola de vinha. É a área agrícola mais 
significativa na proximidade da área de projeto (Figura 4.77). 

 

Figura 4.76- Escombreira a Oeste da área de projeto, junto à rua das 7 Fontes. 

 

Figura 4.77- Área agrícola na proximidade da área de projeto. 
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No topo norte da área de intervenção, o caminho rural que atravessa a área do projeto no sentido 
sul/norte dá lugar a uma estrada asfaltada junto a uma habitação isolada (Figura 4.78). 

 

Figura 4.78- Caminho paralelo à ferrovia na proximidade da Portelada. 

No limite oeste da área de intervenção existe um outro caminho florestal, secundário, na sua 
grande parte muito coincidente com o limite da área de intervenção do projeto, realizando o seu 
percurso na zona de cotas superiores a 77,50 m, contornando a encosta nas cotas de terreno mais 
elevadas e confluindo novamente para o caminho anterior na zona da Portelada à cota 75,00 m. 

4.10.4  Caracterização e classificação paisagística 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e 
culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo, determinando 
e sendo determinados pela estrutura global. A compreensão da paisagem implica o conhecimento 
de fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura 
ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo, 
bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma realidade multifacetada. 
A expressão visual desta articulação, num determinado momento, constitui a paisagem que pode 
ser vista por cada observador, segundo a sua perceção e os seus interesses específicos (Abreu e 
Correia, 2001). 

Para Forman e Godron, paisagem é "uma área heterogénea de território composta por um 
conjunto de ecossistemas interactuantes que se repetem através dela de forma semelhante"15 e, 
considerando Pitte, a “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do 
homem”16. 

Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem também uma 
componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999 in Abreu e Correia, 2001), que fundamenta o seu 
papel na construção da identidade local, tal como salientado na Convenção Europeia da 
Paisagem17. 

Neste contexto procede-se à caracterização das unidades de paisagem e à definição de unidades 
espácio-visuais de paisagem (subunidades de paisagem) para a área de estudo, ao que se segue a 
classificação da paisagem na área de estudo. 

4.10.4.1 Unidades de paisagem  

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) definidas por Abreu 
et al. (2004) na obra “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal 
Continental”. De acordo com estes autores, as UP são áreas com características relativamente 
homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das 
suas envolventes. 

                                                 
15 In, Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, Landscape Ecology. John Wildey & Sons, New York, p.11.   
16 In, Pitte, J.R. 1983. 
17 Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro. 
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Assim, a área de projeto insere-se na Paisagem Geográfica de “Entre Douro e Minho” – A, a nível 
sub-regional na UP7 – “Vale do Ave” (Figura 4.79 e Figura 4.80). 

 

Figura 4.79- Paisagem Geográfica e Unidades de Paisagem, (Fonte: Abreu et al., “Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004). 

 

Figura 4.80- Unidade de Paisagem 7 – (Fonte: Abreu et al., “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004). 

       Localização da área de intervenção 

     Localização da área de estudo. 
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De acordo com Abreu et al 18«O que se destaca como carácter desta paisagem é a ocupação 
urbana-industrial-habituações, armazéns, unidades industriais, comércio e equipamentos 
dispersos por todo o território de forma confusa, encontrando-se apenas alguma lógica na sua 
proximidade relativamente às vias de comunicação e, no caso da indústria, também às linhas de 
água. Esta ocupação é tanto mais irracional do ponto de vista do interesse coletivo e tanto mais 
desvalorizada em termos paisagísticos quanto arrasta consigo uma rede viária labiríntica, 
excessivamente densa e com um tráfego intenso, enormes dificuldades na resolução dos 
problemas relativos aos resíduos e saneamento básico, às redes de comunicações e de 
equipamentos. 

Trata-se de uma paisagem que, apesar de tradicionalmente se identificar com a presença do rio 
Ave e corresponder à morfologia comum aos vales do Minho, se apresenta atualmente sem 
estrutura nem coerência interna, ambas destruídas por atuações desordenadas verificadas 
durante as últimos quatro ou cinco dezenas de anos. A impressão dominante é de falta de 
harmonia, de desordem e de degradação, no quadro de uma padrão sempre muito variado, em 
que, a alguns núcleos urbanos com um mínimo de consistência (sedes de concelho como Vila de 
Conde, Póvoa do Varzim, Trofa e Santo Tirso), se seguem largas periferias desqualificadas e outros 
espaços com usos agrícolas e florestais que continuam a ocupar os vazios deixados sem qualquer 
lógica pelos mais diversos tipos de edifícios. Para completar este quadro, há que acrescentar a 
generalizada baixa qualidade arquitetónica do edificado, os altos níveis de poluição das águas 
superficiais, a proliferação de resíduos sólidos, o grande número de terrenos expectantes, 
abandonados e degradados. (...) 

(…) Esta unidade de paisagem apresenta-se com uma identidade média a baixa, uma vez que 
reflete de forma clara as transformações por que passou nos últimos três ou quatro decénios 
(industrialização, expansão urbana, forte alteração do modo de vida das comunidades presentes), 
à custa da degradação de um processo de humanização que durou séculos. 

Terão que se apontar nesta unidade inúmeros casos de inadequação das utilizações do espaço 
relativamente às caraterísticas biofísicas presentes (são de realçar as ocupações edificadas de 
zonas de vale, de solos com elevada fertilidade, da faixa costeira), bem como uma quase total 
falta de coerência na relação entre os vários usos presentes (urbanos, industriais, agrícolas, etc.). É 
bem patente o desequilíbrio funcional e ecológico do Vale do Ave, conduzindo a limitações graves 
na capacidade multifuncional da paisagem (águas  superficiais poluídas pela indústria deixando de 
servir para rega ou abastecimento das populações, alterações na drenagem das águas pluviais 
com repercussões na erosão do solo e no acréscimo de riscos de cheia, conflitos frequentes entre 
as atividades agrícolas e usos urbano-industriais, etc.).  

A "riqueza biológica" desta unidade será baixa devido aos desequilíbrios e degradações atuais, 
não havendo notícia da presença de espécies raras e de elevado valor para a conservação. 

Em termos de sensações experimentais nestas paisagens, podem referir-se como mais 
significativas a confusão (visual e sonora), a desordem e congestionamento, a falta de legibilidade 
de rede urbana, a reduzida profundidade e a constante contenção das vistas (com exceção de 
alguns pontos altos e das que se descobrem sobre o mar apenas a partir da linha de costa). 

Trata-se de uma unidade de paisagem que exige principalmente atuações de recuperação e de 
reconversão no sentido de minorar os muitos problemas presentes. Será por certo algo muito 
difícil de empreender (atente-se, por exemplo, no esforço humano e financeiro já investido desde 
há uma série de anos no saneamento básico deste vale, sem resultados muito visíveis), mas a que 
não se poderá fugir para garantir condições mínimas de sustentabilidade, até porque é passado o 
tempo de uma industrialização predadora dos recursos e da qualidade de vida das populações, tal 
como também da construção dispersa quase sem condicionantes ditados pelas caraterísticas 

                                                 
18 Abreu et al (2004) “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” Vol. II. 
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presentes em termos biológicos e culturais, bem como impostos pelos elevados custos que, mais 
tarde ou mais cedo, vão recair sobre a comunidade (manutenção de infraestruturas e 
equipamentos, fornecimento de serviços básicos).» 

4.10.4.2 Unidade espácio-visual da paisagem  

Após o enquadramento da UP7 – “Vale do Ave”, na qual a área de estudo se insere, procede-se à 
definição das suas unidades espácio-visuais da paisagem (UEVP), tentando identificar e conhecer 
os padrões específicos de organização do território à escala da área de estudo, ou seja, dentro da 
área da bacia visual da paisagem geográfica de “Entre Douro e Minho” e na unidade de paisagem 
de “Vale do Ave”. 

A Unidade Espácio-Visual da Paisagem é determinada / definida pela conjugação das 
características fisiográficas, e pela matriz de ocupação do solo, as quais definem os atributos / 
características da unidade espácio-visual da paisagem de um determinado espaço, o qual é 
definido pelas linhas de festo da bacia visual onde se insere a área de projeto. 

A análise paisagística resultou da conjugação da caracterização biofísica, nomeadamente do 
cruzamento da fisiografia  e da ocupação do solo, permitindo a definição das UEVP na área de 
estudo. 

Foram definidas duas UEVP (Carta 12 do Anexo X no Volume III), sendo que o projeto se implanta 
na UEVP1: 

▪ UEVP1: Relevo modelado com ocupação florestal e urbano-industrial; 

▪ UEVP2: Relevo aplanado com ocupação agrícola e urbano-industrial. 

De seguida descrevem-se as principais características das UEVP. 

A UEVP1 – Relevo modelado com ocupação florestal e urbano-industrial, caracteriza-se por um 
relevo modelado com maior definição da sua estrutura morfológica de relevo de montes e vales. 
Nesta área em particular, o rio Pelhe percorre um troço de vale mais contido pelos relevos de 
encosta de altitudes superiores a 100 m. Este relevo é acompanhado por uma ocupação de uso 
do solo preferencialmente de povoamento florestal de eucaliptal e pinheiro bravo e 
residualmente por pequenos exemplares de sobreiros. Estes sobreiros são referenciais vegetais 
da antiga flora climácica que, sempre que têm oportunidade, insistem em se desenvolver. A flora 
climácica de outros tempos, foi substituída por flora de menor interesse e por uma humanização 
intensiva da paisagem, sem atender à estrutura e importância da fisiografia / flora, como forma 
de manter a funcionalidade e a riqueza ecológica desta antiga paisagem minhota. 

De acordo, com Cabral & Telles, (1999), a distribuição típica da vegetação de Vila Nova de 
Famalicão e o sistema cultural que lhe era intrínseco, foi profundamente alterado pela pressão 
urbana dos anos 60, originando um território com uma paisagem visualmente caótica e com 
consequências funcionais de grande degradação. No que respeita aos recursos naturais, também 
estes sofreram grandes alterações negativas, nomeadamente a qualidade das águas pela forte 
industrialização do rio Ave, a flora, com a desmatação da flora climácica e substituição da mesma 
por espécies ecologicamente muito pobres. Nesta UEVP 1, a indústria tem uma forte expressão 
impressa na paisagem por uma ocupação concentrada e em áreas extensas. Visualiza-se, nesta 
mesma UEVP, a existência de uma associação tripartida entre o tecido industrial, urbano e 
florestal com idênticas características de ocupação territorial. Todos eles se apresentam com 
grande expressão quer em área, quer na tipologia de ocupação, maioritariamente concentrado. 
Aqui a atividade agrícola é muito reduzida, uma vez, que os terrenos aplanados têm pouca 
representatividade neste território. 

Quanto ao uso agrícola e florestal deste território, imperava o conhecimento ancestral de várias 
gerações, tirando partido da fisiografia do território e da melhor forma de uso para retirar 
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melhores proventos de um parcelário agrícola de minifúndio, conciliando o uso com a 
manutenção dos recursos naturais. Assim, a bouça, ocupava as linhas de cumeada e encostas 
altas, permitindo a produção de madeira e produtos para a cama do gado e outros, e 
simultaneamente promovia a infiltração das águas no solo, reduzindo-se a valores nulos a 
ocorrência de erosão e consequente perdas de solo. Em zonas de encostas baixas realizavam-se 
as culturas agrícolas de sequeiro e na proximidade das linhas de água eram muito usuais as 
uveiras e prados. Esta humanização e uso da paisagem gerava uma paisagem cuja beleza 
riquíssima era consequência de um uso que respeitava a funcionalidade da mesma. Qualquer 
paisagem de qualidade visual elevada tem subjacente uma paisagem funcional e em equilíbrio.  

No entanto, este cenário foi completamente alterado pelas ações humanas mais variadas, deste o 
fogo, pastoreio e a reflorestação com remoção quase total da flora autóctone para a plantação de 
espécies de crescimento rápido, tais como o eucalipto e pinheiro bravo, e mesmo a remoção total 
para a construção de zonas urbanas e industriais.  

De seguida apresentam-se algumas imagens que pretendem demonstrar a tipologia de espaços 
ocorrentes na UEVP1. 

  

Figura 4.81- Uso agrícola de culturas permanentes de vinha: em Esmeriz (à esquerda) e adjacente à área de 
projeto a Sul (à direita). 

 

Figura 4.82- Zona industrial a Oeste da área de estudo. 

 

Figura 4.83- Uso florestal de povoamento de eucalipto e pinheiro bravo na área de projeto. 
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A UEVP2: Relevo aplanado com ocupação agrícola e urbano-industrial, caracteriza-se por uma 
paisagem fisiográfica de relevos de baixa altimetria, da bacia hidrográfica do rio Pele. Apresenta 
uma ocupação de uso do solo repartida em três dos principais usos sócio económicos, o urbano-
industrial, o dominante, seguindo-se o agrícola e povoamento florestal nas zonas de fisiografia de 
cumeada e de declives mais acentuados. 

A principal diferença entre a tipologia de ocupação de uso do solo pelo setor industrial, 
relativamente à UEVP1, é a sua disseminação pela área de estudo em pequenas unidades 
territoriais, o mesmo acontecendo com o povoamento florestal de pinhal e eucaliptal. Uma outra 
diferença é uma área de espaço agrícola, consequência de relevos mais aplanados. 

No Quadro 4.26 sintetizam-se as principais características das UEVP presentes na área de estudo. 

Quadro 4.26- Descrição das unidades espácio-visuais da paisagem da área de estudo. 

Unidades Espácio-Visuais da Paisagem Descrição geral 

UEVP1 –- Relevo modelado com ocupação 
florestal e urbano-industrial 

Área onde predomina o uso urbano-industrial e florestal de 
povoamentos florestais de pinhal e eucaliptal, numa zona 
fisiográfica de relevos modelados. 

UEV2P – Relevo aplanado com ocupação 
agrícola e urbano-industrial 

Área onde predomina o uso urbano-industrial e agrícola (culturas 
agrícolas de arvenses de regadio e pastagens), em relevos 
aplanados. 

4.10.4.3 Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes níveis de 
qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UEVP definidas, como forma de 
determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a uma metodologia qualitativa 
que incorpora atributos biofísicos, humanizados e estéticos, que apesar da sua subjetividade, 
pretendem avaliar as características visuais da paisagem. 

A qualidade visual da paisagem (QVP) é o resultado da conjugação das características do local, 
resultante dos principais elementos do território juntamente com a perceção do observador em 
termos visuais e estéticos. A QVP foi avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada 
uma das UEVP introduzida pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, 
uso de solo, valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos. 

Quadro 4.27- Descrição dos atributos que contribuem para a qualidade visual da paisagem da área 
em estudo. 

Atributos biofísicos:  
- Fisiografia 
- Presença de água 
- Valores biológicos 

Atributos humanizados: 
- Usos do solo 
- Grau de humanização e artificialização 
- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Atributos estéticos e percecionais: 
- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 
- Intrusões visuais/ elementos dissonantes 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a maior ou 
menor capacidade da UEVP de suportar o impacte visual. A CAVP está estritamente relacionada 
com a visibilidade, que por sua vez está dependente da morfologia do território e da ocupação do 
solo, pela influência que exercem no grau de exposição das componentes da paisagem aos 
observadores sensíveis, ou seja, à maior ou menor frequência de observação, que se tem a partir 
desses observadores (vias de comunicação, pontos notáveis da paisagem). Deste modo, a CAVP 
indica a capacidade que uma paisagem tem para absorver visualmente modificações ou 
alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual. 
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No caso em particular são as infraestruturas rodoviárias que promovem a maior frequência de 
observação. Na área de projeto o mesmo encontra-se confinado à área envolvente de relevos 
modelados de montes recortados com ocupação por povoamento florestal. 

Quadro 4.28- Descrição dos atributos que contribuem para a capacidade de absorção visual da 
paisagem (CAVP) da área em estudo. 

Atributos de visibilidade: 
- Exposição visual ou campo visual 
- Potenciais observadores sensíveis 

Por último, a avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na capacidade que a 
paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade ambiental, 
resultando da conjugação da QVP com a CAVP. A SVP é tanto mais elevada quanto mais elevada 
for a QVP e quanto mais baixa a CAVP. No Quadro 4.29 apresenta-se a matriz para obtenção da 
SVP. 

Quadro 4.29- Matriz para determinação da sensibilidade visual da paisagem. 
                                     CAVP 
QVP                             

CAVP. Muito Alta CAVP. Alta CAVP. Média CAVP. Baixa 

QVP. Nula Baixa Baixa Baixa Média 

QVP. Baixa Baixa Baixa Média Alta 

QVP. Média Baixa Média Média Alta 

QVP. Alta Média Média Alta Muito alta 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com SVP baixa é uma paisagem que pode suportar 
grandes alterações, mediante certas restrições próprias do local. Por outro lado, uma paisagem 
com uma SVP muito alta não se apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí 
resultar deterioração das suas características e da qualidade paisagística. 

De seguida procede-se à classificação paisagística de cada uma das UEVP em função de atributos 
paisagísticos (biofísico e ecológicos, humanizados, estéticos e de visibilidade) que permitem 
avaliar as características paisagísticas e visuais dominantes e a particularidade no contexto da 
área de estudo e da região onde se insere. No Anexo X do Volume III apresentam-se, 
respetivamente as cartas de qualidade visual (Carta 13) e de capacidade de absorção visual da 
paisagem (Carta 14). 

No que respeita à visibilidade da área de projeto na UEVP1, a mesma tem uma expressão quase 
nula, consequência de um território sem acessos viários principais. Acresce o facto de ser um 
território de relevo modelado com associação de uso do solo de povoamento florestal de 
eucaliptal, o que acentua a sua leitura de proximidade de paisagem, ou seja, uma paisagem 
contida na perspetiva de visualização. 

Quadro 4.30- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP1. 

QVP Baixa 

Atributos 
biofísicos: 

Área com cotas mais elevadas que as UEVP2. 
Relevo modelado. 

Atributos 
humanizados: 

Na área de projeto; espaço industrial de madeiras e de unidade de produção de misturas 
betuminosas, assim como um espaço de unidade industrial de britagem abandonada. Na 
proximidade a Oeste da área de projeto existe uma extensa área de depósito de terras e rochas 
resultantes de escavações. Na zona Oeste, início da rodovia de acesso ao futuro terminal (Rua da 
Industria) existe uma zona extensa de complexos industriais, nomeadamente Parque Industrial de 
Meães, Zona Industrial Vilarinho Parque, Lago Discount e Zona Industrial de Carvalhosa. 
Uso predominantemente urbano e industrial. 
Espaço florestal de resinosas e folhosas, essencialmente de pinheiro bravo e eucaliptal. 
Existem ainda povoações na margem direita do rio Pelhe, Ancede a Sul e a norte da área de estudo 
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Esmeriz.  

Atributos 
estéticos: 

Valores visuais Degradação visual da paisagem. 

Intrusões visuais Linha férrea. 

CAVP Alta 

Atributos de 
visibilidade: 

UEVP com baixo número de observadores permanentes, consequência de vias de comunicação, de 
acesso apenas à própria área de estudo, zona industrial, e com piso em terra batida (Rua Sete 
Fontes), o qual contribui para a inibição ao uso. Acrescente-se ainda a fisiografia e o uso do solo 
onde se inserem os mesmos, de terrenos modelados e com ocupação florestal densa. O relevo 
modelado, associado ao espaço urbano-industrial e florestal, confere um elevado confinamento 
visual. Na margem oposta à área de projeto a única via que percorre a linha de cumeada é a Avenida 
de São Cristovão, contudo o povoamento urbano que se desenvolve na sua margem funciona como 
tampão a possíveis visualizações para a área de projeto. Na zona de encosta existem vias 
secundárias de acesso restrito a espaços urbanos mais afastados da Avenida principal. Além do 
mais, a encosta tem uso florestal, o que contribui como barreira visual de eventuais utilizadores dos 
acessos locais. Todos estes factos contribuem para uma baixa exposição visual da área do projeto. 

 

Quadro 4.31- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP2 

QVP Média 

Atributos 
biofísicos: 

Zona de relevo aplanado, com baixo declive. A encosta com maior expressão na área de estudo e 
próxima da área de projeto é a encosta da margem esquerda do rio Pelhe, ou seja, a encosta entre o 
rio Pelhe e a povoação de Tapadas de declive pouco acentuado. O limite da sua cumeada faz parte 
da linha de festo estruturante da bacia hidrográfica do rio Pelhe com o rio Pele.  

Atributos 
humanizados: 

Uso do solo predominante constituído por espaço urbano concentrado e espaço industrial e florestal 
disperso. O uso agrícolas tem aqui maior representatividade. A povoação das Tapadas é a mais 
expressiva na zona, localizada na cumeada da encosta de proximidade à área de intervenção. 

Atributos 
estéticos: 

Valores visuais Relevo aplanado, rio, galeria ripícola, campos agrícolas. 

Intrusões visuais 
Não existem na encosta direta para a área de intervenção. Existe a Autoestrada 
do Minho (A3) na área do rio Pele. 

CAVP Média 

Atributos de 
visibilidade: 

Área de relevo aplanado, contudo, esta configuração territorial desenvolve-se após a linha de festo 
principal para este, pelo que não tem correspondente direta dos observadores à área de projeto. 
Este facto contribui para a restrição de visualização de observadores para a área de projeto.  

Do cruzamento da QVP e da CAVP obteve-se a sensibilidade visual da paisagem para a área de 
estudo (Quadro 4.32). Verifica-se que a área de estudo se insere numa área considerada com 
sensibilidade visual baixa, consequência de uma capacidade de absorção alta, pelo confinamento 
visual da área, e relativamente à qualidade visual do espaço de relevo modelado com ocupação 
florestal e urbano-industrial apresenta-se igualmente baixa. 

Quadro 4.32- Sensibilidade visual da paisagem das UEVP. 

Unidades Espácio Visuais da Paisagem QVP CAVP SVP 

UEVP1 – Relevo modelado com ocupação florestal e urbano-industrial. Baixa Alta Baixa 

UEVP2 – Relevo aplanado com ocupação agrícola e urbano-industrial. Média Média Média 

De acordo com a carta da sensibilidade visual da paisagem (Carta 15 no Anexo X do Volume III), 
verifica-se que a área da UEVP1 se insere numa área de baixa sensibilidade visual da paisagem, 
consequência de uma capacidade de absorção visual da paisagem alta, pelo confinamento visual 
da mesma ao espaço de território em si mesmo e o uso florestal associado, e pela baixa qualidade 
visual da paisagem do espaço de uso florestal com espécies de rápido crescimento e 
ecologicamente pobres, e também da pouca qualidade arquitetónica do espaço industrial e do 
próprio espaço urbano, ou seja, um espaço urbanístico desestruturante e dissonante. 
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4.11 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

4.11.1  Metodologia  

No âmbito do presente estudo a pesquisa realizada procurou identificar as ocorrências 
patrimoniais que de alguma forma se integram na área de intervenção do projeto e para as quais 
possa advir algum tipo de impacte. 

Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras 
ocorrências de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem o 
reconhecimento da história local. 

No Anexo XI (Volume III) apresenta-se o relatório técnico referente à componente do Património 
Arqueológico e Arquitetónico apresentando-se de seguida uma síntese dos aspetos mais 
relevantes relativos à caracterização da situação de referência. 

A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas 
essenciais: 

▪ Pesquisa documental; 

▪ Trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos 
construídos de interesse arquitetónico e etnográfico; 

▪ Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes âmbitos: 

▪ Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente, os imóveis classificados 
ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos 
diretores municipais e planos de ordenamento territorial; 

▪ Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando 
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em 
inventários da especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

▪ Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de 
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais. 

Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente estudo: 

▪ Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de dispersão de 
materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

▪ Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

▪ Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de recursos 
naturais; 

▪ Estruturas hidráulicas e industriais; 

▪ Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

▪ Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

▪ Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

4.11.2  Resultados 

4.11.2.1 Pesquisa documental 

A primeira referência histórica a Vila Nova de Famalicão é em 1205, quando D. Sancho I lhe 
concede Carta de Foral, no entanto a sua história remonta aos tempos pré-históricos. Vários são 
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os vestígios arqueológicos existentes integrados no neo-Calcolítico e na Idade do Ferro, sendo 
este último período um marco indiscutível da história desta região. 

O concelho de Vila Nova de Famalicão, tem inventariados seis monumentos megalíticos, 
destacando-se um conjunto de mamoas em Vermoim. Os povoados fortificados da Idade do 
Ferro, conhecidos como “castros”, frequentes por todo o Noroeste de Portugal, encontram-se 
representados no concelho por 10 ocorrências conhecidas. Localizados no topo das elevações, 
apresentam núcleos habitacionais, muralhas e fossos, tendo alguns tido uma continuidade de 
ocupação em Época Romana e Medieval. Destaca-se, pela importância o “Castro das Eiras/Monte 
das Eiras”, de planta ovalada, com cerca de 900 m no sentido NE-SO e 600m no sentido NO-SE, 
perfaz grosso modo 540.000m quadrados. Em toda a área se observam estruturas à superfície, 
mormente muralhas e taludes, que conferem ao relevo da estação um ordenamento topográfico 
em sequência de plataformas, muito provavelmente com a finalidade de aplanar a área de 
implantação de estruturas habitacionais. Nos anos 90 foi aqui identificado um monumento para 
banhos, composto pelos seguintes espaços funcionais: forno, câmara, antecâmara ou vestíbulo, e 
finalmente os pátios. A fechar a camara destaca-se uma laje de granito profusamente decorada 
denominada como "pedra formosa", sendo uma das mais emblemáticas da região (www.dgpc.pt).  

O período Romano encontra-se igualmente bem representado, são vários os locais com vestígios 
desta época, como é o caso da “Villa de S. João de Perelos”, ou do “Castro de S. Miguel o Anjo”. 
Destaca-se ainda a existência de algumas pontes, tradicionalmente classificadas como tendo 
origem romana, o que vai ao encontro da passagem da via romana que ligaria Porto a Braga. 
Refere-se pela proximidade a “Ponte da Lagoncinha” e “Ponte Velha” (www.dgpc.pt). 

Para a Idade Média, a ocupação humana é atestada pela existência de necrópoles “Igreja das 
Almas”, por diversas pontes, como é o caso da “Ponte de Serves”, classificadas como Monumento 
Nacional, 1 atalaia e vestígios diversos. Para os períodos subsequentes os vestígios são escassos, 
referindo-se apenas a continuidade da ocupação da necrópole da “Igreja das Almas” em época 
moderna, e a ocorrência de vestígios cerâmicos diversos, no âmbito dos trabalhos de prospeção 
para a implantação do Gasoduto Nacional (www.dgpc.pt). 

Por último, no concelho, será de referir a existência de 18 ocorrências, no universo total de 48, 
classificadas como sítio indeterminado. Tal situação indica a necessidade de realização de 
trabalhos arqueológicos mais aprofundados.  

O projeto localiza-se no limite das freguesias de Lousado e Esmeriz/Cabeçudos. Para estas 
freguesias o Endovélico tem inventariadas seis ocorrências arqueológicas, que denotam de facto a 
ocupação antiga do lugar (www.dgpc.pt) (Figura 4.84): 

▪ ”Ponte Velha”, corresponde a uma ponte de cronologia romana, sob o Rio Ervedoira; 

▪ “Ponte da Lagoncinha”, também de cronologia romana, classificada como Monumento 
Nacional; 

▪ “Lugar das Marcas”, testemunho de arte rupestre de cronologia indeterminada; 

▪ “Monte das Porta”, ponte de cronologia Medieval; 

▪ “Cabeçudos”, sítio indeterminado de cronologia Medieval Cristã; 

▪ “Estrada”, inscrição de cronologia indeterminada. 

 

 

http://www.dgpc.pt/
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Figura 4.84-  Ocorrências patrimoniais na área envolvente (Escala 1:25:000). 

Salienta-se, que apesar da sensibilidade arqueológica da área envolvente ao projeto, na área de 
incidência direta do projeto e respetiva acessibilidade não existem quaisquer ocorrências 
patrimoniais. 

4.11.2.2 Prospeção arqueológica  

A área de implantação do terminal ferroviário em análise corresponde a uma zona florestal, 
adjacente à linha do Minho, com um relevo bastante irregular, com alguns caminhos de terra 
batida e algumas áreas industriais (unidade de produção de misturas betuminosas e um parque 
de madeiras) que provocaram já alguma alteração no subsolo. O coberto vegetal é na sua maioria, 
denso, alternando entre o arbustivo e o arbóreo, o que determinou a classificação, de grande 
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parte da área com reduzida visibilidade do solo. Foi, no entanto possível, percorrer a totalidade 
da área, usando vários caminhos de terra batida e outras áreas com desmatações recentes.  

De um modo geral a prospeção foi condicionada pelo coberto vegetal, extremamente denso em 
grande parte da área. O eucaliptal, os acaciais e o mato rasteiro dominam a paisagem, o que 
dificultou a observação do solo e mesmo a realização de percursos lineares. A presença de 
diversos caminhos de terra batida ou de pé posto, facilitou quer a realização de percursos, quer a 
avaliação da estratigrafia existente. Por outro lado, os trabalhos de prospeção foram também 
facilitados, pela existência de algumas áreas desmatadas recentemente, ou com eucaliptal novo, 
assim como pela existência pelo corredor de uma linha elétrica que atravessa a área. 

Os trabalhos desenvolvidos levaram à identificação e registo de uma rede de caminhos 
tradicionais, em grande parte delimitados por muros de pedra seca em xisto, alguns em estado de 
ruína, com interesse do ponto de vista etnográfico. Tendo em consideração a sua dispersão 
espacial, e por serem estruturas de carácter linear, optou-se por considerar uma só ocorrência - 

denominada por ‘Sítio n.º 1 – conjunto de muros’ (Figura 4.85). 

 

Figura 4.85-  Caminho tradicional (à esquerda) e troço de muro em pedra seca (à direita). 

Por último será também de referir a identificação, embora fora do limite do projeto, de uma mina 

de água (Sítio n.º 2 – Mina de Água), de cronologia indeterminada. Esta estrutura hidráulica, 
reveste-se igualmente de importância etnográfica, demonstrando o aproveitamento dos recursos 
naturais pelo homem (Figura 4.86). 

 
Figura 4.86-  Mina de água. 

Na Figura 4.87 apresenta-se a localização de cada uma destas ocorrências. 
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Figura 4.87- Ocorrências patrimoniais na área do projeto (sem escala). 

 

Em relação ao acesso, o mesmo será efetuado a partir da beneficiação/alargamento da estrutura 
viária atualmente existente - Rua das 7 Fontes - cuja área adjacente também se apresenta, face à 
vegetação existente, com uma reduzida visibilidade do solo. 

A prospeção arqueológica desenvolvida não levou à identificação de ocorrências de valor 
arqueológico na área de incidência direta do projeto, sendo no entanto de referir a identificação 
de ocorrências de caracter etnográfico. 
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4.12 População e saúde humana 

4.12.1  Metodologia 

A área de implantação do Terminal Ferroviário do Lousado, localiza-se a cerca de 4,5 km a sul da 
cidade de Vila Nova de Famalicão, e a cerca de 1 km a nascente da Zona Industrial de 
Lousado/Ribeirão. 

A inserção ao nível da divisão administrativa do território é a seguinte: 

▪ Região Norte (NUT II) 

▪ Sub-região do Ave (NUT III); 

▪ Concelho de Vila Nova de Famalicão; 

▪ Freguesia de Lousado e união de freguesias de Esmeriz e Cabeçudos. 

Pretende-se conhecer a população nas vertentes sociais e económicas que caracterizam a área, 
direta ou indiretamente afetadas pelo projeto do Terminal Ferroviário. Esta caracterização é 
fundamental para a compreensão e explicitação das características e dinâmicas do ambiente 
humano suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em avaliação. 

A análise adotada para este estudo, feita com base nos dados do INE e IEFP, nomeadamente, 
recenseamentos gerais da população de 2001 e 2011 e estatísticas de desemprego de 2018/2019, 
é realizada sempre que possível à escala da freguesia e do concelho, efetuando-se igualmente, 
quando pertinente, um enquadramento à escala da sub-região do Ave. 

Na definição da área de estudo consideram-se duas escalas de análise: 

▪ A escala sub-regional (Ave) – em que a caracterização da situação atual se centra num 
conjunto de dimensões, cuja análise desagregada permite, por um lado, obter 
elementos relevantes para o enquadramento e contextualização da área mais restrita de 
intervenção do projeto e, por outro lado, perspetivar os impactes que a existência e 
funcionamento do projeto poderá proporcionar no contexto concelhio. As dimensões 
analisadas são as seguintes: 

o Povoamento e sistema urbano; 

o Estrutura demográfica; 

o Emprego; 

o Poder de compra; 

o Acessibilidades e mobilidade. 

▪ Escala local a qual corresponde à área de intervenção direta do projeto e sua envolvente 
próxima, na qual se farão sentir os impactes diretos e alguns dos impactes indiretos 
mais relevantes sobre a população e a sua vivência quotidiana, tendo em conta a 
ocupação e uso do território. 

Ao nível da saúde humana, a caracterização é realizada com base num conjunto de indicadores 
constantes do Perfil Local de Saúde que, no âmbito do presente estudo, se considera serem os mais 
adequados. 

Os Perfis Locais de Saúde foram desenvolvidos no âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde dos 
Departamentos de Saúde Pública das cinco Administrações Regionais de Saúde de Portugal 
Continental. O município de Vila Nova de Famalicão, no qual o projeto se localiza, insere-se no 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Famalicão. 
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4.12.2  Povoamento e sistema urbano 

A estruturação do sistema urbano caracteriza-se por uma variedade de formas complexa, com 
uma lógica de crescimento baseada na fixação de construção ao longo da rede de acessibilidades 
existente e pela necessidade de proximidade entre a habitação, a agricultura e a indústria. 

O concelho de Vila Nova de Famalicão é constituído atualmente por 34 freguesias. Com uma 
população, em 2011, de 133 832 habitantes, Vila Nova de Famalicão apresenta uma densidade 
populacional bastante elevada, correspondendo a 663,9 hab./km2, significativamente superior ao 
conjunto dos concelhos que integram a sub-região do Ave (410,7 hab./km2). Face às densidades 
populacionais (Quadro 4.33), constata-se que se está perante unidades territoriais de cariz 
urbano, com maior relevância no concelho de Vila Nova de Famalicão e freguesia de Lousado. 

Quadro 4.33- Densidades populacionais. 

Unidade territorial Hab./km2 

Ave 410,7 

Vila Nova de Famalicão 663,9 

Lousado 699,5 

União Freguesias 504,7 

Fonte: (INE, 2011) 

A maioria da população residente no concelho (56,7 %), residia em lugares com menos de 2 mil 
habitantes, exceituando-se a cidade de Vila Nova de Famalicão que concentra 33,5 % população 
residente e com características claramente urbanas (Quadro 4.34). 

A concentração da população na cidade de Vila Nova de Famalicão, não é alheia à concentração 
da maioria dos equipamentos e serviços de nível superior, das unidades industriais e também 
devido à proximidade dos principais eixos de acessibilidades com destaque para a A3 e A7. 

Quadro 4.34- Distribuição percentual da população residente segundo a dimensão dos lugares (2011). 

Unidade 

territorial 
Isolados 

Até 1.999 
habitantes 

2.000 a 4.999 
habitantes 

5.000 a 9.999 
habitantes 

10.000 a 
99.999 

habitantes 

>= 100.000 
habitantes 

Ave 0,8 49,2 10,5 7,3 32,1 0,0 

VN de Famalicão 0,7 56,7 2,6 6,6 33,5 0,0 

Fonte: (INE, 2011) 

4.12.3  Estrutura demográfica 

A análise de alguns indicadores demográficos permite concretizar melhor alguns dos aspetos 
referidos anteriormente. O Quadro 4.35 apresenta a variação do volume de população residente 
registada entre 1991 e 2011. 

Quadro 4.35- Evolução da população residente (1991 a 2011). 

Unidades territoriais 1991 2001 2011 
1991-2001 

(%) 
2001-2011 

(%) 
1991-2011 

(%) 

Ave 466 074 509 968 511 737 9,4 0,3 9,8 

Vila Nova de Famalicão 114 338 127 567 133 832 11,6 4,9 17,0 

Lousado 3 469 3 725 4 057 7,4 8,9 17,0 

União Freguesias 2 837 3 377 3 684 19,0 9,1 29,9 

Da leitura do quadro ressaltam os seguintes aspetos principais: 
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▪ Acréscimo da população residente em todas as unidades territoriais, destacando-se para 
o concelho de Vila Nova de Famalicão e para a união de freguesias de Esmeriz e 
Cabeçudos, com maior significado no período de 1991 a 2001; 

▪ Crescimento populacional da freguesia de Lousado com maior significado no período de 
2001 a 2011. 

As dinâmicas demográficas verificadas ao nível do volume da população no concelho de Vila Nova 
de Famalicão, não são alheias às boas acessibilidades e à proximidade de grandes centros 
urbanos, como Braga, Guimarães e Porto. 

As razões da evolução populacional podem ser explicadas através do resultado conjunto das 
variáveis demográficas: saldo de crescimento natural e saldo migratório. O saldo de crescimento 
natural é a relação entre os nascimentos e os óbitos. O saldo migratório é a relação entre os 
fluxos de entrada e saída da população. 

Durante a década de 2000 registaram-se no concelho de Vila Nova de Famalicão saldos de 
crescimento natural positivos, embora tenham vindo a diminuir de ano para ano (Figura 4.88). 

No que concerne ao saldo migratório, desde 2000 até 2007, e em 2009 e 2011, que a diferença 
entre o número de entradas e saídas por migração, tem sido positiva. Nos anos de 2008, 2010 e 
2012 o município registou saída de população com maior expressão no ano de 2012. 

 

Figura 4.88- Saldo de crescimento natural e migratório no concelho de Vila Nova de Famalicão 

Desta avaliação constata-se que o aumento da população residente registada no concelho de Vila 
Nova de Famalicão se deve ao maior número de nascimentos, mas também à migração da 
população proveniente de outros municípios. 

Relativamente à estrutura etária da população residente constata-se que mais de metade da 
população residente se encontra em idade ativa (Quadro 4.36). 

Quadro 4.36- Estrutura etária e Índice de Envelhecimento (2011) (Fonte: (INE, 2011). 

Unidades territorial 0-14 anos 

(%) 

15-24 anos 

(%) 

25-64 anos 

(%) 

≥ 65 anos 

(%) 

IE 

(%) 

Ave 15,5 12,3 57,5 14,8 95,1 

Vila Nova de Famalicão 16,2 12,0 58,1 13,8 85,3 

Lousado 16,0 11,9 55,9 16,2 101,5 

União de freguesias 17,3 11,6 58,7 12,4 71,5 

Fonte: (INE, 2011) 
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À exceção da freguesia de Lousado, todas as unidades territoriais em análise revelam que em 
média existe uma relação superior do número de jovens face ao número de idosos. Em 2011, no 
município de Vila Nova de Famalicão a relação era de 85 indivíduos com mais de 65 anos por cada 
100 indivíduos com menos de 14 anos.  

No entanto, analisando a evolução da população residente segundo o grupo etário, constata-se 
que a população tem registado uma tendência para o envelhecimento populacional, que não é 
assegurado pelas camadas jovens, na medida em que as faixas etárias com mais de 65 anos e 
entre os 25 a 64 anos tem vindo a aumentar e as camadas mais jovens a diminuir (Figura 4.89). 

 

Figura 4.89- Variação da população residente segundo o grupo etário. 

4.12.4  Emprego 

Em 2011, a taxa de atividade no concelho de Vila Nova de Famalicão (51,3%), era superior à 
média dos concelhos da sub-região do Ave (50,0%). Na última década intercensitária, observa-se 
uma alteração importante na dinâmica económica das unidades territoriais em análise, devido à 
diminuição da taxa de atividade (Quadro 4.37). 

Quadro 4.37- População economicamente ativa, taxas de atividade e desemprego (2001 e 2011). 

Unidade Territorial 

Taxa de 
atividade 

Taxa de 
desemprego Empregada 

2011 

Desempregada 2011 

Total 
Procura 1º 
emprego 

Procura de 
novo emprego 

2001 2011 2001 2011 N.º N.º % N.º % 

Ave 51,7 50,0 5,5 15,1 217 331 38 754 5 901 15,2 32 853 84,8 

Vila Nova de 

Famalicão 
52,9 51,3 5,2 14,9 58 368 10 248 1 533 15,0 8 715 85,0 

Lousado 51,4 50,0 5,1 11,7 1793 237 39 16,5 198 83,5 

União de freguesias 53,7 52,6 5,3 13,0 1687 251 31 12,4 220 87,6 

Fonte: (INE, 2001, 2011);  

Relativamente à taxa de desemprego registou-se um aumento, de forma muito significativa, em todas 
as unidades territoriais analisadas entre 2001 e 2011, destacando-se a freguesia de Lousado com 
menor acréscimo, apresentando valores (11,7%) abaixo da média das freguesias do concelho de Vila 
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Nova de Famalicão (14,9%). Este facto foi essencialmente devido ao efeito da crise económica de 2008 
que conduziu o País a um período de assistência financeira. 

Em 2011, observou-se uma clara tendência para o desemprego associado à população em idade ativa 
mais envelhecida, facto constatado, quer pela maior percentagem de população em idade ativa à 
procura de novo emprego (acima dos 80% em todas as unidades territoriais analisadas). 

Com o fim do período de assistência financeira, o país tem vindo a registar uma evolução positiva dos 
indicadores económicos, inclusivamente ao nível do emprego.  

Efetivamente, tendo em conta os dados mais recentes (2019) do emprego/desemprego do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), constata-se que a população desempregada registou um 
decréscimo face a 2011. Segundo os dados do centro de emprego (CE) de Vila Nova de Famalicão, em 
2019, em média, o total de desempregados registados no CE foi de 3442 desempregados dos quais 
90,5% (3114 desempregados) estavam à procura de novo emprego e 9,5% (329 desempregados) 
procuravam o primeiro emprego.  

Em 2011, o número de desempregados no CE de Vila Nova de Famalicão era de 10248, pelo que, 
comparando os dados de 2019 com os de 2011 (do CE de VNF) verificou-se uma redução de cerca de 
66% do número de desempregados (menos 6806 desempregados). A diminuição do número de 
desempregados não se registou apenas no município de Vila Nova de Famalicão, tendo sido transversal 
à sub-região do Ave. 

O efeito do envelhecimento populacional, apesar de pouco expressivo, coloca um desafio, 
nomeadamente na garantia da substituição da população ativa. O índice de renovação da 
população ativa mede a relação entre a população que está a entrar (20 a 29 anos) e a sair do 
mercado de trabalho (55 a 64 anos). 

O concelho de Vila Nova de Famalicão apresentava, em 2011, um índice de renovação da 
população ativa de cerca de 103, o que significa que existem 103 jovens, entre os 20 e 29 anos 
por cada 100 indivíduos dos 55 aos 64 anos, demonstrando que o concelho está no limite para 
conseguir renovar a sua população ativa (Quadro 4.38). 

Quadro 4.38- índice de renovação da população ativa. 

Unidade Territorial 
Índice de renovação da população 

ativa 

2001 2011 

Ave 194,1 103,0 

Vila Nova de Famalicão 200,7 103,4 

Lousado  165,1 103,5 

União freguesias 223,6 99,8 

Esta constatação é transversal às unidades territoriais em análise, tendo todas registado uma 
redução considerável no índice de renovação da população ativa, face a 2001, com maior 
destaque na União de Freguesias.  

Relativamente à população residente ativa empregada por sector de atividade, observa-se, em 
2011, que o setor secundário é o setor que mais população emprega, seguido do setor terciário, 
situação observada em 2001, nas unidades territoriais em análise (Figura 4.90). Em 2011, o setor 
secundário empregava metade ou mais de metade da população ativa de todas as unidades 
territoriais analisadas. O setor secundário apresenta um maior peso na empregabilidade da 
população ativa das freguesias, sendo superior à registada no município de Vila Nova de 
Famalicão (49,8%) o qual está na média dos concelhos da Sub-região do Ave (50,1%). 
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Ao nível do setor primário a empregabilidade é diminuta, representando sensivelmente 1% da 
população ativa da sub-região do Ave e concelho de Vila Nova de Famalicão, sendo que ao nível 
das freguesias a empregabilidade é ainda menor. 

 

Figura 4.90- População residente ativa empregada em 2001 e 2011, segundo os sectores de atividade. 

Em termos evolutivos, constata-se que apenas o setor terciário aumentou a empregabilidade, 
tendo a União de Freguesias registado a maior subida (38,2%).  

Nos restantes setores, primário e secundário, registaram-se decréscimos significativos (Figura 
4.91). Ao nível do setor primário, o decréscimo mais significativo registou-se na sub-região do Ave 
(49,7%) seguido da freguesia de Lousado (33,3%) e do concelho de Vila Nova de Famalicão 
(31,4%). 

Relativamente ao setor secundário, a maior decida da empregabilidade verificou-se na sub-região 
do Ave (31,1%) seguido do concelho de Vila Nova de Famalicão (28,3%). 

 

Figura 4.91- Variação da população ativa entre 2001 e 2011, por sector de atividade. 
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Analisando a distribuição da população empregada pelos ramos de atividade que integram os três 
sectores de atividade (Figura 4.92), observa-se que, em 2011, a indústria transformadora (C) e o 
comércio por grosso e a retalho (G) foram os ramos de atividade de maior empregabilidade no 
concelho de Vila Nova de Famalicão, empregando um total de 57,8% da população ativa. Este 
cenário é o espelho da empregabilidade na sub-região do Ave. 

De destacar, a importância da indústria transformadora, como o ramo de maior empregabilidade 
em todas unidades territoriais analisadas, empregando mais de 40% da população ativa, sendo 
que ao nível das freguesias, destaca-se a freguesia de Lousado com 50% da população ativa 
dependente da industria transformadora.  

 

Figura 4.92- População ativa empregada, segundo a classificação das atividades económicas (CAE-
Rev.3)(2011). 

Classificação segundo o CAE-Rev.3: 
A - Agricultura, Produção animal, caça, floresta e pesca 
B – Indústrias extrativas 
C – Indústrias Transformadoras 
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 
F – Construção 
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos  
H – Transportes e armazenagem 
I – Alojamento, restauração e similares 
J – Atividades de informação e comunicação 
K - Atividades financeiras e seguros 
L – Atividades imobiliárias 
M – Atividades de consultadoria, cientificas, técnicas e similares 
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 
O - Administração pública, defesa e segurança social 
P – Educação 
Q – Atividades de saúde e apoio social 
R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 
S – Outras atividades de serviços 
T – Atividades familiares empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio  
U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

Ao nível da indústria transformadora, destaca-se a indústria do vestuário e a fabricação de têxteis, 
como as atividades com maior peso na empregabilidade do ramo da indústria transformadora no 
concelho de Vila Nova de Famalicão, acima dos 50%. 
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4.12.5  Poder de compra 

Para análise do poder de compra, toma-se como referência o Indicador de Poder de Compra per 
Capita (IPC), construído pelo Instituto Nacional de Estatística. Este indicador é construído com 
base na análise de 20 variáveis, incluindo contribuições fiscais, rendimento coletável, valores de 
movimentos financeiros, indicadores de conforto, nível de instrução, equipamentos, número e 
dimensão das empresas, densidade populacional, entre outros. 

O Indicador compara as regiões e os concelhos com um padrão de referência (Portugal = 100), 
sendo que em 2017, os concelhos com maior IPC eram Lisboa (219,6), Porto (157,8) e Oeiras 
(156,5). 

Tendo em conta a sua composição, pode considerar-se, de forma mais ampla, o IPC como um 
indicador geral do “desenvolvimento” socioeconómico e, em certa medida, sociocultural, dos 
concelhos e um indicador da posição relativa de cada um na escala de desenvolvimento. 

O concelho de Vila Nova de Famalicão apresentava, em 2017, um valor de IPC (88,8) abaixo do padrão 
de referência (100,0) ocupando a octogésima posição (Figura 4.93). De 1993 a 2015, que o IPC do 
concelho tem registado uma tendência de crescimento, tendo-se mantido de 2015 para 2017. 

 
Fonte: PORDATA (2020) 

Figura 4.93- Poder de Compra per capita (1993 a 2017). 

4.12.6  Estrutura empresarial e diversificação da estrutura produtiva 

O Quadro 4.39 e a Figura 4.94 permitem obter uma noção geral da estrutura empresarial das 
unidades territoriais em análise. 

Em final de 2018, estavam sediadas na sub-região do Ave 41 257 empresas, 32,5% das quais no 
concelho de Vila Nova de Famalicão (13 425). O valor dos indicadores ‘número de pessoal afeto 
ao serviço nas empresas’ e ‘volume de negócios no concelho de Vila Nova de Famalicão’, 
representa 33,5% e 41,8%, respetivamente, do valor global dos concelhos que integram a sub-
região do Ave. 

Quadro 4.39- Número de empresas, pessoal ao serviço e volume de vendas segundo o CAE-Rev.3 em 
31.12.2018. 

Indicadores Ave V.N. Famalicão 

Número de empresas 41 257 13 425 

Pessoal ao serviço nas empresas 162 105 54 290 

Número médio de trabalhadores por empresa 3,9 4,1 

Volume de negócios das empresas (milhões de 

euros) 
12 402 459 5 192 050 
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Perante estes dados, constata-se que a atividade económica do concelho de Vila Nova de Famalicão 
face ao conjunto dos concelhos da sub-região do Ave é muito significativa. De facto, de acordo com a 
informação da densidade das empresas não financeiras por km2 constante do portal da PORDATA, o 
concelho de Vila Nova de Famalicão ocupa a posição 26 do total dos concelhos, constatando-se assim 
que se está em presença de um município com uma atividade económica muito dinâmica, evidência 
corroborada pelo volume de negócios. 

O volume de negócios do concelho de Vila Nova de Famalicão registado no final de 2018, foi da ordem 
dos 5 000 milhões de euros, sendo um valor significativo face ao conjunto dos municípios de integram a 
sub-região do Ave, o que revela um contributo significativo no PIB. De acordo com as estatísticas do INE 
(2017) referentes ao comércio internacional, um quinto das exportações está concentrada em 3 
concelhos, sendo o concelho de Vila Nova de Famalicão o terceiro mais exportador do país e o mais 
exportador da região norte. 

Através da análise da Figura 4.94, verifica-se que os ramos de atividade com maior número de 
empresas com sede na sub-região do Ave são os ramos G (comércio por grosso e a retalho; reparações 
automóveis, motociclos), C (Indústria Transformadora) e N (Atividades administrativas e dos serviços de 
apoio). Estes três ramos de atividade, dois do setor terciário (G e N) e um do setor secundário (C), em 
conjunto representam 46% das empresas sediadas nos concelhos da sub-região do Ave em 2018. 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte – 2018. 

Figura 4.94- Empresas com sede na sub-região do Ave e concelho de Vila Nova de Famalicão, segundo o 
CAE-Rev.3 em 31.12.2013. 

Ao nível do concelho o número das empresas sediadas em Vila Nova de Famalicão, seguem a mesma 
tendência da sub-região do Ave no que diz respeito aos ramos de atividades com maior número de 
empresas, em que os ramos de atividade C, G e N representam 46% do total das empresas do 
concelho. 

Relativamente à indústria transformadora, por se tratar do ramo de atividade que tipicamente mais 
contribui para as exportações, constata-se que o número de empresas sediadas quer na sub-região do 
Ave quer no concelho de Vila Nova de Famalicão não se destaca das restantes atividades. No entanto, 
de acordo com a Figura 4.92, verificou-se que em termos de emprego é o ramo de atividade que mais 
contribui para a empregabilidade, empregando mais de 40% da população ativa. 

No que diz respeito ao ramo dos transportes e armazenagem (H), com particular interesse em função 
do projeto em análise neste EIA, observa-se que no concelho de Vila Nova de Famalicão este ramo 
representa 1% do total de empresas sediadas no concelho, valor semelhante ao registado para a média 
dos concelhos da sub-região do Ave. 
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Embora os dados estatísticos incluam outras atividades que não apenas as ligadas à logística e 
transporte de mercadorias, e se refiram às empresas com sede em cada um dos concelhos, os dados 
referentes a este ramo da atividade podem ser tomados como indicadores aproximativos em relação a 
esta atividade. 

4.12.7  Acessibilidades e mobilidade 

Acessibilidades 

O concelho de Vila Nova de Famalicão, é servido por acessos rodoviários e ferroviários. Em termos 
de rede rodoviária, o concelho de Vila Nova de Famalicão, apoia-se na rede que foi planeada para 
servir o litoral do país, distando cerca de 41 km do Porto, 34 km de Guimarães, 23 km de Braga e a 
85 km da fronteira com Espanha. Trata-se de uma rede linear que ao longo do seu percurso 
permite o acesso a eixos estruturantes a partir dos quais se estabelece a ligação a todas as regiões 
do País e à rede internacional. 

Tem uma localização geográfica privilegiada, pelo facto de estar inserido numa região com uma 
excelente rede de acessibilidades tão diversificada, das quais se destacam (Figura 4.95): 

▪ A3 – Auto-estrada 3, pertencente à rede fundamental de estradas: estabelece a ligação 
Porto – Valença, tendo continuação para sul pela A1; 

▪ A7 – Auto-estrada 7, pertencente à rede fundamental de estradas: estabelece a ligação 
Póvoa de Varzim-Vila Pouco de Aguiar no cruzamento com a A24; 

▪ EN 14 – Estrada Nacional 14, pertencente à rede complementar de estradas: estabelece 
a ligação Braga – Porto, passando por Trofa e Famalicão; 

▪ EN 104 – estrada Nacional 104, pertencente à rede complementar de estradas: 
estabelece a ligação Azurara – Santo Tirso. 

Os eixos rodoviários, pertencentes à rede fundamental de estradas (Auto-Estradas), são vias de 
comunicação com maior interesse nacional, uma vez que servem de apoio a toda a rede 
rodoviária nacional assegurando a ligação entre os centros urbanos com influência supra-distrital 
e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras. 

Na região em análise, quer a A3 quer a A7, apresentam um perfil transversal de 2x2 vias com 
separador central e um bom estado de conservação do pavimento betuminoso. 

Ambas autoestradas, possuem elevada capacidade dado que foram dimensionadas para um nível 
de serviço B (conforme o Decreto-lei nº 222/98 de 17 de julho), isto é, devem assegurar correntes 
de tráfego estáveis e permitir uma razoável circulação aos condutores. 

A área de implantação do projeto é servida a poente pela EN 14 e sul pela EN 104. Estas vias 
integram a rede complementar de estradas, cuja função está em assegurar a ligação entre a rede 
fundamental de estradas e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia. 
Apresentam um perfil transversal de 2x1 via e um bom estado de conservação do pavimento 
betuminoso. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de julho, os eixos que constituem a rede 
complementar de estradas devem assegurar um nível de serviço C, ou seja, condições de 
circulação relativamente estáveis, embora com restrições quanto à velocidade e a ultrapassagens 

A área de implantação do Terminal Ferroviário encontra-se bem localizada face aos eixos 
rodoviários acima referidos. O principal acesso rodoviário é a EN 14 a qual permite um acesso 
rápido à A3 e A7, a norte. A sul a EN 14 em conjunto com a EN 104 permitem o acesso à A3. De 
referir que a A7 permite a ligação à A28 a poente e à A24 a nascente. Face aos eixos rodoviários e 
às suas ligações, é fácil chegar a qualquer ponto do país ou da Europa. 
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Figura 4.95- Rede de acessibilidades de interesse nacional. 

Neste contexto, a rede viária nas imediações desta área de implantação do Terminal Ferroviário 
apresenta boas características técnicas, um bom estado de conservação, e o dimensionamento 
delas confere-lhes uma grande reserva de capacidade, conferindo um largo período de 
operacionalidade. 

Ao nível local, o acesso à área de Terminal Ferroviário, efetua-se através de um arruamento que 
atravessa longitudinalmente a Zona Industrial. A partir deste arruamento, o acesso realiza-se 
através de um arruamento atualmente em terra batida com uma extensão de aproximadamente 
1,1 km (Figura 4.96). Atualmente, por este acesso circulam veículos pesados para aceder a uma 
unidade de produção de misturas betuminosas e um parque de madeiras. 

Além da rede de estradas, a região é servida pela rede ferroviária nomeadamente pela linha do 
Minho, a qual se encontra eletrificada até Nine. Permite o acesso a toda a faixa do litoral entre 
Porto e Valença e Espanha. Esta linha tem ligação com a linha do Norte no Porto, permite a 
ligação como ramal de Braga, a norte, e com o Porto de Leixões. 
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Figura 4.96- Acessibilidade local. 

De salientar, de acordo com o plano de investimentos da REFER (Ferrovia 2020), que a linha do 
Minho, no troço entre Nine e Valença (Fronteira), estão previstas um conjunto de ações que se 
caracterizam pela eletrificação de toda a Linha do Minho com instalação de catenária entre Nine e 
Valença (Fronteira), instalação de sinalização eletrónica e telecomunicações, adequação de 
layouts, construção de novas estações técnicas para o cruzamento de comboios de mercadorias e 
intervenções em obras de arte e passagens de nível. 

A modernização da Linha do Minho vai permitir, de acordo com o plano de investimentos, uma 
melhoria: 

▪ Da ligação dos serviços ferroviários internacionais de passageiros e mercadorias com a 
Galiza; 

▪ Da mobilidade dos passageiros da área do Grande Porto, quer nas deslocações internas, 
quer nas deslocações desta área com outras a norte; 

▪ Do transporte ferroviário de mercadorias, designadamente, nas relações de Portugal 
com a região espanhola da Galiza. 

Em suma, a área de implantação do Terminal Ferroviário apresenta uma localização privilegiada 
face à rede de acessibilidades, que proporcionam uma grande proximidade às principais 
interfaces de mercadorias e passageiros da região. 
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Tráfego 

No âmbito do desenvolvimento do projeto do terminal ferroviário foi elaborado um estudo de 
tráfego o qual teve como objetivo a análise prévia do desempenho da rede rodoviária envolvente ao 
empreendimento a construir, bem como analisar os efeitos na rede rodoviária resultantes da 
implantação do projeto. 

Por forma a garantir que as condições de acessibilidade são satisfeitas no desenvolvimento do projeto 
em avaliação, foi efetuada uma caracterização ao nível das condições de circulação do tráfego 
rodoviário na situação atual e a previsão dos impactes futuros resultantes da implantação do projeto 
estimados para os anos de 2021 e 2031. 

A rede de acessibilidades avaliada no âmbito do estudo de tráfego, centrou-se na EN 14, EN 104 e vias 
locais de acesso (Figura 4.97). 

 
Figura 4.97- Rede de acessibilidades avaliadas no estudo de tráfego. 
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Figura 4.98- Localização dos postos de contagem realizados (Fonte: Estudo de Tráfego). 

Quadro 4.40- Descrição dos postos de contagem. 

Posto Localização 

P1 Interseção prioritária entre a rua Cavadas, rua 7 fontes e rua continental Mabor 

P2 Interseção prioritária entre a EN 14/Av. Portas do Moinho e a Av. Rio Ave 

P3 Interseção giratória entre a EN 14, a rua Meães e a rua da União 

P4 Interseção giratória entre a EN 14, a Av. D. Pedro V, rua D. Infante Henrique e a rua Camilo Castelo Branco 

P5 Interseção giratória entre a EN 14, a Av. D. Afonso Henriques e a via d aceso à A7 

P6 Interseção giratória entre a EN 104 e a via de acesso à A3 

Para a identificação das horas de ponta da área de estudo, foi analisado o total de movimentos dos 
postos de contagem a partir dos quais foi determinada a distribuição dos volumes de tráfego ao longo 
do dia. Das contagens efetuadas constatou-se que os maiores volumes de procura horária se 
registaram nos períodos das 8h00 às 9h00, na hora de ponta da manhã de dia útil (HPM DU), e das 
16h45 às 17h45, na hora de ponta da tarde de dia útil (HPT DU).  

Na Figura 4.99 estão representados os movimentos contados e os valores registados nas horas de 
ponta dos postos de contagem. 



 

 

Pág. 208 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

 
Figura 4.99- Movimentos e volumes contados (uvle) nas horas de ponta dos postos de contagem. 
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A partir dos resultados das contagens direcionais foram determinadas as matrizes de fluxos 
Origem/Destino para os períodos de ponta horária da manhã e da tarde de dia útil. 

Através das matrizes de fluxos Origem/Destino obtidas foi efetuada a análise às condições de 
circulação, cujas conclusões se apresentam no Quadro 4.41. 

Quadro 4.41- Principais conclusões do desempenho atual da rede de acessibilidades (TIS, 2020). 

Postos de contagem Conclusões 

P1 
Atrasos na circulação nos movimentos com origem na Rua Continental Mabor, nomeadamente 
na hora de ponta da manhã. 

P2 
Atualmente o movimento 4 (da Avenida Rio Ave para EN14 Sul) apresenta atrasos significativos, 
tanto na HPM, como na HPT de dia útil. Os restantes movimentos não prioritários revelam boas 
condições de circulação. 

P3 
Existência de boas condições de circulação na situação atual, em ambas as horas de ponta 
avaliadas. Todos os ramos de entrada na rotunda apresentam tempos de atraso médios por 
veículo inferiores a 25 segundos e taxas de utilização abaixo dos 80%. 

P4 
No cenário atual registam-se condições de circulação satisfatórias em ambas as horas de ponta 
analisadas, com tempos médios de atraso máximos de 25 segundos por veículo e uma taxa de 
utilização máxima de 89%. 

P5 
Existência de boas condições de circulação em ambas as horas de ponta de dia útil. O tempo 
médio de atraso máximo estimados é de 25 segundos por veículo, correspondendo a uma taxa 
de utilização máxima de 89%. 

P6 
Registam-se atualmente condições de circulação bastante satisfatórias em ambas as horas de 
ponta analisadas, com tempos médios de atraso máximos de 10 segundos por veículo e uma 
taxa de utilização máxima de 79%. 

Com base nos valores obtidos nos postos de contagem de tráfego e com base na informação recolhida 
respeitante à oferta rodoviária, foi modelada a rede em estudo e obtidos os volumes de tráfego 
constatando-se que a EN14 e a EN 104 são as vias que atualmente apresentam maior volume de 
tráfego (Figura 4.100). 

Mobilidade 

A caracterização da mobilidade é efetuada com base no estudo das deslocações pendulares da 
população residente no concelho de Vila Nova de Famalicão. A análise das deslocações 
pendulares, nomeadamente através da informação relativa ao tempo gasto e os meios de 
transporte utilizados nos percursos casa-escola e casa-trabalho, assume um papel importante na 
avaliação das condições de vida da população. 

De acordo com os censos de 2011, a percentagem da população residente no concelho de Vila 
Nova de Famalicão que trabalha ou estuda noutro município é de 23,6%, correspondendo a 
31 584 habitantes da população residente. Ao nível das freguesias, constata-se que a proporção 
da população que trabalha ou estuda noutro município é superior à do município de Vila Nova de 
Famalicão. Na Freguesia de Lousado a proporção é de 31,3% da população residente (1 270 
habitantes) e na União de Freguesias é de 24% (884 habitantes), a deslocar-se para outro 
município para trabalhar ou estudar. 

Face às deslocações pendulares da população para outros municípios, os fluxos no interior do 
município de Vila Nova de Famalicão são da ordem dos 69%, facto que se explica pela elevada 
concentração de atividades económicas. A duração média das deslocações pendulares da 
população residente (empregada ou estudante) do concelho de Vila Nova de Famalicão, é de 
cerca de 16 minutos. Ao nível da freguesia a duração das deslocações é semelhante fixando-se, 
em 2011, em 15,7 minutos, para os residentes em na freguesia de Lousado e 15,2 minutos para os 
residentes na União de Freguesias Cabeçudos e Esmeriz. 
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Figura 4.100- Tráfego Médio Diário (Ligeiros – L e Pesados P da rede de acessibilidades avaliada no estudo 

de tráfego (Fonte: Estudo de Tráfego). 

As deslocações pendulares, no concelho de Vila Nova de Famalicão, são maioritariamente 
efetuadas através do uso do automóvel ligeiro como condutor ou como passageiro (67,9 %), 
sendo que 48% das deslocações em automóvel ligeiro são efetuadas como condutor (Figura 
4.101). 

Quanto às freguesias de Lousado e União de freguesias, a utilização do transporte ligeiro nas 
deslocações pendulares é semelhante ao registado no município, 65,6 % e 71,6 % respetivamente, 
sendo que 47,7 % e 50,3 %, respetivamente, das deslocações em automóvel ligeiro são efetuadas 
como condutor. 

De destacar as deslocações realizadas a pé, como o segundo modo de transporte mais utlizado 
quer no concelho de Vila Nova de Famalicão (14,9%), quer nas freguesias analisadas.  

O uso de transporte coletivos públicos (autocarro, transporte coletivo da empresa ou da escola 
metro e comboio) é responsável por 15,1% das deslocações do município, 18,3 % das deslocações 
da freguesia de Lousado e 15,6 % na União de Freguesias. 

EN14 

EN104 

Terminal 
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O transporte coletivo mais utilizado é o autocarro, quer no município quer nas freguesias analisadas. 
No concelho de Vila Nova de Famalicão o uso do autocarro é efetuado por 8,5 % das pessoas que se 
deslocam para fora da unidade territorial. Nas freguesias de Lousado e União de freguesias o uso do 
autocarro é de 8,7 % e 10,9 %, respetivamente. O comboio é utilizado por 1,9 % da população nas 
deslocações pendulares do município e, superior nas freguesias com destaque para a freguesia de 
Lousado representando 7,1 % das deslocações. 

 

Figura 4.101- Principal meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares 

No município de Vila Nova de Famalicão, o serviço público de transporte de passageiros, é assegurado 
por três operadores de transporte público, que asseguram as ligações quer no interior do município 
quer nas ligações a outros municípios, nomeadamente, Arriva, Transdev e Autoviação Pacense/Landim. 

O município conta com um Centro Coordenador de Transportes, localizado na estação rodoviária, o 
qual procura criar as melhores condições para as milhares de pessoas que diariamente utilizam os 
transportes públicos de passageiros com chegada e partida da cidade.  

Recentemente foi constituída a MobiAve, uma Associação de Municípios de Fins Específicos que vai 
passar a gerir o sistema de transportes públicos rodoviários nos Municípios de Santo Tirso, Trofa e 
Famalicão, a qual envolveu uma parceria com concelhos que fazem parte de entidades intermunicipais 
diferentes, nomeadamente a Área Metropolitana do Porto e a Comunidade Intermunicipal do Ave.  

Perspetiva-se que a MobiAve entrará em funcionamento no segundo semestre de 2020. Terá como 
objetivo prestar serviço público de transporte de passageiros, num esforço conjunto para melhorar o 
serviço prestado a uma população estimada em cerca de 250 mil habitantes. 

4.12.8  Comunidade local 

Nos pontos anteriores procurou-se desenvolver uma análise de enquadramento da área de 
implantação do terminal ferroviário nas dinâmicas socioeconómicas e socio territoriais da sub-
região do Ave. De seguida, procede-se, a uma análise mais localizada referente à área de 
intervenção do projeto e sua envolvente próxima. 

A área de intervenção direta do projeto em análise, desenvolve-se ao longo da linha do Minho e 
caracteriza-se por uma ocupação maioritariamente florestal, sobretudo de eucalipto, seguido de 
áreas artificializadas que correspondem na realidade a áreas de ocupação industrial. Estas áreas 
correspondem a uma unidade de produção de misturas betuminosas, uma unidade de britagem 
já desativada e uma unidade de parque de madeiras. 

A área envolvente, caracteriza-se pelo predomínio dos povoamentos florestais dominados pelo 
eucalipto, sobretudo na zona a poente, e por campos agrícolas a sudoeste (vinha) e a nascente ao 
longo do vale do rio Pelhe. 
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A poente destaca-se a presença da Zona Industrial de Lousado, na qual operam cerca de sete 
dezenas de empresas, cuja atividade é bastante diversificada, destacando-se a industria têxtil, 
metalomecânica, indústria de pneus, armazéns de materiais de construção, oficinas de reparação 
automóvel, etc. 

Em termos de aglomerados populacionais, na zona envolvente destaca-se a presença de vários 
aglomerados populacionais, nomeadamente, Esquinheira/Esmeriz a norte, Belo Monte a 
noroeste, Aldeia Nova e Ancide a sul e a nascente Santa Catarina. Estes aglomerados apresentam 
características de uma ocupação territorial dispersa que se desenvolve ao longo da rede de 
acessibilidades que lhes dá acesso. 

De acordo com os dados disponíveis do INE para as unidades territoriais de menor dimensão 
(subsecção estatística), em 2011, residiam nestes aglomerados 2298 habitantes: 678 habitantes 
em Belo Monte, 354 habitantes em Esquinheira, 311 habitantes em Aldeia Nova, 30 habitantes 
em Ancide e 925 habitantes em Santa Catarina.  

Nas subsecções que confinam com a área de implantação do Terminal Ferroviário, em 2011, 
residiam 657 habitantes, distribuídos por 242 edifícios e 249 alojamentos (Figura 4.103). Deste 
conjunto de edifícios, de destacar, pela sua proximidade, cerca de uma dezena de edifícios no 
lugar de Esquinheira na zona norte do terminal ferroviário (Figura 4.102) e dois edifícios a sul do 
terminal ferroviário no lugar de Ancide (Figura 4.104). 

 
Figura 4.102- Edifícios de Esquinheira adjacentes ao terminal ferroviário. 
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Figura 4.103- População residente nas subsecções em torno do local de implantação do projeto, em 2011. 
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Figura 4.104- Edifícios de Ancide a sul da área de implantação do terminal ferroviário. 

O acesso à área de intervenção, é efetuado por intermédio de um caminho em terra batida em 
muito mau estado de conservação (rua das 7 Fontes) através do qual atualmente o tráfego 
pesado acede à unidade de produção de misturas betuminosas, em funcionamento, e ao parque 
de madeiras. Esse acesso tem início na Zona Industrial de Lousado localizada a poente da área de 
implantação do projeto e a partir da qual se acede à EN14. 

De salientar, que a área de implantação do terminal ferroviário é atravessada por quatro 
caminhos vicinais (Figura 4.105). São caminhos em terra batida, que permitem a circulação de 
veículos embora condicionada pela estreita largura do perfil transversal, inferior a 4 m (Figura 
4.106. 
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Figura 4.105- Caminhos vicinais na área de implantação do terminal ferroviário. 

Estes caminhos permitiam o acesso às propriedades rurais existentes neste local e em alguns 
casos permitem a ligação entre lugares, funcionando essencialmente como trânsito rural. 

Ao longos das últimas décadas, com o abandono acentuado da atividade agrícola e com o 
desenvolvimento das zonas rurais que originou a construção de novas vias rodoviárias, estes 
caminhos vicinais foram progressivamente deixando de ter importância pelo que a sua utilização 
diminuiu e, em alguns casos, face ao abandono não permitem a circulação de qualquer veículo. 
Na Figura 4.105 identificam-se os caminhos que na área de implantação do projeto ainda 
possuem algum tipo de utilização. 
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Os caminhos identificados na Figura anterior com o número ‘1’ e com o número ‘2’ permitem 
efetuar atravessamentos na área. O caminho 1 é utilizado para deslocações entre a zona de 
Ancide a sul e a zona de Esquinheira e Esmeriz a norte. O caminho 2 facilita o acesso a algumas 
propriedades na zona nascente da linha do Minho através de uma passagem inferior à linha. 

Os caminhos 3 e 4 são caminhos em zona de monte, com declives acentuados, que permitiam o 
acesso às propriedades aí existentes. De referir que atualmente o proponente do projeto do 
terminal ferroviário é proprietário de grande parte da área de implantação do terminal que é 
atravessada por estes caminhos pelo que os mesmos já não servem a população. 

 
Figura 4.106- Caminhos vicinais presentes no interior da área de implantação do terminal ferroviário 

(caminho 1 à direita e caminho 2 à esquerda). 

Ao nível do cadastro, as áreas de implantação do terminal e da via de acesso ocupam um total de 
23 propriedades, 13 na área de implantação do terminal ferroviário e 10 na área de implantação 
da via de acesso, sendo que no caso do terminal grande parte já foi adquirida pelo proponente do 
projeto 

Na Figura 4.107 e no Quadro 4.42 identificam-se as propriedades presentes na área de 
implantação do projeto apresentando-se os usos do solo existentes. No Quadro 4.42 distingue-se 
aqui o uso do solo constante da COS’18 do uso do solo efetivamente existente na propriedade. 

Ao nível do cadastro a área de implantação do terminal ferroviário já foi maioritariamente 
adquirida pela MEDWAY (área identificada com o n.º 1 na Figura 4.107) encontrando-se as 
restantes propriedades em processo de aquisição, algumas das quais já com contrato de 
promessa de compra e venda assinado. 

A área de implantação do terminal ocupa na integra as propriedades 1, 7, 9, 14, 22 e 23. As 
propriedades 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 serão ocupadas parcialmente. 

A área de implantação da via de acesso ocupa parcialmente as propriedades 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12 e 13. 

Destaca-se a inexistência da classe ‘áreas em construção’. Estas áreas, identificadas pela COS’18 
nas propriedades 1, 2, 7 e 8 estão na realidade ocupadas por um aterro de inertes (terras e 
rochas) provenientes de outros locais e aí depositados (no caso da propriedade 2), indústria (na 
propriedade 7), industria desativada (na propriedade 1), vacaria e moradia (na propriedade 8). 

Ressalva-se ainda a inexistência de povoamentos de pinheiro-bravo e o facto dos povoamentos 
de eucalipto estarem em muitos casos ocupados por acácias. 

No que respeita aos ‘mosaicos culturais e parcelares complexos’ identificados pelo COS18 nas 
propriedades do extremo norte da área de intervenção (junto ao aglomerado populacional de 
Esquinheira) trata-se de áreas de uso agrícola onde ocorrem mosaicos parcelares inferiores à 
UMC (unidade mínima cartográfica que é igual a 1 ha). Correspondem a combinações 
diversificadas entre culturas temporárias de regadio, culturas temporárias de sequeiro, pastagens 
melhoradas e culturas permanentes. 
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Figura 4.107- Cadastro da área de intervenção e respetivo uso do solo de acordo com a COS’18. 

Contudo, os mosaicos culturais e parcelares complexos em causa caracterizam-se atualmente 
pela presença de áreas de vegetação herbácea/pastagem. 
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Quadro 4.42- Cadastro da área de intervenção e respetivo uso do solo. 

N.º 
Propriedade 

Área da 
propriedade 

(m2)19 
Ocupação do solo COS18 Uso do solo efetivo20 

Terminal ferroviário 

1 169 180 
Áreas em construção 

Floresta de eucalipto 

Industria desativada 

Floresta de eucalipto 

7 10 584 Área em construção 
Indústria (unidade de produção de 
misturas betuminosas) 

9 9 434 Floresta de eucalipto Floresta de eucalipto 

14 17 485 
Áreas em construção 

Rede ferroviária e espaço associado 

Indústria 

Rede ferroviária e espaço associado 

15 5 450 
Floresta de eucalipto 

Agricultura com espaços naturais 

Floresta de eucalipto 

Agricultura com espaços naturais 

16 6 447 
Floresta de eucalipto Floresta de eucalipto 

17 2 868 

18 3 008 Floresta de eucalipto Floresta de eucalipto 

19 3 283 

Floresta de eucalipto 

Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

Floresta de eucalipto 

Vegetação herbácea 

20 2 182 

Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

Vegetação herbácea 21 725 

22 134 

23 142 
Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

Mosaicos culturais e parcelares 
complexos 

Acesso 

2 

102 246 Áreas em construção 

Floresta de eucalipto 

Floresta de Pinheiro Bravo 

Área degradada - Aterro de inertes 

Floresta de eucalipto/Acacial 

3 

38 998 Áreas em construção 

Floresta de eucalipto 

Floresta de Pinheiro Bravo 

Floresta de eucalipto muito degradada 
invadida por acácias 

4 

131 922 Áreas em construção 

Vinha 

Floresta de eucalipto 

Vinha 

Floresta de eucalipto 

5 
70 984 Floresta de eucalipto 

Indústria 

Floresta de eucalipto 

Indústria 

6 23 213 Floresta de eucalipto Floresta de eucalipto 

8 9 074 Área em construção  Moradia e vacaria 

10 36 608 Indústria Indústria 

11 3 681 Áreas em construção Áreas em construção 

12 11 149 Floresta de eucalipto Indústria 

13 1 708 Indústria Indústria 

                                                 
19 Na ausência de informação de projeto, a área da propriedade correspondente ao acesso foi determinada através do ArcGis 
20 Uso do solo determinado na sequência do trabalho de campo realizado durante a realização do EIA. 
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4.12.9  Saúde humana 

O ACeS Famalicão abrange uma população residente de 131 909 habitantes, representando cerca de 
3,7% da população da região Norte.  

Entre os censos de 2001 e 2011 a população do ACeS aumentou 4,9%. O índice de 
envelhecimento tem vindo a aumentar, mas com valores inferiores ao da Região Norte e ao do 
Continente. A esperança de vida à nascença tem vindo a aumentar em ambos os sexos e é 
sobreponível do valor da Região Norte e do Continente, sendo de 81,8 anos (triénio 2015-2017). A 
taxa de natalidade, também tem vindo a aumentar, apresentando valores superiores aos da 
Região Norte (ACes Famalicão, 2018). 

Os indicadores de saúde considerados no presente estudo são os seguintes: 

▪ Proporção de nascimentos pré-termo - (Nº de nados vivos de gestações com menos de 37 
semanas / Nº total de nados vivos, numa determinada área geográfica e num determinado 
período de tempo) x 100; 

▪ Taxa de mortalidade infantil - (Nº total de óbitos de crianças com menos de um ano de idade / 
Nº de nados vivos) x 1000; 

▪ Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte (todas as idades) - (Nº de 
óbitos por grandes causas / Nº total de óbitos, numa determinada área geográfica e num 
determinado período de tempo) x 100; 

▪ Taxa de mortalidade padronizada pela idade (< 75 anos) - Valor que permite a comparação de 
mortalidade por grupos de causas de morte entre diferentes regiões, retirando o efeito que a 
variável idade tem sobre a mortalidade, num determinado período de tempo; 

▪ Morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários - Nº de utentes com diagnóstico ativo na lista de 
problemas, de acordo com a classificação ICPC-2 /Nº total de utentes com inscrição cativa no 
ACeS(Região) na data de referência do indicador) x 100; 

A proporção de nascimentos pré-termo no triénio 2015-2017, foi de 8,9% em Famalicão, 
encontrando-se acima dos valores da Região Norte (8,0 %) e do Continente (8,0 %). A proporção 
de crianças com baixo peso à nascença (9,0% no triénio 2015-2017) apresenta uma tendência 
global crescente, de forma ligeiramente superior à Região Norte e Continente (8,9% e 8,8% 
respetivamente). 

A mortalidade infantil registada no ACeS de Famalicão, apresenta uma tendência crescente desde 
o triénio 2010-2012, e os valores registados têm amplas variações devido ao pequeno número 
anual de óbitos (Figura 4.108). 

 

Figura 4.108- Evolução da taxa de mortalidade infantil (/1000 nados vivos), 1996-2017 (média anual por 
triénios) (Fonte: ACeS Famalicão, 2018). 
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Nos triénios 2010-2012 e 2012-2014, a taxa de mortalidade prematura (<75 anos), padronizada 
para a idade, por todas as causas de morte, foi, no ACeS Famalicão, inferior à da Região Norte e 
Continente, sem significância estatística. 

Na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e 
ambos os sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as doenças do aparelho circulatório, 
seguidas dos tumores malignos e das doenças do aparelho respiratório (Figura 4.109). 

 
Figura 4.109- Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no triénio 2012-2014 para 

todas as idades e ambos os sexos (Fonte: ACeS Famalicão, 2018). 

A taxa de mortalidade padronizada pela idade (< 75 anos), em ambos os sexos no ACeS Famalicão, 
apresenta, para a maioria das causas de morte, valores inferiores relativamente à Região Norte. A 
exceção está nos tumores malignos, que apresenta, na mortalidade prematura para ambos os sexos, 
valores significativamente superiores aos da Região Norte, nos dois últimos triénios. 

De salientar, que as principais causas de morte prematura, no sexo masculino, padronizada para a 
idade, são, por ordem decrescente: os tumores malignos da laringe, traqueia, brônquios e pulmões; o 
tumor maligno do estômago; doenças isquémicas do coração e doenças cerebrovasculares. No sexo 
feminino, as principais causas de morte são: doenças cérebro vasculares; tumor maligno do estômago; 
tumor maligno da mama e diabetes. 

Na morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, medida pela proporção de inscritos com 
diagnóstico ativo de ICPC-2 (Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários), 
destacam-se os problemas: de alterações do metabolismo dos lípidos (20% em ambos os sexos), 
hipertensão arterial, obesidade (maior proporção nas mulheres: 14,1% contra 9,5% dos homens), 
perturbações depressivas (maior proporção nas mulheres: 17,2% contra 5,0% dos homens) e 
diabetes (Figura 4.110). 
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Figura 4.110- Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACeS Famalicão, por sexo (dezembro 
2018) (Fonte: ACeS Famalicão, 2018) 

4.13 Evolução da situação de referência sem projeto 

A evolução da situação de referência de uma determinada área encontra-se muito dependente 
dos instrumentos de gestão territorial em vigor a que se associam fatores exógenos difíceis de 
controlar e prever, entre os quais se destacam as alterações nas dinâmicas macroeconómicas e a 
capacidade que os próprios municípios têm de influenciar a captação de investimentos. 

No caso em análise, o instrumento de gestão territorial que de forma mais significativa influencia 
o desenvolvimento futuro do território é o PDM de Vila Nova de Famalicão. Salienta-se que 
grande parte da área de implantação do projeto bem como da área envolvente está vocacionada 
para a atividade industrial na medida em que, de acordo com a planta de ordenamento do PDM, 
está qualificada como espaço de atividades económicas – urbanizada e urbanizável (Figura 4.111). 

Inclusivamente esta área está abrangida por uma UOPG que tem como objetivo expandir e 
colmatar a zona industrial existente. 

Nesse sentido, face ao estipulado pelo PDM, tendo em conta a intensa dinâmica empresarial do 
concelho de Vila Nova de Famalicão (que em 2017 foi um dos três concelhos mais exportadores 
do país) e a proximidade à zona industrial de Lousado, é expectável que a prazo parte da área de 
ocupação do projeto bem como da generalidade da área envolvente à atual zona industrial de 
Lousado venha a ser ocupada por unidades industriais/atividades económicas, resultando assim 
numa extensa ampliação da atual zona industrial de Lousado. 

A própria via de acesso que agora será beneficiada também já se encontra planeada pelo PDM, 
pelo que a sua implementação será realizada no futuro no âmbito da ocupação industrial dessa 
área. 

Nesta análise é também ter em atenção que a sul do projeto está prevista a construção de uma 
nova travessia sobre o rio Ave o que permitirá melhorar as condições de circulação na EN14 da 
zona industrial de Lousado para sul. Trata-se do projeto ‘Interface rodoferroviário EN14 (Santana) 
incluindo ponte sobre o rio Ave’ cujo proponente é a Infraestruturas de Portugal S.A.. Este projeto 
já obtive declaração de impacte ambiental favorável condicionada tendo o Titulo Único de 
Ambiente 2020000228000071 emitido a 28 de fevereiro de 2020. 

No Quadro 4.43 apresenta-se uma análise à previsível evolução da situação de referência para 
cada uma das componentes abordadas no presente estudo. 
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Figura 4.111- Extrato da Planta de Ordenamento I - Qualificação Funcional e Operativa do Solo, do PDM de 

Vila Nova de Famalicão, com sobreposição dos limites do projeto. 

Quadro 4.43- Evolução da situação de referência sem projeto. 

Fator Evolução previsível da situação de referência  

Clima e Alterações 
Climáticas 

Alterações climáticas em consonância com as projeções para esta área geográfica. 
Sendo de natureza global não encontram fronteira entre a área de implantação do 
projeto e a área envolvente independentemente da qualificação do solo em vigor: 
subida da temperatura média anual; aumento do número de dias muito quentes 
com maior frequência de ondas de calor; diminuição da precipitação média anual; 
secas mais frequentes e intensas; aumento dos fenómenos extremos em particular 
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Fator Evolução previsível da situação de referência  

de precipitação intensa ou muito intensa. 

Geologia e 
geomorfologia 

São expectáveis alterações geomorfológicas na sequência de intervenções relativas à 
implementação de novas indústrias/áreas de armazenagem e arruamentos na área 
de ‘espaço de atividade económica’. Estas alterações serão significativas sendo 
previsíveis intensas movimentações de terras numa parte significativa da área 
destinada às atividades económicas. 

No local de implantação do terminal é expectável que a intensidade de mobilizações 
a realizar seja inferior à situação de implantação do terminal ferroviário na medida 
em que este tem exigências técnicas muito particulares ao nível da infraestrutura 
ferroviária, nomeadamente no que respeita aos declives da via. 

Na zona não inserida em ‘Espaço de atividade económica’ é previsível que não 
ocorram alterações geológicas/geomorfológicas. 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

Presumível aumento a prazo do número de captações (furos) para abastecimento de 
água de novas unidades industriais na área que pode ser urbanizável que está 
classificada como ‘espaço de atividade económica’. Nesse cenário caso venham a ser 
licenciadas novas captações ocorrerá um aumento da pressão sobre o aquífero. 

A construção de novas indústrias e arruamentos conduzirão ao incremento da área 
impermeabilizada, o que se traduz numa diminuição da recarga do aquífero. 

Dependendo das medidas de gestão de efluentes e das escorrências superficiais 
resultantes das áreas impermeabilizadas, localmente poderá ocorrer uma 
degradação da qualidade da água subterrânea. 

Recursos Hídricos 
superficiais 

No local de implantação do projeto a rede hidrográfica local é de regime temporário 
e encontra-se muito degradada. Com a artificialização da área destinada às 
atividades económicas é expectável que a linha de água aí existente seja 
reperfilada/artificializada em função das necessidades de mobilização de terras a 
realizar no local. 

Na generalidade da área afeta a ‘espaço de atividades económicas’ ocorrerá um 
incremento das escorrências superficiais por via das águas pluviais que resultam do 
aumento da área impermeabilizada à medida que vão sendo construídas novas 
indústrias/infraestruturas. Essas águas pluviais serão encaminhadas através das PHs 
atualmente existentes sob a linha do Minho para o rio Pelhe (tal como acontece 
atualmente). 

Não são expectáveis alterações relevantes ao nível da qualidade da água superficial 
face às exigências legais no tratamento dos efluentes oriundos dessas unidades na 
medida em que esses serão encaminhados para o sistema de tratamento, antes de 
serem rejeitados no meio recetor. 

Solos e uso do solo 

Preconizam-se a alterações significativas ao nível dos solos nomeadamente pela sua 
destruição e impermeabilização devido à implantação de novas indústrias na área 
dedicada às atividades económicas. O atual uso, maioritariamente florestal, passará 
a ser industrial (território artificializado). 

Na zona onde atualmente o PDM consigna áreas de produção florestal, 
nomeadamente na zona norte da área de implantação do projeto, é expectável que 
esse uso se mantenha, nomeadamente com recursos ao eucaliptal, tal como 
atualmente acontece.  

Também será expectável que a maioria dos espaços agrícolas manterão esse uso. 
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Fator Evolução previsível da situação de referência  

Ambiente sonoro 

Área classificada pelo PDM como ‘espaço de atividades económicas’ terá uma 
crescente  tendência de vir a ser ocupada por atividades industriais mais ou menos 
ruidosas. A essas atividades associa-se um incremento de tráfego. Grande parte 
desses espaços encontra-se afastada de recetores sensíveis não sendo assim 
expectáveis incumprimentos legislativos derivados das atividades industriais aí 
desenvolvidas. 

Contudo, pontualmente, nos casos em que a área destinada às atividades 
económicas fica próxima dos espaços urbanos poderá aí existir um incremento do 
ruído que afete os recetores sensíveis mais próximos. 

Qualidade do ar 

A área classificada pelo PDM como ‘espaço de atividades económicas’ terá uma 
crescente  tendência de vir a ser ocupada por atividades industriais que em função 
da sua natureza poderão ou não possuir emissões para a atmosfera. A essas 
atividades associa-se um incremento de tráfego rodoviário (ligeiro e pesado) 
também indutor de emissão de poluentes para a atmosfera. 

Biodiversidade 

A tendência futura de artificialização das áreas afetas aos espaços de atividades 
económicas diminuirá a área de biótopo disponível (biótopo florestal atualmente 
muito degradado) para as espécies e incrementará a perturbação nessa área. 
Ocorrerá assim uma diminuição local da área de ocorrência de um conjunto alargado 
de espécies. Trata-se no entanto de espécies comuns. 

Acresce ainda a problemática atualmente já existente na área de estudo e que se 
relaciona com a presença de várias espécies exóticas invasoras com destaque para 
várias espécies de acácia e para a erva-das-pampas. As intervenções a realizar na 
área para implantação de novas industrias/arruamentos associados à atividade 
empresarial, se por um lado reduzem localmente a ocorrência dessas espécies 
(artificialização do solo), por outro lado, se não for realizada de forma atenta à 
mitigação deste problema, pode ser indutor do seu alastramento para novas áreas 
da zona envolvente onde atualmente ainda não ocorrem, pois é sabido a 
mobilização/transporte de terras é indutora de proliferação das espécies invasoras. 

Caso não ocorra ocupação industrial/mobilização de terras estas espécies invasoras 
permanecerão no local aumentando ainda mais a sua densidade. 

Paisagem 

A ocupação da área destinada às atividades económicas que se traduz numa 
ampliação significativa da atual zona industrial de Lousado implicará a destruição de 
área florestal e a sua substituição por edifícios industriais ocorrendo um incremento 
significativo de área artificializada. Não se espera no entanto, de um ponto de vista 
global, uma alteração relevante das características paisagísticas que definem a 
unidade espácio visual de paisagem, a qual se caracteriza por possuir uma 
capacidade de absorção visual alta e uma sensibilidade visual baixa. Localmente, 
sobretudo nas proximidades de habitações poderão ocorrer dissonâncias 
relativamente ao que é atualmente a situação atual, sobretudo se aí existir uma 
supressão de área natural e construção de edificado de grande volumetria. 

Arqueologia 

Sem alteração previsível, na medida em que a área envolvente constitui um amplo 
espaço industrial para oeste muito alterado do ponto de vista geomorfológico e de 
solos (aterros) pelo que não é expectável que num cenário de maior ocupação 
industrial dos espaços remanescentes venha a ser afetados valores patrimoniais.  

No próprio local do projeto não foram descritos valores patrimoniais pelo que no 
futuro outras atividades neste local não terão implicações sobre o património. 

Na área imediatamente adjacente a bibliografia consultada não identifica quaisquer 
valores patrimoniais classificados. Contudo, eventuais afetações patrimoniais só 
poderão ser identificadas e descritas na sequência de prospeção arqueológica 
dedicada nessas áreas, pelo que neste caso concreto não é possível qualificar 
eventuais interferências futuras sem projeto. 
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Fator Evolução previsível da situação de referência  

População e saúde 
humana 

De acordo com as estratégias de desenvolvimento preconizadas no PDM, é 
expectável, que a médio e longo prazo, a maioria da área de implantação do 
Terminal Ferroviário venha a ser ocupada por unidades industriais, na medida em 
que planta de ordenamento do PDM estipula para essa área, a expansão da Zona 
Industrial de Lousado. 

No entanto, a sua evolução está muito dependente da evolução das dinâmicas 
económicas nacionais que influenciarão a ocupação do espaço e da capacidade que o 
município terá para fixar investimento. 

Com a previsível ocupação haverá uma alteração de uso do solo, devido à sua 
artificialização para implantação de unidades industriais. Com a sua ocupação haverá 
um acréscimo de oferta de empregos e aumento do volume de tráfego rodoviário. 

As previsões do estudo de tráfego realizado (TIS & MEDWAY, 2020) apontam para 
que no futuro (no cenário sem empreendimento) as condições de circulação na 
interseção entre a rua das 7 Fontes e a rua das cavadas/Rua da Continental Mabor se 
deteriorem e se agravem os atrasos atualmente existentes. Na EN14, no troço 
próximo do rio Ave será previsível uma melhoria das condições de circulação na 
medida em que está prevista a construção nessa zona de uma nova travessia sobre o 
rio Ave. 

Afetação da qualidade de vida da população residente em torno dos acessos e na 
adjacência da área industrial devido à crescente ocupação da área por novas 
empresas com eventuais incrementos de emissões para a atmosfera. 

No local previsto para a implantação do terminal é previsível que a unidade de 
produção de misturas betuminosas e o parque de madeiras se mantenham em 
funcionamento, podendo a área adjacente ser ocupada por outras unidades. 

A ocupação industrial desta área implicará a requalificação da rua das 7 Fontes tal 
como consignado no PDM. 

Território 

Cumprimento do preconizado pelo PDM. 

Desafetação de uma pequena parte de RAN para construção/beneficiação da via de 
acesso. 

 

Assim, no global, tendo em consideração as características atuais da área de estudo e as 
estratégias preconizadas nos instrumentos de gestão do território, nomeadamente no PDM de 
Vila Nova de Famalicão que estipula o regime de uso e ocupação do solo, independentemente da 
implementação do terminal, ocorrerá uma tendência de ocupação industrial deste espaço e área 
compreendida entre este espaço e a zona industrial de Lousado atualmente existente. Esta 
situação está prevista pelo PDM em vigor, ocorrendo no entanto um artificialização significativa 
deste território. A rede de acessibilidades alternativas à EN14 serão melhoradas nomeadamente 
através da construção de uma nova travessia sobre o rio Ave. 
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5. Análise de Impactes 

5.1 Metodologia Geral 

5.1.1 Ações suscetíveis de causar impacte 

De seguida identificam-se as principais ações suscetíveis de causarem impacte no âmbito da 
implementação do projeto em avaliação. Estas ações serão adiante objeto de análise em cada 
uma das componentes ambientais consideradas neste estudo. 

São consideradas as atividades relacionadas com a fase de construção, a qual envolverá o recurso 
a um elevado número de meios técnicos e humanos na medida em que será necessário proceder 
à realização de uma intensa movimentação de terras para que a área de implantação do terminal 
alcance as cotas definidas para o projeto. A duração estimada para esta fase será de 7 meses 
sendo que a atividade de movimentação de terras (escavações e aterros) decorrerá ao longo de 4 
meses. 

Será também considerado um conjunto de atividades relacionadas com o funcionamento do 
terminal entre as quais constam a movimentação dos contentores, a presença da estrutura física 
do terminal e o seu funcionamento, bem como a circulação de camiões e comboios associados ao 
transporte dos contentores. 

Relativamente à fase de desativação deste projeto, não é expectável que esta venha a ocorrer a 
médio prazo na medida em que se trata de um projeto que será de muito longo prazo na medida 
em que este se constituirá como uma infraestrutura de extrema importância ao nível dos 
transportes e logística nacional, sendo expectável que no futuro a aposta neste tipo de 
infraestruturas seja cada vez maior. 

Quadro 5.1- Atividades do terminal ferroviário suscetíveis de causar impacte. 

Atividade  Descrição 

Fase de Construção 

Desmatação 

Previamente às operações de movimentação de terras proceder-se-á ao corte das 
árvores e limpeza da vegetação existente na área de intervenção  na qual ocorrerão as 
operações de terraplenagem. Toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não 
atingidas por movimentos de terras será protegida, de modo a não ser afetada 
com o decorrer dos trabalhos. 

Terraplenagens: 
Escavação e Aterro 

Face ao relevo existente e às exigências técnica em termos de cotas e de declives 
exigíveis para o adequado funcionamento do terminal será necessário proceder a 
uma intensa mobilização de terras (em cerca de 90% da área de intervenção) para 
alcançar a plataforma de aterro adequada à implantação do projeto. 

A operação de escavação será realizada com recurso a meios mecânicos pesados 
(lâmina, balde ou ripper), prevendo-se no entanto a utilização de explosivos em 
zonas do maciço rochoso com alturas mais significativas, o que acontecerá, 
fundamentalmente, entre o perfil 65 e o perfil 92, na medida em que, em 
profundidade, o maciço rochoso deverá assumir uma estrutura mais compacta e 
com maior dureza, o que poderá inviabilizar o desmonte pelos processos 
mecânicos correntes. 

No total, na área afeta ao terminal, serão escavados 1 139 936 m3 de terras e 
rochas. Deste volume, 360 277 m3 serão totalmente reutilizados no local nas 
operações de aterro e construção de gabions. 

Verifica-se assim um excedente de 738 159 m3 que será necessário conduzir a um 
local de depósito gerido por operador de resíduos licenciado para o efeito (aterro 
localizado em Fafe a 48 km de distância). 
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Atividade  Descrição 

Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados 

No decurso da obra será utilizado um conjunto diversificado de maquinaria 
pesada de onde se destacam escavadoras giratórias de rastos, bulldozers e 
camiões basculantes. Estas máquinas serão utilizadas maioritariamente no 
decurso da atividade de movimentação de terras (preparação do terreno) que 
decorrerá sensivelmente durante os primeiros 4 meses de obra. Os camiões 
basculantes (num total de 22) serão utilizados para transportar o excesso de 
terras resultante da escavação para uma área de depósito no exterior da área, 
prevendo-se nesses primeiros 4 meses 308 movimentos diários de entrada e igual 
número de saída da obra. 

Após este período o número de maquinaria presente na obra tenderá a diminuir 
gradualmente. Refere-se ainda o transporte dos materiais, equipamentos e 
matérias-primas para a obra estimando-se aqui 40 movimentos diários de acesso 
à obra. 

Construção do edificado, 
infraestruturação e 
instalação dos 
equipamentos 

Após a realização das operações de terraplenagem serão construídos os edifícios 
e proceder-se-á à colocação das infraestruturas e equipamentos associados ao 
terminal, inserindo-se aqui as típicas atividades de construção civil. 

Proceder-se à impermeabilização de uma parte significativa do terminal (55,5%) 
nomeadamente áreas destinadas a arruamentos e parqueamento de contentores 
e madeira. 

Limpeza da área e 
implementação do Plano 
de integração Paisagística 

No final da obra proceder-se-á à limpeza geral da área de intervenção, com 
encaminhamento adequado dos resíduos entretanto gerados pela obra e ainda 
presentes no estaleiro. Será implementado o projeto de arranjos exteriores através da 
requalificação da área poente na qual será implantado o espaço verde que inclui a 
remoção dos eucaliptos e a plantação de sobreiros e carvalhos. Serão também 
desenvolvidos os espaços verdes na zona dos edifícios da área administrativa. 

Instalação/operação e 
desativação do estaleiro 

No início da fase de construção será instalado um estaleiro de apoio à obra do terminal, 
o qual será instalado no interior da área de intervenção, junto ao que será o acesso ao 
terminal. Na fase final da obra esse estaleiro será transferido para a zona onde será 
instalado o parque de madeiras, possibilitando assim finalizar as obras da entrada do 
terminal.  

Fase de Funcionamento 

Movimentação de 
contentores e 
movimentação de 
madeiras 

O funcionamento do terminal consiste na receção dos contentores a partir do comboio 
ou do camião (consoante a origem) os quais poderão ser colocados no parque de 
contentores ou imediatamente transferidos a para o camião ou comboio existindo aqui 
a transferência intermodal de mercadorias. A movimentação dos contentores, no 
interior do terminal, será realizado com recurso a um conjunto de equipamentos 
próprios para o efeito (pórticos de parque -pneus, pórticos de transferencia intermodal 
- carril tractores de terminal, empilhadores). 

O terminal manterá uma área destinada à movimentação da atividade relacionada com 
o transporte de madeiras (à semelhança da atividade hoje existente no local) à qual 
estará afeta uma máquina giratória com garra florestal. 

Na área do terminal existe um espaço reservado (1000 m2) para os contentores que 
transportam substâncias perigosas. 

Funcionamento/presença 
do terminal 

O funcionamento do terminal para além das operações de transferência intermodal 
(contentores e madeiras) com recurso a diversos equipamentos comuns a este tipo de 
infraestrutura (pórticos, empilhadores, tratores de terminal, etc.) implica a presença de 
pessoas nesta área a que se associa o consumo de água e a geração de efluentes 
domésticos (na área administrativa). Os espaços verdes serão regados com água 
proveniente de um furo. Existirá a produção de resíduos que serão temporariamente 
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Atividade  Descrição 

acondicionados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados para operador 
licenciado. 

A própria presença física do terminal possui um conjunto de características que 
importa ter em atenção na avaliação a realizar, entre as quais se destacam a 
presença de uma extensa área impermeabilizada, do edificado e dos 
equipamentos. 

Circulação de veículos 
pesados 

A atividade do terminal ferroviário terá associada a circulação de veículos pesados 
para transporte dos contentores de e para o terminal. No primeiro ano de 
funcionamento prevê-se a circulação de 620 veículos pesados/dia e 313 veículos 
ligeiros/dia. Em 2031 prevê-se a circulação de 947 veículos pesados/dia e 467 
veículos ligeiros/dia. 

Circulação de comboios 
Em termos ferroviários está prevista a circulação, no primeiro ano, de 28 
comboios/semana, valor que alcançará os 41 comboios em 2031. 

Para além das atividades diretamente relacionadas com o terminal ferroviário, na presente 
avaliação de impactes há ainda a mencionar as atividades relacionadas com a beneficiação da via 
de acesso (rua das 7 Fontes) que permitirá o acesso de qualidade ao terminal: 

▪ Expropriações - existirá ocupação de terrenos adjacentes à rua das 7 Fontes por forma a 
permitir o seu alargamento e reperfilamento. Para o efeito, será necessário proceder à 
expropriação de 17 301,00 m2; 

▪ Desmatação/limpeza do terreno – Previamente às operações de movimentação de 
terras proceder-se-á ao corte/desenraizamento das árvores e limpeza da vegetação 
existente na área de intervenção; 

▪ Reperfilamento da via através da realização de escavações e aterros – Para atingir a cota 
de projeto serão escavados 27 771 m3 e serão realizados aterros que no global 
envolverão 19 479 m3, existindo assim um excesso de terras que será necessário 
conduzir a depósito. O local de depósito será o mesmo que é utilizado para o excesso de 
terras da área do terminal. 

▪ Circulação de veículos pesados: Para o transporte do excesso de terras serão utilizados 
veículos pesados estimando-se que serão necessários 415 veículos para proceder a esse 
transporte. Para um período de atividade das escavações estimado de 40 dias resultam 
10 movimentos diários de entrada e igual quantidade de saída da obra; 

▪ Infraestruturação da via: sinalização, iluminação, redes de drenagem, pavimentação  – a 
via será dotada de rede de drenagem de águas pluviais e colocada sinalização adequada. 
As faixas rodoviárias serão asfaltadas e os passeios serão providos de bloco de 
pavimento modelo paralelo; 

▪ Instalação/operação e desativação do estaleiro - No início da fase de construção será 
instalado um estaleiro de apoio à obra do acesso. Este estaleiro será instalado no 
mesmo local do estaleiro de apoio ao terminal. 

Salienta-se que o projeto da via de acesso por si só não se encontra abrangido pelo regime 
jurídico de avaliação de impacte ambiental podendo ser implementado sem recurso a EIA. Trata-
se de um projeto já previsto pelo município independentemente da implantação do terminal 
ferroviário de mercadorias. A implantação do terminal apenas acelerou o processo para 
construção/beneficiação do referido acesso. 
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5.1.2 Características dos impactes 

São considerados impactes todas as modificações relevantes à situação de referência atual e 
perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas às atividades do projeto. 

As características dos impactes identificados contempladas na análise de cada componente 
apresentam-se no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2- Características dos impactes propostas para avaliação. 

Características do impacte Descrição 

Efeito 

(refere-se aos efeitos 
benéficos ou 
adversos) 

Positivo  
Quando a ação introduz efeitos benéficos num determinado aspeto ou fator 
ambiental 

Negativo 
Quando a ação introduz efeitos adversos num determinado aspeto ou fator 
ambiental 

Natureza 

(refere-se à origem 
do impacte) 

Direta 
Quando o impacte decorre de atividades ou ações realizadas no âmbito do 
projeto. Corresponde a uma simples relação causa-efeito 

Indireta 
Quando o impacte decorre de uma reação secundária ou quando é parte de 
uma cadeia de reações 

Probabilidade 

(refere-se à 
possibilidade do 
impacte ocorrer) 

Certo O impacte ocorre com toda a certeza 

Possível Não existe certeza que o impacte possa ocorrer 

Duração (refere-se ao 
tempo de atuação do 
impacte) 

Temporário 
Quando o impacte ocorre num determinado período de tempo cessando 
com o término da ação origem do impacte 

Ocasional 
Quando o impacte ocorre em intervalos de tempo não regulares em função 
das condições ambientais/operacionais do projeto não sendo possível 
definir qualquer periodicidade. 

Permanente 
Quando o impacte se faz sentir de forma contínua durante todo o tempo de 
vida do projeto e/ou para lá deste 

Extensão 

(Refere-se à 
distribuição e 
dimensão da área 
afetada) 

Isolado Quando apenas ocorre no local em que a ação decorre 

Restrito Quando ocorre no local em que a ação decorre e área adjacente  

Abrangente 
Quando ocorre muito para lá do local de ocorrência da ação alcançando 
assim uma abrangência regional ou até mesmo nacional. 

Intensidade 

Muito baixo Traduz o grau de modificação do meio ambiente ou seja reflete a 
interferência da ação sobre o aspeto ou fator ambiental em análise, 
relacionando-se estritamente com a relevância da perda/afetação 
ambiental em causa. É definido de forma individual para cada um dos 
fatores ambientais em análise. Os critérios de avaliação são apresentados 
nas secções respeitantes à avaliação de impactes de cada um dos fatores 
ambientais. 

Baixo 

Médio 

Alto 

Magnitude 

Reduzida 

Refere-se à grandeza em escala espacial (extensão) e temporal (duração) e é 

obtida de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5.3. 
Moderada 

Elevada 

 

A magnitude do impacte é obtida através da matriz apresentada no Quadro 5.3. 
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Quadro 5.3- Critérios de avaliação da magnitude de um impacte. 

Duração 
Extensão 

Isolado Restrito Abrangente 

Permanente Moderada Moderada Elevada 

Ocasional Reduzida Moderada Moderada 

Temporário Reduzida Reduzida Moderada 

 

A avaliação da significância de cada um dos impactes identificados é realizada de acordo com a 
combinação entre os níveis de magnitude do impacte e a sua intensidade. Os impactes poderão 
ser classificados em quatro níveis: insignificante (I), pouco significativo (PS), significativo (S) e 
muito significativo (MS) de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4- Critérios de avaliação da significância de um impacte e identificação da matriz de cores a 
utilizar na apresentação da síntese dos impactes. 

Magnitude 
Intensidade 

Muito baixa Baixa Média  Alta 

Elevada PS S MS MS 

Moderada I PS S MS 

Reduzida I I PS S 

Após a descrição e avaliação da significância dos impactes será apresentada uma síntese dos 
impactes do projeto. 

É ainda efetuada uma avaliação dos efeitos cumulativos do projeto tendo em conta as alterações 
causadas pelo projeto em combinação com outras ações humanas, passadas, presentes ou 
futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou irregular (imprevisível), 
gerados por ações que individualmente possam ser insignificantes, mas coletivamente 
significativas que se acumulam no espaço e no tempo. 

5.2 Clima e Alterações Climáticas 

5.2.1 Metodologia 

A componente de avaliação dos impactes nas alterações climáticas do projeto inclui, por um lado, 
a perspetiva de como o projeto contribui para a mitigação das alterações climáticas, e por outro, a 
dimensão da adaptação às alterações climáticas do mesmo projeto.  

A dimensão da mitigação centra-se na identificação de como o projeto em avaliação contribui 
para o balanço global de carbono resultante do diferencial entre as emissões atmosféricas de 
CO2eq antes e depois da implementação do projeto em avaliação. 

Os impactes resultantes da implementação do projeto são analisados e avaliados segundo o seu 
nível de significância. Essa avaliação é efetuada com base nas atividades e ações previstas com o 
seu funcionamento, assim como no grau de afetação do projeto no âmbito das previsões 
climáticas futuras. 

Para o efeito os impactes negativos/positivos são avaliados de acordo com os seguintes graus de 
intensidade: 

▪ Muito baixa - quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE 
expressos em CO2eq inferiores a 5 kt por ano; 
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▪ Baixa – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE expressos 
em CO2eq entre 5 e 50 kt por ano; 

▪ Média – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE 
expressos em CO2eq entre 50 e 500 kt por ano; 

▪ Alta – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE expressos 
em CO2eq superiores a 500 kt por ano21. 

5.2.2 Classificação de impactes 

5.2.2.1 Fase de construção 

As ações suscetíveis de causarem impactes no balanço global de carbono na sequência da 
construção do terminal ferroviário são as seguintes: 

▪ Desmatação; 

▪ Construção do edificado, infraestruturação e instalação dos equipamentos; 

▪ Instalação/operação e desativação do estaleiro; 

▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Terraplenagens: Escavação e Aterro ; 

▪ Limpeza da área e implementação do Plano de integração Paisagística. 

As emissões gases de efeitos de estufa resultantes das ações de desmatação, instalação, operação 
e desativação do estaleiro, construção do edificado, infraestruturação e instalação de 
equipamentos, estão diretamente relacionadas com o tipo de máquinas e veículos pesados 
utilizados, e da intensidade do seu uso. Considerou-se que a duração e quantitativo das emissões 
de GEE destas ações terão um peso pouco significativo.  

Para a quantificação das emissões de CO2 das terraplanagens e consequente transporte das terras 
sobrantes para o local de depósito assumiram-se os seguintes pressupostos: 

▪ Volume de materiais resultantes da escavação a transportar a local de depósito (área do 
terminal mais área da via de acesso): 746 451 m3; 

▪ Considerando que, em média, os veículos de transporte terão uma capacidade de carga 
de 20 m3 resultarão 37 323 movimentos globais de entrada e saída de veículos; 

▪ Sabendo que a distâncias entre o local da obra e o local de depósito das terras é de 48 
km resulta uma deslocação acumulada de 3 583 008 km. 

Com base nestes pressupostos, e assumindo um fator de emissão22 de 913 g CO2/km, estima-se 
uma emissão de cerca 3 271 ton CO2 durante a execução da obra, resultantes do transporte do 
material escavado até ao local do seu depósito. 

Finalmente, interessa estimar o balanço de carbono provocado pela alteração do uso do solo 
focado na variação da área com coberto vegetal (Quadro 5.5). A concretização do projeto levará à 
antropogenização do território: a área florestal reduzirá 14,99 ha, passando de 17,99 ha para 
cerca de 3,0 ha. Para efeito de simplificação, nos cálculos considerar-se-á que toda a área florestal 
é ocupada por eucaliptos. Madeira et al. (2002) estudaram o stock de carbono presente em 
florestas de eucalipto para diversas condições experimentais de crescimento florestal. Estes 
autores apresentam um valor médio de 108,6 ton C/ha. Com base neste valor admite-se uma 
redução do stock de carbono local de 1 628 ton C. Esta massa de Carbono não pode ser 
considerada como uma emissão direta de CO2 pois esta biomassa poderá ter usos que não 
impliquem a sua combustão como, por exemplo, a transformação em pasta de papel. De referir 

                                                 
21 Este valor corresponde grosso modo a 1% do total das emissões nacionais de CO2eq registadas em Portugal em 2014.  
22 APA: Portuguese National Inventory report on greenhouse gases, 2990-2016, 2018. 
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que se esta biomassa florestal for utilizada para valorização energética o seu contributo para o 
aquecimento global deve ser considerado como nulo. 

Quadro 5.5- Alterações ao uso do solo provocadas pela implantação do projeto. 

Classe 
Área actual 

(ha) 
Área futura 

(ha) 

Uso industrial e ferroviário 6,78 22,08 

Mosaico cultural e parcelar complexo 0,31 - 

Florestas de eucalipto 17,99 0 

Matos 0 2,4 

Sobreiros - 0,4 

Carvalhos - 0,2 

Considera-se assim, atendendo aos níveis de intensidade definidos, que o contributo do projeto 
nas emissões de CO2 durante a fase de construção apesar de negativo, direto, certo, temporário 
e abrangente será de magnitude elevada e de intensidade muito baixa, o que se traduz num 
impacte pouco significativo. 

5.2.2.2 Fase de funcionamento 

As ações suscetíveis de causarem impactes no balanço global de carbono na sequência da 
operação do terminal ferroviário são as seguintes: 

▪ Circulação de comboios; 

▪ Operação do terminal: movimentação de contentores; 

▪ Funcionamento/presença do terminal (coberto vegetal); 

▪ Circulação de veículos pesados. 

Circulação de comboios 

Do ponto de vista do balanço de carbono é fundamental desenvolver uma leitura de âmbito 
alargado. De um ponto de vista macro, este projeto “tem como objetivo contribuir para melhorar 
a eficiência da cadeia logística através da adequação da capacidade de escoamento ferroviário ao 
potencial do mercado, com os consequentes ganhos ambientais, contribuindo para criar condições 
que fomentem a transferência modal da carga.” 

A viabilidade do terminal ferroviário justifica-se pela simples transferência para este terminal das 
operações do cliente MSC (Mediterranean Shipping Company) que pertence ao mesmo grupo que 
a MEDWAY e que em 2015 adquiriu a CP Carga – Logística e Transportes Ferroviários de 
Mercadorias SA. 

O dimensionamento previsto para o projeto e respetiva análise financeira, identifica a retirada de 
um navio feeder entre os portos de Sines (SIE) e Leixões (LEI) e a sua substituição por transporte 
ferroviário como sendo uma das principais justificações do projeto. Interessa assim, calcular as 
emissões de CO2 resultantes do transporte de contentores em navios e compará-las com a 
emissão equivalente quando o transporte ocorre por comboio. 

De acordo com dados disponibilizados pelo promotor do projeto o navio feeder utilizado 
atualmente para transportar contentores entre os Portos de Sines e Leixões consome 58,25 ton 
de fuel por viagem. Em situações de tempo adverso observa-se o aumento do consumo que 
poderá atingir em casos extremos o valor de 115 ton fuel. Aplicando um fator de emissão de 
3179 kg CO2/ton de fuel (ENTEC, 2002) resulta que em cada uma destas viagens (um só sentido) 
haverá uma emissão de cerca 185,2 ton CO2. A capacidade máxima do navio feeder é de 900 
contentores traduzindo-se na emissão de 205,8 kg CO2/viagem/contentor. 
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Dados publicados pela AMT – Autoridade da Mobilidade e Transportes (2019)23 referem que, em 
Portugal, o fator de emissão de CO2 para o transporte ferroviário de mercadorias de tração 
elétrica é de 0,01 kg CO2/(t.km). Considerando um peso médio de 24,3 ton para um contentor de 
40 ft a 80% da carga máxima e tendo em conta que a distância em ferrovia entre os Portos de 
Sines e Leixões é de 532 km, resulta a emissão de 129,4 kg CO2/viagem/contentor. A comparação 
com os valores determinados com o navio feeder revelam uma redução de 76,4 kg CO2 (-37,1%) 
por cada contentor que seja transferido do modo marítimo para o modo ferroviário. 

No Quadro 5.6 apresenta-se a evolução entre 2020 e 2031 das emissões de CO2 resultantes do 
transporte dos contentores entre Sines e Leixões e vice-versa. Os dados apresentados para 2020 
correspondem à situação atual, anterior à execução do projeto objeto de avaliação. Os cálculos 
foram desenvolvidos com base nos seguintes pressupostos: 

▪ Apesar da capacidade total do navio feeder ser de 900 contentores, apenas 280 destes 
contentores estão sob a responsabilidade da MEDWAY; 

▪ Para o cálculo das emissões utilizaram-se os dados de tráfego fornecidos pela MEDWAY 
tanto no que diz respeito ao número de comboios semanais nos sentidos norte e sul, 
como no número de contentores transportados por comboio; 

▪ A distância ferroviária entre o Porto de Sines e o terminal ferroviário de mercadorias de 
Lousado é de 537 km; 

▪ Foram consideradas 50 semanas de operação por ano. 

Com base na estimativa apresentada no Quadro 5.6 conclui-se o seguinte: 

▪ A concretização do projeto leva a uma redução específica na emissão de CO2 de -18,4% 
(-29,5 kg CO2/contentor) por cada contentor transferido do navio feeder para o modo 
ferroviário; 

▪ O ganho de eficiência resultante da implementação do projeto leva a que logo no 
primeiro ano da sua operação (2021) ocorra um acréscimo de 22% no número de 
contentores transportados pela MEDWAY passando de 69600 para 85086. As 
estimativas disponíveis apontam para que em 2031, a carga transportada seja 86% 
superior à do ano de referência de 2020; 

▪ Entre 2020 e 2021 estima-se que as emissões de CO2 resultantes da operação se 
reduzam em -0,3% apesar do acréscimo da operação ser de +22%; 

▪ No ano horizonte de 2031 antecipa-se registar-se um acréscimo de +51,9% nas emissões 
anuais de CO2. 

Operação do terminal 

Neste tópico incluem-se todas as atividades resultantes do funcionamento do terminal, como as 
movimentações de contentores. É igualmente relevante ter em conta a capacidade de sequestro 
de carbono presente no coberto vegetal do futuro terminal. 

O Quadro 5.7 apresenta os consumos de energia elétrica ou de combustível dos principais 
equipamentos necessários à operação do terminal ferroviário de mercadorias. 

Para desenvolver o cálculo das emissões anuais de CO2 resultantes da operação do terminal 
consideraram-se uma operação de 16 h/dia, 365 dias/ano. Aplicaram-se os seguintes fatores de 
emissão: 0,43 kg CO2/ kWh e 2,64 kg CO2/L diesel. Com base nestes dados resulta a emissão de 
2004 ton CO2/ano, sendo 66% das mesmas atribuídas aos equipamentos que operam a diesel. 
Tendo em consideração, o número de contentores transportados no primeiro ano de operação, 
resulta a emissão de 23,6 kg CO2/ contentor. 

                                                 
23 AMT: Ecossistema Ferroviário Português 2017, Autoridade da Mobilidade e Transportes, 2019. 
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Quadro 5.6- Evolução do número de contentores movimentados por modo de transporte entre 2020 e 2031 
e respetiva emissão anual de CO2. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

nº navios/semana (SIN-LEI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nº navios/semana (LEI-SIN) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

contentores/navio 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nº contentores em navio/semana 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nº comboios/semana para Norte 13 32 33 35 37 38 40 42 43 45 47 48 

nº comboios/semana para Sul 13 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 

nº contentores/comboio para Norte 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

nº contentores/comboio para Sul 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

nº contentores comboio/semana 832 1702 1787 1876 1970 2068 2151 2237 2327 2420 2517 2592 

nº total de contentores/semana 1392 1702 1787 1876 1970 2068 2151 2237 2327 2420 2517 2592 

Nº contentores/ano 69600 85086 89340 93807 98498 103423 107559 111862 116336 120990 125829 129604 

evolução nº contentores  +22% +28% +35% +42% +49% +55% +61% +67% +74% +81% +86% 

Navio: Emissão anual de CO2 (ton) 5761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ferrovia: Emissão anual de CO2 (ton) 5382 11112 11668 12251 12864 13507 14047 14609 15193 15801 16433 16926 

TOTAL CO2 anual (ton) 11143 11112 11668 12251 12864 13507 14047 14609 15193 15801 16433 16926 

diferencial CO2 anual (ton)  -31 524 1108 1720 2363 2904 3466 4050 4658 5290 5783 

evolução CO2  -0,3% +4,7% +9,9% +15,4% +21,2% +26,1% +31,1% +36,3% +41,8% +47,5% +51,9% 

Quadro 5.7- Lista de equipamentos utilizados o terminal, consumos de combustível e emissão anual de CO2. 

Equipamento Nº 
Combustível 
Tipo Energia 

Consumo Consumo Anual  
Emissão kg CO2e 

Anual 

Rail Mounted Gantry Crane 2 Elétrico RMG 71.6 KWh/h 836 171 359 553 

Rubber Tyred Gantry Crane 3 Elétrico RTG 42 KWh/h 735 840 316 411 

Total Elétrico       1 572 011 675 965 

Tractor de Terminal 6 Diesel 6.01 L/h 210 590 555 959 

Empty Container Handlers 3 Diesel 8.2 L/h 148 920 393 149 

Reachstacker 1 Diesel 20 L/h 116 800 308 352 

Empilhador pequeno 1 Diesel 4.6 L/h 26 864 70 921 

Total Diesel       503 174 1 328 380 

TOTAL Emissões de  
CO2 anual 

    2 004 345 

A estimativa da evolução anual das emissões é apresentada no Quadro 5.8. Não havendo dados 
de base para estimar as emissões no terminal de Leixões, adotaram-se os valores determinados 
para o terminal de Lousado agravados em 40%. Este último fator pretende simular uma eventual 
menor eficiência energética dos equipamentos existentes em Leixões dado não representarem as 
técnicas disponíveis mais recentes, ao contrário do que acontecerá no Lousado. 

Esta estimativa sugere que da operação direta do novo terminal resultará uma redução das 
emissões de CO2 até 2023. No primeiro ano a redução será de 291 ton/ano (-12,7%). Para o ano 
de horizonte de 2031, regista-se um acréscimo de 33% nas emissões de CO2. 
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Quadro 5.8- Evolução anual das emissões de CO2 resultantes das operações do terminal ferroviário do Lousado. A 
emissão correspondente ao ano de 2020 resulta de uma estimativa desenvolvida para o terminal de Leixões. 

Ano 
Contentores 

nº/ano 
Emissão CO2 

Ton/ano 
Variação face a 
situação atual 

2020 69600 2295 - 

2021 85086 2004 -291 

2022 89340 2105 -191 

2023 93807 2210 -86 

2024 98498 2320 25 

2025 103423 2436 141 

2026 107559 2534 238 

2027 111862 2635 340 

2028 116336 2740 445 

2029 120990 2850 555 

2030 125829 2964 669 

2031 129604 3053 758 

Circulação de veículos pesados 

É importante salientar que o transporte dos contentores entre Lousado e os vários destinos 
substituirá o transporte atualmente existente entre Leixões e os mesmos destinos. Atualmente, 
não existe informação disponível que permita quantificar a variação de quilometragem percorrida 
provocada pela nova localização do terminal. Assumindo que o novo terminal traz vantagens 
competitivas dada a sua maior proximidade aos cliente finais é razoável considerar que, desta 
relocalização, poderá resultar uma redução das emissões de GEE provocadas pelo transporte dos 
contentores por veículos pesados. Considera-se assim, que independentemente do seu sentido, 
as emissões de GEE geradas pelos veículos durante a fase de funcionamento têm um peso pouco 
significativo, não sendo expectáveis impactes numa perspetiva de contribuição para as alterações 
climáticas. 

Coberto vegetal 

O sequestro de carbono consiste no processo de remoção do dióxido de carbono da atmosfera. 
Tal processo ocorre naturalmente nas florestas através da fotossíntese. O sequestro de carbono 
pode ser entendido como uma emissão de sentido negativo. 

A capacidade de sequestro de carbono pela floresta é a quantidade de CO2 que é fixado pela 
vegetação e que pode ser acumulado a longo prazo no ecossistema (biomassa perene, matéria 
orgânica do solo). À quantidade de CO2 fixado pelas plantas através da fotossíntese 
(Produtividade Primária Bruta), é necessário descontar a respiração das plantas resultando na 
Produtividade Primária Líquida (PPL). Finalmente, após subtrair a respiração dos organismos 
heterotróficos, que na floresta é representada essencialmente pelos microrganismos do solo, 
obtém-se a Produtividade Líquida do Ecossistema (PLE), que representa o balanço anual de 
carbono do ecossistema. 

A PLE depende de diversos fatores, dos quais o mais relevante será o tipo de espécie florestal. 
Com base nos dados de PLE compilados por Pereira da Silva (2010) e na distribuição das áreas 
florestais (Quadro 5.9) calculou-se a variação de potencial de sequestro de carbono resultante da 
implementação do projeto que se reduzem 93%, de cerca 200 ton C/ano para 14,6 ton C/ano. 
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Quadro 5.9-  Áreas florestais do projeto e cálculo do seu potencial de sequestro de carbono. 

Espécie florestal PLE (tC/(ha.ano)) 
Sequestro C (ton 

C/ano) 
(situação atual) 

Sequestro C 
(ton C/ano) 

(situação futura) 

Eucalipto 11,3 203,3 - 

Matos 5,0 - 12,0 

Sobreiro 3,5 - 1,4 

Carvalho 5,3 - 1,2 

TOTAL C  203,3 14,6 

Total CO2eq  745,0 53,5 

A Figura 5.1 sumariza a evolução das emissões de CO2 tendo em consideração as emissões 
resultantes do transporte dos contentores, das operações de movimentação dos contentores no 
interior do terminal e o sequestro de carbono (emissões negativas). Na mesma Figura apresenta-
se igualmente a evolução do número de contentores transportados pela MEDWAY entre Sines e o 
norte de Portugal. 

 

Figura 5.1- Evolução das emissões de CO2, entre 2020 e 2021 tendo em consideração as emissões 
resultantes do transporte dos contentores, das operações de movimentação dos contentores no interior do 

terminal e o sequestro de carbono. 

Entre 2020 e 2021 observar-se-á um aumento de +2,8% nas emissões totais de CO2 resultantes da 
concretização do projeto em avaliação. Devido ao aumento gradual do número de contentores 
esta evolução prossegue uma linha de crescimento contínuo. No ano de horizonte de 2031 
observa-se um acréscimo de 57% nas emissões totais de CO2 atingindo o valor de 19 926 ton/ano. 

Recorde-se que, entre 2020 e 2031, se estima que o número total de contentores cresça cerca de 
86%. Ou seja, mantendo-se as circunstâncias atuais de operação, a manipulação deste número de 
contentores originaria uma emissão anual de CO2 de aproximadamente 23 630 ton. Em resumo, 
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em termos da eficiência carbónica, e no ano horizonte de 2031, este projeto possibilita a 
poupança de 3 707 ton de CO2, ou seja, uma redução de 16%. 

Em suma, conclui-se que no que diz respeito à mitigação das alterações climáticas o 
funcionamento do projeto se traduz num impacte positivo, direto, certo, permanente e 
abrangente. 

As estimativas realizadas apontam para uma poupança, no ano horizonte de 2031 de quase 4 kton 
CO2 por ano. Deste modo considera-se que este impacte será de intensidade muito baixa. No 
entanto, a magnitude é elevada pois o seu efeito tem uma extensão abrangente dado o caráter 
global do problema em apreço. O cruzamento desta magnitude com a respetiva intensidade leva 
a que o impacte deva ser considerado como pouco significativo. 

Quadro 5.10- Significância dos impactes ao nível da mitigação das alterações climáticas. 

Impacte  Efeito Magnitude Intensidade Significância 

Emissões de CO2 resultantes do 

transporte de material escavado até 

local de depósito 

- Elevada Muito Baixa  Pouco Significativo 

Emissões de CO2 resultantes da 

operação do terminal ferroviário 
+ Elevada Muito Baixa  Pouco Significativo 

 

A dimensão da adaptação ás alterações climáticas deve, por um lado, determinar se o projeto 
está adaptado aos novos cenários climáticos, e por outro, avaliar se o projeto em si, colide, ou 
pelo contrário, contribui para os mecanismos adaptativos de outros projetos pré-existentes no 
território. 

Esta avaliação é desenvolvida no capítulo 6 – Identificação de Riscos – onde se identificam riscos 
de origem climática, nomeadamente: 

▪ Risco de cheias e inundações ocorrente em períodos de precipitação intensa e 
catalisados devido a uma forte impermeabilização do território.  

▪ Risco de incêndio florestal em períodos estivais de temperatura extrema e baixa 
humidade atmosférica. 

5.3 Geologia e Geomorfologia 

5.3.1 Metodologia 

A análise dos impactes e riscos ambientais na componente geológica é efetuada tendo em 
atenção a hipótese de destruição do património ou recursos geológicos existentes, as alterações 
introduzidas a nível geomorfológico e as alterações a nível geotécnico. Neste sentido, o grau de 
intensidade de natureza negativa dos impactes na geologia é atribuído da seguinte forma: 

▪ Intensidade muito baixa – Quando não é reconhecido na área património/recurso geológico 
com relevância museológica ou económica. Quando o volume escavado é inferior a 
25 000 m3 e/ou se verifica conservação parcial das formas de relevo naturais ou afetação 
pouco sensível numa área já previamente artificializada. Quando o risco de instabilidade do 
terreno é nulo ou residual face às características geológicas (tipo de formação rochosa e/ou 
grau de alteração) e geotécnicas do terreno (atitude e preenchimento das fraturas); 

▪ Intensidade baixa – Quando o risco de destruição do património/recurso geológico na área 
do projeto atinge áreas mínimas (<10%) e insignificantes face à distribuição e abundância 
deste mesmo património. Quando o volume escavado está compreendido entre 25 000 m3 e 
100 000 m3 e/ou ocorre destruição de formas de relevo naturais com alturas de escavação ou 
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aterro inferiores a 8 m ou quando ocorre afetação sensível numa área já previamente 
artificializada (alturas de escavação ou aterro inferiores a 8 m e numa extensão linear de 
menos de 500 m). Quando o risco de instabilidade do terreno é reduzido face às 
características geológicas (tipo de formação rochosa e/ou grau de alteração) e geotécnicas do 
terreno (atitude e preenchimento das fraturas); 

▪ Intensidade média - Quando o risco de destruição do património/recurso geológico atinge 
áreas importantes no local do projeto (10-30%) onde este se encontra disponível. Quando o 
volume escavado está compreendido entre 100 000 m3 e 500 000 m3 e/ou ocorre destruição 
de formas de relevo naturais com alturas de escavação ou aterro superiores a 8 m numa 
extensão linear de menos de 500 m. Quando o risco de instabilidade do terreno é moderado 
face às características geológicas (tipo de formação rochosa e/ou grau de alteração) e 
geotécnicas do terreno (atitude e preenchimento das fraturas); 

▪ Intensidade alta - Quando o risco de destruição do património/recurso geológico atinge 
grande parte da área no local do projeto (>30%) onde este se encontra disponível. Quando o 
volume escavado é superior ou igual a 500 000 m3 e/ou ocorre destruição de formas de 
relevo naturais com alturas de escavação ou aterro superiores a 8 m numa extensão linear de 
mais de 500 m. Quando o risco de instabilidade do terreno é elevado face às caraterísticas 
geológicas (tipo de formação rochosa e/ou grau de alteração) e geotécnicas do terreno 
(atitude e preenchimento das fraturas) 

5.3.2 Análise dos impactes 

5.3.2.1 Fase de construção 

A principal ação indutora de impactes sobre a geologia/geomorfologia está associada à 
necessidade de realizar escavações e aterros para definir a cota final de implantação do projeto. 

Conforme foi referido anteriormente, não existe na área do projeto do terminal e do acesso (quer 
descrito, quer observável após inspeção local) património geológico de interesse (didático, 
cultural ou museológico) que exija a sua preservação. Desta forma, os impactes das atividades 
construtivas sobre este recurso, embora negativos, diretos, certos, e permanentes, são de 
intensidade muito baixa e magnitude reduzida, pelo que no global serão insignificantes. 

No entanto, a construção do terminal irá implicar, sob o ponto de vista da geomorfologia, uma 
intensa mobilização de terras, que abrangerá cerca de 89% da área de intervenção do terminal, ao 
que corresponderá uma área de aproximadamente 22,3 ha2. O elevado volume de material 
escavado (cerca de 1 139 936 m3), que será realizado com recurso a meios mecânicos pesados 
(lâmina, balde ou ripper), é, sem dúvida, o maior dos impactes sobre a componente 
geológica/geomorfológica, alterando de forma bem visível o atual relevo da área.  

Para além disso, em grande parte da área de implantação do terminal, estas escavações atingirão 
uma profundidade superior 8 m. Esta situação desenvolver-se-á continuamente entre o perfil 34 e 
o perfil 60 ou seja, entre o km 27+370 e o km 27+890 (distâncias medidas em relação à extensão 
da linha do Minho). Neste troço, as alturas de escavação variam entre os 8,9 m (perfil 54) e os 
22,68 m (perfil 37). Nos Anexos II.J e II.K (Volume III) apresentam-se os perfis da área de 
intervenção do terminal. 

Também no extremo norte da área de implantação do projeto, onde serão implantadas as linhas 
de manobra/inversão das locomotivas, sensivelmente a partir do km 28+230 até quase ao limite 
do projeto (perfis 77 a 102), a altura de escavação será superior aos 8,0 m podendo por vezes 
alcançar os 28 m no perfil 90. 

Do total do volume escavado, 360 277 m3 serão reaplicados na execução dos aterros. Estes serão 
mais significativos na zona próxima da linha do Minho, mais concretamente entre o km 26+910 da 
linha do Minho (perfil 11) e o km 27+350 (perfil 33), sendo que neste troço os aterros máximos 
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por perfil variam entre os 8,91 m (no perfil 33) e os 13,07 m (no perfil 27). Na maior parte da área 
a altura de aterro situa-se entre os 9 m e os 10 m. Os aterros serão suportados lateralmente por 
muros de gabions. 

Assim, as operações de escavação e aterro realizadas na área afeta ao terminal refletem-se num 
impacte geomorfológico que se considera negativo, direto, certo, permanente e isolado 
resultando num cenário de intensidade alta e magnitude moderada, ao que corresponde um 
impacte muito significativo. 

Relativamente à via de acesso a maior parte da beneficiação é realizada sobre a plataforma da via 
já existente. Destaca-se no entanto a necessidade de realizar alguns aterros e escavações que no 
global envolvem, respetivamente a 19 479 m3 e 27 771 m3. Trata-se de um volume muito 
diminuto face aos volumes envolvidos na construção do terminal. Em relação às profundidades de 
escavação estas não ultrapassam os 3,5 m e ocorrem muito localizadamente no espaço. Os 
aterros a realizar no âmbito da beneficiação da via de acesso são inferiores a 5,5 m e também 
ocorrem de forma localizada no espaço. Os mais relevantes (entre os 3 e os 5,5 m) ocorrem entre 
o km 0+220 e o km 0+460. 

Desta forma, as operações de escavação e aterro realizadas na área afeta à via de acesso 
refletem-se num impacte geológico/geomorfológico que se considera negativo, direto, certo, 
permanente e isolado resultando num cenário de intensidade muito baixa e magnitude 
moderada, ao que corresponde um impacte Insignificante. 

No que diz respeito aos aspetos relacionados com a componente geotécnica do maciço, há a 
considerar dois aspetos principais em termos de impactes:  

(a) os relacionados com a escavação das rochas metamórficas (que ocupam a maior área do 
projeto); e  

(b) os relacionados com a escavação das rochas graníticas. 

As rochas metassedimentares encontram-se relativamente alteradas, pelo menos à superfície, o 
que facilitará os trabalhos de escavação, minimizando o recurso a explosivos, os quais promovem 
fracturação das rochas e alterações nas fraturas pré-existentes. Por outro lado, em menor 
extensão ocorrem as rochas graníticas, pouco alteradas, que certamente implicarão o uso de 
explosivos, o que terá maiores consequências na geração de novas fraturas, assim como na 
abertura e/ou colapso de fraturas pré-existentes. De facto, os impactes geotécnicos serão mais 
marcados durante a execução da terraplanagem, uma vez que a regularização dos relevos, através 
da criação de zonas de aterro, tenderá a atenuar os efeitos de eventual instabilidade geotécnica a 
partir dos taludes criados pela escavação. É importante referir que para minimizar os efeitos de 
instabilidade dos taludes na área afeta ao terminal ferroviário, principalmente nas áreas onde a 
escavação será mais pormenorizada, estes serão realizados com parede inclinada e em sucessivos 
degraus/banquetas. 

Na área do acesso, os taludes serão de pequena dimensão não se prevendo a instalação de 
banquetas. No entanto os taludes serão dotados de zona adoçada na geometria na sua parte 
superior. No que diz respeito à inclinação dos taludes preconiza-se a inclinação de 1/1,5 (V:H) 
para os taludes de escavação. 

Por conseguinte, no global, os impactes a nível geotécnico embora negativos, diretos e certos 
poderão ser considerados temporários, restritos, de magnitude reduzida, de intensidade baixa e, 
portanto, insignificantes. 

5.3.2.2 Fase de funcionamento 

Ao nível da componente geológica, os impactes que poderão ocorrer serão ao nível da geotecnia, 
nomeadamente, associados ao risco de ocorrência de movimentos de massa ou queda de blocos. 
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Contudo, o risco associado a estes processos não será mais significativo do que o referido para o 
período de construção, visto que nesta fase já está finalizada toda a parte de estabilidade dos 
taludes, quer por enchimento de aterro quer pela colocação de gabions de suporte. 

Salienta-se que o projeto do terminal prevê um sistema de drenagem de águas pluviais ao logo 
dos taludes, nomeadamente dos taludes criados na zona poente (valetas de maia cana e câmaras 
de visita pluvial com grelha sumidoura), o que permitirá drenar devidamente o topo dos taludes 
mitigando a eventual instabilidade dos terrenos provocada pela água da chuva (no Anexo II.F do 
Volume III apresenta-se a rede de drenagem de pluviais). 

De referir também que a região está enquadrada numa das zonas de menor perigosidade sísmica, 
no que diz respeito ao território nacional, em virtude do seu relativo afastamento aos locais 
atualmente reconhecidos como capazes de gerar sismos de grande magnitude, assim como na 
resposta mais satisfatória à ação sísmica em termos da natureza dos terrenos aqui ocorrentes. 

5.4 Hidrogeologia 

5.4.1 Metodologia 

Em áreas industriais ou em zonas em construção, a vulnerabilidade a que os sistemas hídricos 
subterrâneos estão expostos são essencialmente dos seguintes tipos: contaminação, 
sobrexploração, diminuição das zonas de recarga e alteração à circulação subterrânea. 

Por conseguinte, são considerados impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos todas as 
modificações relevantes à situação de referência atual e perspetivas de evolução futura que 
afetem a disponibilidade do recurso (quantidade de água captada) ou causem alterações aos usos 
existentes (alteração da qualidade da água). 

Tem-se assim como objetivo manter a qualidade e quantidade dos recursos hídricos subterrâneos 
disponíveis para que os usos atuais e as disponibilidades futuras não sejam afetados. 

A avaliação do grau de intensidade do impacte ao nível dos recursos hídricos subterrâneos é 
realizada tendo em conta os critérios seguintes: 

▪ Muito baixo - Alteração muito reduzida na quantidade dos recursos de água subterrânea 
disponíveis (<0,01% da taxa de recarga do aquífero). Sem alteração previsível na 
qualidade de fundo geoquímico da água subterrânea; 

▪ Baixo - Alteração reduzida na quantidade dos recursos de água subterrânea disponíveis 
(<0,1% da taxa de recarga do aquífero). Alteração previsível na qualidade de fundo 
geoquímico da água subterrânea, mas não excedendo os limiares de concentração 
definidos para as massas de água subterrâneas no âmbito do Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (APA, 2016); 

▪ Médio - Alteração na quantidade dos recursos de água subterrânea disponíveis (<1% da 
taxa de recarga do aquífero). Alteração previsível na qualidade de fundo geoquímico da 
água subterrânea excedendo num máximo de 10% os limiares de concentração 
definidos para as massas de água subterrâneas no âmbito do Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (APA, 2016); 

▪ Alto - Alteração importante na quantidade dos recursos de água subterrânea disponíveis 
(>1% da taxa de recarga do aquífero). Alteração previsível na qualidade de fundo 
geoquímico da água subterrânea excedendo em mais de 10% os limiares de 
concentração definidos para as massas de água subterrâneas no âmbito do Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (APA, 2016). 
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5.4.2 Classificação de impactes 

Tendo em conta as características do projeto em avaliação, os potenciais impactes a considerar 
sob o ponto de vista hidrogeológico, são: 

▪ Diminuição da recarga aquífera; 

▪ Alterações na circulação das águas subterrâneas implicando redução dos caudais das 
captações; 

▪ Sobrexploração das águas subterrâneas; 

▪ Contaminação das águas subterrâneas. 

5.4.2.1 Fase de construção 

Nesta fase, a eventual ocorrência de impactes sobre as águas subterrâneas ficará a dever-se à 
potencial ocorrência de derrames devidos a acidentes associados à circulação de veículos pesados 
e máquinas (combustíveis, óleos), a uma potencial afetação da recarga do aquífero derivado das 
operações de desmatação e movimentação de veículos (compactação dos terrenos) e a uma 
eventual redução dos caudais das atuais captações da área envolvente devido a alterações da 
circulação subterrânea causado pelos processos de escavação (Quadro 5.11). 

Quadro 5.11- Ações de projeto com potencial impacte nas águas subterrâneas -fase de construção. 

Ação Impacte potencial 

Desmatação 

Escavação e aterro 

Movimentação de máquinas e veículos pesados 

Instalação do estaleiro 

Diminuição da recarga aquífera 

Movimentação de máquinas e veículos pesados 

Operação do estaleiro 

Risco de contaminação das águas 
subterrâneas 

Escavação  
Risco de redução dos caudais das 
captações 

Diminuição da recarga aquífera 

Durante a fase de construção do terminal, a desmatação e remoção da camada de solo superficial 
alterará as condições de infiltração que, em caso de ocorrência de precipitação, são favorecidas 
pela presença de vegetação. De seguida, a escavação das terras, a criação de aterros e a 
circulação de maquinaria pesada por toda a área resultará na compactação das terras diminuindo 
a porosidade e afetando a capacidade de infiltração e retenção de água. Da mesma forma, a 
instalação do estaleiro será conducente a uma maior compactação e impermeabilização de partes 
do terreno. Os processos de compactação e/ou impermeabilização do terreno favorecem a 
escorrência superficial em detrimento da infiltração, diminuindo-se assim a recarga subterrânea. 
Estas atividades decorrerão ao longo de aproximadamente 6 a 7 meses considerando-se assim 
que os efeitos daí resultantes serão temporários. Contudo, esses mesmos impactes tornar-se-ão 
permanentes com a impermeabilização definitiva de grande parte da área. 

No caso da via de acesso, a situação é idêntica à descrita acima mas tendo em atenção que área 
afetada é muito inferior (3,3 ha), que uma parte muito significativa já corresponde à via existente 
(na qual atualmente já existe uma clara predominância de drenagem superficial em detrimento 
da infiltração) e que a obra terá uma duração menor, pelo que não se perspetiva uma redução 
relevante da recarga. 
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Tendo em consideração o tipo de litologias presentes na área de estudo, a recarga aquífera é 
favorecida em camadas mais alteradas e nas zonas mais fraturadas. Por conseguinte, os processos 
de escavação conduzirão, necessariamente a uma redução da recarga aquífera através da 
remoção da camada mais alterada e fraturada do substrato, principalmente no que diz respeito à 
região ocupada pelos metassedimentos (que abrangem a maior área do projeto) e onde a 
condutividade hidráulica tende a ser maior que nos granitos. 

A existência de afetação da recarga em benefício na drenagem superficial, na fase de construção, 
traduz-se num impacte negativo, certo, direto, isolado, temporário e de magnitude reduzida. A 
intensidade será muito baixa e o impacte global será insignificante. Contudo, caso a construção 
seja concentrada no período de ocorrência de menor pluviosidade ou ausência total de 
precipitação (período de estio) esta questão nem se coloca. 

Risco de redução dos caudais das captações 

Na área de estudo não existem captações subterrâneas destinadas ao abastecimento público 
(APA, 2016). Conforme consta no inventário de pontos de água subterrânea anteriormente 
apresentado (Figura 4.11), as captações existentes na área envolvente ao projeto são de domínio 
privado. Destaca-se a existência de uma nascente (nascente das 7 Fontes), junto à via de acesso, 
outrora utilizada para abastecimento público mas entretanto desativada e parcialmente 
‘aterrada’ tal como descrito no capítulo relativo à situação de referência. A água que ainda 
continua a exsurgir no local alimenta uma linha de água que é usada para rega em terrenos 
agrícolas a jusante da mesma. 

O risco na redução dos caudais de alimentação das captações locais pode ser ocasionado devido a 
duas operações: (a) o uso de explosivos no processo de escavação o que pode levar à colmatação 
e/ou abertura de novas fraturas, alterando a circulação da água subterrânea e, 
consequentemente, a alimentação das captações existentes; (b) interseção do nível freático pela 
escavação, o que pode, por um lado, implicar o uso de sistemas de bombagem para execução da 
obra, levando a um rebaixamento do nível freático nas imediações, reduzindo, assim, o volume de 
água disponível para as captações durante o período de obra, ou, por outro lado, a um 
rebaixamento definitivo no caso de captações que se situem muito próximas aos perímetros de 
escavação. 

O uso de explosivos será, à partida, limitado e acontecerá para zonas do maciço rochoso com 
alturas mais significativas, fundamentalmente entre o perfil 65 e o perfil 92, e, eventualmente, 
em locais com ocorrência das rochas graníticas (menos alteradas), mas que ocupam uma fração 
diminuta da área do projeto. As distâncias significativas destes locais em relação à maioria das 
captações de água inventariadas na área envolvente constituem uma atenuante na repercussão 
do risco inerente à alteração da circulação aquífera. De acordo com o que se verifica em situações 
similares, esta alteração na circulação por estes processos tende a ser temporária e reposta ao 
fim de algum tempo. 

Dada a morfologia geral da área de afetação do projeto e a existência do rio Pelhe no vale a 
nascente, que condicionará um fluxo subterrâneo das águas no seu sentido (de modo geral, de 
oeste para este), nos locais onde ocorrerá maior profundidade de escavação não é previsível a 
necessidade do uso de sistemas de bombagem para rebaixamento do nível freático. No entanto, 
o processo de escavação poderá ter algumas repercussões nas captações localizadas a montante 
(a este) da escavação e relativamente próximas desta, nomeadamente se forem pouco profundas. 
O número de captações que possam, eventualmente, ser afetadas será, contudo, diminuto, dado 
o reduzido número existente nas imediações da área sujeita a maior volume de escavação. 

O risco de redução dos caudais das captações, na fase de construção, traduz-se num impacte 
negativo, direto, possível, temporário, restrito e de magnitude reduzida. A intensidade será 
muito baixa e o impacte global será insignificante. 
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No caso da via de acesso não existe qualquer risco de afetação de caudais de captações privadas 
na área envolvente pois as escavações a realizar são inferiores a 2,00 m e concentram-se num 
troço de reduzida extensão. Além do mais, na envolvente imediata do local onde as escavações 
são realizadas não existe qualquer captação relevante. 

Risco de contaminação das águas subterrâneas 

A circulação de veículos e maquinaria pesada nessa área, bem como a presença do estaleiro no 
qual poderão ser guardadas substâncias potencialmente poluentes, potenciam o risco de 
contaminação de águas subterrâneas no caso da ocorrência de derrames de óleos e combustíveis. 
Contudo, esta situação será pouco provável e, a ocorrer será um evento pontual que certamente não 
excederá os limiares de concentração definidos para as massas de água subterrâneas. Para a 
minimização de um impacte desta natureza, contribuirá a baixa permeabilidade das rochas que 
constituem o sistema aquífero da região. Portanto, a eventual ocorrência de derrame de 
substâncias poluentes em fase de obra constitui, para as águas subterrâneas, um impacte 
negativo, indireto, possível, temporário, restrito, de baixa intensidade, com magnitude 
reduzida, considerando-se assim insignificante. 

5.4.2.2 Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento as principais ações com potenciais implicações no recursos hídricos 
subterrâneos são a existência de uma extensa área impermeabilizada (presença da estrutura física 
do terminal), o consumo de água, a presença de substâncias perigosas para o meio aquático 
(resultante do próprio funcionamento do terminal) e a circulação de um elevado número de 
veículos pesados. Estas atividades poderão ter repercussões nos recursos hídricos subterrâneos 
nomeadamente ao nível da diminuição da recarga aquífera, sobrexploração das águas 
subterrâneas e risco de contaminação das águas subterrâneas. De seguida procede-se a uma 
análise detalhada de cada uma das situações. 

Risco de diminuição da recarga aquífera 

Apesar de na área em análise já existirem atividades económicas (britadeiras e parque de 
madeiras) com áreas impermeabilizadas, a construção do terminal irá implicar um incremento 
significativo da área impermeabilizada que no total alcançará cerca de 55,5 % da área de 
implantação do terminal (139 588 m2).  

Por conseguinte, a impermeabilização superficial do terreno a ter lugar neste local, levará a uma 
redução da infiltração de água no aquífero do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave na 
ordem de 11 676 m3/ano, cuja taxa de recarga estimada é de 84 – 168 mm/ano para uma área de 
1391 km2. Este valor representa uma perda de taxa de infiltração inferior a 0,01% para o aquífero 
considerado. Para além disso, este empreendimento localiza-se muito próximo de um curso de 
água (Rio Pelhe), nas margens do qual ocorrem aluviões (que não serão afetados por esta 
construção) e que, na região, serão dos mais importantes pontos de recarga aquífera. Subjacentes 
a estas camadas ocorrem as litologias anteriormente descritas, para as quais haverá recarga 
aquífera a partir da linha de água e das aluviões, através da conectividade hidráulica estabelecida 
entre as rochas do substrato com estes. 

Na via de acesso, a área impermeabilizada será de aproximadamente 2 ha. Refere-se ainda o facto 
de atualmente, em situações de elevada precipitação, face ao facto do piso se encontrar 
fortemente compactado pela circulação de camiões, existir já um claro predomínio da escorrência 
superficial em detrimento da infiltração nesse local. 

Considerando a dimensão da área impermeabilizada e a conjuntura geológico-ambiental 
envolvente a este empreendimento (terminal e acesso), este impacte pode ser considerado 
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negativo, direto, possível, permanente, isolado, de intensidade muito baixa e magnitude 
moderada pelo que no global é um impacte insignificante. 

B - Risco de sobrexploração das águas subterrâneas 

Neste empreendimento estão projetadas duas redes de abastecimento de água: o abastecimento 
de água destinada a consumo humano será feito pela rede pública, enquanto que a água para 
consumos não domésticos (rega, lavagens e rede de incêndios) terá origem num furo artesiano o 
qual alimentará um depósito de 60 m3. Este furo, com 120 m de profundidade já existe no local. 
Atualmente, segundo informação da ARH norte, o consumo anual é de 180 m3. 

No caso em análise, tem particular relevância o consumo de água para fins não domésticos, cuja 
origem é subterrânea e com captação no local. O consumo estimado para este fim é de 5 000 L 
diários (1 825 m3/ano), o que representará um consumo adicional local de 1 645 m3/ano em 
relação à situação atual. Tendo em consideração as perdas de recarga aquífera condicionadas 
pela impermeabilização da área anteriormente referida (11 676 m3/ano) e o consumo adicional 
de água subterrânea provocada pelo projeto do terminal (1 645 m3/ano), o valor de perda de 
água no aquífero continua a ser inferior a 0,01% da taxa de recarga estimada para o aquífero do 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave. 

A água destinada ao consumo doméstico é estimada em 4 900 m3/ano. Pese embora o facto de 
alguma desta água poder ter origem em captações subterrâneas do sistema de abastecimento 
público, este valor de consumo tem um efeito indireto nos caudais de águas subterrâneas, mas 
não no local. Para além disso, há a considerar que parte destes consumos já ocorrerão 
atualmente noutros locais do concelho por parte dos trabalhadores que poderão vir a integrar os 
quadros de pessoal do terminal, havendo por isso, em parte uma deslocalização do ponto de 
consumo, pelo que este aspeto não se considera relevante no âmbito da presente análise. 

Por conseguinte, atendendo a que os consumos de água subterrânea com captação no local serão 
relativamente baixos e que esta é uma região chuvosa no período e outono e inverno não sendo, 
em geral, afetada por estados de seca severa, este impacte embora negativo, direto, possível, 
será ocasional, restrito, de intensidade muito baixa e magnitude moderada, pelo que, no global, 
será Insignificante. 

C - Risco de contaminação das águas subterrâneas 

O risco de contaminação das águas subterrâneas é provavelmente o ponto de maior preocupação 
a nível de impactes sobre as águas subterrâneas. As ações com maior potencial de causar 
contaminação das águas subterrâneas na área do projeto serão a circulação de veículos pesados e 
comboios de mercadorias, a presença de um posto de abastecimento de combustível e a 
presença de substâncias perigosas no terminal.  

Ressalva-se, no entanto a existência de um conjunto de aspetos do projeto do terminal que 
mitigam a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas a saber: 

▪ Existência de uma extensa área impermeabilizada que serve de barreira imediata à 
entrada de poluentes no subsolo em caso de ocorrência de derrames, nomeadamente 
de eventuais derrames provenientes dos veículos pesados (óleos); 

▪ Existência de separadores de hidrocarbonetos na área do posto de combustível e da 
área de armazenamento de substâncias perigosas. Os efluentes daí resultantes serão 
encaminhados para a rede de águas residuais domésticas; 

▪ A existência de um depósito (40 m3) de contenção de eventuais derrames de substâncias 
perigosas na área de armazenamento de substâncias perigosas; 
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▪ Os efluentes domésticos oriundos da área administrativa serão encaminhados para a 
rede pública de drenagem. 

Desta forma, a possibilidade de virem a ocorrer episódios de contaminação das águas 
subterrâneas é muito diminuto. A situação mais provável de ocorrer será o arrastamento de 
poluentes a partir do pavimento (derivado da circulação de veículos pesados, comboios e de 
maquinaria associada ao terminal) aquando da ocorrência de precipitação. Esses poluentes 
(hidrocarbonetos) serão arrastados pelas águas pluviais para as zonas não impermeabilizadas do 
terminal (linhas férreas) e para a rede de drenagem de águas pluviais, podendo ocorrer infiltração 
desses poluentes (sobretudo compostos de hidrocarbonetos provenientes da circulação dos 
veículos/equipamentos) nos pontos de entrega das águas pluviais, que ocorrerá no rio Pelhe com 
o qual deve existir conetividade hidráulica do aquífero.  

No entanto, dado que a única via de introdução destes poluentes será através das águas pluviais, 
considerando o efeito diluidor das mesmas (principalmente nos períodos mais chuvosos) e a baixa 
permeabilidade das rochas cristalinas do substrato (fator ainda mais potenciado pela remoção das 
camadas superiores mais alteradas), não se prevê excedências dos limiares de concentração 
definidos para as massas de água subterrâneas no âmbito do Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (APA, 2016). 

Conclui-se assim que, na fase de funcionamento, o impacte sobre a qualidade das águas 
subterrâneas, não sendo certo que ocorra, será negativo, direto, possível, permanente, restrito, 
o que se traduz numa magnitude moderada, no entanto, com uma intensidade baixa, pelo que o 
impacte, a ocorrer, será pouco significativo. 

No Quadro 5.12 apresenta-se uma síntese dos principais impactes associados com a componente 
hidrogeológica e o grau de significância dos mesmos, onde se pode concluir que, globalmente, os 
impactes sobre esta componente são pouco significativos ou mesmo insignificantes. 

Quadro 5.12- Significância dos impactes sobre a hidrogeologia resultantes da implementação do terminal ferroviário e 

da via de acesso. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Risco de diminuição da recarga 
aquífera 

Reduzida Muito Baixa Insignificante 

Risco de redução dos caudais das 
captações 

Reduzida Muito Baixa Insignificante 

Risco de contaminação das águas 
subterrâneas 

Reduzida Baixa Insignificante 

Funcionamento 

Risco de diminuição da recarga 
aquífera 

Moderada Muito Baixa Insignificante 

Risco de sobrexploração das 
águas subterrâneas 

Moderada Muito Baixa Insignificante 

Risco de contaminação das águas 
subterrâneas 

Moderada Baixa Pouco Significativo 

5.5 Recursos Hídricos Superficiais 

5.5.1 Metodologia 

Tendo em conta as características do projeto em avaliação (construtivas e de operação) 
identificam-se como potenciais impactes sobre as águas superficiais todas as modificações 
relevantes à situação de referência atual que afetem a integridade da rede hidrográfica presente 
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na área de estudo e eventuais alterações da qualidade da água que causem alterações aos usos 
existentes. Será ainda considerado o eventual contributo do projeto ao nível de potenciais 
alterações hidrológicas com implicações no regime de cheias da área de estudo. 

O grau de Intensidade de natureza negativa dos impactes sobre as águas superficiais é atribuído da 
seguinte forma: 

▪ Muito Baixo - Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água sem 
ultrapassagens dos valores paramétricos relativos aos usos existentes. Ocorre afetação da 
rede hidrográfica local cujo regime hidráulico é temporário não existindo artificialização nem 
alteração do traçado da rede hidrográfica. Promove situações de alagamento de áreas 
naturais não agrícolas; 

▪ Baixo – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água prevendo-se 
ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo recomendável 
(VMR) para o uso existente. Ocorre afetação da rede hidrográfica local cujo regime hidráulico 
é temporário podendo ocorrer desmatação da vegetação ripícola, artificialização e/ou 
alteração do traçado da rede hidrográfica. Promove situações de alagamento de áreas 
agrícolas. 

▪ Médio – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água prevendo-se 
ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo admissível 
(VMA) para o uso existente. Ocorre afetação da rede hidrográfica local cujo regime hidráulico 
é permanente podendo ocorrer desmatação da vegetação ripícola, artificialização e/ou 
alteração do traçado da rede hidrográfica numa extensão inferior a 100 m. Promove 
situações de alagamento de áreas/infraestruturas urbanas existentes em áreas 
habitualmente inundáveis. 

▪ Alto – Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água que poderá conduzir a 
uma alteração do estado da massa de água. Ocorre afetação da rede hidrográfica local cujo 
regime hidráulico é permanente podendo ocorrer desmatação da vegetação ripícola, 
artificialização e/ou alteração do traçado da rede hidrográfica numa extensão superior a 
100 m. Promove situações de alagamento de áreas/infraestruturas urbanas existentes em 
áreas atualmente não inundáveis. 

Esta avaliação terá em atenção o estado de conservação atual da rede hidrográfica existente. 

5.5.2 Classificação de impactes 

Em geral, no âmbito da construção e funcionamento do terminal ferroviário, as ações suscetíveis 
de causarem impactes diretos sobre os recursos hídricos superficiais são as decorrentes das 
atividades construtivas que possam afetar a integridade da rede hidrográfica e da entrega de 
efluentes líquidos ao meio recetor (industriais, domésticos ou pluviais potencialmente 
contaminados), o que se poderá traduzir numa alteração da qualidade da massa de água recetora 
afetando quer os seres vivos que aí ocorrem quer os potenciais usos que o homem faz do recurso. 

Na presente avaliação há que ter em consideração que a rede hidrográfica atualmente presente 
na área de intervenção do terminal, além de ser de regime temporário (só apresenta caudal nos 
períodos de maior precipitação) encontra-se muito alterada naquilo que é o perfil natural do seu 
leito, sendo este inexistente em grande parte da área de intervenção, tal como descrito no 
Capítulo 4.4. 

Além disso, há que ter em conta que não existe qualquer descarga de efluentes líquidos 
industriais e domésticos em massas de água superficiais. 

Tal como referido no Capítulo 3, relativo à descrição do projeto: “O terminal será dotado de 
infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem com ligação às infraestruturas gerais 
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existentes na envolvente da área de implantação e que permitirão garantir o seu bom 
funcionamento. O sistema de drenagem a instalar no terminal será constituído por três redes de 
funcionamento separativo e gravítico em toda a sua extensão, uma para a rede de águas residuais 
domésticas, outra para a rede de águas residuais pluviais e a terceira é a rede para drenagem de 
caudais residuais industriais”. 

A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução dos caudais produzidos, 
fundamentalmente, nas várias instalações sanitárias e balneários dos edifícios da zona 
administrativa do terminal. Os caudais da rede de drenagem industrial, originados no parque de 
resíduos, no armazém/oficina e no posto de abastecimento de combustível, após tratamento em 
separador de hidrocarbonetos, são também conduzidos para a rede de águas residuais 
domésticas. 

Os separadores de hidrocarbonetos estão equipados com sistema de obturação automática que 
caso o volume de hidrocarbonetos atinja o limite máximo o obturador atua, não permitindo a 
entrada de caudais no sistema. 

A rede residual doméstica do terminal será ligada às infraestruturas da rede pública de drenagem 
residual doméstica. 

No local de armazenagem de substâncias e misturas perigosas foi também prevista uma câmara 
retentora de hidrocarbonetos, sendo os caudais tratados encaminhados para a rede de águas 
pluviais. Adicionalmente, no local de armazenagem de substâncias perigosas existe um depósito 
estanque em betão armado, para funcionar como bypass à câmara retentora de hidrocarbonetos 
no caso de obturação ou na eventualidade de necessidade de manutenção da mesma. Os caudais 
de efluente retidos no depósito serão encaminhados para destino final, por operador de gestão 
de resíduos licenciado. 

A rede de drenagem de águas residuais pluviais tem por objetivo a recolha e condução dos 
caudais pluviais que possam afluir à plataforma do Terminal e que serão recolhidos ao nível dos 
pavimentos do terminal e das coberturas dos edifícios. Os caudais pluviais serão encaminhados 
para as passagens hidráulicas atualmente existentes sob a linha do Minho e destas para o rio 
Pelhe (Anexo II.F no Volume III). 

5.5.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção do terminal, os impactes na qualidade das águas superficiais poderão ser 
induzidos pelo seguinte conjunto de ações: desmatação, terraplanagem (escavação e aterro), 
movimentação de máquinas e veículos pesados. 

No caso da via de acesso é de referir as atividades relacionadas com a preparação do terreno para 
implantação da plataforma de circulação nomeadamente a desmatação, a terraplanagem e a 
circulação dos veículos associados à obra. 

Estas atividades terão repercussões ao nível: 

▪ da integridade física da rede hidrográfica; 

▪ da qualidade das águas superficiais. 

Nesta fase, na área de implantação do terminal será realizada uma intensa movimentação de 
terras (escavações e aterros) conducentes à alteração da geomorfologia da área que passará a 
constituir um extenso terrapleno com cerca de 22 ha. Tendo em conta que esta área é 
atravessada por duas linhas de água de regime temporário ocorrerá a destruição dos talvegues 
existentes que suportam a presença destas linhas de água. No entanto, enfatiza-se o facto, tal 
como já descrito no Capítulo 4.4, que os troços destas duas linhas de água coincidentes com a 
área de implantação do terminal encontram-se muito degradados não existindo um leito 
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devidamente definido. A área será previamente desmatada salientando-se no entanto que face à 
natureza da rede hidrográfica esta não é acompanhada por qualquer vegetação ripícola. 

A mobilização de terras resultará assim num terrapleno que se sobrepõe transversalmente às 
referidas linhas de água (Figura 5.3). Contudo as linhas de água em causa serão integradas no 
sistema de drenagem de águas pluviais do terminal salvaguardando-se a continuidade dos caudais 
provenientes de montante através da colocação de coletores com capacidade para escoamento 
dos caudais da bacia afluente. Esses caudais continuarão a ser encaminhados, a jusante do 
terminal, pelas atuais passagens hidráulicas existentes sob a linha do Minho. 

Na fase de construção ocorrerá assim a eliminação do perfil atual do terreno através da 
terraplanagem procedendo-se de seguida à colocação das infraestruturas de drenagem 
subterrâneas que passarão a drenar os caudais oriundos de montante até às passagens 
hidráulicas sob a linha do Minho. 

A destruição destes dois troços das linhas de água de regime temporário atualmente existentes e 
que se encontram à data bastante degradadas representa um impacte negativo, direto, certo, 
permanente, isolado de baixa intensidade e magnitude moderada pelo que no global o impacte 
é pouco significativo. 

A jusante da linha do Minho, nomeadamente no troço da linha de água entre a linha do Minho e o 
rio Pelhe (troço assinalado com o nº 1 na Figura 5.2 e ilustrado na Figura 5.3) o projeto prevê um 
redimensionamento da secção de escoamento na medida em que esse troço apresenta uma 
secção que não permite o escoamento da totalidade dos caudais pluviais oriundos de montante. 

 
Figura 5.2 -  Troço da linha de água a jusante da passagem hidráulica PH2 cuja secção será intervencionada. 

Mesmo atualmente, em períodos de elevada precipitação já ocorre galgamento da margem com 
alagamento do terreno agrícola adjacente. Para resolver esta situação, no âmbito do projeto de 
drenagem proposto pela obra do terminal existirá uma intervenção nessa linha de água. 

A linha de água será moldada no terreno para melhorar a respetiva capacidade de escoamento, 
compatível com os caudais afluentes da PH2. Para o efeito o projeto considera o respetivo 
redimensionamento com alargamento para a margem direita (lado esquerdo da foto) e o reforço 
da proteção da proteção lateral margem esquerda (lado direito da foto). 

Assim, para o caudais máximos que podem afluir da PH2 o dimensionamento da seção da linha de 
água terá uma inclinação média de 1,5%. Tendo em conta o caudal resultante dum período de 
retorno de 100 anos a linha de água deverá ter uma largura de 1,00 m e uma altura de 0,80 m. 

No Quadro 5.13 apresenta-se o dimensionamento da secção tipo para o redimensionamento da 
linha de água. 
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Quadro 5.13- Dimensionamento da seção da Linha de água. 

Características da valeta Cálculo hidráulico 

Largura (m) 
Altura 
(m) 

Inc 
(%) 

Ri (m) A (m2) 
Caudal secção 
de cheia (l/s) 

Caudal T=100 
anos (l/s) 

Qh/Qd 

1,00 0,80 1,50 0,29 0,80 3349,2 3319,60 0,99 

 
Figura 5.3- Troços da rede hidrográfica afetados pela movimentação de terras. 
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A intervenção implica uma correta regularização e compactação da secção da linha de água em 
todo o seu troço até ao rio Pelhe, não existindo no entanto qualquer artificialização da mesma. 
Na fase de obra esta intervenção representa um impacte negativo, direto, certo, permanente, 
isolado de magnitude moderada e baixa intensidade pelo que será pouco significativo. A prazo 
constitui-se um impacte positivo na medida em que permitirá acautelar todos os caudais 
afluentes. 

Na área de influência da via de acesso também existem duas outras linhas de água. Neste caso a 
linha de maior extensão já é atualmente é atravessada pela via pré-existente (rua das 7 Fontes) 
sendo que a beneficiação da via não altera esse atravessamento mantendo-se a continuidade 
hidráulica através de passagem hidráulica existente. 

Na zona poente, já próximo da rua das Cavadas, existe uma outra linha de água, paralela com o 
acesso (Figura 5.3 e Figura 5.4), que embora de muito pequena dimensão e também sem 
qualquer vegetação ripícola nas margens, tem origem na proximidade da nascente das 7 Fontes a 
qual alimenta esta linha de água durante grande parte do ano, sendo estes caudais utilizados a 
jusante na atividade agrícola. 

O projeto de beneficiação da via de acesso ao terminal prevê nessa área o alargamento da 
plataforma de circulação sendo necessário realizar um aterro que se aproxima da referida linha de 
água.  

 
Figura 5.4- Pormenor da área da via de acesso em que o aterro se aproxima de linha de água existente. 

Nas proximidades das frentes de obra, nos casos em que estas frentes se situam próximo da rede 
hidrográfica existente, tal como sucede no caso da linha de água representada na Figura acima, há 
o risco de ocorrer arrastamento de terras para as linhas de água. Estas situações poderão ocorrer 
na sequência da ocorrência de precipitação intensa que ao cair sobre os taludes ainda pouco 
consolidados provocarão arrastamento dessas terras para as imediações podendo atingir a rede 
hidrográfica. Nestes casos , pode ocorrer a colmatação do leito da linha de água impedindo o seu 
curso natural e eventual alagamento das margens. 
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Esta situação poderá verificar-se sobretudo nas linhas de água existentes junto à via de acesso e 
no troço final da linha de água identificada com o n.º 1 na Figura 5.2 e ilustrada na Figura 5.2. 
Neste cenário o impacte será negativo, direto, temporário, restrito, de magnitude reduzida e de 
baixa intensidade sendo insignificante. 

Relativamente a potenciais alterações da qualidade da água, na situação anteriormente descrita 
ocorrerá um incremento de SST nas linhas de água recetoras. Além dos SST, nesta fase, os 
principais poluentes gerados pelas atividades descritas serão os metais pesados, nomeadamente, 
o cádmio, o cobre e o zinco e os hidrocarbonetos, gerados pelo processo de combustão dos 
motores dos veículos e máquinas, eventuais perdas de óleos dos sistemas de lubrificação e 
derrames acidentais de combustíveis. 

Em termos espaciais, estas atividades decorrem, principalmente, nas frentes de obra, ao longo 
das vias de acesso e no estaleiro. Estas escorrências quando alcançam os meios recetores têm 
como principais consequências: 

▪ O aumento da turbidez, provocada por elevados teores de matéria em suspensão, 
reduzindo a penetração da luz e, consequentemente, a produtividade primária; 

▪ A introdução de substâncias tóxicas adsorvidas nas partículas veiculadas pelo transporte 
sólido ou presentes nos materiais de construção, como sejam os hidrocarbonetos e os 
metais pesados, as quais podem sofrer acumulação nos sedimentos do fundo dos leitos 
das linhas de água e serem absorvidas em condições propícias; 

▪ O incremento de SST nas linhas de água recetoras de pequena dimensão e de caudal 
reduzido e temporário, pode provocar colmatação no leito da linha de água impedindo o 
seu curso natural e eventual alagamento das margens. 

Estes fenómenos têm, no entanto, um carácter temporário (tempo de construção do projeto) e 
são reversíveis. 

Globalmente os impactes provocados pelas atividades acima descritas serão negativos, diretos, 
possíveis, temporários, restritos, de magnitude reduzida e de baixa intensidade pelo que no 
global, considera-se que a alteração à qualidade da água nesta fase é insignificante, não sendo 
suscetíveis de provocar a perda do uso atual ou futuro. 

5.5.2.2 Fase de funcionamento 

A avaliação dos impactes do projeto no decurso da fase de funcionamento do terminal, relaciona-se 
sobretudo com os aspetos relacionados com potenciais alterações ao nível: 

▪ Da qualidade das águas superficiais; 

▪ Alterações hidrológicas na rede a jusante do local de implantação do projeto. 

No caso da via de acesso é de referir a circulação de veículos pesados de, e, para o terminal.  

Nesta fase os impactes na qualidade das águas superficiais poderão potencialmente ser induzidos pelas 
seguintes ações: 

▪ movimentação de contentores e de madeiras,  

▪ funcionamento do terminal,  

▪ circulação de veículos pesados,  

▪ circulação de comboios. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 253 de 398 

5.5.2.2.1 Qualidade da água 

As ações atrás referidas poderão causar a emissão de poluentes característicos do tráfego que na 
sequência de precipitação resultará em águas de escorrência com metais pesados e hidrocarbonetos, 
as quais, poderão chegar ao Rio Pelhe. 

Essas águas de escorrência podem provocar impactes nas águas superficiais devido às cargas poluentes 
acumuladas no pavimento, ou devido a derrames acidentais. 

Os impactes resultam do transporte da poluição acumulada no pavimento pelas águas de escorrência. 
Entre os poluentes mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, 
cádmio e crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras e os sólidos 
suspensos totais (partículas). 

As análises realizadas no rio Pelhe para os metais em causa apontaram para valores inferiores aos 
valores limite regulamentados, com exceção do crómio que apresentou uma concentração, no ponto 
de amostragem a jusante da implantação do projeto, superior ao valor paramétrico (VMA) estabelecido 
no Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto. Ainda no âmbito da caracterização efetuada, 
verificaram-se teores elevados de Coliformes Fecais e Totais. Por sua vez a caracterização efetuada á 
massa de água do Rio Pelhe no âmbito do PGRH2 identificou como causadores de pressão os 
parâmetros Nt, Pt, CQO e CBO5, responsáveis pela classificação medíocre atribuída. 

De salientar que os parâmetros atrás referidos, com exceção do crómio, não são influenciáveis pelas 
ações do projeto. 

Em síntese, as águas de escorrência produzidas durante a fase de funcionamento do Terminal e da via 
de acesso, embora potencialmente possam produzir efeitos negativos, diretos, certos, permanentes, 
restritos e de magnitude moderada na qualidade nas linhas de água da área de estudo, o grau de 
intensidade será baixo pelo que o impacte será pouco significativo. 

5.5.2.2.2 Análise hidrológica 

É sabido que em pequenas bacias hidrográficas urbanas e periurbanas, alterações nos usos dos 
solos decorrentes de desenvolvimentos urbanos e industriais traduzem-se frequentemente num 
acréscimo de caudais de ponta de cheia nas linhas de drenagem, agravando problemas de 
escoamento existentes e aumentando a frequência e intensidade de situações de alagamentos de 
margens, com consequências que podem ser mais ou menos gravosas. 

O Terminal Ferroviário de Lousado irá ocupar uma área de aproximadamente 25,1 ha, que 
atualmente são maioritariamente ocupados por povoamentos florestais (eucaliptal) e áreas 
artificializadas. 

Neste contexto, um dos efeitos esperados da presença do Terminal ferroviário de Lousado é o 
aumento da área impermeabilizada e consequente acréscimo da drenagem superficial que 
tenderá a assumir maior relevância nas situações de cheias. 

A forma como a concretização do projeto poderá afetar o escoamento em situação de cheias 
depende, não só da área que é impermeabilizada, mas também da inserção do projeto face à rede 
hidrográfica, da dimensão das bacias de drenagem e das atuais condições de escoamento nas 
passagens hidráulicas existentes a jusante, que constituem potenciais pontos críticos. 

O projeto insere-se na bacia hidrográfica do rio Ave, mais especificamente na sub-bacia do rio 
Pelhe, seu afluente da margem esquerda. O rio Pelhe tem uma extensão total de 16,6 km, 
associando uma bacia de drenagem de 44,3 km2. 

O Terminal Ferroviário de Lousado confina com a linha férrea do Minho, a qual, nesta zona se 
desenvolve na margem direita do rio Pelhe, a curta distância deste rio. 
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Nesta área, na plataforma da linha do Minho existem passagens hidráulicas que permitem que os 
escoamentos provenientes das áreas de cotas mais elevadas a poente atinjam a baixa aluvionar 
do rio Pelhe e confluam neste rio. Duas destas passagens hidráulicas (PH1 e PH4) permitem o 
escoamento de duas pequenas linhas de água afluentes do rio Pelhe que atravessam a área de 
implantação do terminal e drenam as vertentes a montante do projeto. 

Uma vez que o Terminal Ferroviário em estudo se desenvolve a montante da linha férrea, as 
drenagens pluviais do próprio projeto vão afluir, de forma repartida, às passagens hidráulicas 
referidas. 

Contudo, tendo em conta que na zona norte, na área das linhas de manobra/inversão, as novas 
cotas altimétricas do projeto irão interferir com as passagens hidráulicas aí existentes (PH5 e 
PH6), haverá a necessidade de construir novas PH’s (designadas por PH5.1 e PH 5.2) ajustadas às 
cotas do projeto. As novas PH’s terão igual secção e ficarão na proximidade das existentes. 

Prevê-se a manutenção do troço das PH’s 5 e 6 situadas sob a plataforma da linha ferroviária 
existente, dado que esta não sofrerá alteração com a construção do novo terminal. 

Com a construção do terminal estas duas passagens hidráulicas irão ter uma redução substancial 
dos caudais afluentes às mesmas, tendo em conta que a maior parte dos caudais irão ser 
encaminhados para as duas novas PH’s a construir (PH5.1 e PH6.1). 

A baixa aluvionar do rio Pelhe constitui uma área inundável, havendo registos de alagamentos das 
margens em períodos de cheias.  

As principais vias que cruzam a baixa aluvionar desenvolvem-se em aterro, encontrando-se, 
portanto, mais salvaguardadas. No entanto, as passagens hidráulicas associadas constituem 
pontos de estrangulamento do escoamento e, caso não apresentem capacidade de vazão 
suficiente, uma subsequente subida das águas a montante será suscetível de atingir essas vias. 

No contexto apresentado considerou-se pertinente analisar o potencial impacte do projeto no 
escoamento em situação de cheia, em duas vertentes distintas: 

▪ Análise do efeito da implantação do projeto no escoamento nas passagens hidráulicas 
sob a linha férrea (linha do Minho) na zona adjacente à instalação do Terminal 
Ferroviário de Lousado (Relatório Técnico no Anexo VII.A do Volume III); 

▪ Análise do efeito da implantação do projeto no escoamento nas secções mais críticas na 
baixa aluvionar do rio Pelhe a jusante, entre o futuro Terminal Ferroviário e a 
confluência no rio Ave (Relatório Técnico no Anexo VII.D do Volume III). 

De seguida apresenta-se uma súmula de cada uma das abordagens referidas bem como as 
conclusões obtidas. 

Escoamento nas passagens hidráulicas sob a linha do Minho 

No Anexo VII.A do Volume III apresenta-se o relatório técnico relativo ao estudo hidráulico 
desenvolvido pela equipa projetista no que respeita verificação dos órgãos hidráulicos existentes 
sob a linha do Minho para escoamento dos caudais adicionais afluentes derivado da alteração do 
uso do solo provocada pela implantação do terminal. 

Na sequência da implementação o projeto as áreas das subbacias A1.a, A1.b, A2.a e B1.a 
(identificadas na Figura 4.23 constante do capítulo da caracterização) sofrerão alterações de área 
e alterações no que diz respeito à percentagem de área permeável e impermeável com 
incremento desta última. No global ocorrerá a um incremento do escoamento superficial em 
detrimento da infiltração. 

Por outro lado, a implementação de um sistema de drenagem no terminal, nomeadamente com a 
colocação de valetas triangulares na crista de talude a delimitar o arruamento que será 
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construído no limite poente do terminal (para restabelecimento do caminho vicinal atualmente 
existente) (Figura 5.5), assim como a instalação de uma rede de câmaras de visita com grelhas 
sumidouras e também sumidouros duplos interligados por coletores em betão armado, irão 
alterar o contributo dos caudais para cada uma das PH’s, com uma maior expressão para as PH’s 
2, 3 e 4. No Anexo VII.E do Volume III apresenta-se desenho com o sistema de drenagem de águas 
pluviais que será implementado pelo projeto em articulação com a PHs, linhas de água e 
subbacias de drenagem. 

 
Figura 5.5- Sistema de drenagem na crista do talude a delimitar um arruamento a construir – tracejado a 

cor roxa (Fonte: Formato EC, Estudo hidráulico). 

Com a implementação da rede de drenagem anteriormente referida, os caudais que atualmente 
afluem à PH3, serão em grande parte desviados para as Passagem Hidráulicas 2 e 4. 

De referir também que a rede de coletores a projetar no terminal e que encaminham os caudais 
para cada uma das PH’s, estão interligados entre si, funcionando como um sistema de vazos 
comunicantes, possibilitando desta forma a repartição dos caudais entre todas as PH’s, no caso de 
uma delas atingir a sua capacidade máxima de vazão. 

Os resultados da simulação dos caudais de ponta de cheia nas secções em análise antes e após a 
implementação do projeto permitem verificar, na comparação com os valores estimados para o caudal 
correspondente à secção cheia de cada PH, que: 

▪ Na situação atual os caudais de ponta de cheia estimados para períodos de retorno de 20 
e de 100 anos, com exceção da PH1, são claramente inferiores ao caudal máximo que 
“encaixa” em cada PH. Efetivamente trata-se de PH´s associadas a uma linha férrea, que 
foram dimensionadas com folga suficiente e que, efetivamente, não constituem 
constrangimento ao escoamento proveniente de montante, desde que se encontrem 
desobstruídas; 

▪ Na situação atual, o caudal de cheia estimado para período de retorno de 100 anos, é 
superior ao caudal máximo que encaixa na PH1; 

▪ Comparando, para cada período de retorno, os caudais estimados para a situação atual e 
futura verifica-se que os acréscimos relativos são muito variáveis em cada PH, oscilando 
entre a situação de não haver aumento sensível a aumentos de 44,5%. No caso da PH1, 
uma vez que ocorre diminuição da área de drenagem, regista-se mesmo um decréscimo  
(- 18,8% a - 23,9%); 

▪ Na situação futura, os caudais de ponta de cheia estimados para os períodos de retorno 
de 20 e de 100 anos são inferiores aos caudais estimados para a secção cheia em todas as 
PH´s; 
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▪ As PHs que, na situação futura, e para um caudal de ponta de período de retorno de 100 
anos, ficará mais próximo do limite, serão a PH1 a PH3. Nestas PH o caudal futuro para 
T=100 anos, será respetivamente de 94,6% e 96,1%. 

No caso particular da PH1, a diminuição da área de drenagem a montante (passa de 0,0301 km2 
para 0,0156 km2) permite estimar que a secção existente passará a ser suficiente para o encaixe 
da cheia centenária, contrariamente ao que sucede na atualidade. 

Contudo, apesar da PH1 possuir capacidade de vazão, a jusante da linha do Minho o 
encaminhamento é realizado através de valeta artificial (sistema de drenagem) existente 
paralelamente à linha férrea (Figura 4.25 no capítulo 4.4.2), a qual é de muito pequena secção. 
Nesse troço existem atualmente constrangimentos à drenagem ocorrendo extravasamento dos 
caudais para a via pública. Com o projeto, apesar de ocorrer uma diminuição dos caudais 
afluentes é expectável, que esta situação se mantenha. 

Nesta avaliação é ainda importante referir que a intervenção do projeto do troço da linha de água 
existente a jusante da PH2 (Figura 5.2 e 5.3) permitirá acolher o escoamento da totalidade dos 
caudais pluviais oriundos de montante. 

Atualmente, em períodos de elevada precipitação já ocorre galgamento da margem com 
alagamento do terreno agrícola adjacente. Para resolver esta situação, no âmbito do projeto de 
drenagem proposto pela obra do terminal existirá uma intervenção nessa linha de água com o 
dimensionamento proposto no Quadro 5.13 apresentado anteriormente. 

Desta forma apesar do incremento dos caudais que afluirão às passagens hidráulicas existentes 
sob a linha do Minho, não ocorrerão situações de galgamento ou de incremento do efeito de 
cheias nas áreas adjacentes. 

Análise do escoamento em PHs no rio Pelhe 

A avaliação dos efeitos da impermeabilização do projeto no rio Pelhe a jusante, justifica-se pelo 
facto de se tratar de uma baixa aluvionar alagadiça em caso de ocorrência de cheias, sendo, nesta 
zona do vale, inundados, no essencial, campos agrícolas. 

Neste trecho do rio Pelhe a jusante do projeto, até à confluência no rio Ave, identificam-se 13 
estruturas de transposição do rio Pelhe, de tipologias muito variadas. Por simplificação de 
linguagem optou-se por, genericamente, serem todas referidas como passagens hidráulicas 
(PH´s), numeradas de 1 a 13 (Figura 5.6). 

Em trabalhos de campo realizados em fevereiro e março de 2020 foram observadas, fotografadas 
e medidas todas estas seções, tendo-se elaborado um levantamento e caracterização destes 
atravessamentos que se reproduz no Anexo VII.C do Volume III. 

Como é patente no referido levantamento, há conhecimento de que algumas destas estruturas 
apresentam atualmente uma seção de vazão manifestamente insuficiente, ficando afogadas com 
relativa frequência. Trata-se, no entanto, de PH´s associadas a caminhos rurais, afetas a uma 
circulação de caráter muito local, cuja interdição em situação de cheia no vale é perfeitamente 
aceitável. 

Desta forma considerou-se pertinente proceder a uma seleção das estruturas que, quer pela 
relevância da ligação (rodoviária ou ferroviária) que garantem, quer pelo potencial efeito 
obstrutivo, com efeito negativo a montante que a sua insuficiência possa representar no caso de 
cheia, devem ser avaliadas na situação atual e futura, após projeto. 

Refere-se ainda que, em áreas onde existem seções de interesse hidraulicamente muito 
próximas, associando aproximadamente a mesma bacia a montante, optou-se por analisar a 
secção associada à estrutura que apresenta menor secção. 
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Figura 5.6- Localização dos atravessamentos existentes no rio Pelhe entre o local de implantação do projeto 

e o rio Ave. 
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Atendendo aos critérios anteriormente referidos foram selecionadas para análise três das 13 PH´s 
identificadas nos trabalhos de campo: 

▪ PH 2; 

▪ PH 8; 

▪ PH 10. 

A caracterização e registo fotográfico destas estruturas consta do levantamento reproduzido no 
Anexo VII.C do Volume III. 

A PH2 consiste uma passagem quadrangular de secção dupla em betão implantada sob um 
caminho rural construído em aterro sobre o vale. Na última grande cheia de dezembro de 2019 o 
vale ficou inundado, mas não ocorreu galgamento do caminho que se encontra construído em 
aterro e que acabou por funcionar como dique, amortecendo a cheia a jusante, mas sem ter 
constituído obstáculo ao escoamento. No extremo oposto existe uma outra passagem hidráulica 
circular com 0,80 m de diâmetro, que não foi considerada na presente análise por ter uma 
importância marginal, considerando-se mais conservativo analisar apenas a PH 2 como se a outra 
passagem não existisse. 

A PH 8 é a terceira, a mais a jusante e a menor de uma sequência consecutiva de três PH´s no rio 
Pelhe. Optou-se, numa abordagem conservativa, por analisar esta PH, uma vez que, em caso de 
insuficiência da mesma, as outras poderiam ficar mais facilmente afogadas por efeito de regolfo.  
A PH 8 está associada a um via pública pavimentada, mas de importância local (rua da 
Manjedoura). De referir que a PH imediatamente a montante (a PH 7) está associada ao ramal 
ferroviário de Guimarães. 

A PH 10 corresponde a uma ponte sobre a rua da Estação, em Lousado. Encontra-se na 
proximidade da área urbana, pelo que a sua eventual insuficiência seria problemática. No 
entanto, não há registos desta ponte ter ficado submersa. 

Na Figura 5.7 apesenta-se a localização das três PH´s referidas face ao projeto e ao conjunto da 
sub-bacia do rio Pelhe, identificando-se também a bacia de drenagem correspondente a cada 
uma das estruturas. 

A área drenada a montante de cada PH é a seguinte: 

▪ PH 2 – 41,2 km2; 

▪ PH 8 – 43,2 km2; 

▪ PH 10 – 43,8 km2. 

No Quadro 5.14 apresenta-se os valores de caudais de ponta de cheia estimados para um período 
de retorno de 20 anos na situação atual e após a implantação do projeto. 

Quadro 5.14- PH´s no rio Pelhe a jusante: Caudais de ponta de cheia (T=20 anos) na situação atual e futura 

PH 
Caudal afluente na 

situação atual (m3/s) 
Caudal afluente na 

situação futura (m3/s) 
Proporção de 

acréscimo 
Caudal de secção 

cheia (m3/s) 

2 37,59 37,77 0,5 % 68,54 

8 41,27 41,40 0,3 % 72,93 

10 41,56 41,69 0,3 % 147,66 

No Quadro 5.15, apresentam-se os valores de caudais de ponta de cheia estimados para os 
períodos de retorno de 100 anos na situação atual e após a implantação do projeto. 
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Quadro 5.15- PH´s no rio Pelhe: Caudais de ponta de cheia (T=100 anos) na situação atual e futura 

PH 
Caudal afluente na 

situação atual (m3/s) 
Caudal afluente na 

situação futura (m3/s) 
Proporção de 

acréscimo 
Caudal de secção 

cheia (m3/s) 

2 51,75 51,96 0,4 % 68,54 

8 55,05 55,20 0,3 % 72,93 

10 55,41 55,57 0,3 % 147,66 

 
Figura 5.7- Localização das PH´s analisadas no rio Pelhe a jusante do Projeto e respetivas bacias de 

drenagem. 



 

 

Pág. 260 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Os resultados da simulação dos caudais de ponta de cheia nas secções em análise antes e após a 
implementação do projeto permitem verificar, na comparação com os valores estimados para o 
caudal na seção cheia de cada PH, que: 

▪ Na situação atual os caudais de ponta de cheia estimados para períodos de retorno de 20 e 
de 100 anos são claramente inferiores ao caudal de secção de cheia em cada PH, destacando-
se o caso da PH10 onde a folga existente é muito substancial; 

▪ Comparando, para cada período de retorno, os caudais estimados para a situação atual e 
futura verifica-se que os acréscimos relativos são praticamente irrelevantes, da ordem de 0,3 
a 0,5 %. Esta situação deve-se ao facto de que à escala do rio Pelhe o peso relativo da área 
impermeabilizada pelo projeto é ínfimo; 

▪ Na situação futura (após implementação do terminal ferroviário) os caudais de ponta de 
cheia estimados para os períodos de retorno de 20 e de 100 anos continuam a ser claramente 
inferiores aos caudais estimados para a secção cheia em todas as PH analisadas; 

▪ No caso da PH 8, apesar de se avaliar que esta tem capacidade para encaixar a cheia 
centenária, há relatos de alagamento pontual da via associada à PH. Tal poderá dever-se a 
fatores como o assoreamento da PH (que importa verificar e resolver) ou à possibilidade de 
localmente ocorrer controlo do escoamento de jusante, o que não afeta a conclusão de que 
esta PH apresenta secção suficiente para afluências de montante; 

▪ A conclusão de que a capacidade de vazão da PH 8 é, em si, suficiente, mesmo para situação 
de cheia centenária e para o cenário futuro com projeto permite extrapolar que o mesmo 
seja válido para as seções próximas correspondentes às PH 6 e PH 7 que drenam área similar 
a montante e que apresentam maior dimensão, logo maior capacidade de vazão, e em 
relação às quais não se associam situações de alagamento pontual na atualidade. 

No global conclui-se que, ao nível do incremento do efeito de cheias na baixa aluvionar do rio 
Pelhe, a futura presença do projeto representa um efeito que apesar de negativo, certo, direto, 
abrangente, ocasional, de magnitude moderada e de baixa intensidade será pouco significativo, 
não alterando de forma sensível a situação que ocorre atualmente. 

5.6 Qualidade do ar 

5.6.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes sobre a Qualidade do Ar é efetuada com base nas atividades e ações 
desenvolvidas no decurso da fase de construção e durante a fase de funcionamento. 

Os impactes negativos sobre a qualidade do ar são avaliados de acordo com os seguintes graus de 
intensidade: 

▪ Muito baixa – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As 
concentrações estimadas representam um acréscimo inferior a 10% dos valores limite 
definidos na legislação de qualidade do ar. Não ocorre qualquer excedência aos valores 
limite. 

▪ Baixa – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As concentrações 
estimadas representam um acréscimo entre 10 e 45% dos valores limite definidos na 
legislação de qualidade do ar. Não ocorre qualquer excedência aos valores limite. 

▪ Média – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As concentrações 
estimadas representam um acréscimo entre 45 e 75% dos valores limite definidos na 
legislação de qualidade do ar. Não ocorre qualquer excedência aos valores limite. 
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▪ Alta – O projeto induz aumentos da emissão de poluentes atmosféricos. As concentrações 
estimadas representam um acréscimo superior a 75% dos valores limite definidos na 
legislação de qualidade do ar. Ocorre pelo menos uma excedência aos valores limite. 

5.6.2 Classificação de impactes 

5.6.2.1 Fase de Construção 

As ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar durante a construção do projeto, 
incluem: 

▪ Desmatação; 

▪ Terraplenagens: Escavação e Aterro; 

▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Construção do edificado, infraestruturação e instalação dos equipamentos; 

▪ Instalação/operação e desativação do estaleiro. 

A emissão de vários poluentes atmosféricos, nomeadamente de partículas (poeiras), está 
associada às ações atrás referidas quer na área de implantação do projeto, quer na área 
envolvente. 

A emissão de partículas, decorrente das ações de construção da obra propriamente dita resulta 
da ressuspensão de partículas do solo devido à movimentação de terras e à circulação de veículos 
pesados. As emissões de partículas resultantes da circulação de viaturas nas áreas de obra 
dependem das características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância percorrida e da 
velocidade a que os veículos circulam. A suspensão de partículas do solo pela ação do tráfego 
existente assume um papel mais significativo durante os meses mais secos, uma vez que estas 
condições meteorológicas facilitam a erosão dos solos. 

O impacte das emissões fugitivas de partículas na qualidade do ar depende da quantidade e do 
tipo de partículas. A extensão da dispersão de partículas na atmosfera é regulada pela sua 
densidade e dimensão, pela sua velocidade de deposição terminal e pela turbulência atmosférica 
e velocidade média do vento. 

As partículas de menores dimensões, nomeadamente as de diâmetro aerodinâmico inferior a 
10 µm (PM10), têm velocidades de deposição baixas e a sua taxa de deposição é normalmente 
retardada pela turbulência atmosférica, podendo permanecer em suspensão e serem arrastadas 
para locais afastados da origem da emissão. A emissão de elevadas concentrações de partículas e 
a sua posterior deposição nas folhas das plantas poderá resultar numa redução na atividade 
fotossintética, originando a queda prematura das folhas, perdas de crescimento e menor 
imunidade a doenças e a pragas. 

Tendo em conta predominância de ventos na área de estudo, é expectável que a dispersão das 
partículas em suspensão afete maioritariamente os recetores sensíveis localizados em Lousado, 
Ribeirão e Trofa. 

Para além dos impactes associados às emissões de partículas PM10, esperam-se também 
impactes associados à emissão de NOX, COV e CO, resultantes dos escapes dos diversos veículos e 
máquinas envolvidos na construção do projeto. 

De referir que no decurso da fase de construção será utilizado um conjunto diversificado de 
maquinaria pesada maioritariamente na movimentação de terras (preparação do terreno) que 
decorrerá durante os primeiros 3 a 4 meses de obra. Os camiões serão utilizados para transportar 
o excesso de terras resultante da escavação para uma área de depósito no exterior da área, 
prevendo-se, nesses primeiros 4 meses, 308 movimentos diários de entrada e igual número de 
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saída da obra. A estes movimentos acrescem os movimentos para o transporte dos excedentes de 
terras da área da via de acesso. Neste caso estimam-se 10 movimentos diários ao longo de 40 
dias. É ainda de referir o transporte dos materiais, equipamentos e matérias-primas para a obra 
estimando-se aqui 40 movimentos diários de acesso à obra ao longo de grande parte de duração 
da mesma. 

Considerando o volume de veículos pesados anteriormente referido e os fatores de emissão para 
o tráfego rodoviário da metodologia apresentada pelo EMEP/CORINAIR (EMEP, 2019), calcularam-
se as emissões associadas à circulação dos camiões que serão utilizados para transportar o 
excesso de terras resultante da escavação. Os camiões afetos ao terminal farão o transporte ao 
longo de 4 meses enquanto os camiões afetos ao acesso farão o transporte ao longo de 40 dias. A 
distância ao local de depósito é de 48 km. 

Considerando o volume de veículos pesados anteriormente referido (associados ao transporte das 
terras para a área de depósito) e os fatores de emissão para o tráfego rodoviário, da metodologia 
apresentada pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 2019), 
calcularam- se as emissões associadas à fase de construção (Quadro 5.16). 

Quadro 5.16- Emissões de poluentes atmosféricos geradas na fase de construção. 

Poluente Emissões (toneladas) 

CO 4 

NMVOC 1 

NOX 19 

PM10 1 

No global, a emissão destes poluentes (referentes aos gases de escape) terão uma duração 
temporária no projeto em causa, uma vez que os principais responsáveis por este impacte 
incluem a circulação de veículos pesados e as operações que decorrerão no prazo da obra. Neste 
sentido, ocorrerão incrementos dos níveis de emissão dos poluentes provenientes do 
funcionamento/circulação dos veículos, com afetação da população mais próxima, mas sem 
excedência dos valores limite de qualidade do ar. Assim, o impacte sobre a qualidade do ar 
resultante da circulação dos veículos afetos à obra, embora negativo, certo e direto será 
temporário, abrangente (na medida em que ocorrerá ao longo das vias rodoviárias afastadas 
algumas dezenas de quilómetros do projeto) de magnitude moderada e de intensidade baixa 
pelo que no global será pouco significativo. 

Em contrapartida, devido à dimensão da área a preparar para a implantação do terminal salienta-
se a emissão de poeiras que poderá afetar recetores sensíveis próximos do limite do projeto 
como sejam os localizados no extremo norte da área de implantação do terminal (Esquinheira) e 
no extremo sul, junto à rua das 7 Fontes (uma habitação). Nesses locais prevê-se incrementos dos 
níveis de emissão de partículas, com afetação da população mais próxima, com provável 
excedência dos valores limite de qualidade do ar deste poluente. O impacte será assim negativo, 
direto, certo, temporário, restrito, de magnitude reduzida e de intensidade média pelo que no 
global é pouco significativo. 

5.6.2.2 Fase de Funcionamento 

Na fase de funcionamento, as ações que podem afetar a qualidade do ar referem-se 
essencialmente à circulação de veículos pesados, movimentação de contentores e movimentação 
de madeiras e funcionamento/presença do terminal. 

O Terminal Ferroviário do Lousado terá a sua operação baseada sobretudo na movimentação de 
contentores e uma pequena área para movimentação de madeiras. As mercadorias (contentores 
ou madeira) podem chegar ao terminal por via ferroviária (nascente) ou rodoviária (poente). 
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O terminal foi projetado para permitir uma movimentação de 500 000 TEUs24/ano. Para o primeiro ano 
completo estimam-se aproximadamente 250 mil movimentos. 

No âmbito do desenvolvimento do terminal foi elaborado um estudo de tráfego o qual teve como 
objetivo a análise prévia do desempenho da rede rodoviária envolvente, bem como analisar os efeitos 
na rede rodoviária na sequência da implantação do projeto. 

No Quadro 5.17 apresenta-se o tráfego de veículos gerado pela operação do terminal (anos 2021 e 
2031). 

Quadro 5.17- Tráfego de veículos pesados gerado pela operação do terminal. 

Ano TMD Ligeiros TMD Pesados 

2021 313 620 

2031 467 947 

A avaliação de impactes na qualidade do ar foi realizada com base na aplicação de um modelo de 
dispersão de poluentes atmosféricos ao volume de tráfego atual e ao volume gerado pelo 
terminal em 2021 e 2031. Não foram consideradas as emissões de outras fontes de poluentes 
atmosféricos nomeadamente a movimentação de contentores e movimentação de madeiras, 
funcionamento/presença do terminal. Considerou-se que a fonte de poluentes atmosféricos mais 
relevante é o volume de tráfego rodoviário gerado pelo terminal em 2021 e 2031. 

Para calcular as concentrações dos principais poluentes atmosféricos, emitidos pelo terminal, foi 
aplicado o modelo mesometeorológico TAPM (The Air Pollution Model), desenvolvido pela CSIRO 
– Atmospheric Research. Este modelo é um modelo de dispersão tridimensional que se baseia na 
resolução das principais equações da dinâmica de fluidos e de transporte de modo a permitir 
prever a meteorologia e a concentração de poluentes ao nível do solo (Hurley, 2008). Através da 
integração de dois módulos principais, um meteorológico e um de poluição atmosférica, o TAPM 
estima os parâmetros meteorológicos importantes para a simulação da dispersão à escala 
regional e local. 

Para as simulações da componente meteorológica o modelo utiliza bases de dados globais de 
orografia, uso do solo, temperatura superficial e condições sinópticas, permitindo a estimativa de 
campos 3D de concentração e/ou deposição de poluentes reativos e/ou passivos. É de salientar 
que o fator de precisão dos modelos de dispersão é próximo de 2, pelo que os resultados devem 
ser analisados com atenção. 

Salienta-se que o TAPM já foi validado para todo o território continental português (Ribeiro, 
2005). Esta validação foi efetuada face a dados reais medidos em estações meteorológicas do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 

Para a região em estudo, o modelo TAPM foi aplicado a um domínio inicial de  
400 km x 400 km, com resolução horizontal de 20 km, seguido de um “nesting” que aumentou a 
resolução horizontal para 10 000, 3 000, 1 000 e 500 m, para o ano de 2019. Em termos verticais, 
o modelo considerou um domínio de 8 000 m, distribuído por 25 níveis de espaçamento desigual, 
sendo mais apertado junto ao solo, com o primeiro nível a 10 m de altura.  

Área em estudo 

O domínio total de simulação mais fino é de 10 km x 10 km, com o terminal localizado a 
41°21'25.17"N de latitude e 8°33'2.70"W de longitude, com pontos de cálculo igualmente 
espaçados de 500 m (Figura 5.8). A cada ponto da malha corresponde um recetor, num total de 
400 pontos, para os quais foram calculadas as concentrações pretendidas, tendo em conta o 
relevo do domínio de simulação e um ano de dados meteorológicos. 

                                                 
24 A unidade TEU corresponde a um contentor de 20 pés. 
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Parametrizações do Modelo 

A dispersão de poluentes na atmosfera e consequentemente a sua concentração ao nível do solo 
depende de fatores como:  

▪ Intensidade das emissões da fonte emissora; 

▪ Condições meteorológicas; 

▪ Topografia e uso do solo. 

 
Figura 5.8-  Domínio de simulação. 

Estimativa das emissões ao tráfego rodoviário no local de implantação do projeto 

Neste trabalho são calculadas as concentrações ao nível do solo dos principais poluentes 
atmosféricos emitidos pelo funcionamento do terminal, nomeadamente o tráfego rodoviário 
gerado, e para os quais existem limites de qualidade do ar na legislação nacional, nomeadamente: 

▪ Monóxido de carbono (CO); 

▪ Dióxidos de azoto (NO2); 

▪ Partículas (PM10). 

Os dados de tráfego considerados para a estimativa das emissões dos respetivos poluentes 
atmosféricos, tiveram em consideração os dados disponibilizados pelo proponente, constantes do 
estudo de tráfego (TIS e MEDWAY, 2020).  
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Na Figura 5.9 apresenta-se a rede rodoviária para a qual foi realizado o estudo de tráfego. Esta 
Figura já engloba todas as vias consideradas (atual, 2021 e 2031). 

 
Figura 5.9-  Rede de acessibilidades (Fonte: Estudo de Tráfego). 

No que respeita à rede viária envolvente o estudo de tráfego considerou as seguintes alterações 
com relevância nas condições de circulação e acessibilidade na envolvente ao terminal: 

▪ Ano Base – início da operação do terminal (2021) 

o Novo arruamento entre a Rua das Cavadas e a Rua António Fonseca - via de acesso ao 
Terminal, cujo projeto em avaliação prevê a alteração da configuração geométrica do 
atual cruzamento prioritário correspondente ao Posto 1 das contagens para 
intersecção giratória; 
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▪ Ano Horizonte – 10 anos após do início da operação do terminal (2031) 

o Nova Ponte sobre o Rio Ave e respetivas ligações à rede viária existente, que 
permitem uma alternativa franca à EN14; 

o Requalificação da EN14 entre Maia (nó do Jumbo) e o Interface Rodoferroviário da 
Trofa. 

De acordo com o estudo de tráfego realizado, nas Figuras seguintes apresenta-se o tráfego médio 
diário atual, em 2021 e 2031. Com a entrada em funcionamento do terminal ferroviário o tráfego 
rodoviário na região registará um acréscimo do número de movimentos de veículos pesados e 
veículos ligeiros. 

 
Figura 5.10- Tráfego Médio Diário atual na envolvente do local de implantação do terminal rodoferroviário 

de Lousado e sua distribuição pela rede rodoviária adjacente (Fonte: Estudo de Tráfego). 
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Figura 5.11- Tráfego Médio Diário em 2021 gerado pelo terminal rodoferroviário de Lousado e sua 

distribuição pela rede rodoviária adjacente (Fonte: Estudo de Tráfego). 
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Figura 5.12- Tráfego Médio Diário em 2031 gerado pelo terminal rodoferroviário de Lousado e sua 

distribuição pela rede rodoviária adjacente (Fonte: Estudo de Tráfego). 

A estimativa das emissões atmosféricas foi efetuada aplicando fatores de emissão adequados à 
situação rodoviária. 

Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em 
função do tipo de combustível consumido, categorias de ligeiros e pesados, e ano de construção 
do parque automóvel do distrito de Braga adaptando a metodologia apresentada pelo 
EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 2019).  

É de referir que quando não existe toda a informação necessária para a utilização da metodologia 
referida recorreu-se a dados estatísticos que permitem realizar aproximações de forma a 
conseguir aplicar os fatores de emissão existentes em documentos referenciados. Este trabalho 
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teve em conta dados estatísticos provenientes da Autoridade de Supervisão de Seguros e de 
Fundos de Pensões (ASF) e do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Os dados do ASF e do INE permitiram distribuir o volume de tráfego total por categorias de 
veículos ligeiros e pesados, para Braga, e por tipo de combustível utilizado no mercado 
automóvel, em Portugal (Quadro 5.18).  

Quadro 5.18- Valores aproximados do tipo de combustível utilizada por tipo de veículos, no ano de 2018. 
(Fonte: INE, 2019) 

Categoria 
Tipo de Combustível 

Gasóleo Gasolina Outros 

Ligeiros 64% 34% 2% 

Pesados 99% 0% 1% 

Através da ASF, foi possível distribuir os veículos pelas classes Euro (constantes no documento 
“Technical guidance to prepare national emission inventories 1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 
1.A.3.b.iv Passenger cars, light commercial trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor 
cycles”), a partir do ano de construção dos veículos, neste caso para o distrito de Braga (Quadro 
5.19). 

Quadro 5.19- Classes Euro para Veículos ligeiros, a partir do ano de construção dos veículos, para o distrito 
de Braga, ano base de 2018. (Fonte: ASF, 2019) 

Classe segundo ano de 
construção 

% 

EURO 3 67 

EURO 4 20 

EURO 5 3 

EURO 6 11 

Os valores referentes à classe EURO 3 contém outras classes (como EURO 2, EURO 1, etc.), mas 
como não existe discretização do número de veículos por ano (apenas veículos com mais de 10 
anos) optou-se por colocar todos estes veículos na categoria EURO 3. De referir, que para os 
veículos pesados se consideraram os fatores de emissão referentes a EURO 3, dado que, segundo 
o INE, a idade média dos veículos pesados em Portugal ronda os 18 anos. 

O estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto incidiu em diferentes cenários, 
nomeadamente a situação atual, o ano de 2021 e o ano de 2031. 

Assim, considerando o Tráfego Médio Diário atual, para 2021 e para 2031 no local de implantação do 
projeto, as estatísticas anteriormente referidas e os fatores de emissão do inventário de emissões 
Europeu, calcularam-se as emissões apresentadas no Quadro 5.20. 

Quadro 5.20- Emissões de poluentes atmosféricos geradas pelo tráfego na zona de implantação do projeto, 
para a situação atual, 2021 e 2031. 

Poluente 
Emissões (kg/dia) 

Atual 2021 2031 

CO 186 188 190 

NOX 224 239 248 

PM10 11 11 12 

De salientar que as emissões apresentadas anteriormente se encontram distribuídas pela rede 
rodoviária de acordo com as estimativas de tráfego realizadas para cada via no estudo de tráfego. 
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Condições meteorológicas, topografia e uso do solo 

As condições meteorológicas desempenham um papel importante na dispersão de poluentes 
atmosféricos sendo a estabilidade atmosférica um dos principais parâmetros a considerar: 

▪ Atmosfera Instável: nestas condições, ocorre dispersão efetiva de poluentes na 
atmosfera. Esta situação acontece devido ao forte aquecimento da superfície e ocorre 
principalmente durante dias de sol intenso e ausência de vento. 

▪ Atmosfera Neutra: nestas situações existem condições propícias à dispersão de 
poluentes na atmosfera. Corresponde a situações de ventos moderados ou de céu 
encoberto.  

▪ Atmosfera Estável: esta situação dificulta o movimento das massas de ar. Pode ser 
induzida por inversões térmicas ao nível do solo que limitam a dispersão de poluentes. 
Estas situações ocorrem principalmente à noite, com vento fraco. 

O perfil vertical de temperatura da atmosfera varia durante o dia. Em geral, na troposfera 
(camada mais baixa da atmosfera), a temperatura diminui com a altitude. Nesta situação o perfil 
térmico da atmosfera favorece a dispersão de poluentes. No entanto, a partir de determinada 
hora, a temperatura pode aumentar com a altitude, ocorrendo uma inversão térmica. O ar 
poluído, que se poderia dispersar de forma ascendente em condições normais, é assim bloqueado 
por esta camada de ar mais quente.  

A topografia de uma região pode também influenciar o escoamento atmosférico. Dada a sua 
localização geográfica da área em estudo foi considerado terreno complexo no modelo de 
dispersão. 

No que diz respeito à meteorologia os parâmetros necessários estão incorporados no modelo 
mesometeorológico TAPM, que considera todos os fenómenos meteorológicos importantes para 
a simulação da dispersão à escala local. 

Assim, considerando a aplicação do modelo TAPM apresenta-se na Figura 5.13 a rosa de ventos, 
para o ano de 2019. 

 

Figura 5.13- Rosa de ventos para o ano de 2019, no local de implantação do terminal. 

Para o ano de 2019 pode observar-se uma predominância de ventos de oeste, noroeste e 
nordeste com velocidades médias entre 1 a 6 m.s-1.  
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Apresentação dos Resultados 

Através da aplicação do modelo de dispersão à escala local calcularam-se as concentrações 
médias horárias para as 8760 horas do ano (2019). Posteriormente, foram calculados os 
parâmetros estatísticos impostos para os valores limite da legislação (médias horárias, diárias, 
médias de 8 horas e médias anuais). 

A análise dos resultados obtidos foi efetuada, tendo em consideração duas abordagens 
diferentes:  

▪ Primeiro é efetuada uma análise quantitativa, de forma a avaliar os valores estimados 
dos poluentes, onde se discutem as concentrações máximas estimadas comparando-as 
com a legislação; 

▪ Em segundo lugar, são avaliadas as distribuições espaciais das concentrações obtidas. A 
escala cromática adotada nas Figuras pretende destacar os níveis de concentração 
correspondentes aos limites da legislação. Salienta-se que estas Figuras expressam a 
concentração máxima estimada pelo modelo, independentemente do dia e da hora do 
período considerado, correspondendo assim à pior situação possível, mas não 
significando que estes níveis de concentração possam ocorrer em simultâneo. 

No Quadro 5.21 apresentam-se os valores máximos simulados pelo modelo para a situação atual, 
2021 e 2031, para o NO2, CO e partículas. 

Quadro 5.21- Valores máximos simulados e comparação com os valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010 
de 23 de Setembro para a proteção da saúde humana para o NO2, CO e PM10. 

Poluente 
Período de 
Referência 

situação atual 2021 2031 Valor limite 

NO2 

1 hora 184 µg.m-3 194 µg.m-3 
210 µg.m-3 (2 

ultrapassagens) 

200 µg.m-3 NO2 (valor a não 
exceder mais de 18 vezes em 

cada ano civil) 

Ano civil 13 µg.m-3 13 µg.m-3 15 µg.m-3 40 µg.m-3 

CO 

Máximo 
diário das 

médias de 8 
horas 

1073 µg.m-3 1087 µg.m-3 1110 µg.m-3 10 000 µg.m-3 

PM10 

1 dia 25 µg.m-3 25 µg.m-3 25 µg.m-3 
50 µg.m-3 (valor a não 

exceder mais de 35 vezes em 
cada ano civil) 

Ano civil 6 µg.m-3 6 µg.m-3 7 µg.m-3 40 µg.m-3 

Relativamente ao NO2 verifica-se que, o valor máximo horário calculado é superior ao valor limite 
de 200 µg.m-3 em 2031, ocorrendo 2 ultrapassagens. O valor simulado para a média anual é 
inferior quando comparado com os limites definidos na legislação.  

As concentrações estimadas pelo modelo, para o CO, são inferiores ao limite imposto por lei, 
tanto na situação atual como em 2021 e 2031.  

No que diz respeito às PM10 observa-se que os valores máximos simulados são inferiores aos 
limites, tanto nas médias diárias como anuais. 

De seguida, apresentam-se os padrões de distribuição das concentrações máximas dos diversos 
parâmeros estatísticos calculados para os diferentes poluentes simulados. 

Observando os padrões de distribuição dos vários poluentes (Figuras 5.14 a 5.19), constata-se que 
os valores mais elevados se localizam ao longo das vias rodoviárias simuladas, nomeadamente no 
eixo da faixa de rodagem. Esta situação é normal quando se simulam vias rodoviárias. 
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No que se refere aos valores horários de NO2, observa-se uma maior dispersão em redor das vias para 
níveis máximos superiores a 25 µg.m-3, em praticamente todo o domínio de simulação. 

Atual 

 

2021 

 
2031 

 

Figura 5.14- Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos horários de NO2. 
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O valor anual não ultrapassa os 5 µg.m-3 nos locais mais afastados do eixo da via e a extensão dos níveis 
de concentração é tão elevada. Salienta-se que os valores máximos simulados excedem os valores 
limite da legislação em 2031 a sudoeste do terminal, junto aos recetores sensíveis serão afetadas as 
povoações de Ribeirão e Ferreiros (Figura 5.15). 

 
Figura 5.15 - Isolinhas do número de ultrapassagens do valor limite horário de 200 µg.m-3 de NO2 para 

2031. 

Para o CO e PM10 os valores de pico de concentração no eixo da via também não excedem os 
limites legislados, sendo no valor máximo de 8 h de 1110 µg.m-3, em 2031, para o CO e  
25 µg.m-3 (média diária), para partículas. Nestes poluentes a dispersão dos níveis de concentração 
para zonas mais afastadas das vias rodoviárias é menor em comparação com o NO2. Para a média 
anual de PM0 os valores simulados pelo modelo são muito baixos e ocorrem no eixo da via com 
concentrações máximas de 7 µg.m-3, em 2031. 
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Atual 

 
2021 

 
2031 

 
Figura 5.16- Isolinhas dos níveis de concentração dos valores anuais de NO2. 
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Atual 

 
2021 

 
2031 

 
 

Figura 5.17 - Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos de 8 horas de CO. 
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Atual 

 
2021 

 
2031 

 

 
Figura 5.18 - Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos diários de PM10. 
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Atual 

 
2021 

 
2031 

 
Figura 5.19 - Isolinhas dos níveis de concentração dos valores anuais de PM10. 
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A análise comparativa entre os anos 2021 e 2031 e a situação atual foi também realizada através 
da obtenção dos diferenciais de concentrações de poluentes atmosféricos. O diferencial absoluto 
permite obter o incremento/diminuição das concentrações do poluente atmosférico em causa, 
entre o cenário de referência e o cenário futuro: 

   
referênciaimpactesabsoluto poluentepoluenteldiferencia −=  

Nas Figuras 5.20 e 5.21 apresentam-se os diferenciais de concentração obtidos para o poluente 
NO2. 

 
Figura 5.20 - Diferencial dos níveis de concentração dos valores máximos horários de NO2 entre a situação 

2021 e a situação atual. 

 
Figura 5.21 - Diferencial dos níveis de concentração dos valores máximos horários de NO2 entre a situação 

2031 e a situação atual. 
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A análise dos diferenciais mostra que a implementação do projeto se traduz num acréscimo 
importante de NO2 com maior magnitude no ano de 2031. Estima-se que as concentrações 
máximas horárias aumentem na zona sudoeste do terminal entre 25 a 90 µg.m-3.  

Os recetores sensíveis mais próximos afetados serão as povoações de Ribeirão e Ferreiros. 

Em suma, prevê-se que, face à situação atual, na situação futura ocorrerá um aumento dos 
valores estimados para todos os poluentes atmosféricos referentes ao tráfego gerado pelo 
projeto. Este aumento nas emissões atmosféricas, é mais importante para o NO2, em 2031, 
induzindo a uma afetação na população mais próxima (com excedência dos valores limite de 
qualidade do ar de NO2 de 200 µg.m-3). Apesar de não existir um incumprimento legislativo (não 
excede 18 vezes no ano) consideram-se estes valores de concentração de NO2 elevados, já que os 
valores de pico são superiores a 75% do valor limite legislado. 

Neste âmbito, considerando o pior cenário de estimativa de emissões, considera-se que em 2031 
a emissão dos poluentes decorrente de circulação de veículos associados ao funcionamento do 
terminal se traduz num impacte negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude 
moderada e de intensidade média pelo que no global o impacte poderá ser significativo. 

No Quadro 5.22 sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação da 
componente Qualidade do Ar. 

Quadro 5.22- Significância dos impactes sobre a Qualidade do Ar. 

Fase Impacte  Efeito Magnitude Intensidade Significância 

Construção 
Alteração dos níveis de 
qualidade do Ar 

- 
Reduzida 

Moderada 

Média 

Baixa 

Pouco 
Significativo 

Funcionamento - Moderada Média Significativo 

 

5.7 Ambiente Sonoro 

5.7.1 Metodologia 

Para determinar o impacte da implantação e funcionamento do Terminal de Lousado, Vila Nova 
de Famalicão no ambiente sonoro, foi definida uma área de estudo do projeto de modelação 
(assinalado a vermelho na Figura 5.22), de aproximadamente 2 491 ha, que engloba a área de 
implantação do Terminal, abrangendo os recetores sensíveis mais próximos (habitações) e as 
grandes vias envolventes. 

O indicador de ruído adotado foi o nível sonoro médio de longa duração, ponderado A, LAeq, LT (T 
reporta-se ao período de referência considerado), na aceção do definido na NP ISO1996, de 2011. 
Consiste numa média, num intervalo de tempo de longa duração, dos níveis sonoros contínuos 
equivalentes para as séries de intervalos de tempo de referência que nele estão compreendidos. 
Entende-se como intervalo de tempo de longa duração um período de tempo para o qual os 
resultados das medições são representativos. O intervalo de tempo de longa duração consiste em 
séries de intervalos de tempo de referência, e é determinado com o fim de descrever o ruído 
ambiente. 

Para efeitos de cálculo, a área do projeto (assinalado a azul na Figura 5.22), de aproximadamente 
439,43 ha, foi dividida numa malha de 5 x 5 m, resultando em cerca de 175 800 pontos de cálculo. 
A altura de visualização dos resultados foi a recomendada pela norma europeia: 4 m acima do 
nível do solo. A altura de cálculo para os locais de caracterização selecionados foi de 1,5 m acima 
do nível do solo, permitindo a comparação entre os resultados dos valores calculados com os 
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valores medidos a esta mesma altura. Foram levados em consideração os fenómenos de reflexão 
(reflexões de 2.ª ordem). Em termos de fenómenos de absorção sonora pelo solo, considerou-se 

que o mesmo era mediamente absorvente (coeficiente de absorção sonora, med = 0,5). 

 
Figura 5.22 - Localização esquemática das áreas de estudo do Terminal Ferroviário de Lousado. 

Para a elaboração da modelação acústica do presente estudo, utilizou-se o software 
computacional para simulação da emissão e propagação sonora “IMMI Premium”, versão 6.3.1 
(Wölfel Meβsisteme GmbH, Alemanha), parametrizado de acordo com métodos de cálculo 
recomendados pela Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho 
de 2002, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, designadamente para o ruído associado 
à implantação do projeto. 

Para o ruído provocado pelo tráfego rodoviário foi utilizado o método de cálculo francês «NMPB-
Routes-96» (NMPB-96) que consta da norma francesa «XPS 31-133» e, no que se refere aos dados 
de entrada relativos a emissões, a norma remete para o “Guide du bruit des transports terrestres, 
fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. Para o tráfego ferroviário, foi utilizado o 
método de cálculo holandês publicado no «Reken en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai» (RMR) 
e, para o ruído industrial, a norma NP ISO 9613-2:2014 «Acústica – Atenuação do som na sua 
propagação ao ar livre. Parte 2 – Método geral de cálculo». 

Para a modelação do ruído gerado e previsão dos impactes futuros resultantes da implantação do 
Terminal, para o ano base (2021) e para o ano horizonte de projeto (2031) foram utlizados os 
dados de tráfego estimados no relatório “Estudo de Tráfego para o Terminal MSC – Norte em 
Lousado, Vila Nova de Famalicão” com a referência 3580/01/01 NET de 8/4/2020 (TIS &MEDWAY, 
2020) A esses valores, foram adicionados os dados de funcionamento do Terminal (regime de 
funcionamento, número de comboios, tipologia das máquinas/equipamentos a utilizar, número 
de funcionários e respetiva circulação). 

Relativamente à metodologia de avaliação de impactes, consideraram-se as suas características, 
nomeadamente o efeito, natureza, probabilidade, duração, extensão, intensidade e magnitude. A 
significância de um impacte resulta da matriz com o cruzamento da magnitude com a intensidade 
de acordo com o constante do Capítulo 5.1.2. 
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A magnitude é dada pela matriz de cruzamento entre a duração e a extensão, e a intensidade 
resulta da análise específica deste aspeto ambiental, conforme é indicado no Quadro 5.23. 

Quadro 5.23- Critérios de avaliação da intensidade de um impacte para o ambiente sonoro. 

Fase Construção Fase de exploração 

Distância dos 
recetores 

sensíveis (m) 

Período de realização 
Acréscimo 

(dB(A)) 

Período 

PD PE PN PD PE PN 

< 30 A A A < 1,5 MB MB MB 

30 - 100 M A A 1,5 – 2,4 MB B M 

101 - 200 B M A 2,5 - 3,4 B M A 

201 - 400 MB B M 3,5 - 4,4 M A A 

> 400 MB MB B 4,5 - 5,4 A A A 

 > 5,4 A A A 

PD – Período Diurno; PE – Período Entardecer; PN – Período Noturno 

MB – Muito Baixa; B – Baixa; M – Média; A – Alta 

5.7.2 Classificação de impactes 

5.7.2.1 Fase de Construção 

Na fase de construção estão previstas um vasto conjunto de atividades potencialmente geradoras 
de emissões ruidosas para o ambiente, entre as quais se destacam: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentos de terras (escavações, desmonte do maciço rochoso e aterros); 

▪ Funcionamento do estaleiro (instalação, operação e desativação); 

▪ Construção do edificado, infraestruturação e instalação dos equipamentos; 

▪ Movimentação de veículos de pesados e ligeiros (aumento de tráfego); 

▪ Transporte de pessoas e equipamentos. 

Em fase de construção está-se perante obras de construção civil que, sendo atividades ruidosas 
temporárias, estão afetas ao regime do art. 14º do Decreto-lei n.º 9/2007. 

Este artigo determina que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na 
proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 
20 e as 8 horas, na proximidade de escolas durante o seu horário de funcionamento e na 
proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares. Esta proibição poderá ser ultrapassada, 
solicitando uma licença especial de ruído ao município onde decorrem as obras (art.º 15º do 
RGR). 

Assim, para o caso de obras que ocorrem apenas durante o período diurno, por força da aplicação 
dos artigos 14.º e 15.º do RGR, não existe restrição legal relativamente ao nível de ruído máximo 
que poderá ser gerado. 

Durante a fase de construção é esperado um aumento dos níveis de ruído no local de implantação 
do projeto e na sua envolvente próxima, essencialmente devido aos trabalhos de construção, 
escavação, desmonte do maciço rochoso, funcionamento do estaleiro e circulação de veículos 
pesados de transporte de materiais e equipamentos. Cada uma das operações de construção 
constitui uma fonte de ruído limitada no tempo, sendo que muitas das atividades de construção 
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serão realizadas com a movimentação de viaturas, pelo que a incomodidade por si causada 
restringir-se-á apenas ao período de ocorrência de cada uma.  

Relativamente à instalação e utilização do estaleiro, espera-se um aumento dos níveis sonoros 
devido à multiplicidade de atividades realizadas nesse local, especialmente a circulação de 
veículos automóveis que geralmente aí se verifica. 

As atividades ruidosas associadas às obras de construção civil, nomeadamente os movimentos de 
terras e a construção das infraestruturas, são especialmente sentidas a curta distância. Devido aos 
mecanismos de dispersão da energia sonora e dado tratar-se de fontes pontuais, a atenuação do 
ruído é da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da distância à fonte. De acordo com a bibliografia 
consultada, a ordem de grandeza dos níveis de ruído produzidos pelos equipamentos de 
construção civil que previsivelmente serão utilizados durante a fase de construção das 
infraestruturas situam-se nas gamas apresentadas no Quadro 5.24. 

Quadro 5.24- Níveis de ruído por equipamentos utilizados em obras de construção civil. 

Equipamento 
Níveis sonoros (LAeq), 

dB(A) 

N.º de Equipamentos estimados 
para a fase de funcionamento 

Error! Bookmark not defined.) 

Retroescavadora 90 10 

Bull Dozer 96 7 

Dumpers 100 22 

Camiões < 85 40 

Observações: 1) O número de equipamentos apresentado é uma estimativa. 

Para além das operações comuns de uma obra, irá ocorrer a operação de escavação que será 
realizada com recurso a meios mecânicos pesados (lâmina, balde ou ripper), mas prevendo-se, no 
entanto, a utilização de explosivos em zonas do maciço rochoso. 

No Quadro 5.25 seguinte, apresentam-se os intervalos dos níveis de ruído típicos por atividade 
realizadas em unidades extrativas, que se acreditam ser os mais representativos desta fase da 
obra. 

Quadro 5.25- Intervalos dos níveis de ruído típicos por atividades realizadas em unidades extrativas. 

Atividades 
Níveis sonoros típicos (LAeq), 

dB(A) 

Desmatação e Decapagem 

Remoção de espécies vegetais e de terras superficiais 
65-85 (*) 

Perfuração 

Fragmentação localizada a rocha para aplicação de explosivos 
85-100 (*) 

Detonação dos explosivos 
Iniciação dos explosivos e consequente desmonte da rocha 

70-140 (**) 

Remoção 

Carregamento e transporte do material desmontado 
65-85 (*) 

Observações: (*) Níveis de ruído junto do equipamento; (**) Níveis de ruído medidos a cerca de 20 m da pega de fogo. 

Os níveis sonoros, LAeq, produzidos por máquinas escavadoras e de transporte de terras, situam-
se nas seguintes gamas, em função da distância à fonte emissora de ruído e considerando que a 
propagação ocorre em espaço livre: 

▪ entre 72 dB(A) a 75 dB(A) – a uma distância de 30 m; 

▪ 62 a 65 dB(A) – a 100 m de distância; 

▪ < 55 dB(A) – a partir dos 200 m de distância; 
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▪ < 49 dB(A) – a 400 m de distância. 

A ocorrência de impactes negativos na fase de construção sobre o ambiente sonoro da área de 
implantação do projeto, decorrerá essencialmente da simultaneidade das atividades ruidosas 
associadas às obras de construção que se desenvolvem em sobreposição temporal, resultantes 
essencialmente do acréscimo na circulação de tráfego rodoviário de pesados. 

Os recetores sensíveis que poderão ser mais afetados nesta fase, independentemente da direção 
do vento, são: 

▪ Zona Norte: Habitações representadas pelos pontos de medição P4 e P5 a cerca de 
250 m e 30 m, respetivamente, do limite do projeto; 

▪ Zona Este: Habitações representadas pelo ponto de medição P3 a cerca de 560 m do 
limite do projeto; 

▪ Zona Sudoeste: Habitações representadas pelos pontos de medição P1 e P2 a cerca de 
720 m e 125 m, respetivamente, do limite do projeto e 325 m e 75 m das vias 
rodoviárias a intervir. 

Assim, considera-se que o impacte decorrente da fase de construção no ambiente sonoro junto 
dos recetores sensíveis será negativo, direto, certo, temporário, restrito, de intensidade média, 
de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Considerou-se intensidade média em virtude da fase de construção ir alterar significativamente os 
níveis de ruído ambiente juntos dos recetores sensíveis mais próximos no período diurno, 
nomeadamente os locais P2 e P5 (dada a curta distância a que os mesmos se encontram, e nesta 
fase não estar prevista a realização desta atividade ruidosa de caracter temporário nos períodos 
do entardecer e noturno). 

De acordo com o regulamento geral de ruído, a realização de atividades ruidosas de carater 
temporário no período compreendido entre as 20h e 8h e ao fim-de-semana e feriados está 
sujeita a licença especial de ruido que, no caso da sua duração ser superior a 1 mês, estabelece 
valores limite para o ruído ambiente nos períodos do entardecer e noturno. 

5.7.2.2 Fase de Funcionamento 

Para a fase de exploração do Terminal foram estudados dois cenários: o ano base de início do 
funcionamento do terminal (2021) e o ano de horizonte desta exploração (2031). A principal 
diferença entre estes dois cenários será o volume de contentores transportado, com o previsível 
aumento do número de transportes ferroviários e rodoviários e de movimentações para a fase de 
horizonte. Para ambos os cenários estão previstas as seguintes principais atividades, 
potencialmente geradoras de emissões ruidosas para o ambiente: 

▪ Movimentação de contentores; 

▪ Funcionamento/presença do terminal (transferência intermodal de material e 
mobilidade dos trabalhadores); 

▪ Circulação de veículos pesados; 

▪ Circulação de comboios. 

A exploração do Terminal deverá provocar alteração no ambiente sonoro junto dos usos sensíveis 
localizados na envolvente, decorrente da utilização do Terminal, bem como do tráfego rodoviário 
gerado pelo mesmo e pelas empresas prestadoras de serviços. 

Foram selecionados cinco locais junto dos recetores sensíveis mais próximos, para caracterizar o 
ruído ambiente da situação de referência e avaliar os impactes, tendo sido calculados os níveis de 
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ruído ambiente nesses mesmos locais, igualmente a 1,5 m de altura acima do solo, tal como havia 
sucedido nas medições realizadas para a caracterização da situação de referência. 

Atendendo aos valores obtidos nos locais de caracterização do ambiente sonoro na situação de 
referência, constata-se a existência de níveis sonoros com alguma intensidade, associados 
essencialmente ao tráfego rodoviário e ferroviário atual e ao tecido industrial na envolvente, 
pretendendo-se nesta fase do estudo verificar se a exploração do Terminal vem aumentar ou não 
os níveis de ruído ambiente atualmente existentes e quantificar esse acréscimo sonoro, por 
recetor sensível e período de referência. 

Modelo de cálculo para a caracterização do projeto 

Para determinar o impacte do funcionamento do Terminal foi efetuada a modelação das 
instalações/equipamentos e circulação rodoviária e ferroviária existente, por forma a determinar 
a construir um modelo representativo da situação existente, permitindo determinar o ruído da 
situação atual (Ruído Residual), permitindo ter um modelo representativo da área em estudo, por 
forma a modelar os cenários futuros de exploração (ano base 2021 e ano horizonte 2031). 

Para a execução dos Mapas de Ruído da área em estudo, tomaram-se como referência os 
requisitos técnicos descritos nos documentos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente 
«Elaboração de Mapas de Ruído – Princípios Orientadores» e «Diretrizes para Elaboração de 
Mapas de Ruído» (Junho de 2008), assim como outros aspetos previstos na Diretiva 2002/49/CE 
do Parlamento Europeu e do Concelho, de 25 de Junho de 2002, relativa à Avaliação e Gestão do 
Ruído Ambiente. 

Princípios Básicos da Modelação Acústica 

Os algoritmos de cálculo de modelação acústica têm todos uma formulação matemática base 
universal. O nível de pressão sonora originada num ponto por uma determinada fonte sonora (ou 
um conjunto de fontes sonoras – os princípios mantêm-se inalterados) pode ser determinado 
através da seguinte equação: 

Lp = Lw + Dc + Cb – Ap, 

onde, 

Lp é o nível de pressão sonora no ponto recetor, em dB (ref. 20 µPa); 

Lw é o nível de potência sonora da fonte, em dB (ref. 1 pW); 

Dc é o fator de correção de diretividade, em dB (para o caso de a fonte não emitir igualmente em todas as direções); 

Cb é a correção para o tempo de emergência para o ruído da fonte, em dB. Por exemplo, o nível de “longo-termo” é 
reduzido 3 dB no caso de a fonte só funcionar metade do intervalo de tempo de referência; 

Ap é a atenuação devida à propagação, em dB. 

 

A atenuação pode ser subdividida em diversos fenómenos físicos: 

Ap = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc + Crefl, 

onde, 

Adiv – atenuação devida ao efeito de divergência geométrica; 

Aatm – atenuação devida à absorção atmosférica; 

Agr – atenuação devida à absorção / reflexão pelo solo; 

Abar – atenuação devida ao efeito de difração em barreiras; 

Amisc – atenuação devida a outros efeitos (efeitos meteorológicos, dispersão através de estruturas acusticamente 
complexas, etc.); 

Crefl – correção devida aos efeitos de reflexão. 
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Indicadores de ruído e períodos de referência considerados 

Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores de ruído Lden e Ln, na aceção prevista no 
Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Conforme estabelecido no RGR, consideraram-se os períodos de referência diurno (7:00h-20:00h), 
do entardecer (20:00h-23:00h) e noturno (23:00-7:00h). 

Software e Métodos de Cálculo Adotados 

Para a elaboração dos Mapas de Ruído do presente estudo, utilizou-se o software computacional 
para simulação da emissão e propagação sonora “IMMI Premium”, versão 6.3.1, tendo sido 
utilizadas as especificações do Quadro 5.26 para efeitos de cálculo. 

Quadro 5.26- Resumo das configurações de cálculo utilizadas. 

Parâmetros Especificações 

Métodos de cálculo 

Tráfego rodoviário 

 Método de cálculo francês NMPB-Routes96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), publicado na 
norma francesa XPS 31-133. Dados de entrada conforme o «Guide du bruit dês 
transports terrestres, fascicule prévision dês niveaux sonores, CETUR, 1980» 

Fontes Pontuais 

 Norma ISO 9613-2: «Acoustics – Attenuation of sound propagation outdoors. Part 2: 
General method of calculation» 

 Dados de entrada a partir de medições segundo as normas ISO 8297,  
NP EN ISO 3744 e EN ISO 3746. 

Tráfego ferroviário 

Método de cálculo Standaard-Rekenmethode II dos Países Baixos. 

Malha de cálculo 

5x5 metros, resultando num total de cerca 176 200 pontos de cálculo. 

 A malha de cálculo de um projeto de modelação acústica computacional fixa o número 
de pontos de cálculo a partir dos quais o programa “desenha” as linhas isofónicas e as 
manchas de ruído da área em abordagem.  

Aproximação de cálculo 
relativamente à 
contribuição isolada de 
cada fonte sonora em 
cada ponto de cálculo 

20 dB(A). 

 Para um determinado ponto de cálculo, o programa despreza a contribuição de fontes 
sonoras cuja contribuição (fontes afastadas e/ou de baixa potência sonora relativa) para o 
nível sonoro nesse local seja inferior a um critério quantitativo preestabelecido. No caso 
presente, a partir de uma previsão “grosseira” inicial, o programa despreza todas as fontes 
sonoras que originem no ponto de cálculo valores de pressão sonora inferiores a 20 dB(A) 
relativamente à estimativa global inicial. 

Grau de reflexões 

2.ª ordem. 

 Para além dos raios sonoros diretos, o nível de pressão sonora num determinado ponto 
é também influenciado pelos efeitos de barreira e reflexão provocados por estruturas 
como edifícios. 

Critério de distância 
máxima para estruturas 
refletoras 

100 metros. 

 Caso nada seja previamente definido em contrário, para um determinado ponto de 
emissão sonora o modelo considera todas as estruturas refletoras presentes, o que torna o 
cálculo muito complexo e demorado. Facilmente se depreende que à medida que aumenta 
a distância entre o local de emissão e as estruturas refletoras menor será a contribuição 
das ondas refletidas, chegando-se a uma distância onde esta será irrelevante. Assim sendo, 
torna-se indispensável estabelecer uma distância máxima ao ponto de emissão até à qual o 
programa considerará as estruturas como elementos refletores – no presente caso, a 
distância considerada é de 100 metros. 

Altura de avaliação 
4 metros. 

 Este parâmetro define a cota acima do nível do solo para a qual se reportam os valores 
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Parâmetros Especificações 

a calcular. 

Modelo altimétrico 
Curvas de adensamento topográfico de equidistância de 0,5 metros, dentro do limite do 
projeto e 10 metros fora do limite do projeto. 

Magnitude dos 
fenómenos de absorção 
pelo solo 

Considerou-se que o mesmo era medianamente absorvente (coeficiente de absorção sonora, 
αmed=0,5). 

Condições 
meteorológicas 

Considerando a inexistência de dados de parâmetros meteorológicos nos formatos exigidos 
pelo modelo de cálculo utilizado, adotaram-se as seguintes percentagens de ocorrência 
média anual de condições meteorológicas favoráveis à propagação sonora: período diurno – 
50%, período entardecer – 75%, período noturno – 100%. 

Fontes de Ruído – Recolha e tratamento de dados de entrada 

Na aceção do previsto no RGR, foram consideradas todas as fontes de ruído que resultam de 
atividades ruidosas de carácter permanente, bem como o ruído proveniente das principais 
infraestruturas de tráfego, ou seja, todas as atividades suscetíveis de produzir ruído nocivo ou 
incomodativo para os recetores sensíveis localizados na área envolvente do projeto e que foram 
estudados. Foram assim excluídas todas as atividades ruidosas temporárias (obras de construção 
civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados). 

A seleção, identificação e caracterização das fontes sonoras é um aspeto crucial num estudo desta 
natureza. Assim, considerou-se o tráfego rodoviário, tráfego ferroviário e o ruído gerado pelas 
indústrias envolventes, visto serem as fontes mais significativas na área de estudo, 
nomeadamente todas as estradas identificadas no estudo de tráfego anteriormente referenciado, 
bem como os dados de comboios e potência sonora da indústria mais perto dos pontos recetores 
avaliados. 

Relativamente à indústria, procedeu-se a um levantamento das indústrias existentes para 
avaliação da magnitude das emissões ruidosas provenientes das suas atividades, passiveis de 
afetar o ambiente sonoro na envolvente do terminal. Destaca-se a indústria Cruz Martins & Wahl, 
por ter uma influência ruidosa muito significativa no local P1. 

No que respeita à previsão das emissões ruidosas industriais, foram utlizados os valores de 
potência sonora padrão (Lw), descritos no Quadro 5.27, de acordo com o Guia “Good Practice 
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure“ da 
European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), tendo sido 
considerada a existência de indústrias leves em todos os polígonos industriais, com 
funcionamento apenas no período diurno. A exceção foi a empresa Cruz Martins & Wahl, cujo 
valor da potência sonora considerada foi 67 dB(A), em função das medições de caracterização 
realizadas, tendo sido considerado o seu funcionamento contínuo. 

Quadro 5.27- Valores de potência sonora (Lw) padrão para as diferentes tipologias de indústria. 

Tipo de indústria 
Potência Sonora Padrão Lw (/m2) 

Dia Entardecer Noite 

Áreas com Indústrias Pesadas 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 

Áreas com Indústrias Leves 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 

Áreas com áreas comerciais 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 

Para além dos dados de tráfego rodoviário, que constam no estudo de tráfego, foram ainda 
utilizados os dados de tráfego das autoestradas A7 e A3 (Quadro 5.28), referentes ao ano 2019, 
através da consulta do site do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. e os dados de 
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tráfego ferroviário (Quadro 5.29), referentes à linha do Minho, consultados no site da CP - 
Comboios de Portugal. 

Quadro 5.28- Valores de tráfego médio horário, por tipologia de veículo para as Autoestradas. 

Autoestrada Troço TMDM 

A3 
Santo Tirso – Famalicão 53 244 

Famalicão – Cruz 27 448 

A7 
EN206 – Famalicão 9 596 

Famalicão – A3/A7 21 465 

Legenda: TMDM refere-se ao tráfego médio diário mensal do total de veículos ligeiros e pesados. 

Quadro 5.29- Dados sobre regimes de circulação ferroviária na Linha do Minho. 

Período Tipologia de Comboios N.º médio de comboios/dia 

Diurno 

(7h-20h) 

Alfa Pendular 5 

Intercidades 4 

Urbano 34 

Mercadorias 8 

Entardecer 

(20h-23h) 

Alfa Pendular 2 

Intercidades 1 

Urbano 5 

Mercadorias 3 

Noturno 

(23h-07h) 

Alfa Pendular 2 

Intercidades 1 

Urbano 7 

Mercadorias 9 

Medições de Verificação/Validação 

A validação do processo de cálculo foi efetuada por comparação dos resultados obtidos na 
modelação com os obtidos nas medições acústicas realizadas para a caracterização da situação de 
referência, tendo-se considerado os mesmos 5 locais de estudo. 

Como critério de aceitação/validação dos resultados obtidos por modelação, foi fixado em ±2 
dB(A) a diferença aceitável entre os resultados previstos por modelação e os resultados das 
medições realizadas. 

Quadro 5.30- Comparação entre os resultados obtidos por cálculo e por medição. 

Ponto 
Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Simulação Medição Desvio Simulação Medição Desvio 

P1 58,1 59,2 -1,1 51,2 52,3 -1,1 

P2 49,6 48,4 +1,2 42,5 41,4 +1,1 

P3 48,8 47,9 +0,9 41,3 39,4 +1,9 

P4 48,9 48,9 0,0 41,1 41,8 -0,7 

P5 49,5 49,3 +0,2 42,0 42,6 -0,6 
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As diferenças observáveis encontram-se dentro do critério de aceitação e o estudo a elaborar a 
partir do presente modelo de simulação pode ser tomado como ferramenta de avaliação fiável, 
tanto para a caracterização da situação atual como para situações futuras. 

Previsão de níveis sonoros da fase de exploração – Cenário base de 2021 

Fontes de Ruído – Recolha e tratamento de dados de entrada 

Para a fase de exploração do Terminal, foram atualizados os dados de tráfego rodoviário, de 
acordo com o estudo de tráfego referenciado. Na ausência de dados, mantiveram-se os dados 
referentes às Autoestradas e às indústrias, que se assumiu manterem-se iguais. Em relação aos 
dados de tráfego ferroviário, o projeto prevê, nesta fase, um aumento de 5 comboios de 
mercadorias diários, em média, apenas no período diurno. 

Uma vez que em 2021 o Terminal já estará em funcionamento, foram tidas em conta as fontes de 
ruído relacionadas com a utilização de equipamento de movimentação de cargas, bem como a 
circulação de viaturas ligeiras e pesadas a utilizar para esse efeito. No quadro seguinte, 
apresentam-se os equipamentos a utilizar e as respetivas potências sonoras. 

Quadro 5.31- Valores de caraterização da potência sonora dos equipamentos mais ruidosos, em dB(A). 

Equipamentos Quantidade Potência sonora (db)  

Trator de Terminal 6 80 

Empty Container Handlers 3 107 

Reachstacker 1 75 

Empilhador pequeno 1 77 

Pórtico RTG 3 103 

Pórtico RMG 2 105 

 

Estimativa do ruído ambiental e particular 

Para avaliar os impactes acústicos decorrentes da exploração do terminal no cenário base, foram 
calculados, por modelação, os níveis de Ruído Ambiente (RA) e Ruído Particular (RP) espectáveis 
para os 5 locais em avaliação em todos os períodos de referência, para a determinação do 
indicador Lden, sendo os resultados apresentados no Quadro 5.32 e Figura 5.23. 

De referir que, neste cenário, há um aumento de tráfego rodoviário e ferroviário no período 
diurno e de apenas tráfego rodoviário no período do entardecer, pelo que não são apresentados 
os resultados para período noturno, dado que não é expetável qualquer atividade ruidosa 
associada ao projeto neste período. 

Para avaliação do impacto ruidoso nos recetores sensíveis mais próximos, calculou-se o ruído 
ambiental (RA) neste cenário e efetuou-se a comparação dos resultados obtidos com os valores 
medidos na caracterização da situação de referência (Ruído Residual – RR), por forma a 
quantificar o acréscimo de ruído provocado pelo funcionamento do Terminal neste cenário – 
Quadro 5.32. Nesta comparação não se atendeu ao aumento de tráfego nas vias rodoviárias com 
influência acústica para os locais avaliados, que terá como consequência um aumento dos níveis 
de ruído residual, maximizando desta forma os potenciais acréscimos. 
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Quadro 5.32- Valores de RA e RP no cenário base da fase de exploração (2021), calculados por modelação 
junto dos recetores sensíveis existentes na envolvente da área de implantação do projeto. 

Local 
Ruído Ambiente LAeq (dB(A)) Ruído Particular LAeq (dB(A)) 

Período Diurno Período Entardecer Período Noturno Período Diurno Período Entardecer 

P1 54,3 52,7 51,2 42,9 37,7 

P2 48,0 45,1 42,3 43,4 36,6 

P3 47,0 43,8 40,8 42,0 34,1 

P4 46,8 43,7 41,1 22,7 16,3 

P5 46,3 44,1 41,7 39,8 32,9 

Para avaliação do impacto ruidoso nos recetores sensíveis mais próximos, calculou-se o ruído 
ambiental (RA) neste cenário e efetuou-se a comparação dos resultados obtidos com os valores 
medidos na caracterização da situação de referência (Ruído Residual – RR), por forma a 
quantificar o acréscimo de ruído provocado pelo funcionamento do Terminal neste cenário – 
Quadro 5.33. Nesta comparação não se atendeu ao aumento de tráfego nas vias rodoviárias com 
influência acústica para os locais avaliados, que terá como consequência um aumento dos níveis 
de ruído residual, maximizando desta forma os potenciais acréscimos. 

Quadro 5.33- Comparação dos valores RA (2021) com os valores de RR, com indicação dos acréscimos de 
ruído estimados em cada local, por período de referência (valores expressos em dB(A)). 

Local 
RR (2019) RA (2021) Acréscimo 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln
a) Lden 

P1 54,9 54,3 52,3 59,2 54,3 52,7 51,2 58,2 0 0 0 0 

P2 44,7 42,4 41,4 48,4 48,0 45,1 42,3 50,2 +3,3 +2,7 +0,9 +1,8 

P3 46,4 43,4 39,4 47,9 47,0 43,8 40,8 48,8 +0,6 +0,4 +1,4 +0,9 

P4 46,0 41,9 41,8 48,9 46,8 43,7 41,1 48,9 +0,8 +1,8 0 0,0 

P5 44,8 43,6 42,6 49,3 46,3 44,1 41,7 49,2 +1,5 +0,5 0 0 

a) Devido à variação do tráfego rodoviário e à alteração da topografia do terreno na área do projeto 

Pela análise dos resultados obtidos, conclui-se que neste cenário é espetável um acréscimo 
máximo de 3,3 dB(A) no local P2 no período diurno. De referir que todos os resultados onde se 
obteve um acréscimo negativo foram arredondados para zero, dado que estas diferenças se 
devem aos desvios entre o modelo utilizado e as medições de ruído ambiente realizadas, dentro 
do critério de aceitação. Desta forma, foi efetuada a avaliação do cumprimento do critério de 
exposição máxima, neste cenário, cujos resultados se apresentam no Quadro 5.34. 

Quadro 5.34- Previsão de valores de ruído ambiente (Lden e Ln) para 2021 e comparação com os valores 
limite de exposição previsto no RGR. 

Local 
RA (2021) 

Requisito legal 
[dB(A)] 

Cumprimento do DL 9/2007 

Lden Ln Lden Ln  Lden Ln
b) 

P1 58 51 

≤ 65 a) ≤ 55 a) 

CUMPRE CUMPRE 

P2 50 42 CUMPRE CUMPRE 

P3 49 41 CUMPRE CUMPRE 

P4 49 41 CUMPRE CUMPRE 

P5 49 42 CUMPRE CUMPRE 

a) Valor limite aplicável a zonas mistas. 

b) O Terminal não terá funcionamento no período noturno em 2021. 
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Figura 5.23- Mapa do ruído ambiente correspondente ao cenário base (2021) da fase de exploração do 

Terminal, no que se refere ao indicador Lden. 

 

Assim, no cenário base da fase de exploração, prevê-se o cumprimento dos valores limite de 
exposição em zonas mistas em todos os locais estudados, tanto no que se refere ao indicador Lden 
como para o indicador Ln. 

Assim, atendendo aos reduzidos acréscimos previstos para os locais avaliados, provocados pelo 
funcionamento do Terminal no cenário base de 2021, pode-se concluir que o impacte decorrente 
desta fase será negativo, direto, possível, permanente, restrito: 

▪ de intensidade média, magnitude moderada e significativo no local P2, no período do 
entardecer; 

▪ de intensidade baixa, magnitude moderada e pouco significativo no local P2 no período 
diurno e no local P4 no período do entardecer; 

▪  de intensidade muito baixa, magnitude moderada e insignificante nos restantes locais e 
períodos de referência. 
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Previsão de níveis sonoros da fase de exploração – Cenário horizonte de 2031 

Fontes de Ruído – Recolha e Tratamento de Dados de Entrada 

Para a fase de exploração do Terminal no cenário de horizonte em 2031, foram atualizados os 
dados de tráfego rodoviário, de acordo com o estudo de tráfego anteriormente referido. Em 
relação às outras fontes ruidosas, na ausência de dados, mantiveram os dados referentes às 
Autoestradas e às indústrias, que se assumiu manterem-se iguais ao cenário de 2019. Em relação 
aos dados de tráfego ferroviário, o projeto prevê, nesta fase, um aumento de 5 comboios de 
mercadorias diários, em média, nos períodos diurno e noturno. Considerou-se ainda a 
manutenção dos mesmos equipamentos utilizados no terminal e, dada a ausência de informação 
relativa ao seu regime de funcionamento, considerou-se o seu funcionamento contínuo de 24 
horas/dia no cenário de horizonte de 2031. 

Determinação do ruído ambiental e particular 

Para avaliar os impactes acústicos decorrentes do funcionamento do Terminal, no cenário de 
horizonte de 2031 da fase de exploração, foram calculados, por modelação, os níveis de Ruído 
Ambiente (RA) e Ruído Particular (RP) espetáveis para os 5 locais em avaliação em todos os 
períodos de referência, para a determinação dos indicadores Lden e Ln, sendo os resultados 
apresentados no Quadro 5.35. 

Para os indicadores Lden e Ln, são apresentados nas Figuras 5.28 e 5.26 os mapas de ruído 
correspondentes ao Ruído Ambiental, onde é representada a situação futura de 2031, da área de 
influência do Terminal, de acordo com a notação cromática estabelecida pela APA. 

Quadro 5.35- Valores de ruído ambiente e do ruído particular no cenário de horizonte da fase de 
exploração (2031), calculados por modelação junto dos recetores sensíveis próximos. 

Local 
RA - 2031 (dB(A)) RP - 2031 (dB(A)) 

Ld Le Ln Lden Ln Ld Le Ln 

P1 54,4 52,8 51,3 58 51 44,8 39,4 40,0 

P2 48,4 45,0 44,4 52 44 45,0 38,2 41,1 

P3 47,5 43,8 42,8 50 43 43,8 35,8 39,3 

P4 46,8 43,7 41,2 49 41 24,5 18,2 19,7 

P5 46,6 44,1 42,8 50 43 41,8 34,7 37,6 

Para avaliação do impacto ruidoso nos recetores sensíveis mais próximos, calculou-se o ruído 
ambiental (RA) no cenário de horizonte e efetuou-se a comparação dos resultados obtidos com os 
valores medidos na caracterização da situação de referência (Ruído Residual – RR), por forma a 
quantificar o acréscimo de ruído provocado pelo funcionamento do Terminal neste cenário – 
Quadro 5.36. Nesta comparação não se atendeu ao aumento de tráfego nas vias rodoviárias com 
influência acústica para os locais avaliados, que terá como consequência um aumento dos níveis 
de ruído residual, maximizando assim os potenciais acréscimos. 

Quadro 5.36- Comparação dos valores de RA da situação atual (2019) e de RA no cenário de funcionamento 
no horizonte de projeto (2031) (valores expressos em dB(A)). 

Local 
RR (2019) RA (2031) Acréscimo 

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

P1 54,9 54,3 52,3 59,2 54,4 52,8 51,3 58,3 0 0 0 0 

P2 44,7 42,4 41,4 48,4 48,4 45,0 44,4 51,5 +3,7 +2,6 +3,0 +3,1 

P3 46,4 43,4 39,4 47,9 47,5 43,8 42,8 50,1 +1,1 +0,4 +3,4 +2,2 

P4 46,0 41,9 41,8 48,9 46,8 43,7 41,2 49,0 +0,8 +1,8 0 +0,1 

P5 44,8 43,6 42,6 49,3 46,6 44,1 42,8 49,9 +1,8 +0,5 +0,2 +0,6 
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Figura 5.24- Mapa do ruído ambiente correspondente ao cenário de horizonte da fase de exploração (2031) 

do Terminal, no que se refere ao indicador Lden. 
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Figura 5.25- Mapa do ruído ambiente correspondente ao cenário de horizonte da fase de exploração (2031) 

do Terminal, no que se refere ao indicador Ln. 

 

Pela análise dos resultados obtidos, conclui-se que neste cenário é espectável um acréscimo 
máximo de 3,7 dB(A) no local P2 no período diurno, bem como um acréscimo significativo nos 
níveis de ruído ambiente neste local nos restantes períodos de referência. Destaque ainda para o 
acréscimo de 3,4 dB(A) no local P3 no período noturno. De referir que todos os resultados onde 
se obteve um acréscimo negativo foram arredondados para zero, dado que estas diferenças se 
devem aos desvios entre o modelo utilizado e as medições de ruído ambiente realizadas, dentro 
do critério de aceitação 

Desta forma, foi efetuada a avaliação do cumprimento do critério de exposição máxima, neste 
cenário, cujos resultados se apresentam no quadro seguinte. 

Assim, no cenário de horizonte da fase de exploração, prevê-se o cumprimento dos valores limite 
de exposição em zonas mistas em todos os locais estudados, tanto no que se refere ao indicador 
Lden como para o indicador Ln. 
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Quadro 5.37- Previsão de valores de ruído ambiente (Lden e Ln) para 2031 e comparação com os valores 
limite de exposição previsto no RGR. 

Local 
RA (2031) 

Requisito legal 
[dB(A)] 

Cumprimento do DL 9/2007 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

P1 58 51 

≤ 65 (a) ≤ 55 (a) 

CUMPRE CUMPRE 

P2 52 44 CUMPRE CUMPRE 

P3 50 43 CUMPRE CUMPRE 

P4 49 41 CUMPRE CUMPRE 

P5 50 43 CUMPRE CUMPRE 

a) Valor limite aplicável a zonas mistas. 

Assim, atendendo aos reduzidos acréscimos previstos para os locais avaliados, provocados pelo 
funcionamento do Terminal no cenário de horizonte de 2031, bem como o previsível 
cumprimento dos valores limite de exposição em todos os locais, pode-se concluir que o impacte 

decorrente desta fase será negativo, direto, possível, permanente, restrito. 

▪  de intensidade alta, magnitude moderada e muito significativo nos locais P2 e P3 no período 
noturno; 

▪ de intensidade média, magnitude moderada e significativo no local P2, nos períodos diurno e 
do entardecer; 

▪ de intensidade baixa, magnitude moderada e pouco significativo no local P4 no período do 
entardecer; 

▪ de intensidade muito baixa, magnitude moderada e insignificante nos restantes locais e 
períodos de referência. 

Previsão de níveis sonoros na envolvente das vias rodoviárias 

Com o objetivo de avaliar o impacte sonoro devido ao aumento do tráfego rodoviário nas vias de 
circulação adjacentes, provocado pela atividade desenvolvida no Terminal, foram calculados os 
níveis de ruído ambiente produzidos pelo tráfego rodoviário em vários locais ao longo das 
estradas EN14, EN104 e Rua das Cavadas (Figura 5.26), perto dos recetores sensíveis mais 
próximos, para os cenários atual (2019), base (2021) e horizonte (2031). 

Do estudo de tráfego supramencionado, foi possível constatar que as estradas EN14 – Famalicão, 
EN14-Sul, EN104 e Rua das Cavadas serão as vias preferenciais à circulação de veículos resultantes 
do terminal, como se demonstra no quadro seguinte. 

Quadro 5.38- Distribuição das viagens geradas pelo Terminal, para os anos Base (2021) e Horizonte (2031). 

Estrada 

Cenário Base (2021) Cenário horizonte (2031) 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Entradas Saídas Entradas Saídas Entradas Saídas Entradas Saídas 

EN14-Famalicão 10% 12% 6% 17% 10% 12% 5% 15% 

EN14-Sul 9% 8% 11% 22% 9% 8% 5% 10% 

EN104 21% 20% 0% 6% 21% 20% 5% 5% 

Rua das Cavadas 6% 7% --- --- 6% 7% --- --- 
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Figura 5.26- Pontos de avaliação das estradas e respetiva designação das estradas 

Decorrente do funcionamento do Terminal e da evolução da sua envolvente, estimaram-se os 
valores de ruído médio previsíveis a 1,5 m da berma das estradas, uma vez que a maior parte dos 
recetores sensíveis, encontra-se “colado” ao limite das estradas e efetuou-se a comparação entre 
anos, tendo-se aferido qual o acréscimo máximo da estrada no recetor sensível mais próximo da 
mesma, de acordo com Quadro 5.39. 

Quadro 5.39- Valores de ruído ambiente (RA) médio, em dB(A), previsíveis a 1,5 m da via rodoviária, para os 
anos 2019, 2021 e 2031 e quantificação dos acréscimos sonoros provocados pelo projeto. 

Estrada 

RA (med) 

(2019) 
RA (med) 

(2021) 
RA (med) 

(2031) 
Acréscimo (max) 

(2021-2019) 
Acréscimo (max) 

(2031-2019) 

Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden 

EN14-Famalicão 72,0 80,7 72,0 80,9 72,3 81,1 0,1 0,2 0,4 0,4 

EN14-Sul 72,8 81,5 72,3 81,0 71,2 79,9 0,0 0,0 -0,3 -0,5 

EN104-Este 71,9 80,5 72,0 80,7 71,3 79,7 0,1 0,2 -0,9 -0,8 

EN104-Oeste 73,1 81,6 73,2 81,7 73,6 82,0 0,1 0,2 0,5 0,4 

Rua das Cavadas 59,0 67,7 59,1 67,8 59,2 67,9 0,1 0,1 0,2 0,3 

RA (med) – Valor médio do ruído ambiente obtido nos locais de cálculo ao longo do troço rodoviário 
Acréscimo (max) – Acréscimo sonoro máximo obtido nos locais de cálculo ao longo do troço rodoviário, com e sem o projeto 

Pela análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que o acréscimo dos níveis sonoros 
provocado pelo aumento de tráfego rodoviário nas principais vias de circulação associadas à 
atividade do Terminal é muito reduzido, sendo igual ou inferior a 0,5 dB(A) em todos os locais 
calculados, no que se refere aos indicadores Lden e Ln, dado o reduzido aumento de tráfego 
rodoviário que o projeto irá provocar nestas vias, face ao atual volume de tráfego existente. 

Nas estradas EN14-Sul e EN104-Este, prevê-se um decréscimo dos níveis sonoros, devido às 
alterações previstas da rede viária futura, entre o cenário base (2021) e o cenário de horizonte 
(2031), nomeadamente o corredor para Sul, que liga a EN14 (rotunda perto da Rua Central de 
Ferreiros) à EN104 (rotunda Rua Poeta Cesário Verde). 

Assim, o impacte nestes locais será negativo, direto, possível, permanente, abrangente, de 
intensidade muito baixa, de magnitude elevada e pouco significativo. 
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5.8 Solos e Uso do Solo 

5.8.1 Metodologia 

São considerados impactes sobre os solos e respetivos usos todas as modificações relevantes à 
situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas 
à implementação do projeto.  

Para a avaliação de impactes nos solos considera-se o tipo de solo e a respetiva aptidão para a 
agricultura bem como a própria afetação das suas funcionalidades ecossistémicas. 

No que respeita ao uso do solo propriamente dito, a avaliação é efetuada com base nas 
alterações previstas no uso e ocupação atual do solo, podendo-se considerar negativo quando 
ocorre uma artificialização da área a ocupar e positivo quando se prevê uma requalificação da 
área. 

A avaliação da intensidade dos impactes negativos baseia-se nos critérios de seguida 
apresentados, valorizando-se sobretudo a importância que o solo possui em função da sua 
aptidão agrícola, considerando-se que os solos com maior aptidão agrícola são mais importantes: 

▪ Muito baixa – quando apesar de poderem ocorrer alterações às características morfológicas 
do solo, o seu perfil natural não é alterado e a capacidade de uso não é afetada; sem 
alteração do uso, ou podendo ocorrer uma alteração do uso não ocorre qualquer tipo de 
artificialização da área; possibilidades de contaminação em solos sem aptidão para uso 
agrícola; 

▪ Baixa – quando ocorrem alterações ao perfil de um solo que não possui qualquer aptidão 
agrícola ou com aptidão marginal. Ocorre uma artificialização do local de intervenção mas 
sem ocupar solos com aptidão agrícola moderada ou elevada; possibilidades de 
contaminação em solos com aptidão agrícola marginal; 

▪ Média – quando ocorre a destruição do perfil de um solo com aptidão para a agricultura 
moderada. Ocorre uma artificialização do local de intervenção em solos com aptidão para a 
agricultura moderada; possibilidades de contaminação em solos com aptidão agrícola 
moderada; 

▪ Alta – Quando ocorre a destruição do perfil de um solo com aptidão agrícola elevada. Ocorre 
a artificialização de áreas com aptidão agrícola elevada; possibilidades de contaminação em 
solos com aptidão agrícola elevada. 

5.8.2 Classificação de impactes 

Na fase de construção os impactes sobre os solos resultam sobretudo das seguintes ações: 

▪ Corte de vegetação; 

▪ Movimentação de terras (escavações e aterros); 

▪ Movimentação de máquinas; 

▪ Impermeabilização. 

Os impactes da fase de construção sobre os solos e respetivo uso estão bem localizados no 
espaço e no tempo, fazendo-se sentir nas seguintes perspetivas: 

▪ Corte de vegetação – O corte/arranque da vegetação e a limpeza do terreno implicará a 
circulação de maquinaria pesada na área de intervenção, o que que levará à compactação 
dos solos. Complementarmente, na remoção do coberto vegetal, o qual protege os solos, em 
caso de ocorrência de precipitação intensa no decurso dessa atividade, ocorrerá um 
predomínio do escoamento superficial em detrimento dos processos de infiltração 
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potenciando assim a acção erosiva sobre os solos nas zonas de declive mais acentuado nas 
quais os trabalhos decorrem. No decurso desta atividade os horizontes superficiais do solo 
serão significativamente alterados; 

▪ Movimentação de terras (escavações e aterros) - a realização de escavações conduzirá à 
destruição do perfil natural do solo nomeadamente dos seus horizontes enquanto que a 
realização de aterros embora sem a destruição direta do perfil existente nesse local, 
inviabilizará as funções que essa estrutura do solo atualmente desempenha no ecossistema. 
Ocorrerão alterações definitivas nesses solos e a sua ocupação irreversível induzindo 
alterações na sua funcionalidade e uso actual nomeadamente devido à posterior 
artificialização. Na área de implantação do terminal é previsível a ocorrência de mobilizações 
de terras conducentes a alterações significativas na estrutura do solos em 90% da área de 
implantação do terminal. O volume de escavação será de 1 139 936 m3 e o volume de aterro 
será de 360 277 m3. O balanço entre escavações e aterros resulta num excedente de 
738 159 m3 de terras que será necessário conduzir a local de depósito. No que respeita ao 
acesso, no global da área de intervenção (3,3 ha) ocorrerá a escavação de 27 771 m3 e serão 
realizados aterros com recurso a 19 479 m3. O diferencial será conduzido a depósito; 

▪ Movimentação de máquinas – a elevada movimentação de maquinaria pesada na área de 
intervenção (escavadoras giratórias de rastos, bulldozers e camiões basculantes), além da 
compactação que causará aos solos poderá causar poluição devido à perda de 
óleos/combustíveis na sequência de incidentes com máquinas em laboração. Por outro lado, 
caso a maquinaria circule em áreas adjacentes ocorrerá aí a compactação do solo afetando a 
sua funcionalidade ecológica nomeadamente no que respeita à permeabilidade, fomentando 
o incremento dos processos erosivos. Contudo, face à movimentação de terras realizada 
(destruição permanente do perfil natural do solo) a movimentação de máquinas acaba por 
ser pouco relevante. 

Deste conjunto de ações, considerando a intensidade das escavações e aterros que será 
necessário realizar na área de implantação do projeto, sobretudo na área do terminal, a 
movimentação de terras é de facto a ação mais impactante na medida em que daí resultará a 
destruição definitiva do atual perfil do solo e das suas funções. É previsível que estas 
movimentações de terras venham a ocorrer em cerca de 89% da área do terminal. Em relação à 
via de acesso todo o perfil será intervencionado, embora grande parte da beneficiação seja 
realizada diretamente sobre o caminho existente (Figura 5.27). 

Considerando que, posteriormente, grande parte da área será impermeabilizada, os processos 
erosivos que entretanto venham a ocorrer durante o processo construtivo e eventuais derrames 
de substâncias poluentes (risco de contaminação do solo devido a eventuais derrames de óleos 
provenientes da maquinaria pesada que será utilizada no decurso da obra), embora negativos não 
são relevantes face às alterações estruturais decorrentes da fase de mobilização de terras a que 
se seguirá a sua impermeabilização. Da mesma forma, a instalação e funcionamento do próprio 
estaleiro será pouco relevante para os solos na medida em que o mesmo será instalado no 
interior da própria área de intervenção em local que posteriormente será ocupado pelo 
arruamento principal de entrada no terminal e pelo parque de madeiras. 

Em toda a área de movimentação de terras (escavações e aterros) ocorrerá destruição do valor 
pedológico dos solos, reduzindo o potencial e função que a respetiva estrutura pedológica 
atualmente apresenta, verificando-se que serão afetados sobretudo antrossolos e leptossolos. No 
que respeita à aptidão dos solos para a agricultura verifica-se que a maior parte da área onde 
ocorrerá a destruição do valor pedológico do solo corresponde a área sem aptidão agrícola (classe 
A0) e que a área (extremo sul do terminal) que se sobrepõe a solos com aptidão agrícola 
moderada (A2) encontra-se atualmente maioritariamente ocupada por atividades industriais o 
que inviabiliza definitivamente o uso agrícola. No local de implantação do terminal, cerca de 70% 
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da área onde ocorrem movimentações de terras não apresenta aptidão agrícola e cerca de 30% 
apresenta aptidão agrícola moderada. 

 
Figura 5.27- Área onde ocorrerão movimentações de terras e respetiva aptidão agrícola. 
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Relativamente ao acesso, considerando a base dos aterros/escavações a realizar, verifica-se que 
42% da área de implantação do mesmo encontra-se em área com aptidão agrícola moderada e 
58% em área sem aptidão agrícola. No entanto, a este respeito importa salientar que uma parte 
muito significativa da beneficiação do acesso, apesar de estar inserida na classe de aptidão 
classificada moderada, será realizada sobre o caminho de terra batida atualmente existente e 
que, naturalmente, são apresenta qualquer aptidão para a agricultura. A zona de alargamento do 
acesso para cada um dos lados da via existente será maioritariamente realizada sobre área 
ocupada por eucaliptal, silvados e espécies invasoras (Figura 5.28). 

 
Figura 5.28- Aspeto geral do acesso a beneficiar. 

Ressalva-se no entanto a sobreposição de dois troços do acesso, considerando as sapatas do 
aterro/escavação, sobre área de RAN (Figura 5.29): 

▪ No extremo sul, o caminho existente será alargado afetando área de vinha (n.º1 na 
Figura seguinte); 

▪ No troço intermédio existirá um reperfilamento do acesso existente passando a via 
(base do aterro) a sobrepor-se a área de vinha (n.º2 na Figura seguinte). 

 
Figura 5.29- Afetação de RAN pelo acesso. 

2 

1 
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Na Figura 5.30 apresentam-se as imagens aéreas dos locais (1 e 2) referenciados na Figura 5.29 
onde o acesso se sobrepõe à RAN (vinha). 

   

Figura 5.30- Áreas de RAN com vinha afetadas pela via de acesso. 

Na imagem ilustrada com o n.º 2 verifica-se que o acesso (sapata do aterro) apenas abrange uma 
parte muito diminuta da área de vinha e que parte da área de RAN adjacente à atual via de acesso 
se encontra ocupada por eucaliptal e vegetação invasora. 

Ao nível do uso assistir-se-á a uma alteração significativa do uso atual do solo sendo que na área 
afeta ao terminal ferroviário o uso industrial/rede ferroviária passa de cerca de 6,8 ha para cerca 
de 22 ha. Salienta-se no entanto que entre estes 22 ha existe uma parte da área afeta ao projeto 
que é composta por linhas férreas, nomeadamente a linha de receção/expedição e as linhas de 
manobra, cujo uso, eventualmente se poderia classificar na classe ‘rede ferroviária e espaço 
associado’. Contudo, tendo em consideração que essas linhas são construídas no âmbito do 
próprio projeto do terminal opta-se pela classificação global de ‘industria’. 

Da totalidade da área de intervenção existe uma área de cerca de 12% que não será 
intervencionada pelas movimentações de terras nem alvo de qualquer impermeabilização. Trata-
se da zona poente do terminal a qual será afeta a área verde e alvo de um projeto de integração 
paisagística. Este projeto de integração paisagística contempla a remoção do eucaliptal aí 
presente, mantendo a vegetação arbustiva autóctone e a criação de dois núcleos de carvalhal e 
de um povoamento em linha de sobreiro. Nesse sentido, a classe ‘floresta de eucalipto’ deixa de 
existir na área de intervenção sendo maioritariamente substituída pela classe ‘matos’ e em menor 
escala pelo sobreiro e pelo carvalho (Quadro 5.40). 

Observa-se assim uma alteração de uso significativa sendo as ‘florestas de eucalipto’ integralmente 
substituídas por ‘industria’ com a consequente impermeabilização dessa área e por área de folhosas e 
matos, estas últimas que serão enquadradas no espaço verde do terminal não sofrendo assim qualquer 
impermeabilização. 

Assim sendo, pode-se concluir que os impactes sobre o uso do solo na área de implantação do 
terminal resultam de uma significativa impermeabilização (artificialização) da área devido a um 
incremento muito elevado da área ocupada por indústria. 

 

2 1 
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Quadro 5.40- Alterações ao uso do solo no local de implantação do terminal. 

Classe 
Área atual (1) 

(ha) 
Área futura  

(ha) 

Indústria, rede ferroviária e 
espaços associados 

6,78  22,08 

Mosaico cultural e parcelar 
complexo 

0,31  0 

Florestas de eucalipto 17,99 0 

Florestas de sobreiro 0 0,39 

Florestas de outras Folhosas 
(carvalhos) 

0 0,23 

Matos 0 2,40 

(1) Outubro de 2019 

Ressalva-se no entanto os aspetos positivos relacionados com a requalificação da área poente do 
terminal com implantação e gestão de espécies autóctones que, a prazo, contribuem para a 
conservação dos solos. Não obstante essa dimensão do projeto, a artificialização de grande parte 
da área traduz-se num impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado de magnitude 
moderada. Considerando que a maior parte da área com aptidão moderada já se encontra 
atualmente artificializada pelas atividades industriais aí existentes, considera-se que a intensidade 
do impacte sobre os solos é baixa, pelo que no global o impacte sobre o uso do solo será pouco 
significativo. 

Relativamente ao acesso a implantação do mesmo eliminará os usos atualmente existentes na 
área de implantação a qual, considerando a sapata dos aterros, corresponde a 3,3 ha. Nestes 
3,3 ha, além da via de terra batida atualmente existente ocorrem espaços com floresta de 
eucalipto’ (muito invadida por acácias), ‘indústria’ e ‘vinha’. No caso da vinha, embora a área a 
ocupar seja reduzida ocorre a afetação de RAN sendo que parte dessa área está classificada com 
aptidão moderada. Neste contexto considera-se existir um impacte negativo, direto, certo, 
permanente, isolado ao nível da aptidão agrícola dos solos, de magnitude moderada, de 
intensidade média pelo que o impacte na área da via de acesso será significativo. 

Na fase de funcionamento, os impactes relacionados com os solos e respetivo uso tornaram-se 
permanentes com a finalização da construção do terminal e respetiva via de acesso (destruição das 
características morfológicas dos solos e artificialização). Dessa forma, a fase de funcionamento, 
correspondendo à presença física da infraestrutura, assume como ponto de partida os impactes 
permanentes da fase de construção. A operação em si não constituirá impactes relevantes sobre as 
características morfológicas dos solos aí presentes. 

O impacte sobre os solos, a ocorrer, estaria relacionado com eventuais contaminações que poderiam 
ocorrer na sequência de derrames de substâncias perigosas que pudessem atingir os solos da área 
envolvente. 

Salienta-se que a zona onde existe parqueamento de substâncias perigosas possui sistema de 
prevenção que evita que derrames que aí ocorram atinjam a área exterior ao terminal. 

Por outro lado, no caso de ocorrência de pequenos derrames acidentais sobre os pavimentos (óleos de 
máquinas, equipamentos e veículos pesados que circulam no terminal e via de acesso), após a 
ocorrência de precipitação estes serão arrastados para a rede de pluviais que drenam para o rio Pelhe, 
não se prevendo a afetação da qualidade dos solos na área envolvente ao projeto. 

No Quadro 5.41 apresenta-se a significância dos impactes do projeto sobre os solos. 
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Quadro 5.41- Significância dos impactes sobre os solos. 

Fase Impacte  Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Alteração da qualidade 
dos solos 

Reduzida Muito Baixa Insignificante 

Destruição das 
características 
morfológicas/aptidão dos 
solos e artificialização 

Moderada Baixa Pouco significativo 

 

5.9 Ordenamento do Território 

5.9.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes é feita qualitativamente com base na articulação das características do 
projeto do terminal ferroviário e respetiva via de acesso com as estratégias preconizadas nos 
instrumentos de gestão territorial referidos na situação de referência e nos efeitos sobre a 
dinâmica urbana e territorial. 

Neste contexto, os impactes poderão ser positivos, quando ocorre uma integração e/ou 
compatibilidade do projeto com as estratégias preconizadas e/ou servidões 
administrativas/restrições de utilidade pública presentes na área, ou negativos, quando não se 
verifica uma integração e/ou compatibilidade com as estratégias preconizadas e/ou servidões 
administrativas/restrições de utilidade pública presentes na área. 

5.9.2 Classificação de impactes 

5.9.2.1 Instrumentos de gestão territorial 

Programa Nacional da política de ordenamento do território 

Ao longo dos últimos anos as orientações das políticas comunitárias e nacionais, em matéria de 
transportes, têm vindo a preconizar uma aposta cada vez maior na intermodalidade, visando 
fomentar o desenvolvimento do transporte marítimo, fluvial e ferroviário, em detrimento do 
transporte rodoviário.  

Destaque-se neste âmbito o ‘Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030’, o qual se articula com 
o PNPOT, conforme estipulado no artigo 3.º. Efetivamente, o PNPOT baseia a sua estratégia no 
conceito da ‘Coesão Territorial’ e o PNI considera 3 objetivos estratégicos, sendo a ‘Coesão 
Territorial’ um desses objetivos. 

No âmbito do PNI é dada particular atenção ao setor dos transportes e mobilidade sendo 
definidos programas de investimento para as diferentes áreas de atuação, destacando-se os 
investimentos na ferrovia cuja tipologia de projetos se caracteriza da seguinte forma: 

▪ Desenvolver sistemas de telemática e ITS;  

▪ Desmaterializar e digitalizar a logística nos terminais;  

▪ Reabilitar e modernizar a infraestrutura, promovendo a economia circular e a 
sensorização da infraestrutura;  

▪ Aumentar a capacidade e as velocidades da rede existente;  

▪ Expandir a Rede Ferroviária Nacional.  
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O PNPOT estabelece 50 medidas de politicas distribuídos por 5 domínios de intervenção, 
destacando-se no âmbito da presente análise o domínio da conetividade que concorre para o 
reforço das interligações, aproximando os indivíduos, as empresas e as instituições, através de 
redes e serviços digitais e de uma mobilidade que contribui para a descarbonização. 

O projeto do terminal ferroviário visa melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento desde o 
ponto de origem ao destino e vice-versa, para as mercadorias transportadas de/para a região a 
Norte do Douro, sejam de origem internacional ou nacional, bem como aumentar de forma 
significativa o transporte de mercadorias pela via ferroviária. 

No diagnóstico do PNI 2030, o qual partiu de uma análise ao setor e auscultação pública, foi 
considerado que a maturidade e competitividade da Rede Ferroviária Nacional apresenta uma 
densidade e maturidade ligeiramente inferiores à média europeia, tendo um peso reduzido na 
quota modal.  

Acresce que na região norte o principal Terminal Rodoferroviário é o Terminal de Leixões, o qual 
apresenta, há muito, a capacidade esgotada e representa um forte constrangimento ao 
crescimento natural do transporte por meio ferroviário das mercadorias de e para esta região. 
Além disso, a idade avançada das infraestruturas do terminal de Leixões, com baixo nível de 
eficiência de operação interna com necessidade de elevadas operações de manobra dos 
comboios, restringe de forma significativa a competitividade do transporte ferroviário de 
mercadorias no eixo Norte-Sul e nos eixos internacionais. 

A implementação do terminal ferroviário de Lousado, o qual permitirá operar comboios com uma 
extensão de 750 m, contribuirá de modo significativo para a redução do número de veículos 
pesados que percorrem longas distâncias, aumenta a quota modal bem como a eficiência do 
transporte de mercadorias numa região com um tecido empresarial fortemente exportador. 

Neste contexto, o projeto do terminal ferroviário e respetivo acesso rodoviário contribui de forma 
relevante para a prossecução dos objetivos do PNPOT. 

Plano Diretor Municipal 

Ao abrigo do PDM de Vila Nova de Famalicão e do ponto de vista da qualificação do solo para 
efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, a área de implantação do terminal ferroviário 
encontra-se classificada, em solo urbano ‘Espaço de atividade económica’ (urbanizável), em solo 
Urbano ‘Espaço Residencial’ (urbanizado) e ‘Espaço Verde de Enquadramento’ e em Solo Rural 
‘Espaço florestal de produção’ e ‘Espaço Agrícola’. A área de implantação do acesso rodoviário, 
encontra-se classificada, em solo urbano ‘Espaço de atividade económica’ (urbanizável) e em Solo 
Rural ‘Espaço Agrícola’ (Figura 5.31). 

Paralelamente, a maior parte da área de implantação do terminal ferroviário e do acesso 
rodoviário, encontra-se inserida numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) - 
UOPG 3.2, que define a Área de Acolhimento empresarial VII. Segundo o regulamento do PDM, as 
UOPG, podem ser reajustadas nos seus limites por razões de cadastro de propriedade. 

De acordo com os objetivos programáticos, a UOPG 3.2 visa expandir e colmatar a zona industrial 
existente para acolhimento de atividades empresariais e usos complementares, devendo nessa 
área promover-se o reforço do interface ferroviário destinado a mercadorias.  
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Figura 5.31- Extrato da Planta de Ordenamento I - Qualificação Funcional e Operativa do Solo, do PDM de 
Vila Nova de Famalicão. 
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Figura 5.32- Legenda da Planta de Ordenamento I - Qualificação Funcional e Operativa do Solo, do PDM de 
Vila Nova de Famalicão. 
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De acordo com o estipulado no regulamento do PDM, a sua execução deverá ser realizada através 
de operações urbanísticas enquadradas por uma ou mais Unidades de Execução ou Plano de 
Pormenor. De salientar que o presente caso é objeto de uma Unidade de Execução. 

Neste contexto, constata-se que o projeto do terminal ferroviário e respetivo acesso cumprem 
com os objetivos programáticos da UOPG. 

Os parâmetros urbanísticos a aplicar na UOPG devem considerar os que constam na Planta de 
Ordenamento - Qualificação Funcional e Operativa do Solo - e no Regulamento, para cada classe 
de espaço. Em face dessa determinação, procede-se de seguida à avaliação da compatibilidade do 
projeto do terminal e acesso rodoviário com as classes de uso, constantes da planta de 
ordenamento. 

Ambos os projetos (terminal ferroviário e via de acesso), desenvolvem-se maioritariamente na 
classe de ‘Espaço de atividade económica’ (Figura 5.31 e Quadro 5.42). Segundo o regulamento do 
PDM-VNF, esta classe de espaço corresponde a “áreas com características especiais em termos de 
localização privilegiada relativamente às redes de comunicação e transportes, detendo maior 
aptidão para a instalação de atividades económicas, produtivas ou de consumo, contribuindo a 
sua concentração para a criação de sinergias importantes para a competitividade”. 

Quadro 5.42- Percentagem das classes de uso do PDM ocupadas pelo projeto. 

Classe de uso PDM Terminal ferroviário Via de acesso 

Espaço de atividade económica 72,8% 86% 

Espaço florestal de produção’ 25% 0% 

Espaço Agrícola 1% 14% 

Espaço Residencial 1% 0% 

Espaço Verde de Enquadramento 0,2 0% 

Na restante área de implantação do terminal ferroviário, cerca de 25%, encontra-se classificada 
como ‘espaço florestal de produção’, cerca de 1% em ‘espaço agrícola’ e em ‘espaço residencial‘, 
e cerca de 0,2 % em ‘espaço verde de enquadramento’. Ao nível do acesso rodoviário cerca de 
14 % da área encontra-se classificada como ‘espaço agrícola’. De salientar que cerca de 16 % da 
área ocupada pelo acesso coincide com o atual traçado do acesso (rua das 7 fontes). 

De acordo com a descrição do projeto, o espaço interno do terminal ferroviário será composto 
pelas linhas de operação, de manobra e transferência de carga, zona de parqueamento de 
contentores, parque de madeiras, arruamentos internos, áreas de estacionamento e 
Infraestruturas de Apoio (edifícios, armazéns e oficina) (ver ponto 3.2). 

As infraestruturas de apoio, que contemplam o edificado a construir, serão compostas por três 
edifícios de caráter administrativo e de apoio operacional e ainda por outros dois edifícios 
associados à atividade do terminal propriamente dita (parque de resíduos e armazém/oficina) e 
ainda por dois postos de transformação (Quadro 5.43). 

Da análise do Quadro constata-se que o edificado a construir tem uma altura máxima de fachada 
inferior aos 12 m estipulados pelo regulamento do PDM de VNF. Quanto à volumetria e índice 
máximo de utilização a verificação dos parâmetros urbanísticos tem em conta a área do solo total 
ocupada pelo terminal ferroviário que é de 25,1 ha.  

De acordo com a definição, o índice volumétrico “é o quociente entre a volumetria total e a área 
de solo a que o índice diz respeito”. No que diz respeito ao índice máximo de utilização, a 
definição “é o quociente entre a área total de construção e a área de solo a que o índice diz 
respeito”. 
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Quadro 5.43- Parâmetros do edificado a construir. 

EDIFÍCIO 
Cércea 

(m) 
Volumetria 

(m3) 
Nº Pisos 

Área Bruta 
Construção (m2) 

Área de 
Implantação (m2) 

Edifício administrativo A 8,12 5379 2 1285 520 

Edifício de apoio operacional B 7,55 2735 2 715 310 

Edifício C 3,52 470 1 130 97,5 

Edifício de armazém / oficina  10,5 9660 1 920 920 

Edifício do parque de resíduos 4,5 914 1 200 200 

Posto de transformação 1 3,0 150 1 50 50 

Posto de transformação 2 3,0 45 1 15 15 

Desta forma, considerando a área total de implantação do Terminal (251 410,21 m2), constata-se 
que cada edifício proposto apresenta um índice volumétrico muito baixo, que não ultrapassa 
0,04 m3/m2, ou seja, um valor significativamente inferior ao fixado pelo regulamento do PDM 
(7 m3/m2). Relativamente ao índice máximo de utilização, constata-se que o edificado proposto 
apresenta um índice de 0,008, significativamente abaixo dos 0,8 permitidos pelo PDM-VNF. 

De salientar, que mesmo que se considere apenas a parcela de terreno onde serão implantados 
os edifícios (cerca de 16000 m2), quer o índice volumétrico, quer o índice máximo de utilização se 
encontram abaixo dos limiares definidos no regulamento do PDM-VNF. No caso do índice 
volumétrico o valor máximo obtido não ultrapassa os 0,06 m3/m2. Quanto ao índice máximo de 
utilização o valor é de 0,13. 

Perante as características do ‘Espaço de atividade económica’ considera-se que o terminal 
ferroviário e a via de acesso, cumprem com os objetivos do PDM e são compatíveis com esta 
classe de espaço. 

Nas restantes classes de espaço de solo urbano ocupadas pela área do terminal (‘espaço 
residencial’ e ‘espaço verde de enquadramento’), as quais ocorrem no extremo norte da área de 
implantação do terminal ferroviário, serão ocupadas, apenas, por um conjunto de 3 linhas para 
manobra/inversão das locomotivas, que têm por função alimentar/receber os comboios para o 
terminal propriamente dito, ou seja, para as 4 linhas de transferência de carga. 

Considerando o estipulado pelo PDM (ver caracterização da situação de referência, ponto 4.8), o 
‘espaço verde de enquadramento’, que se desenvolve entre a atual linha do Minho e o ‘espaço 
residencial’, é constituído por espaços livres de separação entre diferentes usos do solo e de 
integração paisagística e visual das infraestruturas, assumindo um papel na estruturação e 
equilíbrio do tecido urbano e na qualidade de vida das populações. 

Atualmente neste espaço, a ocupação caracteriza-se por uma ocupação de vegetação herbácea, 
sem função agrícola, conforme é possível constatar através da Figura 5.33. 

Com a ocupação da ‘área verde de enquadramento’, que será substituída pelas linhas de 
manobra/inversão, essa área deixará de ter a função de estruturação e equilíbrio do tecido 
urbano. Segundo o regulamento do PDM a edificabilidade nesta classe de espaço restringe-se a 
obras que tenham como objetivo a minimização dos impactes resultantes da utilização das 
infraestruturas rodo e ferroviárias, das atividades que marginam e a instalações técnicas especiais 
de prevenção a incêndios, de produção de energia renovável quando devidamente integradas na 
paisagem. 

Relativamente ao ‘Espaço Residencial’ e de acordo com o regulamento do PDM-VNF, esta classe 
destina-se a ocupação residencial devendo privilegiar-se a sua consolidação. Atualmente, na área 
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do projeto coincidente com a classe ‘espaço residencial’ está presente uma ocupação de 
vegetação herbácea, sem qualquer estrutura de caráter urbano (Figura 5.34). 

 
Figura 5.33 - Ocupação atual da área verde de enquadramento no extremo norte da área de intervenção. 

 
Figura 5.34 - Ocupação atual da área definida na Planta de Ordenamento como área residencial. 

Com a ocupação parcial desta área pelas linhas de manobra/inversão, o uso proposto pela Planta 
de Ordenamento será alterado para acolher esta infraestrutura. 

Considera-se assim, que nesta área o projeto do terminal ferroviário não é compatível com as 
classes de ‘espaço residencial’ e ‘espaço verde de enquadramento’. Trata-se de áreas que 
atualmente são ocupadas por vegetação herbácea. Aqui a ocupação pelo projeto será efetuada na 
continuidade da linha do Minho através da colocação de novas vias ferroviárias (linhas de 
manobra/inversão) sendo a área ocupada pelo projeto residual. 

Relativamente às áreas de ‘Solo Rural’ ocupadas pelo projeto do terminal ferroviário, 
nomeadamente, ‘Espaço Florestal de produção’ e ‘área agrícola’, constata-se que aí não existirá 
qualquer construção de edifícios. O ‘espaço agrícola’, presente no extremo norte, será ocupado 
pelas linhas de manobras/inversão. No ‘espaço florestal de produção’ a ocupação será 
maioritariamente ocupada pela zona verde do projeto, pelo parque de madeiras, pelo parque de 
contentores e área para armazenagem substâncias e misturas perigosas (Figura 5.35). 
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Figura 5.35 - Implantação do projeto em solo rural. 
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Considerando o estipulado pelo PDM (ver caracterização da situação de referência, ponto 4.8), o 
‘espaço agrícola’, que se desenvolve entre a atual linha do Minho e o ‘espaço residencial’, destina-
se, preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo, em solos 
agrícolas de elevada fertilidade integrados em RAN, bem como em solos de aptidão marginal 
envolventes. Nestes espaços, além da atividade agrícola, são admitidas infraestruturas públicas 
ou de interesse público. 

No caso concreto, na área agrícola ocupada pelo projeto do terminal não existem solos 
pertencentes à RAN, pelo que de acordo com o regulamento do PDM, apenas ocorrem solos de 
aptidão marginal. O terminal ocupará uma área muito reduzida deste espaço a qual representa 
apenas 1% da área de intervenção do terminal. 

No caso do projeto da via de acesso, a ‘área agrícola’ é constituída por solos de RAN ocupados por 
vinha. De salientar que de acordo com a planta de ordenamento do PDM em vigor a beneficiação 
desta via (via secundária distribuidora) já se encontrava contemplada para este local, com um 
traçado maioritariamente coincidente com o traçado agora proposto pelo projeto. 

No que concerne ao ‘espaço florestal de produção’, o PDM determina que sejam desenvolvidas 
atividades de produção de madeira, cortiça, biomassa, frutos e sementes e de outros materiais 
vegetais e orgânicos, sendo admitidas instalações de apoio à atividade florestal, agrícola ou 
pecuária, atividade industriais e comerciais de apoio à atividade e infraestruturas de públicas ou 
de interesse público. 

De acordo com o regulamento do PDM, são infraestruturas públicas ou de interesse público, 
aquelas cujo caráter e especificidades as tornem como especiais ou incompatíveis com o estatuto 
de solo urbano, podem integrar-se em solo rural, desde que garantam condições adequadas de 
salvaguarda ambiental, de integração paisagística e de defesa contra incêndios florestais e não 
afetem as atividades e usos preferenciais da categoria de espaço em que se inserem (artigo 35.º). 

Os empreendimentos de interesse público podem integrar-se em categorias de solo rural, desde 
que considerado como de interesse relevante para o desenvolvimento social, económico ou 
cultural do município, cabendo à Assembleia Municipal decidir se o empreendimento tem 
especificidades que justifiquem a sua inserção em meio rural e se enquadra nos objetivos 
estratégicos do concelho e do Plano (artigo 37.º). 

Face ao exposto, considera-se que a implantação do projeto do terminal ferroviário e acesso 
rodoviário em ‘Solo Rural’, só serão compatíveis caso sejam considerados como infraestrutura 
pública ou de interesse público. 

Na situação em apreço, de salientar, que o acesso rodoviário será executado como infraestrutura 
pública, sendo por essa via compatível com a planta de ordenamento do PDM. 

Relativamente ao Terminal Ferroviário, de salientar que em junho de 2019, foi atribuído pela 
Assembleia Municipal o estatuto de interesse público do projeto do terminal ferroviário de 
Lousado, sendo por essa via compatível com o estipulado no PDM. No Anexo XII.A (Volume III) 
apresenta-se estrato da ata da reunião da Assembleia Municipal (ata n.º 7/2019 na qual foi 
aprovado interesse público municipal do projeto. 

De destacar, que no seio do terminal todas as áreas de arruamentos, estacionamentos e de 
parqueamento de contentores e madeira, serão impermeabilizadas. Juntando a estas áreas a 
implantação do edificado e passeios da zona da área administrativa, a área impermeável totaliza 
13,9 ha. Os locais permeáveis do terminal correspondem aos espaços verdes e às áreas de 
implantação das linhas ferroviárias (linhas de operação de receção/expedição, linhas de 
manobra/inversão das locomotivas e linhas de transferência de carga) representando um total de 
aproximadamente 11,2 ha. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 311 de 398 

Apesar de grande parte do projeto não contemplar construção de edificado, para efeitos do índice 
de utilização máxima, considerou-se que as áreas impermeabilizadas correspondem à ocupação 
do solo, pelo que o índice de utilização será de 0,55, sendo este valor inferior ao determinado 
pelo PDM.  

Do ponto de vista, das restantes plantas de ordenamento, constata-se que, quer o terminal 
ferroviário, quer o acesso rodoviário, não conflituam com nenhuma área de Património Edificado 
e Arqueológico (Planta de Ordenamento II) (Figura 4.48 no Capítulo 4.8).  

Quanto à Planta de Ordenamento III (Salvaguardas), constata-se que nenhuma das áreas de 
salvaguarda, será afetada pelo projeto do Terminal. No entanto, o acesso rodoviário ao terminal 
atravessa uma pequena área de nível II da EEM. Nas áreas de nível II, através de um 
condicionamento moderado pode ser promovida uma utilização e ocupação multifuncional em 
harmonia com a função de salvaguarda (Figura 4.49 no Capítulo 4.8). 

Por fim, quanto ao Zonamento Acústico (Planta de Ordenamento IV) que tem por finalidade 
assegurar a qualidade do ambiente sonoro, através do cumprimento de valores limite do nível 
sonoro contínuo equivalente, do ruído ambiente exterior, constata-se que a maior parte da área 
de implantação do terminal ferroviário e acesso rodoviário, se desenvolve do ponto de vista do 
zonamento acústico em zona com ‘fontes produtoras de ruído’, sendo compatível com o 
ordenamento (Error! Reference source not found.Figura 4.33 no Capítulo 4.6). 

5.9.2.2 Condicionantes 

Do ponto de vista da planta de condicionantes, constata-se que ao nível das condicionantes gerais 
(Planta de Condicionantes I), o terminal ferroviário não colide com nenhuma área de RAN ou REN.  

O terminal ferroviário colide com servidões administrativas, nomeadamente, servidão da linha de 
caminho ferro, o domínio público hídrico (DPH) de dois cursos de água não integrados em REN e 
rede elétrica. 

No que concerne, à servidão da linha férrea, esta estabelece uma faixa de proteção de 1,5 m para 
cada lado da via, pelo que, de acordo com as obrigações da servidão é possível nesta área 
executar a construção de vias férreas. 

Ao nível do DPH, o terminal ferroviário ocupa o DPH de dois cursos de água, sendo necessário 
proceder ao entubamento de dois pequenos troços até à Linha atual do Minho. Da linha do Minho 
para nascente, a jusante da PH2 sob a linha do Minho (Figura 5.2 no capítulo 5.5.2), esse troço 
será intervencionado com o objetivo de permitir o escoamento dos caudais afluentes (ver capítulo 
5.5.2). 

De acordo com o regime jurídico dos recursos hídricos, tratando-se de linhas de água não 
navegáveis nem flutuáveis, a servidão determina que a faixa de proteção se aplica a uma faixa de 
10 m para ambas as margens. Nestes casos não é permitida a execução de quaisquer obras, 
permanentes ou temporárias, sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a 
utilização das águas públicas correspondentes. Salienta-se, no entanto o facto das linhas de água 
em questão se encontrarem muito degradadas no respeita ao seu traçado natural encontrando-se 
os seus leitos aterrados em grande parte do seu traçado conforme descrito em detalhe no 
subcapítulo 4.4. 

Segundo o regime jurídico da titularidade dos recursos hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de 
novembro) “A gestão de bens do domínio público hídrico por entidades de direito privado só pode 
ser desenvolvida ao abrigo de um título de utilização, emitido pela autoridade pública competente 
para o respetivo licenciamento” (ponto 2 do artigo 9..º). 

A rede elétrica, que ocorre na área de implantação do terminal é uma linha de 15 KV da EDP 
(Figura 4.52 no subcapítulo 4.8.3), cuja servidão visa garantir os afastamentos mínimos de modo a 
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eliminar o perigo previsível para pessoas e bens e evitar danos materiais. As condições técnicas 
para estabelecer quaisquer infraestruturas e edifícios, de acordo com as servidões das linhas 
elétricas encontram-se fixadas no Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro.  

O projeto contempla a relocalização desta linha. A solução encontrada, em conjunto com os 
técnicos da EDP, para não haver conflitos com as infraestruturas do terminal encontra-se descrita 
no subcapítulo 3.5.2 e representada no Anexo IV.F do Volume III. 

Relativamente ao acesso rodoviário, o seu traçado colide com área de RAN (atualmente ocupada 
por vinha) em dois pequenos troços (Figura 4.50 no subcapítulo 4.8.3). Com a implantação do 
acesso rodoviário, essa área de RAN terá uma redução de área em cerca de 1,6 % (Figura 5.36). De 
acordo com o regime jurídico da RAN, são interditas ações que diminuam as potencialidades para 
o exercício da atividade agrícola. Nestas áreas podem ser realizadas ações desde que apresentem 
relevante interesse público. 

 
Figura 5.36 - Área de RAN ocupada pelo acesso rodoviário 

Ao nível das áreas ardidas (Planta de Condicionantes II) constata-se que na área de implantação 
do Terminal Ferroviário existe uma área percorrida por incêndio, o qual ocorreu em 2011 (Figura 
4.53 no Capítulo 4.8.3). Segundo o artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, nos terrenos com povoamentos 
florestais percorridos por incêndios, ficam proibidas, a realização de obras de construção de 
quaisquer edificações pelo prazo de 10 anos. 
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Existindo este condicionalismo, após a aprovação em Assembleia Municipal do interesse público 
municipal do projeto, a CMVNF apresentou junto do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia o pedido de reconhecimento do relevante interesse público do projeto para 
efeitos do levantamento das restrições estabelecidas para áreas percorridas por incêndios 
florestais (Anexo XII.B do Volume III). Esta situação está prevista no n.º 5 e 6 do artigo 1º do 
referido Decreto-Lei. 

Até ao momento ainda não houve resposta do Ministério relativamente a este pedido. Ressalva-
se contudo que o incêndio ocorreu já há 9 anos e que a maior parte de área ardida será ocupada 
pela zona verde do terminal. 

Por fim ao nível do risco de incêndio (Planta de condicionantes III) (Figura 4.54 no Capítulo 4.8.3), 
constata-se que na área de implantação do Terminal Ferroviário, ocorrem áreas de perigosidade 
de incêndio florestal das classes alta e muito alta, as quais são coincidentes com as áreas com 
declive acentuado. 

De acordo com o artigo 30.º do regulamento do PDM, a construção de edificações para habitação, 
comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos 
classificados com perigosidade de incêndio florestal das classes alta ou muito alta 

Contudo, importa referir que na área de perigosidade de incêndio muito elevada, será implantada 
a zona verde do projeto. Nesta área serão removidos todos os eucaliptos e espécies exóticas 
invasoras. Será ainda implantada uma linha de sobreiros e dois pequenos núcleos de carvalhos, 
ou seja, espécies mais adaptadas ao regime do fogo. Nas áreas de perigosidade de incêndio 
elevada, ocorrerá a modelação do terreno para implantação das vias férreas e parque de 
contentores alterando de modo significativo a orografia do terreno para declives praticamente 
inexistentes. Desta forma, considera-se que o projeto não colide com as condicionantes da 
perigosidade de incêndio. 

De salientar ainda que no limite poente do terminal está previsto o estabelecimento de um 
caminho vicinal. Nesse local será então construído um caminho com 5 m de largura e que 
funcionará nesta área como corta fogo. 

5.10 Biodiversidade 

5.10.1  Metodologia 

A avaliação da importância dos impactes é realizada com base no grau de afetação da fauna e 
flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista determinado na situação de 
referência. Para tal, teve-se em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos 
diversos habitats e a importância da área para a conservação dos habitats e populações de 
espécies com interesse conservacionista (ameaçadas e/ou constantes nas Diretivas Aves e/ou 
Habitats). 

O grau de intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte forma: 

▪ Muito Baixo – Quando, apesar de ocorrer destruição de comunidades vegetais e/ou 
afetação de populações de espécies, estas mantêm sensivelmente a mesma abundância 
e área de ocorrência local. Não existe afetação de habitats e/ou espécies com estatuto 
de ameaça; 

▪ Baixo - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta numa 
redução da sua abundância ou da área de ocorrência local, não sendo no entanto 
afetados de forma relevante espécies/habitats protegidos ou com interesse 
conservacionista; 
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▪ Médio - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na 
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats com interesse 
conservacionista; 

▪ Alta - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na 
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats considerados 
prioritários no âmbito das Diretivas Habitats ou Aves. 

5.10.2  Classificação de impactes 

Previamente à análise que de seguida se apresenta é de ressalvar que, face à localização e condições de 
funcionamento do projeto, não ocorrerá a afetação de qualquer área de reconhecido interesse 
conservacionista nomeadamente qualquer área do sistema nacional de áreas classificadas. A área com 
interesse conservacionista mais próxima - Paisagem Protegida Regional ‘Litoral de Vila do Conde e 
Reserva Ornitológica do Mindelo’  situa-se a cerca de 16 km do projeto. 

Nesta análise há que ter em consideração que o local de implantação do projeto - área de intervenção 
direta - no qual predominam as plantações de eucalipto em grande parte invadidas por espécies de 
flora exótica não apresenta especial valor conservacionista, nem mesmo num contexto local sendo 
maioritariamente composta por espécies comuns. A vegetação não apresenta qualquer valor de 
conservação e a fauna, além de pouco diversificada um efetivo reduzido não encontrando no local 
condições especialmente favoráveis à sua reprodução. 

5.10.2.1 Flora e Vegetação 

Na fase de construção os impactes sobre a flora e vegetação resultam sobretudo das seguintes 
ações: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentação de terras (escavação e aterros); 

▪ Movimentação de máquinas na área de intervenção. 

A área de implantação do projeto desenvolve-se numa zona muito degradada do ponto de vista 
do coberto vegetal o qual é maioritariamente dominado pelos povoamentos de eucalipto em 
larga escala invadidos por espécies da flora invasora como são as acácias (Acacia dealbata e 
Acacia melanoxylon). Uma parte significativa da área de intervenção não possui sequer vegetação 
na medida em que se encontra artificializada pelas atividades industriais atualmente presentes. 
Ao longo dos caminhos que atravessam a área de intervenção e ao longo da própria via de acesso, 
a vegetação ruderal e exótica invasora é predominante. 

Nesta fase, a primeira etapa de intervenção consiste na limpeza do terreno que se iniciará pelo corte e 
arranque de toda a vegetação presente na área de implantação do terminal. Os exemplares arbóreos 
são maioritariamente dominados pelo eucalipto e por acácias. Destaca-se no entanto a presença de 
alguns sobreiros. Após a retirada da vegetação arbórea e arbustiva segue-se a mobilização de terras 
(escavações e aterros) para atingir as cotas de implantação do projeto. Estas ações serão realizadas 
com o auxílio de maquinaria pesada (escavadoras giratórias de rastos, bulldozers e camiões 
basculantes (totalizando mais de 40 veículos pesados a trabalhar em simultâneo) e abrangerão 
cerca de 89% da área afeta ao projeto. A zona não intervencionada pelas movimentações de 
terras corresponde à zona poente que será afeta a área verde e alvo de um projeto de integração 
paisagística. 

Ocorrerá assim a destruição permanente do biótopo florestal (eucaliptal e da respetiva 
comunidade arbustiva que constitui respetivo sub-bosque). Contudo, estando aí presentes 
sobretudo povoamentos de eucalipto, espécies ruderais e espécies exóticas invasoras, não 
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ocorrendo qualquer habitat inscrito na Diretiva Habitats, os impactes sobre a flora e vegetação, 
embora negativos, pelo facto de existir destruição de vegetação, são insignificantes.  

Ocorrerá uma afetação direta (destruição permanente) das comunidades vegetais através das 
operações de desmatação de toda área onde o terminal será implantado bem como na área de 
implantação do acesso. No global, o impacte desta destruição de flora/vegetação será negativo, 
direto, certo, permanente (destruição da flora) e isolado o que se reflete numa magnitude 
moderada. Na área do projeto as comunidades vegetais (ruderal, eucaliptal, acacial) não 
apresentam valor conservacionista e são comuns em toda a área envolvente. Desta forma 
considera-se que o impacte sobre a flora e vegetação é de baixa intensidade e pouco 
significativo. 

Há no entanto que ter especial atenção no decurso do processo de obra do destino a dar às terras 
e ao próprio material vegetal que são retirados do local. As terras vegetais apresentam-se 
fortemente ‘contaminadas’ com sementes de espécies de flora invasora pelo que, caso venham a 
ser depositadas em áreas onde ainda não existe presença dessas espécies os impactes sobre os 
valores naturais desses locais poderão vir a ser muito significativos. Há assim que ter em atenção 
a forma como o transporte das terras, o corte da vegetação e a gestão global desse material são 
realizados de forma a evitar novos focos de invasão com impactes negativos sobre as 
comunidades de outros locais. 

A intensa movimentação de terras com recurso a um elevado número de máquinas pesadas que 
circularão quer no interior da área poderá ainda conduzir ao levantamento de poeiras e 
consequente deposição sobre a vegetação da área envolvente, o que implica a redução da taxa 
fotossintética das plantas podendo originar perdas de crescimento, queda prematura das folhas e 
menor imunidade a doenças. Contudo tal como já referido a vegetação presente na área 
adjacente é predominantemente eucaliptal e acacial , ou seja, vegetação sem valor 
conservacionista pelo que este impacte, embora negativo, é indireto, possível, temporário, 
restrito e de muito baixa intensidade pelo que no global é insignificante. 

Embora na área de estudo não tenham sido identificadas quaisquer espécies de flora ameaçadas 
ou constantes da Diretiva Habitats, registou-se a presença do sobreiro (Quercus suber), espécie 
que possui estatuto de proteção pela legislação nacional ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/01, de 
25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04, de 30 de junho. É uma espécie bastante 
frequente a nível nacional, não estando a sua conservação global ameaçada.  

De acordo com a Figura 5.37, na qual se apresenta a sobreposição dos exemplares de sobreiro 
com a zona onde ocorrerão movimentações de terras conducentes à alteração da atual topografia 
do terreno (escavações e aterros), observa-se que ocorrerá afetação direta (abate) de 80 
exemplares de sobreiro. 

De acordo com o regime legal de proteção do sobreiro, o corte ou arranque de sobreiros em 
povoamentos apenas pode ser autorizado mediante casos muito concretos. Nas situações em que 
a densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos na definição de 
povoamento o corte ou arranque de sobreiros carece apenas de autorização da Direção regional 
de agricultura competente. 

Verifica-se que apenas 8 dos exemplares identificados no interior do perímetro de intervenção se 
encontram na zona que será ‘área verde’ do projeto e alguns se encontram mesmo nos limites da 
propriedade pelo que neste último caso é de admitir que com a movimentação de terras a efetuar 
nesse local (escavação) esses exemplares poderão também vir a ser afetados, nomeadamente na 
componente radicular. Contudo, o projeto de enquadramento paisagístico contempla a 
compensação dos exemplares de sobreiro destruídos através da plantação de 100 exemplares na 
área verde do projeto constituindo-se assim um povoamento linear de sobreiro nessa área em 
substituição do eucaliptal/acacial existente. 
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Figura 5.37- Distribuição dos exemplares de sobreiro face às área de movimentação de terras. 
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Atualmente os exemplares de sobreiro presentes na área que será intervencionada são 
maioritariamente exemplares de muito pequenas dimensões cujo crescimento/manutenção que 
se encontram fortemente condicionados pela exploração florestal existente (eucaliptal). Na 
sequência do corte dos eucaliptos ocorre frequentemente na destruição desses exemplares os 
quais dificilmente atingirão o porte natural da espécie. 

Assim, apesar da necessidade de abate dos sobreiros da área de intervenção (os quais face à 
atividade silvícola desenvolvida em geral não apresentam porte elevado e são frequentemente 
afetados aquando do corte dos eucaliptos que tombam sobre eles), considerando que o projeto 
procederá à compensação desses exemplares constituindo um povoamento contínuo na área 
verde do terminal sem presença de eucaliptal, considera-se que esta situação é mais favorável 
que a atualmente existente. Nesse sentido, embora o abate dos sobreiros no imediato seja um 
impacte negativo, a prazo considera-se que o impacte do projeto sobre esta espécie, promovendo 
um povoamento linear com maior número de exemplares que encontrarão condições para 
crescer, será positivo, direto, certo, permanente e isolado de magnitude moderada na medida 
em que nesse local ocorrerá a regeneração de um biótopo autóctone, indutor de biodiversidade, 
em detrimento do povoamento de eucalipto. Contudo, face ao número de exemplares envolvido 
na plantação/área a plantar considera-se que o impacte será de intensidade baixa e pouco 
significativo. 

Em síntese, verifica-se nenhuma espécie e/ou habitat de elevado valor conservacionista será afetado 
pelo projeto. As comunidades vegetais que são afetadas (destruídas) são comuns e de ampla 
distribuição na área envolvente. 

Na fase de funcionamento, a qual corresponde à presença do edificado, das infraestruturas e da 
circulação de comboios e camiões não são esperados quaisquer impactes negativos sobre a flora 
e vegetação da área envolvente. 

5.10.2.2 Fauna  

Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às seguintes 
ações: 

▪ Desmatação; 

▪ Movimentação de terras (escavação e aterros); 

▪ Movimentação de máquinas na área de intervenção; 

▪ Infraestruturação e edificação; 

▪ Presença dos operários afetos às atividades construtivas. 

As etapas relacionadas com a preparação do terreno, nomeadamente no que se relaciona com a 
desmatação e a subsequente movimentação de terras, provocam a destruição de habitat, morte de 
indivíduos que estão alojados nos seus abrigos, sobretudo espécies de menores dimensões e com 
menor capacidade de mobilidade que encontram abrigo ao nível do solo e que não conseguirão 
fugir a tempo (herpetofauna e micromamíferos). As aves e os mamíferos de maior porte tenderão a 
afastar-se de imediato procurando abrigo no biótopo florestal e agrícola da área envolvente. 

A circulação de um elevado número de máquinas e veículos pesados afetos sobretudo às 
operações de escavação e aterro/transporte de rochas e terras, bem como as atividades de 
infraestruturação e edificação que se seguem e que são suportadas por um elevado número de 
operários, introduzirão nesta área um elevado grau de perturbação da fauna. Como consequência, 
após o início da obra, a fauna que atualmente ocorre na área de intervenção e área imediatamente 
adjacente afastar-se-á para as áreas vizinhas (efeito de exclusão) cujo habitat é semelhante. 
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Na área de estudo ocorrem potencialmente 21 espécies com interesse conservacionista (espécies do 
Anexo I da Directiva Aves, espécies dos Anexos II/IV da Directiva Habitats e espécies com estatudo de 
conservação desfavorável) sendo que destas, 9 poderão ocorrer na área de implantação direta do 
projeto (Quadro 4.24). Com o desenrolar das obras estas espécies deixarão de marcar presença na 
generalidade da área de implantação do projeto. Contudo, considerando as características dos biótopos 
atualmente presentes na área que será ocupada pelo projeto e que qualquer uma destas espécies 
encontra habitat favorável à sua ocorrência (áreas de alimentação, abrigo e nidificação) em toda a área 
envolvente estas manterão a sua distribuição na área envolvente. 

Tendo em conta as características atuais dos biótopos em presença (sobretudo eucaliptal e áreas já 
artificializadas) e as espécies que aí ocorrem, estes impactes, durante a fase de construção, serão 
negativos, diretos e certos são temporários e restritos (magnitude reduzida) no que respeita à 
perturbação da fauna e permanentes e isolados (magnitude moderada) no que respeita à destruição 
do habitat dessas espécies. 

A circulação de um elevado número de veículos pesados quer nesta área quer entre entre esta área e o 
local de depósito do excedente de terras o qual se localiza em Fafe (a 48 km de distância), poderá 
conduzir à mortalidade de espécies de fauna (atropelamento/colisão) ao longo das vias rodoviárias. 
Nesta fase existirá uma circulação intensa destes veículos sendo de pressupor que os mesmos utilizarão 
a rede de autoestradas existentes na região nomeadamete a A7. Ao longo deste traçado não existe 
qualquer área sensível do ponto de vista do biodiversidade (área protegida ou sítio da Rede Natura 
2000). A mortalidade de espécies será um impacte negativo, direto, possível, temporário, abrangente 
e de magnitude moderada. Embora com a existência de eventuais atropelamentos não será expectável 
alterações relevantes de abundância e/ou área de ocorrência das espécies na área em causa pelo que o 
impacte deverá ser de intensidade baixa e pouco significativo. 

A fase de funcionamento corresponde ao terminal em operação ocorrendo aí a circulação de comboios, 
veículos pesados e as operações de carga e descarga de contentores entre os referidos meios de 
transporte. À área que atualmente é maioritariamente florestal com alguns usos industriais, sucede-se 
uma área maioritariamente artificializada de natureza industrial. A atividade é desenvolvida através a 
circulação dos camiões e comboios, exigindo a presença permanente de pessoas afetas à atividade. 
Ocorrerá assim uma perturbação que tenderá a afetar de forma permanente as espécies de fauna. De 
salientar no entanto que atualmente no topo sul da área de intervenção existem duas unidades 
industriais em funcionamento que envolvem, no seu conjunto, emissão de ruído e elevada circulação 
de veículos pesados pelo que nesse local a perturbação sobre a fauna já existe, ocorrendo aí apenas 
espécies comuns habitualmente tipicas de meios artificializados/com elevada presença humana. 

No futuro, a uma escala mais abrangente, a natureza da pertubação durante o período diurno é 
idêntica à que atualmente já ocorre nestes locais. A partir do momento em que o terminal começar a 
funcionar 24 h/dia essa perturbação estende-se também ao período noturno. Neste período há 
também a considerar o efeito da iluminação na extensa área do terminal a qual poderá ter influência 
sobre a distribuição das espécies na área limítrofe. Face às características das espécies presentes nessa 
área e às características da própra área envolvente, o impacte sobre a fauna da área de estudo, durante 
a fase de funcionamento do projeto, será negativo, direto, certo, permanente e restrito de magnitude 
moderada, de baixa intensidade e pouco significativo. 

Durante a fase de funcionamento existirá um elevado número de veículos pesados e ligeiros que 
entram e saiem do terminal através da via de acesso que foi beneficiada e que se distribuem pela rede 
rodoviária da região. O incremento de veículos nesta área poderá traduzir-se na ocorrência de 
atropelamentos de fauna. Face à baixa importância conservacionista desta área, podendo existir aí 
mortalidade de indivíduos, o impacte, embora negativo, direto, possível, permanente e restrito de 
magnitude moderada terá uma intensidade baixa e por isso será pouco significativo. Na restante rede 
rodoviária, mais afastada do local do terminal, o impacte será no global insignificante na medida em 
que os camiões que utilizarão o terminal já circulam atualmente na rede rodoviária da região, sendo 
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que o ponto de origem atual será Leixões, pelo que, no global, futuramente as taxas de mortalidade por 
atropelamento/colisão na região não serão muito diferentes daquelas que ocorrem atualmente. 

No Quadro 5.44 apresenta-se uma síntese dos impactes do projeto sobre a biodiversidade. 

Quadro 5.44- Significância dos impactes sobre a biodiversidade. 

Fase Impacte  Efeito Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Destruição da flora/vegetação  - Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Deposição de poeiras sobre a vegetação - Reduzida Muito baixa Insignificante 

Promoção de povoamento de sobreiro + Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Destruição de habitat da fauna - Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Mortalidade de espécimes - Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Incremento da perturbação sobre as 
espécies/efeito de exclusão 

- Reduzida Baixa Insignificante 

Funcionamento 

Perturbação/efeito de exclusão sobre as 
espécies de fauna 

- Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Mortalidade de espécimes 
(atropelamento/colisão) 

 Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

5.11 Paisagem 

5.11.1  Enquadramento e metodologia 

De um modo geral pode-se dizer que a instalação de um determinado projeto poderá induzir à 
ocorrência de impactes negativos e/ou positivos na paisagem, dependendo da fase e da tipologia 
de intervenção. Na fase de construção do terminal e da respetiva via de acesso rodoviário, são 
expectáveis sentirem-se essencialmente impactes negativos, em consequência dos trabalhos 
desenvolvidos, tais como desmatação, aterros e escavações, movimentação de máquinas e 
veículos pesados, trabalhos de infraestruturação da área, trabalhos de construção do edificado, 
arruamentos, parque de contentores e instalação dos equipamentos de apoio ao funcionamento 
do terminal ferroviário, assim como a instalação/operação do estaleiro. 

Na fase de funcionamento, apesar de se fazer sentir o impacte negativo relativo à presença e 
funcionamento das atividades inerentes à atividade em causa, não se pode desprezar a 
intervenção realizada ao nível do plano de integração paisagística. Este, apesar de ser numa área 
reduzida comparativamente à área total de projeto, será um único contributo positivo ao nível da 
mitigação dos impactes glocais do projeto, e que irá florescer no tempo, contribuindo de forma 
positiva para a paisagem local. Será uma janela de oportunidade para a limpeza de espécies 
arbóreas invasoras, que comprometem o crescimento de espécies autóctones, e para a plantação 
de espécies arbóreas autóctones que introduzem, a longo prazo, maior biodiversidade e 
qualidade visual no local. Também não se pode deixar de referir que apesar da paisagem atual se 
encontrar completamente transformada visualmente, a mesma insere-se em contexto mais 
alargado, e de proximidade, numa zona geográfica bastante industrializada. 

Uma vez analisada a paisagem da UEVP1, na qual a área de projeto se insere, bem como a 
localização das diferentes partes que constituem o projeto (que no seu conjunto promovem uma 
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estrutura espacialmente organizada e funcional, com edificado de linhas escorreitas) segue-se 
uma segunda etapa do estudo onde é analisado e avaliado o impacte visual provocado na 
paisagem pelo projeto. Esta análise baseia-se, por um lado, nos valores de sensibilidade visual da 
paisagem e, por outro lado, nas ações do projeto e das implicações que as mesmas produzirão 
quanto a alterações relativamente à construção das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e 
edificações. Considera-se ainda a área verde que vai contribuir para a qualidade visual e ecológica 
da área de projeto. Serão analisadas as implicações que este projeto produzirá na área quanto a 
alterações na volumetria, densidade da construção e alterações na estrutura verde existente. 

A análise de impactes visuais do projeto em avaliação sobre a paisagem teve em conta as 
características construtivas 

Ocorrerá uma alteração ao atual uso do solo, e restantes descritores, uma vez que serão 
implementadas infraestruturas várias de suporte à atividade funcional do Terminal Ferroviário, 
envolvendo o dimensionamento em área das zonas de parqueamento de contentores e madeira, 
bem como a área de ocupação do edificado (área impermeabilizada) e área não impermeabilizada 
relativa às linhas ferroviárias, tais como, as linhas de operação de receção/expedição, linhas de 
manobra/inversão das locomotivas, linhas de transferência de carga e áreas de espaços verdes na 
envolvente do edificado e na encosta em talude a poente, abrangidas pelo Plano de Integração 
Paisagística.  

A avaliação dos impactes sobre a paisagem terá em conta a metodologia apresentada no capítulo 
5.1 e as seguintes classes de intensidade: 

▪ Muito baixa - Quando a paisagem da área de projeto mantém a sua integridade visual, o seu 
carácter, onde o uso do solo se mantém igual ao atualmente existente quanto à ocupação e à 
geomorfologia local, independentemente da sensibilidade visual da paisagem; 

▪ Baixa - Quando ocorrem alterações na estrutura visual da área de projeto por 
desmatação/alteração do modelado ocorrendo alteração do uso do solo, com artificialização, 
mas sem edificação podendo existir colocação de infraestrutura verticais de altura < 10 m 
e/ou alterações na geomorfologia inferiores a 5 m e/ou em área inferior a 2 ha, em contexto 
de paisagem com sensibilidade visual baixa a média; 

▪ Média - Quando ocorrem alterações na estrutura visual da área de projeto por alteração do 
modelado e construções, ocorrendo alteração do uso do solo, com artificialização por 
edificação de altura < 10 m podendo existir colocação de infraestruturas verticais de altura > 
10 m e/ou  alterações na geomorfologia superiores a 5 m e/ou em área superior a 2 ha, em 
contexto de paisagem com sensibilidade visual da paisagem baixa a média; 

▪ Alta - Quando ocorrem alterações na estrutura visual da área de projeto por alteração do 
modelado e construções, ocorrendo alteração do uso do solo, com artificialização por 
edificação/colocação de infraestruturas verticais fixas independentemente da sua dimensão, 
em contexto de paisagem com sensibilidade visual da paisagem alta a muito alta. 

5.11.2  Fase de Construção  

As atividades com potencial de causar impacte sobre a paisagem durante a fase de construção são 
as seguintes: 

▪ Limpeza do terreno/ desmatação; 

▪ Movimentos de terras com terraplanagens (aterro e escavação); 

▪ Instalação, funcionamento e desativação do estaleiro; 

▪ Construção de infraestruturas, edificado e instalação dos equipamentos; 

▪ Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

▪ Transporte de pessoas e materiais. 
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A fase de construção é a etapa na qual ocorrerá a desmatação e a intensa movimentação de 
terras para definição da cota final de projeto. É uma fase que se caracteriza pela desorganização 
visual do território da paisagem existente, estando as perturbações relacionadas com a 
introdução de elementos “estranhos”, como a instalação, funcionamento e desativação da área 
de estaleiro, movimentação da maquinaria pesada, presença de materiais de construção e 
pessoas e a realização de terraplanagem (aterros e escavação). 

Face à elevada capacidade de absorção visual da paisagem do local onde o projeto será 
implantado e à baixa amplitude visual, consequência da morfologia do terreno e da ocupação de 
uso do solo maioritariamente florestal (Carta n.º 16 no Anexo X do Volume III) os impactes visuais 
introduzidos por esta fase serão sentidos, essencialmente na área de projeto, e muito pouco na 
sua envolvente próxima. Refira-se que a área de projeto é atualmente uma área sem carácter pela 
tipologia de uso do solo atualmente presente. 

As terraplanagens irão modificar fortemente o relevo de grande parte da área de implantação do 
projeto, se bem que uma parte da área já se encontra modificada pela implantação de outras 
atividades económicas. Serão escavados 1 139 936 m3 de terras das quais aproximadamente 
738 000 m3 terão que ser conduzidos a depósito (num aterro previamente licenciado para o 
efeito). Estas movimentações de terras, apesar de profundas (desmonte na integra de um monte 
na zona central e corte de parte da vertente de outro monte na zona poente), devido ao elevado 
confinamento visual já acima mencionado, não terão grande influência ao nível da diminuição da 
qualidade visual do local. 

Da zona este não existem visualizações diretas para a área de projeto, considerando como único 
espaço canal de observação, a infraestrutura rodoviária principal e mais próxima, a Avenida de 
São Cristovão, a qual se encontra afastada da área de projeto, na zona de festo principal da bacia 
visual do rio Pelhe, com edificações e culturas agrícolas e florestais na sua envolvente. No 
entanto, existe pontualmente um ponto de visibilidade direta para a área de projeto, a cerca de 
800 m de distância, o qual corresponde a zonas de habitações localizadas na encosta este da bacia 
visual do rio Pelhe, na zona de fronteira entre o espaço urbano e o espaço agrícola. O acesso é 
feito através da estrada principal por um acesso local. Contudo, esta visualização é superada pela 
ampla mancha contínua industrial (zona industrial de Lousado) que se encontra um pouco mais 
acima da área de implantação do terminal na linha de festo secundário. Destaca-se assim a 
visualização dos utilizadores da linha do Minho e da rua das 7 Fontes. 

A partir da rua das 7 Fontes a visibilidade é sobretudo para as atividades que decorrem no 
extremo sul da área do terminal, nomeadamente dos aterros que aí serão realizados e da 
construção do edificado (edifícios administrativos, oficina/armazém, parque de resíduos) que será 
implantado junto à via. Toda a circulação de veículos será realizada através dessa via. A própria 
beneficiação da via de acesso através das operações de reperfilamento do perfil e 
infraestruturação terão visibilidade direta para os utilizadores locais da mesma. 

Já no extremo norte, serão efetuados os trabalhos de alargamento do canal da via ferroviária 
existente (para implantação das linhas de manobra/inversão das locomotivas) no lado esquerdo 
da via, sentido Terminal Ferroviário – Famalicão. Aí será realizado o desmonte de parte do monte, 
em banquetas, e efetuada escavação num local ainda mais confinado do que a área de 
implantação do Terminal Ferroviário, como o mostram os perfis 76 a 102 do projeto de execução 
apresentados nos Anexos II.J e I.K do Volume III e de que se apresenta o exemplo do perfil 90 na 
Figura 5.38. Estes trabalhos envolvem, a extração de grande volume de terras e estabilização dos 
respetivos taludes. 

Como resultado da intensa movimentação de terras a realizar, ocorrerá o aumento da circulação 
de veículos pesados associados ao transporte dessas terras (no interior da área de intervenção e 
para o exterior no caso do volume excedente). Ocorrerá a diminuição de visibilidade provocada 
pelo aumento de poeiras no ar, nomeadamente no período de menor precipitação. Esta situação 
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terá o seu epicentro sobretudo na área de implantação do terminal e ao longo da via de acesso 
(rua das 7 fontes). Salienta-se no entanto que atualmente, as atividades económicas aí 
desenvolvidas (unidade de produção de misturas betuminosas e parque de madeiras) também 
promovem a libertação de poeiras seja pela sua atividade direta seja pela intensa circulação de 
veículos pesados associados à sua atividade ao longo da rua das 7 Fontes (via não pavimentada). 
Naturalmente que as atividades construtivas do projeto (terminal e via de acesso) terão uma 
expressão mais abrangente (em intensidade e área) na emissão de poeiras, do que na situação 
existente. Está prevista a presença de 22 camiões basculantes envolvidos nestas operações 
estimando-se nos primeiros 4 meses em cerca de 308 entradas e saídas de veículos pesados. 

De referir, de acordo com a análise apresentada no Capítulo 4.10, atualmente a qualidade e visual 
da UEVP1 (onde se localiza o projeto) é baixa e a capacidade de absorção visual é alta, pelo que a 
sensibilidade visual é baixa. 

 
Figura 5.38 – Exemplo de um perfil representativo da escavação a realizar no extremo norte da área de 

intervenção (zona próxima da povoação de Esmeriz). 

Neste contexto, os impactes associados ao conjunto de atividades construtivas que decorrerão ao 
longo de aproximadamente 7 meses de obra, contribuirão para a alteração definitiva do relevo 
local e para a existência de algum caos local típico de uma intervenção desta dimensão que em 
determinadas etapas da obra poderá ser algo intenso, embora temporário. Desta forma, no 
global, a alteração paisagística que no decurso da obra ocorrerá nesta área representa um 
impacte negativo, direto, certo, temporário, restrito de magnitude reduzida. A intensidade será 
alta, pelo que no global o impacte será significativo. 

Salienta-se ainda a construção/beneficiação do acesso existente, a rua das 7 Fontes. Atualmente o 
piso é muito irregular em terra batida, a sua envolvente encontra-se ocupada 
predominantemente com áreas de povoamento de eucalipto muito invadido por acácias, 
destacando-se uma área adjacente, a poente da área do projeto do terminal ferroviário, com 
grandes depósitos de terras resultantes de outras obras realizadas no concelho e que aí foram 
depositadas. Trata-se de um cenário de extrema degradação da paisagem.  

A área de intervenção na via terá como área total de intervenção de 3,3 ha ao longo de cerca de 
1,6 km. A sua beneficiação envolverá trabalhos construtivos relativos à melhoria do seu traçado 
projetado para o esperado tráfego de veículos pesados. Ocorrerá a desmatação/limpeza do 
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terreno adjacente, a mobilização de terras em cerca de 27 771 m3 de escavação e 19 479 m3 de 
aterro (um volume muito diminuto face ao volume a movimentar pela obra do terminal), 
envolvendo os aterros de maior dimensão, uma altura inferior aos 5,5 m e profundidade da 
escavação máxima de 3,5 m, e finalmente a infraestruturação da via culminando na sua 
pavimentação betuminosa. 

Estas intervenções (aterros e escavações de maior dimensão) apenas se começam a sentir a mais 
de 200 m da rua das Cavadas (sensivelmente entre o km 0+220 e o km 0 + 460) numa zona onde 
atualmente já existem taludes de grande dimensão associados à via existente. Os novos taludes, 
face ao alargamento da via representam uma extensão dos já existentes. 

Neste contexto, e tendo em atenção que a área de implantação da via também apresenta uma 
sensibilidade visual baixa (situa-se na UEVP1), a alteração paisagística resultante do caos 
provocado pela realização da obra (movimentação de terras e veículos pesados, formação de 
poeiras) embora negativo, direto, certo, temporário, restrito de magnitude reduzido terá uma 
intensidade baixa, pelo que no global o impacte será insignificante. 

5.11.3  Fase de Funcionamento 

As atividades com potencial de causar impacte sobre a paisagem durante a fase de 
funcionamento são as seguintes: 

▪ Presença física das infraestruturas do terminal e do espaço de enquadramento 
paisagístico; 

▪ Presença física do acesso; 

▪ Funcionamento da atividade do terminal (movimentação de contentores e 
madeiras/equipamentos); 

▪ Circulação de veículos pesados e comboios. 

Os impactes na paisagem da área de projeto na fase de funcionamento estão associados às 
alterações definitivas no ambiente visual desta área. 

Na atualidade, a área de projeto é dotada de baixo carácter visual pela degradação que apresenta 
devido à presença de atividade industrial em contexto de ocupação pouco estruturada, a que se 
soma uma envolvente florestal degradada, suja e sem qualquer gestão, e na qual ocorre a 
proliferação de espécies arbóreas invasoras (acácias). O projeto vem dotar este território de um 
claro uso industrial bem estruturado e funcional, com uma via rodoviária beneficiada, incluindo 
passeios e rotundas. 

O Terminal Ferroviário apresentar-se-á bem estruturado internamente quanto à localização dos 
circuitos ferroviários e de circulação de veículos pesados, sendo os mesmos acompanhados por 
equipamento de suporte, tais como: pórticos de parque-pneus, pórticos de transferência 
intermodal - carril tratores de terminal, empilhadores e a máquina giratória com garra florestal. 
Todos estes equipamentos vão gerar movimentações diversas de e para, veículos pesados e/ou 
comboios, com a receção de contentores a partir do comboio, ou do camião (consoante a origem) 
os quais poderão ser colocados no parque de contentores ou imediatamente transferidos para o 
camião ou comboio. A movimentação de pessoas será concentrada maioritariamente na zona 
administrativa. 

Fazendo o percurso da área de intervenção, no sentido ascendente da Linha do Minho, e 
analisando os perfis do projeto do Terminal Ferroviário, percebe-se a exposição da atividade, ou 
seja, a visibilidade do projeto aos principais recetores visuais, que neste caso serão os utilizadores 
da Linha do Minho (os perfis do projeto apresentam-se nos Anexos II.J e I.K do Volume III): 
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▪ Entre o Km 26+910 e o Km 27+350 (perfil 11 ao perfil 33) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho é para um talude de gabions, muito elevado, cuja 
altura vai diminuindo de sul para norte entre os 10 m (nas proximidades da rua das 7 
Fontes) e os 6 m de altura; 

▪ Entre o Km 27+370 e o Km 27+410 (perfil 34 ao perfil 36) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho é para um talude em gabions, com 5 m de altura; 

▪ Entre o Km 27+430 e o Km 27+510 (perfil 37 ao perfil 41) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho é para um talude em gabions, com 3 m de altura; 

▪ Entre o Km 27+530 e o Km 27+670 (perfil 42 ao perfil 49) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho é para um talude em gabions, com 2 m de altura; 

▪ Entre o Km 27+690 e o Km 27+810 (perfil 49 ao perfil 56) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho encontra-se de nível com o terminal, com as restantes 
linhas – Linha II a Linha VII, o parque de madeiras e o talude da área poente onde foi 
implementado o projeto de integração paisagística; 

▪ Entre o Km 27+830 e o Km 28+010 (perfil 57 ao perfil 66) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho encontra-se ligeiramente acima da cota de 
implantação do terminal e das linhas de manobra/inversão e paisagem envolvente de 
cariz florestal (esta fora da área de projeto); 

▪ Entre o Km 28+210 e o Km 28+730 (perfil 76 ao perfil 102) a visualização dos 
observadores da Linha do Minho é efetuada para o talude criado para a inserção das 
linhas de manobra/inversão, com cerca de 5 m a 8 m de altura. Abaixo da cota da Linha 
do Minho, sensivelmente em 5 m para baixo estão implantadas as linhas de 
manobra/inversão.  

Da análise dos perfis de projeto, os mesmos ilustram a imagem visual do terminal ferroviário a 
partir do observador que efetue um percurso na linha ferroviária do Minho, no sentido sul norte. 

Nos primeiros 500 m a imagem recai sobre os gabions que suportam as terras de aterro do 
Terminal Ferroviário em cotas mais elevadas (entre 10 m a 5 m de altura). Neste troço apenas se 
tem visibilidade sobre os gabions, não sendo uma imagem de interesse visual. Nos 250 m 
seguintes, a altura dos gabions encontra-se em os 3 m e os 2 m, pelo que neste troço se tem 
alguma visualização sobre a área do Terminal Ferroviário, mas num ângulo de baixo para cima, 
com incidência em particular sobre a área das linhas de manobra e toda a dinâmica de 
funcionamento do mesmo.  

Segue-se um troço de cerca de 200 m em que a Linha do Minho se encontra de nível com a área 
do terminal ferroviário na zona de parqueamento das madeiras. Aqui o ângulo de visão é amplo, 
mas circunscrito á área de projeto.  

Nos 80 m seguintes a Linha do Minho tem cota ligeiramente superior há área de projeto, tendo-se 
uma breve visualização sobre a área ferroviária das linhas de manobra e sobre a paisagem da área 
envolvente de povoamentos florestais existentes. Até ao fim do terminal no extremo norte, na 
área correspondente ao alargamento do canal ferroviário para introdução das linhas de 
manobra/inversão (últimos 600 m) a linha do Minho encontra-se em cota superior às linhas de 
manobra/inversão. Parte deste troço encontra-se em espaço confinado entre o talude existente 
na margem direita e o novo talude na margem esquerda. 

Relativamente às construções fixas e móveis no espaço do terminal ferroviário, observa-se que a 
altura dos edifícios tem como cota mais elevada o armazém/oficina com 10,5 m. Os espaços de 
parqueamento de contentores envolvem alturas variáveis por serem o local de, e como o nome o 
indica, parqueamento temporário de contentores, ou seja, o mesmo espaço físico está em 
constante dinâmica visual por efeito do tempo de permanência dos contentores. São eles a razão 
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de existência do terminal, uma vez que este terminal, é o ponto de chegada/partida de 
contentores. Assim sendo, e numa perspetiva de ocupação total do espaço de parqueamento de 
contentores, o mesmo envolve um depósito em altura de 6 contentores, correspondendo a uma 
altura máxima de 14,36 m. Verifica-se que entre os perfis 48 e 60 a altura dos contentores é 
inferior à altura do talude que foi criado no limite poente da área do projeto ou da própria 
encosta na qual será implementado o Plano de Integração paisagística. 

No apoio a este processo de parqueamento utilizam-se pórticos de transferência intermodal 
sobre carril) e os pórticos de parque (sobre pneus), respetivamente com 26,80 m e 19,90 m de 
altura. Apesar, de possuírem uma altura significativa não constituem um elemento fixo de 
projeto. Estes pórticos estão em constante dinâmica no transporte de contentores, de e para 
camiões, ferrovia e zona de parqueamento. 

O projeto de integração paisagística surge aqui como uma ação mitigadora dos impactes do 
projeto, destacando-se a plantação de uma faixa de sobreiros em toda a zona de transição entre os 
gabions de suporte do talude e o terreno natural, e num pequeno troço com plantação de carvalhos. 
Na zona que se estende desta faixa de plantação até ao limite da propriedade, a vegetação existente 
será objeto de limpeza e desmatação de espécies invasoras, tais como, eucaliptos e outras. Esta ação 
apesar de ser realizada na área já existente de espaço florestal e não adicionar novas áreas florestadas, 
(inclusivamente reduz em área o espaço florestal existente), apresenta-se como uma intervenção 
positiva na medida em que contribui para uma contenção visual com outros atributos visuais, pouco 
comuns nesta paisagem monótona e monocultural, tais como, forma, textura, cor e luz. Esta barreira 
vegetal estará no topo do talude de gabions a poente e, apesar do confinamento visual fazer com que 
poucas pessoas a vejam, a mesma será visualmente exposta aos frequentadores da linha do Minho. 

Ressalve-se que esta intervenção, uma vez que envolve espécies arbóreas florestais de crescimento 
lento, e se realizar em área e número de exemplares reduzidos, só terá reflexo visível após vários anos 
de crescimento. No entanto, é particularmente importante pensar-se em intervenções que não visem 
só o tempo imediato, mas que potenciem um património florestal de autóctones, que deixem um 
legado visual de maior qualidade, com apreciação no futuro, como é este exemplo disso.  

Ao nível das vias rodoviárias, a zona com maior exposição visual é o extremo sul do terminal onde 
estarão implantados os edifícios administrativos e de apoio oficina/armazém, parque de resíduos, parte 
da área de parqueamento de contentores cheios, e o final das 4 linhas de manobras, a sul. Atualmente, 
esta área está ocupada essencialmente por uma britadeira e pelo parque de madeiras com elevado 
número de veículos pesados a entrar/sair desta área a qual se apresenta muito descaracterizada. A 
requalificação da rua das 7 fontes neste local bem como a implantação da estrutura edificada da área 
administrativa envolvida por espaços verdes representará uma melhoria da paisagem neste local. 

O terminal ferroviário vem assim transformar por completo a paisagem atual, uma paisagem verde, 
mas sem caráter pela sua monotonia florestal e de espécies invasoras, numa paisagem industrial 
consolidada e estruturada com todas as infraestruturas necessárias ao seu bom funcionamento, 
integrado num espaço geográfico também ele fortemente industrializado. O terminal ferroviário na 
fase de funcionamento envolve também, a movimentação de um fluxo diário de comboios e camiões 
muito elevado, na receção, deposição e transporte de contentores. 

De salientar mais uma vez que o funcionamento do Terminal Ferroviário se desenvolve numa paisagem 
confinada visualmente, tendo por observadores diretos apenas duas situações de espaços canais 
(ferroviário e rodoviário): a dos utilizadores da linha do Minho e da rua das 7 Fontes. Na carta n.º17 no 
Anexo X do Volume III apresentam-se perfis da área de implantação do projeto através dos quais é 
possível verificar o confinamento visual do terminal. 

A presença/funcionamento do Terminal Ferroviário, ao nível da paisagem representa um impacte 
negativo, direto, certo, restrito, permanente e de magnitude moderada. Considerando-se que o grau 
de modificação do meio ambiente apresenta profundas alterações no espaço físico e dinâmica de 
funcionamento, com presença de estruturas verticais com alguma dimensão, a sua intensidade é 
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média, pelo que no global, apesar dos aspetos positivos de de algumas das intervenções preconizadas 
(espaço de integração paisagística, ordenamento da atividade industrial local) o impacte global será 
negativo significativo. 

Relativamente à via de acesso, a sua presença, resultado da beneficiação realizada à rua das 7 
Fontes, será um elemento facilmente integrado na paisagem envolvente, como atualmente já o é. 

Apesar de em alguns locais face ao reperfilamento realizado se implantar sobre novos aterros cuja 
altura máxima é de 5,5 m, esses aterros localizam-se na continuação dos aterros/taludes da via 
atualmente existente. Os aterros de maior dimensão são realizados sensivelmente entre o km 
0+220 e o km 0 + 460 do traçado em zona com baixa visibilidade a partir da envolvente. Este 
acesso terá uma circulação permanente dos veículos pesados associados ao terminal ferroviário, 
com maior intensidade no período diurno. No entanto, a via de acesso insere-se na UEVP1, uma 
paisagem de sensibilidade visual baixa, ou seja, de elevada capacidade de absorção do impacte. 

Assim, apesar de o impacte ser negativo (devido à presença de novos aterros e ocupação de área 
florestal e agrícola), direto, certo, temporário, restrito de magnitude reduzida, a intensidade será 
baixa, pelo que no global o impacte será insignificante. Considera-se que este impacte é 
temporário na medida em que após a renaturalização natural dos taludes de aterro a intervenção 
ficará perfeitamente enquadrada no local, tal como já acontece com os taludes existentes. A 
prazo o impacte desta beneficiação até se pode vir a considerar positivo localmente pois a uma 
via muito degradada sucede-se uma via requalificada e integrada no espaço industrial. 

5.12 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

5.12.1  Metodologia 

Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de 
incidência do Projeto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e 
determinar o grau de risco considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.  

A intensidade do impacte é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais 
estipulada de acordo com os seguintes critérios: 

▪ Potencial científico. 

▪ Significado histórico-cultural. 

▪ Interesse público. 

▪ Raridade / singularidade. 

▪ Antiguidade. 

▪ Dimensão / monumentalidade. 

▪ Padrão estético. 

▪ Estado de conservação. 

▪ Inserção paisagística. 

A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis que se 
traduzem na intensidade do impacte caso ocorra: 

▪ Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos de 
valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados isolados 
ou os sítios escavados nos quais foi verificado um interesse muito limitado; 

▪ Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar pertinência 
científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios de vias de 
comunicação enquanto estruturantes do povoamento; 
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▪ Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor 
arquitectónico e etnográfico e os sítios arqueológicos únicos. 

Para avaliar os potenciais impactes do Projeto, para além do valor atribuído aos elementos 
patrimoniais, que determinam a magnitude do impacte são ainda consideradas as distâncias 
relativamente aos limites do projeto definindo a probabilidade de ocorrência dos impactes, a qual 
é tanto maior quanto menor for a distância. 

Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes parâmetros e as 
seguintes escalas de gradação: 

▪ Magnitude do Impacte: 

o Valor patrimonial reduzido - reduzido (1); 

o Valor patrimonial médio - média (3); 

o Valor patrimonial elevado - elevada (5). 

▪ Probabilidade: 

o 0 m (área do projecto) - impacte certo (5); 

o 0 m a 10 m - impacte provável (3); 

o 10 m a 50 m - impacte pouco provável (2); 

o Superior 50 m - impacte anulável (1). 

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos, considerando-se 
que os limites são: 

▪ Insignificante - quando Magnitude x Probabilidade < 3; 

▪ Pouco Significativos - quando Magnitude x Probabilidade > 3 e < 9; 

▪ Significativos - quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25; 

▪ Muito Significativos - quando Magnitude x Probabilidade > 25; 

5.12.2 Classificação de Impactes 

Genericamente, as intervenções a executar potencialmente geradoras de impactes no âmbito 
patrimonial circunscrevem-se à fase de construção e são: a desmatação, a limpeza do terreno, as 
terraplenagens, a movimentação de máquinas e veículos pesados e a construção do edificado e 
infraestruturação da área. 

A prospeção arqueológica desenvolvida, levou ao registo de um conjunto de ocorrências de 

carácter etnográfico: Sítio n.º 1- Conjunto de Muros e Sítio n.º 2 - Mina de Água. 

No Quadro 5.45 apresenta-se uma síntese dos impactes do projeto sobre o património. 

Quadro 5.45 –Síntese da avaliação de impactes no património. 

Nº Designação Tipo de Sítio 
Distância ao 

projecto  
Valor Patrimonial 

Probabilidade de 

Impacte 
Significância  

1 
Conjunto 

Muros 
Muro 0m 

Reduzido 

(1) 

Certo 

(5) 

Pouco 

Significativo 

2 Mina de Água Mina 10m 
Reduzido 

(1) 

Pouco Provável 

(3) 

Pouco 

Significativo 
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5.13 População e Saúde Humana 

5.13.1  Metodologia 

A avaliação desenvolve-se para duas fases, a de construção e funcionamento do Terminal 
Ferroviário de Lousado e respetivo acesso. 

Para a fase de construção a análise dos impactes centra-se nos seguintes aspetos: 

▪ Emprego e atividades económicas: Influência das atividades construtivas no emprego e na 
economia local; 

▪ Áreas urbanas e habitacionais: Afetação do bem-estar dos habitantes locais devido às 
atividades construtivas e à perturbação nas acessibilidades e circulações locais; 

▪ Afetações/transformações dos usos atuais do solo e do território, incluindo áreas agrícolas, 
áreas edificadas, infraestruturas e equipamentos. 

Para a fase de funcionamento a análise dos impactes considera os seguintes aspetos: 

▪ Emprego e atividades económicas: Influência do funcionamento do terminal ferroviário no 
emprego e nas atividades económicas; 

▪ Áreas urbanas e habitacionais; 

▪ Mobilidade local e regional. 

De referir, que os impactes decorrentes das operações de construção estão relacionados com os 
indicadores socioeconómicos, mas também com outras componentes ambientais que poderão 
condicionar o bem-estar da população local, mais concretamente, qualidade do ar e ambiente 
sonoro, cujos impactes estão devidamente analisados nos capítulos próprios (capítulos 5.6 e 5.7, 
respetivamente). 

Neste sentido, a determinação da natureza dos impactes do projeto poderá ter dois sentidos: 
negativo ou positivo. Os impactes positivos resultam da importância que o projeto tem na 
diminuição do número de desempregados inscritos no centro de emprego e na dinamização da 
atividade económica. Os impactes negativos resultam dos efeitos sobre as condições de circulação dos 
residentes locais devido ao acréscimo de veículos pesados associados ao terminal e aos potenciais 
efeitos adversos sobre o bem-estar da população. 

Os impactes de natureza positiva são classificados segundo a seguinte escala de intensidade: 

▪ Muito Baixa – o projeto tem reflexos residuais na economia local. O Projeto contribui 
para diminuir o número de desempregados inscritos no centro de emprego até 0,5%; 

▪ Baixa – o projeto tem reflexos na economia local. O projeto contribui para diminuir o 
número de desempregados inscritos no centro de emprego entre 0,5% e 2%; 

▪ Média – o projeto tem reflexos na economia regional. O projeto contribui para diminuir 
o número de desempregados inscritos no centro de emprego entre e 2% a 5%; 

▪ Alta - o projeto tem reflexos na economia nacional. O projeto contribui para diminuir o 
número de desempregados inscritos no centro de emprego em mais de 5%. 

Os impactes de natureza negativa são classificados de acordo com as seguintes classes de 
intensidade: 

▪ Muito Baixa - quando volume de tráfego gerado não provoca sobrecarga da rede de 
infraestruturas. A alteração do bem-estar de população é impercetível; 

▪ Baixa - quando o volume de tráfego gerado provoca uma ligeira sobrecarga da rede de 
infraestruturas rodoviárias existentes, mas não coloca em causa a liberdade de 
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circulação da população local. A alteração do bem-estar de população é pouco 
percetível; 

▪ Média - quando o volume de tráfego gerado provoca uma sobrecarga da rede de 
infraestruturas rodoviárias colocando em causa a liberdade de circulação da população 
local. A alteração do bem-estar de população é percetível; 

▪ Alta - o volume de tráfego gerado provoca uma sobrecarga significativa da rede de 
infraestruturas rodoviárias constituindo um obstáculo à circulação da população local. A 
alteração do bem-estar de população ocorre numa área envolvente mais afastada do 
Terminal Ferroviário. 

Previamente à avaliação foi realizada uma consulta a um conjunto de entidades relacionadas com 
o tecido empresarial local com o intuito de recolher informação referente às suas expectativas em 
relação à implementação do projeto. 

Ao nível da saúde humana, a “Organização Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e 
enfermidades”. 

A Avaliação de Impactes na Saúde (AIS) pretende identificar de que modo o projeto induz 
alterações não intencionais nos determinantes da saúde e as consequentes alterações nos 
resultados em saúde (Quigley et al., 2006). A AIS estabelece a base para uma apreciação pró-ativa 
dos riscos associados aos perigos para a saúde. Mas a AIS também considera a melhoria nas 
oportunidades para a saúde geradas pelos processos de desenvolvimento. Os perigos, riscos e 
oportunidades para a saúde podem ainda ser explicitamente considerados na avaliação 
ambiental. 

Para facilitar a compreensão dos determinantes da saúde tem sido frequente agrupá-los nas 
seguintes categorias: fixos ou biológicos (idade, sexo, fatores genéticos); sociais e económicos 
(pobreza, emprego, posição socioeconómica, exclusão social); ambientais (habitat, qualidade do 
ar, qualidade da água, ambiente social); estilos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo, 
álcool, comportamento sexual); acesso aos serviços (educação, saúde, serviços sociais, 
transportes, lazer). Todos os determinantes mencionados influenciam, num ou noutro sentido, o 
estado de saúde individual, familiar ou comunitário. 

Existem dois modelos complementares de saúde: um modelo bioquímico focado na doença, e nos 
seus mecanismos causais, e um modelo social, ou socioambiental, que incide sobre os 
determinantes que influenciam a saúde e o bem-estar. Paralelamente têm sido desenvolvidos 
esforços para relacionar os modelos socioambiental e bioquímico de saúde com os serviços dos 
ecossistemas. 

A metodologia utilizada no presente estudo para identificar e triar (screening) os potenciais 
impactes de um projeto sobre a saúde baseiam-se no cruzamento entre as várias áreas de saúde 
ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo projeto, tendo presente os serviços 
providenciados por esses mesmos ecossistemas. 

As áreas de saúde ambiental a considerar na avaliação de impactes na saúde são elencadas no 
Quadro 5.46. 

Quadro 5.46 – Áreas de saúde ambiental e determinantes sociais. 

1 
Doenças relacionadas com 
vetores (DRVs) 

Malária, esquistossomose, dengue, oncocercose, filariose linfática, febre amarela, 
entre outras. 

2 
Questões habitacionais e 
respiratórias 

Infeções respiratórias agudas (bacterianas e virais), pneumonias, tuberculose; 
Efeitos da habitação, superlotação e inflação dos custos com habitação 

3 
Medicina veterinária e 
zoonoses 

Brucelose, raiva, tuberculose bovina, gripe aviária, entre outras 
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4 
Doenças transmissíveis 
sexualmente (DTS) 

VIH/SIDA, sífilis, gonorreia, clamídia, hepatite B 

5 
Doenças relacionais com 
saneamento básico e solos 

Giardíase, vermes, acesso e qualidade da água, gestão de esgotos e de resíduos 

6 
Questões relacionadas com 
os alimentos e nutrição 

Atraso no crescimento, desperdício, anemia, doenças micronutrientes (incluindo 
deficiências de vitaminas, ferro, iodo); mudanças nas práticas agrícolas, de caça, 
pesca e coleta de subsistência; gastroenterite (bacteriana e viral); inflação dos 
produtos alimentares 

7 Acidentes e ferimentos 
Tráfego rodoviário, cheias e derramamentos, construção (relacionada com a 
habitação e com o projeto) e afogamentos 

8 
Exposição a substâncias 
potencialmente perigosas 

Pesticidas, fertilizantes, poeiras rodoviárias, poluição do ar (interior e exterior, 
relacionados com veículos, cozimento, aquecimento ou outras formas de 
combustão ou incineração), recargas de aterro ou cinzas de incineração e 
quaisquer outros solventes, tintas, óleos ou produtos de limpeza relacionados 
com os projetos, subprodutos ou descargas ambientais 

9 
Determinantes sociais de 
saúde 

Incluindo: 

▪ psicossocial, depressão, 

▪ violência e preocupações de segurança 

▪ abuso de substâncias (drogas, álcool, tabagismo), e 

▪ mudanças na coesão social,  

▪ produção social de doenças, política económica de saúde e questões 
socioeconómicas como reassentamento ou deslocalização,  

▪ questões de género, educação, rendimento económico, emprego, classe 
social, raça ou etnia,  

▪ entre outros tópicos. 

10 Práticas culturais de saúde 
Papel da medicina tradicional, medicamentos indígenas e práticas culturais de 
saúde únicas 

11 
Infraestrutura e capacidade 
dos serviços de saúde 

Infraestrutura física, níveis de pessoal e de competências, capacidades técnicas 
das instalações locais de saúde; competências de gestão de programas e 
coordenação e alinhamento do projeto ao nível nacional e local com os 
programas de saúde existentes e os planos futuros 

12 Doenças não transmissíveis 
Hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral, distúrbios 
cardiovasculares, cancro e saúde mental 

A seleção das questões de saúde consideradas como relevantes para uma determinada tipologia 
de projeto em avaliação e um determinado contexto territorial, pode ser estruturada 
considerando os potenciais efeitos das alterações nos ecossistemas e o seu cruzamento com as 
áreas de saúde ambiental (Quadro 5.47). 

Quadro 5.47 –Relações entre as alterações no ecossistema e a área de saúde ambiental impactada. 

 
Alteração no 
ecossistema 

Exemplo de pressão 
Categoria de serviço 

dos ecossistemas 
impactado 

Área de saúde 
ambiental 
impactada 

A Uso do solo 

Mudanças nos padrões de migração da vida 
selvagem e uso dos habitats; disponibilidade 
de terra para caça e /ou agricultura; 
perturbação de/ reservatório de vetor de 
doença e disponibilidade de plantas 
medicinais; locais culturalmente significativos 
para práticas tradicionais de cura 

Aprovisionamento, 
regulação, cultural, 
apoio 

Alimentos e 
nutrição, VRDs, 
zoonoses, 
acidentes, 
práticas 
culturais 

B 
Colheita e 
consumo de 
recursos 

Mudanças na disponibilidade de peixes e 
espécies de vida selvagem para subsistência, 
disponibilidade de água 

Aprovisionamento, 
regulação, cultural, 
apoio 

Alimentos e 
nutrição, 
saneamento,  

C Poluição 
Mudanças na qualidade da água, padrão de 
recursos hídricos, solos 

Aprovisionamento, 
regulação,  cultural, 
apoio 

Exposição a 
substâncias, 
alimentos e 
nutrição, 
saneamento 
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Alteração no 
ecossistema 

Exemplo de pressão 
Categoria de serviço 

dos ecossistemas 
impactado 

Área de saúde 
ambiental 
impactada 

D 
Introdução de 
espécies invasoras 

Mudanças no padrão de migração da vida 
selvagem e uso do habitats, disponibilidade de 
terra para caça e /ou agricultura, perturbação 
em reservatório de vetor de doença, 
disponibilidade de plantas medicinais, etc. 

Aprovisionamento, 
regulação, apoio 

Alimentos e 
nutrição, VRDs, 
zoonoses, 
acidentes, 
práticas 
culturais 

E 
Estrutura 
demográfica 

Imigração, reassentamento 
Aprovisionamento, 
regulação 

Habitação, 
alimentos e 
nutrição, 
saneamento, 
DTS 

F 
Estrutura 
económica 

Diminuição da dependência da purificação de 
água e tratamento de resíduos, 
regulamentação de qualidade solos e doenças, 
serviços dos ecossistemas para colheita e 
recursos 

Regulação 
Acidentes, 
VRDs, zoonoses, 
saneamento  

G 
Estrutura sócio 
política, cultural ou 
religiosa 

Diminuição do uso de plantas medicinais, 
práticas tradicionais de cura 

Aprovisionamento, 
cultural 

Práticas 
culturais 

H 
Científica e 
tecnológica 

Diminuição da dependência da purificação de 
água e tratamento de resíduos, 
regulamentação de qualidade solos  e doenças, 
aumento eficiência das práticas agrícolas 

Aprovisionamento, 
regulação 

Saneamento, 
DTS, alimentos 
e nutrição,  

 

5.13.2  Classificação de Impactes 

5.13.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção os impactes sobre a população e saúde humana, resultam das operações e 
atividades construtivas nomeadamente: da desmatação, das terraplanagens (escavações e 
aterros), da movimentação de máquinas e veículos pesados e da construção do edificado. 

Emprego e atividades económicas 

Face à dimensão e características das obras a efetuar, é de prever o aumento do emprego a nível 
local. Segundo informação do projeto, a construção do terminal ferroviário recorrerá a um 
conjunto diversificado de operadores de equipamentos e especialidades.  

A operação de equipamentos envolverá um elevado número de operários entre os quais pelo 
maior número se destacam os seguintes: motoristas, condutores manobradores, serventes e 
operadores de máquinas. No total é expectável o envolvimento de um número máximo de 184 
trabalhadores. Este número não estará presente em simultâneo ao longo de todo o período de 
construção oscilando em função dos trabalhos que se encontram a ser desenvolvidos. O número 
mínimo será de 13 funcionários na última semana de obra enquanto o número máximo se cifrará 
entre os 156 funcionários e os 166 funcionários entre as semanas 6 e 18 da empreitada. 

Apesar de nesta fase se desconhecer quantos destes empregos serão novos empregos, pois parte 
destes empregos já pertencerão aos quadros das empresas contratadas para a construção, 
considera-se que o impacte é positivo, direto, certo e temporário, podendo ser abrangente na 
medida em que a mão-de-obra poderá provir de uma área mais alargada do concelho ou de 
concelhos vizinhos pelo que a magnitude será moderada. 

Quanto à intensidade do impacte, assumindo como base para o cálculo o número total de 
desempregados registados, em 2019, no Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão (3442 
desempregados), que os empregos serão gerados no concelho, e considerando nesta análise o cenário 
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mais positivo que corresponderia a que todos os empregos seriam novos empregos, o emprego 
proporcionado pela construção do terminal ferroviário contribuiria para a redução entre 4,5% e 4,8% 
do número de desempregados inscritos no centro de emprego. Desta forma o impacte terá uma 
intensidade média pelo que o impacte é significativo. 

Contudo, num cenário mais realista, a empresa ou empresas que vierem a ser contratadas para a 
execução das obras contarão com o seu quadro de pessoal, pelo que parte dos empregos necessários à 
obra já se encontram atualmente assegurados pelo próprio quadro de pessoal das empresas. Neste 
sentido, a diminuição do número de desempregados será naturalmente menor. 

Por outro lado, o investimento do projeto e a presença de trabalhadores terão um impacte 
positivo nas atividades económicas a nível local, nomeadamente ao nível do comércio e 
restauração e a nível regional por força das subcontratações e fornecimento de materiais de 
construção e equipamentos. Desta forma o impacte nas atividades económicas será positivo, 
certo, direto, temporário, de extensão abrangente, de magnitude moderada e média 
intensidade resultando num impacte significativo. 

Áreas urbanas e habitacionais 

As operações de construção poderão levar ao surgimento de impactes negativos, com consequências 
na degradação ambiental devido às emissões de ruído e poeiras e na segurança e perturbação da 
circulação com potencial para afetar o bem-estar da população envolvente. 

Embora alguns destes aspetos sejam analisados no âmbito de outras componentes, conforme referido 
na metodologia, eles fazem-se sentir de uma forma conjunta e sinergética, pelo que devem ser 
perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da obra são os lugares de Esmeriz e Esquinheira, a norte 
do terminal ferroviário, Ancide e Aldeia Nova a Sul do terminal ferroviário. Contudo, é nos lugares de 
Esquinheira e Ancide que os impactes serão mais sentidos, na medida em que estes aglomerados 
populacionais confinam com o terminal ferroviário. 

Durante a execução das operações de construção do terminal ferroviário e acesso rodoviário, 
nomeadamente, desmatação e terraplanagens (escavações e aterros) e circulação de veículos 
pesados, perspetiva-se uma degradação da qualidade ambiental no local da sua construção, 
nomeadamente com a emissão de poeiras e ruído. De referir no entanto, que a desmatação e as 
terraplanagens serão mais intensas na zona central do terminal ferroviário, ou seja, numa área 
afastada dos aglomerados referidos. Assim, face à distância dos aglomerados populacionais 
(Esquinheira e Ancide), o impacte sobre as populações locais embora negativo, certo, restrito, 
temporário, com magnitude reduzida e de média intensidade, será pouco significativo. 

A degradação ambiental poderá fazer-se sentir com mais acuidade durante a movimentação de 
camiões aquando do transporte das terras resultantes da escavação, sobretudo na emissão de 
ruído e de poeiras, mas também devido à previsível sobrecarga da rede de infraestruturas 
rodoviárias existentes. 

De acordo com os dados de projeto, na área de implantação do terminal ferroviário o balanço da 
movimentação de terras produz em excedente de 738 159 m3 terras, que será necessário 
transportar para locais de depósito. Na área de implantação do acesso rodoviário o excedente 
será de 8 292 m3.  

Considerando que, em média, os veículos de transporte terão uma capacidade de carga de 20 m3, 
resultarão 37 323 movimentos globais de entrada e saída de veículos. Face ao cronograma da 
obra, as operações de terraplanagens na área do terminal terão uma duração estimada de 120 
dias. Já na área do acesso, uma obra de menor dimensão, o transporte de terras decorrerá ao 
longo de 40 dias. No entanto, assumindo o pior cenário de circulação em simultâneo (tráfego das 
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duas empreitadas), existirão 311 movimentos diários de entrada e igual quantidade de saída da 
obra. 

Além dos movimentos afetos ao transporte de terras, acresce o transporte de pessoas que 
possam estar afetas à obra. No “Plano de mão de obra” assume-se numa situação de pico (entre a 
semana 6 e 18) que estarão na obra entre 156 a 166 funcionários. Admitindo, em média 5 
pessoas por veículo na deslocação para a obra ter-se-á um volume de 33 veículos/dia de entrada 
e de saída. 

De referir ainda, o transporte de materiais e matérias-primas para a obra, que se estima sejam de 
40 movimentos diários de acesso à obra. 

Assim, nestas condições, estima-se que os movimentos diários de tráfego associado à obra será 
de 384 movimentos de entrada e igual número de saída. 

Perante a estimativa do número de movimentos, e tendo em conta as características técnicas da 
rede de acessibilidades local que permitem o acesso à área de implantação do terminal 
ferroviário, constituída por estradas nacionais e municipais que atravessam aglomerados 
populacionais, o impacte da circulação de veículos será sentido com maior intensidade na área 
envolvente ao terminal.  

A circulação de veículos pesados à saída da área de implantação do terminal e até ao local de 
deposição das terras no aterro (localizado em Fafe), far-se-á em direção a norte pela EN 14 até ao 
nó da autoestrada A7 e partir daqui circularão na A7 até ao local de deposição. A área de 
implantação do projeto situa-se a sul do nó da autoestrada A7, a cerca de 4,5 km de distância 
através da EN 14. 

Tendo em conta o estudo de tráfego realizado (TIS & MEDWAY, 2020) e a localização dos postos 
de contagem do tráfego, o transporte de terras a depósito será sentido nos postos 1 (rua das 
Cavadas que atravessa a zona industrial), 3 e 5 (EN14). De acordo com as conclusões do estudo de 
tráfego os postos de contagem em causa, durante a fase de funcionamento do terminal em que o 
número de movimentos diários é muito superior ao número de movimentos da fase de construção, 
revelam condições de circulação muito satisfatórias, nas horas de ponta de ambos os anos estudados, 
com tempos médios de atraso por veículo inferiores a 8 segundos no posto 1, inferiores a 25 segundos 
nos postos 3 e 5, e com taxas de utilização inferiores a 89%. 

Desta forma, o impacte da obra sobre as condições de circulação das vias locais, embora 
negativo, certo, temporário, de extensão abrangente, de magnitude moderada será de baixa 
intensidade, constituindo um impacte pouco significativo. 

Afetação do regime de propriedade 

A construção do terminal ferroviário e do acesso rodoviário, ocuparão uma área significativa de 
terrenos, cujas áreas de implantação se cruzam com um total de 23 propriedades.  

No que concerne o terminal ferroviário serão ocupadas, 13 propriedades, das quais 6 serão 
ocupadas na totalidade (uma das quais já pertence ao promotor do projeto – propriedade 1) e 7 
serão ocupadas parcialmente (Quadro 5.48).  

Para além da propriedade pertencente ao promotor do projeto (1), serão ocupadas na integra 
mais 5 propriedades (propriedades 7, 9, 14, 22 e 23) atualmente ocupadas por uma unidade 
industrial, por povoamento florestal de eucalipto, parque de madeiras e por mosaicos parcelares 
e complexos, respetivamente.  

Da analise do Quadro 5.48, constata-se que a alteração mais significativa ocorrerá na área de 
implantação do terminal, nomeadamente nas propriedades que serão ocupadas na sua totalidade 
dando lugar ao terminal ferroviário.  
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De salientar que a maior transformação ocorre na propriedade 1, nomeadamente em área de 
floresta de eucalipto, sendo que cerca de 27 % manterá o uso florestal para a constituição da área 
verde do terminal que é objeto de um plano de integração paisagística. O projeto de integração 
paisagística contempla a remoção do eucaliptal aí presente, mantendo a vegetação arbustiva autóctone 
e a criação de dois núcleos de carvalhal e de um povoamento em linha de sobreiro. Neste sentido 
considera-se que há uma beneficiação da área de floresta. 

Na propriedade 7, a transformação do uso do solo não provoca alterações significativas na 
medida em que se encontra artificializada a qual manterá a mesma classificação. No entanto, será 
necessário deslocalizar a unidade industrial em funcionamento. 

Situação idêntica, observa-se na propriedade 14 em que o parque de madeiras dará lugar ao 
terminal ferroviário. No entanto, de referir, que o projeto também contempla um parque de 
madeiras que será servido pelas linhas de carga e descarga do terminal. Neste caso, considera-se 
que o impacte da afetação da propriedade se encontra devidamente compensado.  

As propriedades 22 e 23, situam-se nas proximidades do aglomerado populacional de Esquinheira. 
São propriedades de muito pequena dimensão e cuja transformação do uso do solo de mosaicos 
culturais e parcelas complexas para implantação das linhas de carga e descarga do terminal, não é 
relevante na medida em que essas áreas não são utilizadas para atividade agrícola, 
caracterizando-se atualmente por pequenas áreas de vegetação herbácea e arbustiva (Figura 
5.39). De salientar, no entanto, que a propriedade 23 se encontra próxima de áreas habitadas, em 
que as obras de construção provocarão uma diminuição do bem-estar da população residente. 

Nas propriedades ocupadas parcialmente (7 propriedades) pelo terminal ferroviário, o uso é 
fundamentalmente de floresta de eucalipto e mosaicos culturais e parcelares complexos. Nestes 
casos em concreto, o promotor apenas vai adquirir a área de terreno coincidente com a área de 
implantação do projeto, sendo que a restante área das propriedades manterá o seu uso atual, não 
colocando em causa a viabilidade da sua exploração. 

De salientar que, no caso do terminal, uma parte significativa da área já foi adquirida e as 
restantes propriedades encontram-se em processo de aquisição existindo à data já alguns 
contratos de promessa de compra e venda assinados. 

Tendo em consideração os usos atuais das propriedades ocupadas pelo Terminal ferroviário e a 
negociação da aquisição dos terrenos, considera-se que o impacte da afetação do regime de 
propriedade, provocado pela implantação do terminal ferroviário, será negativo, certo, 
permanente, restrito, de magnitude moderada e uma baixa intensidade, pelo que o impacte 
será pouco significativo. 

 
Figura 5.39- Ocupação do solo no extremo norte da área de implantação do terminal ferroviário 
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No Quadro 5.48, apresenta-se a percentagem das áreas do cadastro ocupadas pelos projetos do 
terminal ferroviário e acesso rodoviário que terá uma transformação do território. 

Quadro 5.48 – Cadastro atual e percentagem da área do cadastro ocupada pelos projetos  

Projeto 
n.º 

Propriedade 

Área da 
propriedade 

(ha)25 
Ocupação do solo efetiva26 

Fração ocupada 
pelo projeto 

(%) 

Terminal 

1 169180 
Industria desativada 

Floresta de eucalipto 
100,0 

7 10584 
Indústria (unidade de produção de misturas 
betuminosas) 

100,0 

9 9434 Floresta de eucalipto 100,0 

14 17485 
Indústria 

Rede ferroviária e espaço associado 
100,0 

15 5450 
Floresta de eucalipto 

Agricultura com espaços naturais 
9,0 

16 6447 
Floresta de eucalipto 

45,3 

17 2868 74,8 

18 3008 Floresta de eucalipto 51,9 

19 3283 
Floresta de eucalipto 

Vegetação herbácea 
33,8 

20 2182 

Vegetação herbácea 

69,9 

21 725 88,2 

22 134 100,0 

23 142 Mosaicos culturais e parcelares complexos 100,0 

Acesso 

2 102246 
Área degradada - Aterro de inertes 

Floresta de eucalipto/Acacial 
5,4 

3 38998 
Floresta de eucalipto muito degradada 
invadida por acácias 

6,9 

4 131922 
Vinha 

Floresta de eucalipto 
3,1 

5 70984 
Floresta de eucalipto 

Indústria 
0,9 

6 23213 Floresta de eucalipto 8,8 

8 9074 Moradia e vacaria 6,4 

10 36608 Indústria 7,5 

11 3681 Áreas em construção 9,4 

12 11149 Indústria 1,5 

13 1708 Indústria 6,8 

No que diz respeito ao acesso rodoviário serão ocupadas parcialmente 13 propriedades. 

                                                 
25 Na ausência de informação de projeto, a área da propriedade correspondente ao acesso foi determinada através do ArcGis. 
26 Uso do solo determinado na sequência do trabalho de campo realizado durante a realização do EIA. 
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Trata-se de uma infraestrutura pública, cuja aquisição dos terrenos será efetuada mediante o 
estipulado no código das expropriações, segundo o qual, a ‘expropriação deve limitar-se ao 
necessário para a realização do seu fim, podendo, todavia, atender-se a exigências futuras, de 
acordo com um programa de execução faseada e devidamente calendarizada, o qual não pode 
ultrapassar o limite máximo de seis anos’.  

As propriedades ocupadas parcialmente, pela área de implantação do Acesso, apresentam 
atualmente um uso do solo essencialmente composto por floresta de eucalipto invadida por 
vegetação exótica invasora, áreas degradadas, área industrial e uso agrícola ocupado por vinha. 

Da análise do Quadro 5.48, contata-se que com a implantação do acesso rodoviário há uma 
afetação residual do regime de propriedade, sendo que a maior afetação ocorre nas propriedades 
6 e 11, em que a propriedade atual será afetada em 8,8% e 9,4%, respetivamente, com a restante 
área a manter o regime de propriedade. Nestas propriedades, a afetação do regime de 
propriedades não provoca alterações significativas na medida em que estas propriedades já se 
encontram, maioritariamente artificializadas ou são ocupadas por floresta de eucalipto. 

A afetação do regime de propriedade, terá potencialmente mais efeitos nas propriedades 4 e 8, 
na medida em que haverá uma redução da área de cultura de vinha (propriedade 4) e a 
aproximação a uma habitação e vacaria (propriedade 8).Contudo a afetação em área das 
propriedades em causa acaba por ser residual não afetando a viabilidade das explorações 
existentes. 

Face ao exposto, com a implantação do acesso rodoviário, na generalidade, o impacte da afetação 
do regime de propriedade, será negativo, certo, permanente, restrito, com uma magnitude 
moderada, de intensidade baixa, resultando assim num impacte pouco significativo. 

Com a implantação de terminal ferroviário, além da transformação do uso do solo, haverá a 
afetação de 4 caminhos florestais (Figura 4.105 no capítulo 4.12.8), 3 dos quais serão suprimidos 
(caminhos 2, 3 e 4). 

No caso dos caminhos 3 e 4, com a transformação do território deixam de ter utilidade, dado que 
os terrenos que eram acedidos por estas vias são pertença do promotor. No caso do caminho 2, a 
sua supressão condicionará o acesso por poente aos terrenos agrícolas localizados a nascente da 
linha férrea o qual passará a ser feito exclusivamente pelo caminho existente do lado nascente da 
linha do Minho. 

Relativamente ao caminho 1, o projeto contempla o seu restabelecimento, a poente do terminal 
ferroviário, mantendo-se assim a interligação entre os caminhos que serão mantidos a sul e a 
norte do terminal (Figura 5.40). Este caminho, no limite poente do terminal, funcionará também 
com acessos para manutenção das áreas verdes, áreas sobrantes e taludes do terminal, e 
funcionando eventualmente como barreira corta fogo, pelo que o impacte está devidamente 
compensado. 
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Figura 5.40- Restabelecimento do caminho vicinal 1. 

5.13.2.2 Fase de funcionamento 

Na fase de funcionamento os impactes sobre a população e saúde humana, resultam da atividade 
diária do terminal, nomeadamente, das operações de movimentação de contentores e madeiras 
entre os comboios e os camiões e da circulação dos veículos pesados. 

No âmbito do presente estudo a equipa promoveu contactos com um conjunto de entidades 
relacionadas com o tecido empresarial local. Este aspeto ganha especial relevância na medida 

em que se trata de um projeto que, sendo muito relevante para a dinamização económica do 

território circundante, será implantado numa área significativa do território passando a criar 

novas dinâmicas, sobretudo ao nível do concelho de Vila Nova de Famalicão e concelhos 

adjacentes. 

Assim, promoveu-se uma reunião local com o apoio da autarquia com presença simultânea de um 

conjunto de entidades nomeadamente ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, ACIF - 

Associação Comercial e Industrial de Famalicão e AEBA - Associação Empresarial do Baixo AVE. 

Globalmente estas entidades definem a região como sendo uma região muito dinâmica, rica em 

industrias tradicionais mas com tecnologia de topo apresentando uma elevada capacidade de 
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captação de investimento estrangeiro. Contudo existe uma dificuldade transversal no que 

respeita à contratação de operários no concelho na medida em que se vive uma situação de 

quase pleno emprego. 

Os principais constrangimentos identificados como geradores de algum estrangulamento local 

relacionam-se com a circulação rodoviária nomeadamente em alguns troços da EN14 sobretudo 

em direção à Trofa, sendo este um aspeto crítico para o qual deve ser dirigida especial atenção, 

promovendo sua requalificação/implementação de alternativas. 

Estas entidades identificam vários pontos fortes relacionados com a implementação do projeto, 

considerando que o terminal ferroviário de Lousado contribuirá para valorizar a visibilidade do 

concelho no contexto regional, promover a sustentabilidade e eficiência dos transportes, 

melhorando a cadeia de logística da região. 

Emprego e atividades económicas 

Em matéria de emprego, segundo informações do projeto serão criados nos primeiros anos de 
funcionamento do terminal 47 postos de trabalho, estimando que a partir de 2024 esse número 
alcance os 71 funcionários.  

De acordo com a caracterização da situação de referência constatou-se que a taxa de 
desemprego, de 2001 para 2011, registou um aumento preocupante, acompanhada pelo declínio 
das atividades do setor secundário. Este facto foi essencialmente devido ao efeito da crise 
económica de 2008 que conduziu o País a um período de assistência financeira, situação 
atualmente ultrapassada. 

Com o fim do período de assistência financeira, o país tem vindo a registar uma evolução positiva 
dos indicadores económicos, inclusivamente ao nível do emprego. De facto, perante os dados 
mais recentes (2019) do emprego/desemprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
constatou-se que a população desempregada registou um decréscimo, significativo face a 2011. 
Segundo os dados do centro de emprego (CE) de Vila Nova de Famalicão, em 2019, em média, o total 
de desempregados registados no CE foi de 3442 desempregados dos quais 90,5% (3114 
desempregados) estavam à procura de novo emprego e 9,5% (329 desempregados) procuravam o 
primeiro emprego.  

Assumindo os dados referentes a 2019, o emprego gerado no início do projeto (47 empregos) 
contribuirá para reduzir 1,4% o número de desempregados inscritos no centro de emprego. Com 
o pleno funcionamento do terminal o emprego gerado pelo projeto (71 empregos) contribuirá 
para reduzir 2,1% do total de desempregados inscritos no centro de emprego do concelho de Vila 
Nova de Famalicão. 

Deste modo, considera-se que no que diz respeito à geração de emprego o terminal Ferroviário 
terá um impacte positivo, certo, direto, permanente de extensão restrita, de magnitude 
moderada e de intensidade média, pelo que o impacte será significativo.  

A entrada em funcionamento do Terminal Ferroviário melhorará a eficiência da cadeia de 
abastecimento desde o ponto de origem ao destino e vice-versa, para as mercadorias 
transportadas de/para a região a Norte do Douro, sejam de origem internacional ou nacional. 

Constituindo os transportes uma importante parcela dos custos das empresas, a aposta em meios 
e redes de transporte mais eficientes constitui um fator de acréscimo de competitividade, 
podendo também ser uma importante fonte de atração de agentes económicos e de 
investimentos. A intermodalidade contribui de modo significativo para o incremento de eficiência 
nos meios de transporte e consequentemente para a redução de custos das empresas. 

Ora, tratando-se de uma região com um peso significativo do setor secundário, quer no emprego 
quer na atividade económica, e com um tecido empresarial a contribuir significativamente para a 
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exportações da economia nacional, o funcionamento do Terminal Ferroviário contribuirá 
substancialmente para melhorar a eficiência da cadeia logística através da adequação da 
capacidade de escoamento ferroviário ao potencial do mercado, contribuindo para criar 
condições que fomentem a transferência modal da carga, bem como para aumentara capacidade 
e velocidade nas transferências modais. 

Neste contexto, o funcionamento do terminal terá um impacte positivo, certo, direto, 
permanente, de extensão abrangente, de magnitude elevada e de intensidade média, pelo que o 
impacte será muito significativo. 

Mobilidade local e regional 

Com a entrada em funcionamento do terminal ferroviário o tráfego rodoviário na região registará 
um acréscimo do número de movimentos de veículos pesados e veículos ligeiros.  

De acordo com os dados do projeto, no ano de entrada em funcionamento do terminal, é 
expectável que o terminal ferroviário do Lousado gere a circulação de 620 veículos pesados/dia e 
313 veículos ligeiros/dia. Em pleno funcionamento (2031), é expectável que o terminal gere 947 
veículos pesados/dia e 467 veículos ligeiros/dia. Salienta-se que nos primeiros anos de 
funcionamento o terminal não terá movimentos no período noturno. A partir de 2024 é 
expectável que o terminal funcione 24 horas dia. 

O estudo de tráfego realizado (TIS & MEDWAY, 2020) estimou a geração futura de tráfego, procedendo 
a uma análise quantificada das condições de circulação na área de estudo, tendo-se calculado os níveis 
de serviço num conjunto de interseções onde foram realizadas contagens de tráfego. 

As análises foram realizadas com base nos procedimentos descritos no manual norte-americano HCM 
(Highway Capacity Manual, 2010), metodologia recomendada pela Infraestruturas de Portugal, SA (IP, 
SA) para a determinação das condições de desempenho em pontos singulares da rede rodoviária. 

As condições de desempenho foram avaliadas de acordo com o critério dos Níveis de Serviço (LOS – 
Level of Service), baseado na metodologia proposta pelo HCM 2010 tendo-se, de acordo com a mesma, 
adotado a escala e definições constantes do Quadro 5.49. 

Quadro 5.49 – Níveis de serviço / condições de circulação 

Nível de 
Serviço 

Tempo médio de 
atraso (Seg./veíc.) 

Condições 

A 0 - 10 Solução estável. Condições de circulação muito boas 

B > 10 – 15 Solução estável. Condições de circulação muito satisfatórias 

C > 15 – 25 Solução estável. Condições de circulação satisfatórias 

D > 25 - 35 Solução estável. Condições de circulação satisfatórias 

E > 35 – 50 Solução estável. Capacidade da infraestrutura pode ser atingida 

F > 50 Procura excede a capacidade. Possíveis congestionamentos 

De acordo com a referida metodologia, os resultados obtidos para o posto de contagem 1 (Figura 5.41), 
revelam condições de circulação muito satisfatórias, nas horas de ponta de ambos os anos estudados, 
com tempos médios de atraso por veículo inferiores a 8 segundos e taxas de utilização não superiores a 
46%. Esta previsão depende da alteração da interceção atual em ‘T’ para uma interseção em rotunda. 

No posto de contagem 2, para o ano de abertura do Terminal (2021) não se preveem alterações às 
atuais condições de circulação, mantendo-se a existência de atrasos em alguns movimentos 
(movimento 4). No ano horizonte (2031), com as alterações previstas na rede viária, nomeadamente a 
Nova Ponte sobre o Rio Ave, prevê-se uma clara melhoria das condições de circulação no Posto 2, com 
tempos médios de atraso por veículo inferiores a 15 segundos em todos os movimentos não 
prioritários analisados. 
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Figura 5.41- Localização dos postos de contagem (Fonte: estudo de Tráfego) 

No posto de contagem 3, o estudo de tráfego revela a existência de boas condições de circulação tanto 
na situação atual como nos cenários futuros, em ambas as horas de ponta avaliadas. Todos os ramos de 
entrada na rotunda apresentam tempos de atraso médios por veículo inferiores a 25 segundos e taxas 
de utilização abaixo dos 80%. 

No posto de contagem 4, o estudo de tráfego prevê com a uma degradação das atuais condições de 
circulação, com tempos médios de atraso máximos de 34 segundos por veículo e uma taxa de utilização 
máxima de 95%, registados no ramo “R. Abade Inácio Pimentel” no período de ponta da manhã. No 
ano horizonte (2031), com as alterações previstas na rede viária, nomeadamente a Nova Ponte sobre o 
Rio Ave e a beneficiação/duplicação de alguns troços da EN14 entre Maia e Vila Nova de Famalicão, 
prevê-se uma clara melhoria das condições de circulação, mesmo comparando com a situação atual, 
com tempos médios de atraso por veículo inferiores a 13 segundos e uma taxa de utilização máxima de 
74%. 

No posto de contagem 5, prevê-se que se mantenham boas condições de circulação nas horas de 
ponta de dia útil. O tempo médio de atraso máximo estimados é de 25 segundos por veículo, 
correspondendo a uma taxa de utilização máxima de 89%. 

No posto de contagem 6, prevê-se que nas condições futuras de circulação não haja alteração das boas 
condições de circulação atuais, estimando-se um aumento máximo nos tempos médios de atraso para 
12 segundos, bem como uma taxa de utilização máxima de 86%. 

Face aos resultados, o estudo de tráfego conclui, que o tráfego gerado pelo Terminal Ferroviário se fará 
sentir com mais intensidade nas EN’s 14 e 104, mas que não será suscetível de degradar 
significativamente o nível de desempenho da rede rodoviária envolvente face ao cenário sem 
construção do terminal. Todavia, para que tal se concretize, o estudo de tráfego refere a importância 
da concretização das alterações previstas para a rede viária envolvente, nomeadamente a construção 
da Nova Ponte sobre o Rio Ave e o novo arruamento de acesso ao Terminal. Neste contexto cabe 
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referir que ao novo arruamento de acesso ao terminal será construído no âmbito do próprio projeto do 
terminal. Quanto à nova ponde sobre o Ave trata-se de uma infraestrutura pública para a qual já foi 
realizado o correspondente procedimento de AIA, o qual obteve declaração de impacte ambiental 
favorável condicionada em fevereiro de 2020 (TUA, 202000228000071). 

Tendo em conta as características da rede viária na envolvente da área de implantação do 
terminal, e considerando que a circulação dos veículos pesados se fará preferencialmente por 
autoestradas (A3 e A7), cujos nós de acesso se situam a cerca de 10 km (a sul) e 4,5 km (a norte) 
de distância do terminal, não são expectáveis alterações ou perturbações relevantes nem 
alterações ao nível da duração das deslocações da população residente que é de cerca de 16 
minutos, no concelho de Vila Nova de Famalicão. 

Assim, o impacte na mobilidade apesar de negativo, direto, certo, permanente, restrito, de 
magnitude moderada e de intensidade baixa, pelo o impacte será pouco significativo. 

Áreas urbanas e habitacionais 

Importa referir que o impacte do acréscimo do volume de tráfego poderá diminuir as condições 
de bem-estar de população local. Este facto, é particularmente relevante na proximidade da EN14 
para sul onde se verifica uma maior intensidade de circulação de veículos e na envolvente 
próxima do terminal onde a sua atividade diária se faz sentir com maior intensidade. 

O impacte da circulação veículos pesados poderá levar ao surgimento de impactes negativos ao 
longo das vias rodoviárias, com consequências na degradação do bem-estar devido à emissão de 
poluentes atmosféricos. Embora alguns destes aspetos sejam analisados no âmbito de outras 
componentes, conforme referido na metodologia, eles fazem-se sentir de uma forma conjunta e 
sinergética, pelo que devem ser perspetivados do ponto de vista do bem-estar das populações. Neste 
caso ocorrerão incrementos de poluentes atmosféricos ao longo das vias rodoviárias utilizadas 
nomeadamente nas vias mais a sul. 

Ao nível da perturbação causada pelo ruído verifica-se que o funcionamento do terminal se traduzirá 
em acréscimos dos níveis sonoros. Estes acréscimos que no início da atividade do terminal começam 
por afetar apenas uma pequena área com habitações a sul do terminal, à medida que a atividade do 
terminal vai crescendo (aumento das movimentações de contentores e circulação de comboios) 
abrangerá mais recetores sobretudo nos períodos do entardecer e noturno, os períodos do dia em que 
a população permanece mais tempo na residência. 

A proximidade da via de acesso no extremo sul do terminal em que devido ao reperfilamento da 
mesma (alargamento) se aproxima um pouco mais da habitação existente na propriedade 8, passando 
as viaturas a circular mais próximo, introduz aí uma perturbação acrescida, sobretudo se existirem 
veículos pesados a acederem a esse troço da rua das 7 Fontes. 

Por outro lado, a presença do terminal numa extensa área refletir-se-á durante o período noturno num 
incremento significativo da área iluminada, constituindo um foco de poluição sonora visível/sentido a 
maior distância. 

Neste contexto, o impacte do projeto sobre o bem-estar da comunidade local, será negativo, 
direto, certo, permanente, restrito e de magnitude moderada. Devido à afetação de recetores 
sensíveis próximos, a sua intensidade é média pelo que se considera um impacte significativo. 

Saúde humana 

Relativamente aos potenciais efeitos do projeto sobre a saúde humana, o screening realizado tem 
em consideração, entre outros, as ações de projeto suscetíveis de afetar a saúde humana bem 
como a localização dos recetores sensíveis face ao projeto, nomeadamente, as habitações na 
envolvente à área de implantação. 



 

 

Pág. 342 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

Tendo por base a metodologia acima apresentada e tendo em conta as características territoriais 
da área de estudo (amplamente descritas nos vários descritores do capítulo da caracterização da 
situação atual - Capítulo 4), na área de influência do projeto poderão antecipar-se potenciais 
alterações com repercussões na saúde ambiental e determinantes sociais, associadas ao (A) uso 
do solo e à (B) Poluição que importa aprofundar devidamente (Quadro 5.50). 

Quadro 5.50 – Screening entre as áreas de saúde ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo 
projeto. 

Alteração no 
ecossistema 

Área de saúde ambiental impactada 

Alimentos e 
nutrição 

Acidentes 
Exposição a substâncias 

potencialmente perigosas 

A. Uso do Solo x ×  

B. Poluição   × 

A área de implantação do terminal ferroviário, ocorre sobre uma área de características rurais, 
onde existem maioritariamente espaços florestais e áreas artificializadas. De destacar nas 
extremidades norte e sul da área implantação do terminal, a presença de aglomerados 
populacionais. 

Com a implantação e funcionamento do terminal ferroviário, ocorrerão alterações no uso do solo, 
sendo que numa parte considerável dessa área os solos já se encontram alterados e 
artificializados, fruto de ocupações atuais e anteriores, nomeadamente unidades de britagem e 
parque de madeiras. 

Deste modo, as áreas de saúde ambiental potencialmente afetadas e que se relacionam com as 
alterações ao uso do solo são: 

▪ Alimentos e Nutrição, em que a pressão exercida será ao nível da diminuição da 
disponibilidade de terra para Caça. Na área de implantação do projeto existem algumas 
espécies cinegéticas de onde se destacam o coelho-bravo. Segundo o levantamento de 
campo realizado os impactes sobre a abundância local dessas espécies será pouco 
significativo na medida em que essas mesmas espécies encontram na área envolvente 
habitat favorável à sua ocorrência. 

No entanto, as ações da fase de construção, nomeadamente, a movimentação de máquinas e 
veículos e o funcionamento do terminal ferroviário têm associado um volume de tráfego 
relevante, pelo que, neste caso, a área de saúde ambiental potencialmente afetada e que se 
relaciona com o projeto será: 

▪ Acidentes e ferimentos - O projeto do terminal terá associada uma circulação de 
veículos/dia significativa na fase de construção que se estima que ocorra diariamente cerca 
de 300 movimentos, durante 4 meses. Existe assim a possibilidade de ocorrerem acidentes 
relacionados com o incremento do tráfego rodoviário ao longo das vias por onde este 
circula. É importante salientar, que a circulação se fará maioritariamente pela A7, sendo 
que nos primeiros 4,5 km a circulação se se fará através da EN 14 até ao nó da A7. Neste 
sentido é expectável que venham a ocorrer alterações nas condições de segurança 
rodoviária no troço da EN 14. Na fase de funcionamento haverá um acréscimo significativo 
de tráfego, que se fará sentir nas EN’s 14 e 104 ladeados por recetores sensíveis. Neste 
caso existe a possibilidade de ocorrerem acidentes relacionados respetivamente com as 
operações de construção, mas sobretudo com o tráfego rodoviário gerado pelo 
funcionamento com potencial para alterar a taxa de sinistralidade rodoviária. 

No decurso da construção do projeto existe a possibilidade de ocorrerem fenómenos de poluição 
local, sendo que, no âmbito do processo construtivo, as áreas de saúde ambiental potencialmente 
afetadas e que se relacionam com a poluição são: 
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▪ Doenças relacionadas com saneamento básico e solos - De salientar que relativamente à 
emissão de águas residuais para o meio hídrico, na fase de construção o estaleiro deverá 
dispor de instalações adequadas para recolher esses efluentes e encaminhá-los para 
destino adequado pelo que os mesmos não serão entregues no meio hídrico local. As ações 
construtivas não terão repercussões sobre a qualidade da água local que possa interferir 
com a saúde das populações, pelo que não se prevê assim a ocorrência de impactes a este 
nível sobre a saúde humana; 

▪ Exposição a substâncias potencialmente perigosas, das quais se destacam neste contexto: 

o Emissão de poeiras devido à movimentação de terras e de poluentes atmosféricos 
a partir do tráfego - Tal como avaliado na componente de qualidade do ar 
verificou-se que face à dimensão do projeto, poluentes em causa e localização 
dos principais recetores sensíveis as alterações ao nível da qualidade do ar serão 
pouco significativas, pelo que dessa forma não será expectável a alteração os 
dados estatísticos referentes às doenças do aparelho respiratório; 

o Eventuais descargas de cargas poluentes para o meio hídrico ou para os solos - 
Neste âmbito existe a possibilidade de, na sequência de acidentes, ocorrerem 
derrames de óleos para o solo a partir da maquinaria utilizada ou dos 
equipamentos instalados no estaleiro. No entanto, a acontecer, serão episódios 
pontuais e que não se refletirão na população da área envolvente, pelo que a este 
nível não se esperam quaisquer impactes. 

Durante o funcionamento do projeto, existe a possibilidade de ocorrerem fenómenos de poluição 
local, devido ao movimento de contentores que se estima seja no ano de arranque gere a 
circulação de 620 veículos/dia e em 2031 atinja os 947 veículos/dia. Deste modo, as áreas de 
saúde ambiental potencialmente afetadas que se relacionam com a poluição, e que importa 
avaliar, são a exposição a substâncias potencialmente perigosas e poluentes oriundos dos veículos 
de transporte de contentores, sendo que neste contexto se destacam: 

▪ Presença de substâncias perigosas – o projeto do terminal ferroviário contempla um parque 
de armazenamento substâncias com misturas perigosas com uma área e 1 000 m2 e contará 
com uma câmara retentora de hidrocarbonetos e um depósito de betão armado com 
capacidade para 40 m3 cujo caudal nele retido será analisado e posteriormente 
encaminhado para destino ambientalmente adequado. Apesar de existir o risco de 
contaminação de linhas de água, solos e aquíferos, considera-se que o risco é mínimo na 
medida em que o parque será impermeabilizado não colocando em causa a saúde da 
população presente na envolvente. 

▪ Poluentes oriundos dos veículos (poluição rodoviária) - O acréscimo na circulação de 
veículos pesados poderá provocar efeitos negativos sobre as populações que residem nos 
aglomerados populacionais adjacentes às vias nacionais utilizadas pelos veículos pesados. 
Prevê-se assim um incremento, face à situação atual, das emissões de gases poluentes 
provenientes dos escapes com destaque para as partículas bem como dos níveis sonoros 
que poderão provocar incomodidade ao nível dos recetores sensíveis existentes nas 
proximidades das estradas. Neste sentido, é de esperar que, ao nível da saúde humana, o 
acréscimo de tráfego venha a provocar impactes relevantes. 

No Quadro 5.51, sintetizam-se os principais impactes decorrentes da eventual afetação da 
componente População e Saúde Humana. 
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Quadro 5.51 - Significância dos impactes sobre a População e saúde humana 

Fase Impacte  Efeito Magnitude Intensidade Significância 

Construção 

Fomento do emprego  + Moderada Média Significativo 

Fomento da atividade 
económica 

+ Moderada Média Significativo 

Perturbações no tráfego 
(obra/circulação de 
veículos pesados) 

- Moderada Baixa  Pouco Significativo 

Transformação do 
território 

- Moderada Baixa  Pouco Significativo  

Funcionamento 

Fomento do emprego + Moderada Média Significativo 

Fomento da atividade 
económica 

+ Moderada Elevada Muito Significativo 

Perturbações na 
mobilidade 

- Moderada Baixa Pouco Significativo 

Bem-estar da 
comunidade local 

- Moderada Média Significativo 

 

5.14 Efeitos cumulativos 

5.14.1  Metodologia 

Entende-se por efeitos cumulativos as alterações causadas pelo projeto em combinação com 
outras ações humanas, passadas, presentes ou futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva, 
iterativa, sinergética ou irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente 
insignificantes, mas coletivamente significativas que se acumulam no espaço e no tempo. 

A metodologia aplicada na avaliação dos efeitos cumulativos baseia-se em 6 passos (Canter & 
Ross, 2008): 

▪ Seleção das componentes ambientais significativas que se encontram já degradadas ou 
potencialmente em stress, nas quais também se incluem as questões socioeconómicas; 

▪ Identificação das ações passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro que 
possam contribuir para efeitos cumulativos numa dessas componentes; 

▪ Recolha de informação da componente ambiental significativa; 

▪ Relacionar os efeitos do projeto com os provocados por outras ações para cada 
componente ambiental significativa; 

▪ Avaliação da significância dos efeitos cumulativos; 

▪ Caso se justifique, identificar medidas de minimização. 

5.14.2  Avaliação dos efeitos cumulativos 

Seguindo a sequência de passos proposta na metodologia, a avaliação dos efeitos cumulativos de 
um projeto inicia-se com a identificação das componentes ambientais significativas presentes no 
território. 
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Seleção das componentes ambientais significativas 

De acordo com a metodologia aplicada, as componentes ambientais significativas são 
selecionadas tendo em conta os aspetos ambientais já degradados ou que se prevejam em stress, 
a existência de espécies ou habitats protegidos e as atividades humanas presentes ou previstas 
que afetem essas mesmas componentes. 

Assim, de acordo com as características ambientais da área de implantação do projeto descritas e 
avaliadas nos capítulos anteriores, no presente contexto identificam-se as seguintes componentes 
ambientais significativas:  

▪ Solos (impermeabilização);  

▪ Qualidade da água do rio Pelhe; 

▪ Qualidade do Ar; 

▪ Tráfego/Mobilidade; 

▪ Emprego e atividade económica. 

Identificação de ações 

Nesta avaliação há que ter em conta a identificação das ações passadas, presentes e 
razoavelmente previsíveis no futuro que contribuíram ou possam ainda vir a contribuir para a 
ocorrência de efeitos cumulativos significativos ao nível das componentes ambientais 
consideradas significativas no âmbito da presente avaliação (Quadro 5.52). 

Os projetos/ações com efeitos cumulativos na área de estudo relacionam-se, sobretudo com a 
presença da Zona Industrial de Lousado existente e a sua potencial expansão de acordo com o 
previsto na planta de ordenamento do PDM de Vila Nova de Famalicão. Tratando-se de uma zona 
industrial já instalada, é responsável por um conjunto de efeitos que já aconteceram e outros que 
continuam a exercer influência no território quer atualmente quer no futuro. 

Para além da zona industrial, destaca-se ainda o projeto de ligação entre o interface 
rodoferroviário e a EN 14 incluindo a nova ponte sobre o Rio Ave, cujo promotor é a 
Infraestruturas de Portugal S.A.. Este projeto já obtive declaração de impacte ambiental favorável 
condicionada cujo Titulo Único de Ambiente foi emitido a 28 de fevereiro de 2020. 

No Quadro 5.52, apresenta-se uma breve descrição das ações consideradas com efeitos 
cumulativos. 

Quadro 5.52- Ações com efeitos cumulativos. 

Projetos/Ações Descrição Passada Presente Futura 

Zona Industrial 
de Lousado 

A Zona Industrial de Lousado, assente na EN 14, possui atualmente uma área 
aproximada de 168 ha, cuja ocupação se iniciou no século XX. 

Atualmente a zona industrial contempla mais de sete dezenas de empresas 
instaladas de diversas dimensões, existindo ainda alguns lotes livres de 
ocupação. Prevê-se, no entanto, que nos próximos anos venham a ser 
ocupados, contribuindo para o incremento da taxa de impermeabilização da 
área sendo que o regulamento do PDM permite uma taxa de 
impermeabilização máxima de 80%.  

A ocupação da zona industrial traduziu-se e traduzem-se entre outros: 

▪ No aumento da área desmatada; 

▪ No aumento da área impermeabilizada; 

▪ No incremento da incomodidade sobre os recetores sensíveis mais 
próximos; 

▪ No incremento do emprego e da atividade económica do concelho. 

A ocupação dos lotes traduzir-se-á no incremento das cargas ambientais no 
local (emissões atmosféricas, produção de efluentes líquidos) e incremento do 
tráfego. 

✓ ✓ ✓ 
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Projetos/Ações Descrição Passada Presente Futura 

Expansão da 
Zona Industrial 

De acordo, com os elementos de diagnóstico do PDM, no concelho de Vila 
Nova de Famalicão existe dispersão de atividades económicas, sobretudo 
industriais em pequenos núcleos empresarias o que dificulta o 
desenvolvimento de infraestruturas de apoio e de complementaridade, e a 
obtenção de núcleos empresariais sólidos e inovadores. 

Neste sentido, o PDM de Vila Nova de Famalicão (planta de ordenamento) 
prevê a expansão da atual zona industrial de Lousado para quase o dobro da 
sua área atual.  

A expansão, para efeitos de ordenamento, encontra-se enquadra numa 
UOPG, cujos objetivos é dotar a área de infraestruturas que ofereçam 
condições para o desenvolvimento de atividades empresariais de valor 
acrescentado e para a qualificação ambiental e de serviços de apoio à 
atividade empresarial, devendo ser promovido o reforço do interface 
ferroviário destinado a mercadorias. 

A expansão irá ocorrer em solos onde atualmente o uso é maioritariamente 
constituído por floresta de eucalipto, mas também pequenas áreas de matos, 
artificializadas e agrícolas. 

Em sequência assistir-se-á à alteração dos usos do solo e ao incremento da 
área impermeabilizada. Por conseguinte, haverá um incremento de cargas 
ambientais e consumo de água, que dependerá da natureza das industrias 
que aí se virão a instalar. 

  ✓ 

Ligação da EN14 
e ponte sobre o 
Rio Ave 

Este projeto de iniciativa das Infraestruturas de Portugal S.A., tem como 
objetivos fundamentais, entre outros, a conclusão da variante à EN 14, a 
eliminação de constrangimentos nos percursos existentes através da 
construção de uma nova ponte sobre o Rio Ave. 

Com o funcionamento deste projeto, serão criados mais 2,4 km de via 
rodoviária incluindo a execução de 4 rotundas novas e respetivas ligações à 
malha existente e a ponte sobre o Rio Ave.  

Este projeto contribuirá para a melhoria das condições de circulação e para 
aumentar os níveis e segurança rodoviária, na medida em que permitirá 
retirar tráfego das zonas urbanas com ocupação de recetores sensíveis. Desta 
forma é uma via importante para o desenvolvimento socioeconómico da 
região. 

  ✓ 

Caracterização das componentes ambientais significativas e relação com as ações 

Na contextualização da presente análise importa salientar que a área de estudo tem vindo a ser 

artificializada ao longo das últimas décadas, para dar lugar a novos usos e atividades, 

nomeadamente industrial e residencial. Este facto, reflete-se na elevada densidade populacional 

do concelho de Vila Nova de Famalicão e freguesia de Lousado, com valores significativamente 

superiores aos registados para a sub-região do Ave.  

A elevada densidade populacional aliada à dimensão da zona industrial de Lousado, conduz ao 

aumento do tráfego na rede de acessibilidades envolvente, sobretudo nas EN 14 e EN 104, com 

consequências ao nível da mobilidade.  

No entanto, da avaliação efetuada no âmbito do estudo de tráfego concluiu-se que a rede de 

acessibilidades, apresenta atualmente condições de circulação satisfatórias, com taxas de 

utilização que não excedem os 89% nos pontos mais movimentados, sendo os maiores volumes 

de tráfego registados nas vias EN 14 e EN 104. 

Desde a constituição da zona industrial de Lousado, que a área envolvente à implantação do 

Terminal Ferroviário tem registado uma transformação da ocupação do solo, nomeadamente 

para usos residenciais e industriais em substituição de áreas florestais. Esta transformação, 

conduziu ao incremento da impermeabilização/artificialização dos solos. 
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A artificialização dos solos exerce uma elevada pressão sobre o solo e sobre os serviços dos 
ecossistemas proporcionados pelo solo, afetando inclusivamente a qualidade de vida das 
populações em meio urbano. Quanto maior a taxa de impermeabilização de uma dada área maior 
será a pressão sobre aqueles aspetos. 

Relativamente à qualidade de água ao Rio Pelhe, segundo o PGRH do Cávado, Ave e Leça (RH2), 

constata-se que se trata de uma massa de água sujeita a pressões quantitativas e qualitativas por 

vários setores de atividade, nomeadamente, industrial, urbano, agrícola e pecuário, sendo 

classificada no âmbito do PGRH do Cávado, Ave e Leça (RH2), como uma massa de água Medíocre 

quanto aos elementos biológicos e Desconhecido/Sem informação quanto aos elementos 

hidromorfológicos, estado Razoável para os parâmetros físico-químicos gerais. 

Em relação aos elementos biológicos, o atual estado da massa de água é bastante condicionado 

pelas cargas de Azoto total e de Fósforo total, que provêm maioritariamente do setor de 

atividade pecuária. O setor urbano, é responsável pelas maiores cargas no que diz respeito aos 

parâmetros CQO e CBO5. O setor de atividade industrial é o único que não apresenta pressão 

significativa.  

Quanto aos parâmetros físico-químicos, destaca-se o fósforo total (P total) como sendo o 

parâmetro que mais condiciona o seu estado. 

No âmbito do presente estudo foi realizada uma campanha de amostragem de água superficial no 

Rio Pelhe, em 2 pontos localizados a montante e a jusante do local de implantação do projeto. Os 

resultados obtidos foram avaliados em função dos valores de referência para a qualidade da água 

destinada a rega.  

Da avaliação efetuada, constatou-se que apenas os Coliformes Fecais nos dois pontos de 

amostragem e de crómio no ponto a montante apresentam valores superiores aos valores 

regulamentares considerados na legislação aplicável referida anteriormente. 

No que concerne à qualidade do Ar, de acordo o inventário de emissões de poluentes 

atmosféricos mais atual, o sector ‘serviços e residencial’ tem um peso relevante nas emissões de 

matéria particulada e de CO. Relativamente ao NOX o setor mais representativo é o dos 

‘transportes’ (64%), seguido da ‘indústria’ (30%). As emissões de SOx são dominadas pelo setor da 

‘indústria’ (89%). 

Contudo, da avaliação qualidade do ar efetuada através da análise dos valores medidos nas 

estações de monitorização mais próximas da área em estudo nos últimos cinco anos, e 

comparação com a legislação de qualidade do ar em vigor, constatou-se que o índice de qualidade 

do ar é na generalidade boa, sendo que para os 5 anos analisados a classificação de bom e muito 

bom, para o índice de qualidade do ar, foi no mínimo 92%. 

No que diz respeito à monitorização da qualidade do ar na região de implantação do projeto, os 

valores medidos de NO2 revelam concentrações baixas, significativamente inferiores aos valores 

limite especificados na legislação. No caso das PM10, os valores médios anuais são baixos, mas 

em contraponto, registam-se ultrapassagens ocasionais do valor limite diário para proteção da 

saúde humana de 50 µg.m-3. O valor alvo octo-horário para o ozono tendo em vista a proteção da 

saúde humana de 120 µg.m-3 foi ultrapassado nos últimos 5 anos embora em números inferiores ao 

limite anual (25 excedências). Trata-se de um contaminante atmosférico de relevância regional. Os 

valores registados indiciam um aparente agravamento entre 2014 e 2018. 

Em matéria de emprego e atividade económica, importa destacar que o concelho de Vila Nova de 

Famalicão apresenta uma atividade económica muito dinâmica, com uma densidade de empresas 

muito significativa que colocam o município na posição 26 dos municípios mais industrializados.  
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Este facto é particularmente notório na influência que o setor secundário tem ao nível da 

empregabilidade, sendo responsável pelo emprego de cerca de 50% da população ativa e nas 

exportações. 

Efetivamente, Vila Nova de Famalicão é um concelho fortemente exportador, tendo nos últimos 

anos sido considerado como terceiro concelho mais exportador, com um volume de negócios, em 

2018, a ultrapassar os 5 mil milhões de euros o que revela um contributo significativo no PIB.  

Avaliação dos efeitos cumulativos 

Considerando o efeito das ações em análise sobre os recursos em causa, no Quadro 5.53 são 

sintetizados os principais efeitos cumulativos de cada uma das ações sobre as componentes 

consideradas. 

Quadro 5.53 - Tipo de efeitos sobre as componentes valorizadas na área de estudo. 

Efeito das ações (passadas, presentes e futuras) Recurso Vertente 
Efeito 

Cumulativo  

A dinâmica da transformação do solo registada na área envolvente à área de 
implantação do terminal ferroviário e respetivo acesso, incrementou 
significativamente a impermeabilização dos solos, por via da ocupação de área 
naturais por outros usos, nomeadamente, residencial e industrial. 

No futuro, a expansão da zona industrial de Lousado, contemplada na planta de 
ordenamento do PDM de Vila Nova de Famalicão e determinada pela UOPG, a 
área envolvente assistirá a uma transformação da ocupação solo de áreas 
maioritariamente florestais para uso industrial.  

Com a previsão da expansão da zona industrial, o uso industrial será duplicado 
incrementando de modo significativo a impermeabilização solo. 

Solos Qualidade 
Negativo 

Significativo 

Com o incremento das áreas impermeabilizadas, é expectável que no decurso 
de eventos de precipitação haja um aumento significativo das escorrências 
superficiais afluentes às linhas água. 

Este facto, é particularmente relevante no rio Pelhe, uma vez que face à 
orografia da expansão da Zona Industrial de Lousado, é expectável que as águas 
pluviais sejam conduzidas maioritariamente para esta linha de água. 

Deste modo, em períodos de pluviosidade o escoamento superficial apresenta 
um grande potencial para o transporte de sólidos suspensos totais, poluentes 
gerados pelas atividades que se virem a implantar na área de expansão e 
gerados pela combustão dos veículos e máquinas. 

De referir, no entanto, que se trata de uma massa de água que atualmente já 
apresenta problemas ao nível da qualidade. 

Água Qualidade 

Negativo 

Pouco 
Significativo 

A plena ocupação da área de expansão da zona industrial de Lousado, 
conduzirá ao aumento do número de industrias presentes na zona industrial as 
quais poderão influenciar a qualidade do Ar.  

Contudo, este efeito depende do tipo de atividade das unidades industriais que 
se vierem a instalar. 

Paralelamente, haverá um incremento do tráfego que terá consequências nos 
níveis de monóxido de carbono, dióxidos de azoto e partículas (PM10). 

Ar Qualidade 
Negativo 

Significativo 

O aumento previsível do tráfego provocado pela expansão da zona industrial, 
associado ao tráfego atualmente existente e tráfego do terminal, é expectável 
que venham a exercer uma pressão significativa nas vias de acesso, 
aumentando a taxa de utilização que atualmente já se encontram a 89%. 

O aumento da taxa de utilização aumentará o tempo de percurso das vias com 
consequências ao nível do congestionamento. Este facto é particularmente 
relevante na EN14 e EN 104, uma vez que estas vias atravessam aglomerados 
populacionais, diminuindo o conforto residencial dos aglomerados 
atravessados por estas vias. 

No entanto, tendo em conta a proximidade de eixos rodoviários estruturantes 

Tráfego/ 

mobilidade 

Conforto 
residencial 

Negativo 

Significativo 
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Efeito das ações (passadas, presentes e futuras) Recurso Vertente 
Efeito 

Cumulativo  

(A3 e A7) e a conclusão da variante à EN 14 e construção da nova ponte sobre o 
Rio Ave, prevê-se que contribuam para reduzir o volume de tráfego que 
atravessam os aglomerados populacionais. 

Em matéria de emprego e atividade económica, a ocupação da expansão da 
zona industrial proporcionará um aumento significativo de oferta de emprego, 
bem como contribuirá para reforçar o cariz exportador do tecido industrial de 
Vila Nova de Famalicão.   

População 
Emprego e 
atividade 

económica 

Positivo 

Muito 
Significativo 

Considerando o efeito das ações em análise sobre os componentes ambientais em causa, tendo 

em conta a expansão da Zona Industrial de Lousado com a consequente construção de novas 

unidades industriais, bem como a conclusão da variante à EN14, destacam-se os seguintes 

aspetos negativos significativos a ter em atenção na ótica dos efeitos cumulativos: 

▪ Maior aproximação das unidades industriais às habitações existentes na envolvente, 
nomeadamente a norte e sul da zona industrial, introduzindo-se aí efeitos ao nível do 
conforto residencial devido ao incremento de volume de tráfego e respetivas emissões 
de poluentes; 

▪ Aumento considerável de solos impermeabilizados com consequências no escoamento 
superficial das águas pluviais. 

Destaca-se, no entanto, pela positiva, o incremento significativo do emprego favorecido pelo 

maior número de indústrias que se instalarão na área de expansão, bem como a dinamização da 

atividade económica. 

Identificação de medidas de minimização 

Os impactes cumulativos aqui considerados significativos que ocorrem na área em estudo são 

fruto de um conjunto de atividades que não são diretamente imputadas ao projeto em avaliação, 

pelo que, não cabe aqui identificar quaisquer medidas necessárias à mitigação dos impactes 

cumulativos existentes as quais terão que ser implementadas por outras entidades responsáveis pela 

gestão do território em questão. 

5.15 Síntese dos impactes do projeto 

A implantação do terminal ferroviário de mercadorias e do respetivo acesso rodoviário introduz 
um conjunto diversificado de impactes negativos sendo o mais relevante a alteração 
geomorfológica local que é considerada um impacte negativo muito significativo (permanente e 
não mitigável).  

Na fase de construção destaca-se ainda o impacte significativo ao nível da paisagem. Este impacte 
está diretamente relacionado com a alteração geomorfológica que exigirá um elevado número de 
maquinaria pesada e veículos de transporte de terras no local, com emissão de poeiras de um 
resultará na existência de algum caos local típico de uma intervenção desta dimensão. 

Verifica-se no entanto que a maior parte dos impactes que ocorrem durante a fase de construção 
são insignificantes ou pouco significativos, situação que se ficará a dever, entre outros aspetos já 
discriminados no presente relatório, às características geológicas e pedológicas do local, ao facto 
de se tratar de uma área relativamente degradada, maioritariamente ocupada por eucaliptal e 
unidades industriais, com uma rede hidrográfica incipiente e muito alterada na sua morfologia, 
não possuir valor conservacionista e se encontrar, em grande parte, afastada de recetores 
sensíveis. 

Contudo, apesar de alguns dos impactes negativos se considerarem pouco significativos, 
nomeadamente nas questões relacionadas com alterações locais de qualidade do ar e ambiente 
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sonoro, as quais que se refletem no bem estar da população mais próxima da obra, a intensidade 
desses impactes é avaliada como ‘média’ pelo que neste contexto não serão de desprezar, 
devendo aí ser adotadas as medidas de mitigação propostas no capítulo seguinte. 

Nesta fase também ocorrerão alguns impactes positivos significativos nomeadamente no que 
respeita ao emprego e à atividade económica. No Quadro 5.54 apresenta-se uma síntese dos 
impactes associados à fase de construção. 

Quadro 5.54- Síntese dos impactes decorrentes da implementação do projeto do terminal – fase de 
construção. 

Impacte  Atividade Duração Magnitude Intensidade Significância 

Emissões de CO2 
Desmatação 

Circulação de veículos  
Temporário Elevada Muito Baixa 

Pouco 
Significativo 

Afetação de património 
geológico 

Escavação Permanente Reduzida Muito Baixa  Insignificante 

Alteração geomorfológica Escavação e aterro Permanente Moderada Alta 
Muito 

Significativo 

Afetação geotécnica do 
maciço 

Escavação Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Diminuição da recarga 
aquífera 

Desmatação, 
terraplenagem, 

circulação de veículos 
pesados 

Temporário Reduzida Muito Baixa  Insignificante 

Risco de redução de caudais 
em captações 

Escavação Temporário Reduzida Muito Baixa  Insignificante 

Risco de contaminação das 
águas subterrâneas 

Circulação de veículos 
pesados 

Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Destruição/artificialização/ 
redimensionamento de troços 
da rede hidrográfica 

Terraplanagens Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Risco de colmatação de linhas 
de água 

Terraplanagens Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Alteração da qualidade da 
água 

Terraplanagens, 
circulação veículos 

pesados 
Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Degradação da qualidade do 
ar 

Circulação de veículos 
pesados 

Temporário Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Terraplenagens Temporário Reduzida Média 
Pouco 

significativo 

Alteração dos níveis sonoros 

Desmatação, 
Terraplanagens, 

circulação veículos 
pesados, 

infraestruturação da 
área, 

Temporário Reduzida Média 
Pouco 

significativo 

Alteração da qualidade dos 
solos 

Circulação de veículos 
pesados 

Temporário Reduzida Muito Baixa Insignificante 

Destruição das características 
morfológicas/aptidão dos 
solos através da sua 
impermeabilização 

Escavação e aterros 
Pavimentação 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Destruição das comunidades 
vegetais 

Desmatação, 
escavação e aterro 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Redução da taxa 
fotossintética, maior 
suscetibilidade a doenças 

Terraplenagens, 
circulação de veículos  

Temporário Reduzida Muito Baixa Insignificante 
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Impacte  Atividade Duração Magnitude Intensidade Significância 

Promoção de povoamento de 
sobreiro 

Enquadramento 
paisagístico 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Destruição dos biótopos da 
fauna 

Desmatação Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Perturbação/efeito de 
exclusão sobre a fauna  

Desmatação, 
Terraplenagens, 

Circulação de 
veículos, 

infraestruturação da 
área, presença de 

operários 

Temporário Reduzida Baixa Insignificante 

Mortalidade de indivíduos de 
fauna 
(atropelamento/colisão) 

Circulação de veículos Temporário Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Degradação da paisagem 

Desmatação, 
Terraplenagens, 

circulação de veículos; 
infraestruturação 

Temporário Reduzida Alta Significativo 

Afetação de ocorrências de 
caráter etnográfico 

Desmatação, 
Terraplenagens, 

circulação de veículos 
Permanente Moderada Baixa 

Pouco 
Significativo 

Fomento do emprego 
Atividades 

construtivas 
Temporário Moderada Média Significativo 

Dinamização da atividade 
económica 

Atividades 
construtivas 

Temporário Moderada Média Significativo 

Degradação das condições 
ambientais/bem-estar da 
população local 

Desmatação, 
Terraplenagens, 

circulação de veículos 
Temporário Reduzida Média 

Pouco 
Significativo 

Alteração das condições de 
circulação rodoviária 

Circulação de veículos Temporário Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Afetação do regime de 
propriedade 

Desmatação 
Terraplenagens, 

infraestruturação 
Permanente Moderada Baixa  

Pouco 
Significativo 

Legenda de cores: 
 Impactes positivos insignificantes   Impactes negativos insignificantes 

 Impactes positivos pouco significativos  Impactes negativos pouco significativos 

 Impactes positivos significativos  Impactes negativos significativos 

 Impactes positivos muito significativos  Impactes negativos muito significativos 

Além dos impactes sistematizados no Quadro acima e que estão diretamente relacionados com a 
obra do terminal ferroviário, há também a salientar os impactes resultantes da beneficiação da 
via de acesso. Em geral os impactes da obra da via de acesso estão associados ao mesmo tipo de 
atividades que provocam impactes na área do terminal. No entanto, face à muito menor 
dimensão desta obra, que acaba por ser uma extensão natural da obra do terminal, a maioria dos 
impactes negativos são insignificantes ou pouco significativos. Na área do acesso apenas ocorre 
um impacte significativo o qual tem a ver com a sobreposição de dois pequenos troços do acesso 
à Reserva Agrícola Nacional. Apenas por esse facto, face aos critérios adotados, se considerou que 
o impacte é significativo. Trata-se no entanto de uma obra pública cujo traçado proposto na 
Planta de Ordenamento do PDM até ocupa mais área de RAN que a solução agora proposta. 

Na fase de funcionamento destaca-se a existência de dois impactes negativos significativos ambos 
de muito difícil mitigação tendo em conta as ações que lhe estão inerentes: alteração paisagística 
desta área devido à total artificialização do local/presença e funcionamento de diversos 
equipamentos sobre uma plataforma de aterro que em alguns troços se encontra bastante 
desnivelada em relação à linha do Minho, e da alteração dos níveis de qualidade do ar que resulta 
do incremento de veículos pesados nas vias rodoviárias locais. 
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Além destes destaca-se também o impacte muito significativo que ocorrerá ao nível da alteração 
dos níveis sonoros locais, em 2031, sobretudo no período noturno junto dos recetores sensíveis 
mais próximos. A este nível a implementação de um conjunto de medidas poderá contribuir para 
mitigar esse impacte. 

Em algumas situações a intensidade e significado do impacte tenderá a agravar-se à medida que a 
atividade do terminal vai aumentando (movimentos de contentores, veículos e comboios), pelo 
que os impactes mais significativos ocorrem no cenário simulado para o ano 2031. 

Nesta situação inclui-se, por exemplo, as questões relacionadas com o ruído e com a consequente 
alteração do bem-estar da população local, sobretudo dos recetores mais próximos. 

Ocorrerá ainda um conjunto mais diverso de impactes negativos sobre outras componentes mas 
que serão pouco significativos ou até mesmo insignificantes (alterações de qualidade da água, 
alterações hidrológicas, perturbações de fauna). 

Ao nível do acesso, a presença da nova via requalificada não apresenta impactes negativos 
relevantes, contribuindo inclusive para o melhoramento da acessibilidade local bem como das 
condições de drenagem de águas pluviais que atualmente provocam constrangimentos a jusante. 

A implantação do terminal traduzir-se-á num conjunto de impactes positivos sendo os mais 
significativos os relacionados com o emprego (postos de trabalho criados) e com a dinamização 
da atividade económica. 

No Quadro 5.55 apresenta-se uma síntese dos impactes associados à fase de funcionamento. 

Quadro 5.55- Síntese dos impactes decorrentes da implementação do terminal ferroviário – fase de 
funcionamento. 

Impacte  Atividade Duração Magnitude Intensidade Significância 

Emissões de CO2 
Funcionamento do 

terminal 
Permanente Elevada Muito Baixa 

Pouco 
Significativo 

Risco de diminuição da 
recarga aquífera 

Presença do terminal 
(área 

impermeabilizada) 
Permanente  Moderada Muito Baixa Insignificante 

Risco de sobre-exploração 
de água subterrânea  

Presença terminal 
(rega, lavagens, rede 

incêndio) 
Ocasional Moderada Muito Baixa Insignificante 

Risco de contaminação 
das águas subterrâneas 

Circulação de veículos 
pesados, máquinas e 

comboios 
Presença terminal 

(posto de 
abastecimento, parque 

de substâncias 
perigosas) 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Alteração da qualidade da 
água superficial 

Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Alteração hidrológica nas 
linhas de água a jusante 

Presença terminal (área 
impermeabilizada) 

Ocasional Moderada Baixa 
Pouco 

Significativo 

Degradação da qualidade 
do ar 

Circulação de veículos Permanente Moderada Média Significativo (1) 

Alteração dos níveis 
sonoros 

Funcionamento do 
terminal 

Permanente Moderada Alta 
Muito 

Significativo (2) 

Perturbação/efeito de 
exclusão sobre a fauna  

Funcionamento do 
terminal 

Permanente Moderada Baixa  
Pouco 

Significativo 

Mortalidade de indivíduos 
de fauna 
(atropelamento/colisão) 

Circulação de veículos 
pesados 

Permanente Moderada Baixa  
Pouco 

Significativo 

Alteração paisagística Presença do terminal Permanente Moderada Média Significativo 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 353 de 398 

Impacte  Atividade Duração Magnitude Intensidade Significância 

Fomento do emprego 
Funcionamento do 

terminal 
Permanente Moderada Média Significativo 

Dinamização da atividade 
económica 

Funcionamento do 
terminal 

Permanente Elevada  Média 
Muito 

Significativo 

Alteração das condições 
de circulação rodoviária 

Circulação de veículos  Permanente Moderada Baixa 
Pouco 

significativo 

Afetação do bem-estar do 
comunidade local 

Circulação de veículos 
Funcionamento do 

terminal 
Permanente Moderada Média Significativo 

Legenda de cores: 
 Impactes positivos insignificantes   Impactes negativos insignificantes 

 Impactes positivos pouco significativos  Impactes negativos pouco significativos 

 Impactes positivos significativos  Impactes negativos significativos 

 Impactes positivos muito significativos  Impactes negativos muito significativos 

Notas: 

(1) Significativo em 2031. No primeiro ano de funcionamento é pouco significativo. Contudo, com o 
incremento de veículos a circular no ano horizonte o impacte é significativo 

(2) Muito significativo em 2031 no período noturno em dois dos pontos (a sul e nascente). No primeiro ano 
de funcionamento é significativo num dos pontos (a sul). Contudo, com o incremento da movimentação de 
contentores e comboios durante a noite no ano horizonte o impacte passa ser muito significativo.  

 

6. Identificação de riscos 

De seguida apresenta-se uma análise no que respeita aos riscos de acidentes graves ou a catástrofes 
aos quais o projeto possa ser vulnerável. Neste quadro foi adotada a seguinte abordagem 
metodológica: 

▪ Análise da existência de riscos com origem em fenómenos e ações externas ao projeto (não 
imputadas diretamente ao projeto) com potencial de afetar o próprio projeto ou do projeto 
exponenciar a sua ocorrência, traduzindo-se em impactes para o ambiente; 

▪ Análise da existência de riscos com origem direta no projeto, incluindo-se aqui a análise 
do enquadramento do Projeto nos regimes legais referidos no n.º 9 do Anexo V do regime 
jurídico de avaliação de impacte ambiental, nomeadamente no Decreto-Lei n.º150/2015, de 
5 de agosto. No Anexo XIII do Volume III apresenta-se a análise realizada tendo em conta a 
atividade do projeto e as substâncias presentes. 

A presente análise não inclui referências aos riscos de segurança relativos à execução dos trabalhos, 
segurança interna e respetivas medidas, seja na fase de construção seja na fase de funcionamento na 
medida em que estes casos apresentam enquadramentos próprios fora do âmbito da avaliação de 
impacte ambiental. 

6.1 Riscos exteriores ao projeto 

O Projeto em causa, pela sua tipologia e características e tal como já foi sendo abordado ao longo das 
componentes ambientais estudadas nas secções anteriores, não apresenta riscos significativos em 
termos ambientais. De seguida apresenta-se uma análise baseada em situações extremas de origem 
externa ao projeto e que podem causar impactes quer no ambiente quer na infraestrutura (projeto) 
propriamente dita. 
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Neste tópico tem-se em consideração a análise da localização do projeto tendo em conta os riscos 
identificados pelo Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC), e que se consideram poder 
ter significado para o projeto em análise. 

No PMEPCVNF são consideradas três tipologias de risco, que se distinguem pelas causas que podem 
estar na sua origem, designadamente (Figura 6.1): 

▪ Riscos naturais – acontecimentos em que o acidente grave ou catástrofe tem origem em 
causas naturais; 

▪ Riscos antrópicos – fenómenos que tem origem em ações humanas, sendo os mais 
frequentes os riscos tecnológicos que resultam sobretudo do desrespeito das regras de 
segurança; 

▪ Riscos mistos – situações que apresentam causas combinadas na sua origem, ou seja, 
para a sua ocorrência contribuíram causas naturais e ações humanas. 

Do total de riscos listados no PMEPC apenas se consideram os riscos para os quais o projeto, 
tendo em conta as suas características e enquadramento local, apresenta potencial para agravar o 
risco ou aos quais o projeto possa ser vulnerável. Nestas condições identificam-se os seguintes 
perigos – situações que decorrem das próprias características e localização do projeto - que 
potencialmente podem resultar em alguns dos riscos acima identificados: 

▪ Presença de aterros; 

▪ Presença de áreas impermeabilizadas; 

▪ Localização em área envolvida por floresta. 

 

Figura 6.1- Riscos antrópicos naturais e mistos (Fonte PMEPCVNF): 

Quadro 6.1- Identificação dos perigos e respetivos riscos devido a situações externas ao projeto. 

Perigos Causas de acidente Risco 

Presença de aterros 
Microinstabilidade geológica local 

Situações de precipitação intensa 
Movimentos de massa 

Presença de áreas 
impermeabilizadas  

Situações de precipitação intensa Cheias e inundações 

Envolvente florestal 

Temperaturas extremas/Baixa humidade 
atmosférica 

Trovoadas 

Atividade humana na envolvente 

Incêndio florestal 
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Movimentos de massa 

Atualmente, apesar de na área de implantação do projeto existirem zonas com declives bastante 
elevados não existem registos de movimentos de massa. Estes declives são mais significativos na 
zona norte do local de implantação do projeto e na zona poente na encosta que futuramente será 
ocupada por uma área verde. 

Destaca-se no entanto a presença de um extenso aterro junto à rua das 7 Fontes, no limite da 
área de implantação do terminal. Esse aterro resulta da deposição de terras e rochas 
provenientes de outros locais, provavelmente de operações de escavação para implantação de 
industrias na área envolvente. A presença desse aterro resulta na existência de dois taludes 
bastante altos do lado nascente e norte do aterro, verificando-se atualmente, em alguns pontos, 
a existência de forte erosão dos taludes, com arrastamento de sólidos para as cotas mais baixas 
da área adjacente. 

Tendo em conta que a vegetação, face à natureza dos sedimentos ainda não se instalou 
completamente, é expectável que continuem a ocorrer arrastamento de sólidos sempre que a 
precipitação é mais intensa. 

Na confluência do terminal com os referido taludes o projeto prevê a implantação de um muro 
contenção (betão armado e/ou gabiões) evitando assim a afetação do projeto pela situação 
descrita. Este muro funciona como medida de adaptação do próprio projeto ao risco existente. 
Esta situação pode ser visualizada nos perfis transversais de terraplenagens P23 a P28 
apresentados no Anexo II.K no Volume III. 

Cheias e inundações 

A jusante do projeto localiza-se o vale do rio Pelhe que é por natureza um vale inundável. Contudo, 
independentemente da cota de cheia do rio a área do projeto localiza-se a uma cota bastante superior 
que em caso algum será afetado pelo leito de inundação do rio Pelhe. 

De referir que atualmente na área do projeto existem 6 passagens hidráulicas sobre a Linha do Minho 
que permitem o escoamento dos caudais afluentes de montante, não existindo aí registos de 
inundações. De acordo com o estudo hidráulico realizado (Anexo VII.A do Volume III) as PHs possuem 
capacidade suficiente de vazão para os caudais afluentes que na situação atual quer na situação futura 
não sendo assim o projeto vulnerável a este risco. 

Incêndio Florestal 

O PMEPC identifica os incêndios florestais ao nível dos riscos mistos.  

O Plano Municipal de defesa da florestas contra incêndio foi aprovado em 2014 (2ª geração) não 
existindo à presente data um novo Plano (3ª geração) o qual deverá obter parecer vinculativo do 
ICNF27. 

De acordo com a carta de condicionantes do PDM relativa à perigosidade de incêndio florestal, verifica-
se que uma parte significativa da área de intervenção e área adjacente apresenta perigosidade de 
incêndio florestal muito alta (Figura 4.54 no capítulo 4.8.3), sendo que a classe muito alta se prolonga 
para a zona poente do projeto a uma zona de eucaliptal de cotas mais elevadas pelo que este será o 
perigo mais eminente presente na área de estudo. 

A este nível, para a zona em causa, o projeto contempla a criação de uma área verde de 
enquadramento que prevê a eliminação do eucaliptal e das espécies invasoras e a plantação na orla do 
terminal de sobreiros e carvalhos, estes com maior resiliência aaos incêndios. Prevê-se assim que a 
eliminação do estrato arbóreo de eucalipto nessa área mitigue de forma significativa o risco de incêndio 
nessa área. 

                                                 
27 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/planos/PMDFCI/resource/doc/ps/PMDFCI-ponto-situacao-31jan2020.pdf 

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/planos/PMDFCI/resource/doc/ps/PMDFCI-ponto-situacao-31jan2020.pdf
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Acresce ainda o facto do projeto contemplar a implantação de uma rede de combate a incêndio que 
cobre toda a área do terminal. Assim, caso ocorra alguma ignição na área, ou nas proximidades, 
existirão no local meios imediatos para o combate ao incêndio. 

O restabelecimento de um caminho vicinal pela periferia do terreno (Capítulo 3.5.3), exatamente nessa 
área de elevado risco de incêndio permitirá, por um lado, funcionar como corta fogo (o caminho terá 
um perfil transversal de 5 m e, por outro, permitir que viaturas de combate a incêndio possam 
facilmente aceder a essa área. 

Com base no descrito acima, de seguida apresenta-se uma súmula da vulnerabilidade do projeto 
aos riscos identificados bem como do seu contributo para o agravamento de situações de risco. 

Quadro 6.2- Identificação dos perigos e respetivos riscos devido a situações externas ao projeto. 

Risco Projeto agrava o risco existente? Projeto é Vulnerável? 

Movimentos de massa Não 
Parcialmente, pelo que o projeto 
contempla medida de adaptação 

Cheias e inundações Não Não 

Incêndios florestais Não 

Parcialmente, pelo que contempla 
espaço verde de enquadramento 

adaptado e rede de combate a 
incêndio 

6.2 Riscos associados ao projeto 

O projeto propriamente dito poderá induzir um conjunto de riscos quer durante a fase de 
construção quer durante a fase de funcionamento. 

No Quadro 6.3 identificam-se os perigos relacionados com o projeto (fases de construção e 
funcionamento). 

Quadro 6.3- Identificação dos perigos e respetivos riscos diretamente associados ao projeto. 

Fase Perigos Causas de acidente Risco 

Fase de 
construção 

Escavações e aterros 
Presença de taludes ainda não 
consolidados 

Movimentos de massa 

Presença de máquinas e 
equipamentos  

Fuga ou derrame de substâncias 
poluentes 

Contaminação de massas 
água, solos. 

Presença de máquinas e 
equipamentos e pessoas 

Emissão de faúlhas durante o 
processo de desmatação/beatas 
de cigarro 

Incêndio Florestal 

Circulação rodoviária 
Acréscimo de tráfego, sobretudo 
de tráfego pesado 

Acidentes rodoviários 

Fase de 
funcionamento 

Presença/parqueamento 
de substâncias perigosas 

Fuga ou derrame de substâncias 
poluentes 

Contaminação de massas 
água, solos 

Presença de área 
impermeabilizada 

Situações de precipitação intensa Cheias e inundações 

Circulação rodoviária 
Acréscimo de tráfego, sobretudo 
de tráfego pesado 

Acidentes rodoviários 
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6.2.1 Fase de construção 

6.2.1.1 Movimentos de massa 

A implementação do projeto resulta numa intensa movimentação de terras existindo um elevado 
volume de escavações e aterros. As escavações a realizar resultarão na presença de patamares 
seguidos de taludes que em geral serão de natureza rochosa. Ver por exemplo perfis 
apresentados nas Figuras 3.11, 3.12 e 3.13 do capítulo 3.3 nos quais é visível a criação de 
patamares. 

Especial atenção deve ser dada à área do extremo norte do terminal onde se implantam as linhas 
de manobra/inversão de locomotivas onde atualmente já existem taludes de natureza rochosa 
resultantes da construção da linha do Minho. Nesse troço a implantação das linhas de manobra 
ficará a uma cota inferior à própria linha do Minho. Aí serão construídos muros em cortinas de 
estacas para suportar no seu tardoz o corte do talude existente da linha do Minho. As estacas 
serão prolongadas abaixo do terreno natural, na frente da cortina, tendo o prolongamento 3,50 m 
de profundidade. As ancoragens têm a inclinação de 30⁰. Entre estacas é instalado um geodreno 
vertical com 50 mm de diâmetro que se liga, na base, ao sistema de drenagem da via-férrea. 

Do lado oposto o desnível é vencido através de taludes com implantação de patamares no maciço 
rochosos que permitem minimizar o risco de ocorrência de movimentos de massa (Figura 6.2, 
Figura 6.3, Anexo II.J e Anexo II.K no Volume III). Estes taludes serão dotados de rede de 
drenagem de pluviais e em alguns casos onde o maciço rochoso apresentar menos compacidade, 
por questões de segurança, estes serão protegidos e reforçados com recurso a um sistema 
constituído por pregagens e rede de proteção. Na base do talude, a cerca de 1,5 m de altura, 
serão executados drenos (geodrenos). 

 

Figura 6.2- Perfil 82. 
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Figura 6.3- Perfil 88. 

 

Noutros troços serão efetuados aterros aumentando de forma significativa as cotas atuais de 
alguns locais nomeadamente na zona sul do projeto junto à linha do Minho. Nestes casos, o 
aumento de cota resultará na criação de desníveis entre a plataforma de projeto e a área 
envolvente. Esses desníveis, no extremo sul do projeto poderão alcançar os 10 m. Ver por 
exemplo os perfis apresentados nas Figuras 3.9 e 3.10 do capítulo 3.3 nos quais é visível a criação 
de aterro e os Anexos II.J e Anexo II.K no Volume III). 

Nesses locais prevê-se a construção generalizada de muros de gabiões que terão como função 
suportar o aterro lateral com formação de talude. As secções de gabiões serão executadas em 
malha de aço com proteção contra a corrosão, e preenchidas com material rochoso. 

A definição dos muros com recurso a gabiões teve como condicionante o limite da altura dos 
respetivos muros e, por outro lado, as condicionantes de espaço disponível para a sua construção. 

No tardoz do muro está prevista a execução de uma valeta de forma a drenar as águas que afluem 
à face do talude. 

Existem algumas situações pontuais onde, por condicionantes locais ou pela altura necessária 
para o muro, não é possível implementar a construção dos muros em gabiões pelo que, para 
essas situações, se optou por definir muros em betão armado de construção tradicional. 

Tendo em conta que antes da realização do aterro se procede à colocação dos muros de 
contenção (gabiões ou betão) e depois é que se procedem aos aterros (devidamente 
compactados e estabilizados) nos tardoz dos muros o risco de virem a ocorrer deslizamentos de 
taludes do aterro durante a fase de construção para a área adjacente, nomeadamente para a rua 
das 7 Fontes e para a Linha do Minho fica mitigado. 
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6.2.1.2 Contaminação de massas de água 

A utilização de um elevado número de viaturas e máquinas apresenta do risco de virem a ocorrer 
pequenos derrames (óleos e combustíveis). Estes aspetos foram devidamente avaliados nos 
capítulos referentes aos solos e recursos hídricos verificando-se que se tratam de situações 
pontuais, que poderão ser evitadas pela adoção de boas práticas ambientais em obra (operações 
programadas de manutenção de veículos e maquinaria, existência no local de meios que permitam 
controlar derrames acidentais). 

6.2.1.3 Incêndio Florestal 

No decurso da obra, sobretudo no início da mesma aquando da realização da desmatação, poderá 
ocorrer o risco de incêndio provocado pela presença de um elevado número de maquinaria e até 
pela presença de um elevado número de operários (fatores de risco). Tratando-se de uma área 
florestal com elevada densidade de vegetação este aspeto deverá ser devidamente atendido 
durante a fase de obra com regras claras relativa à interdição de foguear, fumar, utilização de 
equipamentos apropriados, presença local de meios rápidos de intervenção para controlo de 
eventuais focos de ignição. 

6.2.1.4 Acidentes rodoviários 

Durante a fase de construção existirá um incremento de tráfego pesado nas vias rodoviárias 
adjacentes nomeadamente do tráfego de veículos pesados que transportarão o elevado volume 
de terras e rochas sobrantes do processo de escavação até ao local de depósito em aterro 
licenciado para o efeito que se localiza em Fafe a 48 km de distância do local da obra. Este tráfego 
poderá induzir pontualmente a ocorrência de acidentes rodoviários ao longo do trajeto a utilizar. 
A mitigação deste risco poderá ser alcançada por uma especial sensibilização dos motoristas 
envolvidos na utilização preferencial da rede de autoestradas as quais apresentam melhores 
condições para circulação em segurança. 

Salienta-se que a própria beneficiação da via de acesso é realizada em via atualmente utilizada 
pela população residente, ainda que em pequena escala devido ao facto de se encontrar muito 
degradada. Os riscos de ocorrência de acidentes serão particularmente relevantes ao longo desta 
via pelo que em fase de obra o seu uso deverá ser fortemente condicionado de forma a prevenir 
eventuais acidentes. 

6.2.2 Fase de funcionamento 

6.2.2.1 Contaminação de massas de água e solos 

Durante a fase de funcionamento existem algumas áreas nas quais se encontram substâncias 
perigosas: posto de abastecimento de gasóleo, área de armazenagem de contentores com 
substâncias perigosas e oficina. 

Neste contexto importa avaliar a aplicabilidade do Decreto-Lei n.º150/2015, de 5 de agosto. Este 
diploma aplica-se a todos os estabelecimentos onde estejam presentes determinadas substâncias 
perigosas, em quantidades iguais ou superiores às indicadas no Anexo I do referido diploma. 
Enquadram-se neste Decreto-Lei as substâncias perigosas integradas na parte 1 e 2 do mesmo 
anexo. Em função da quantidade e tipologia de substâncias perigosas passíveis de se encontrarem 
presentes no estabelecimento, este pode enquadrar-se no nível superior ou no nível inferior. 

No Terminal do Lousado as atividades de transporte e parqueamento temporário intermédio de 
substâncias e misturas perigosas, por via ferroviária interior, incluindo as atividades de carga e 
descarga e a transferência para e a partir de outro meio de transporte nos cais e estações 
ferroviárias de triagem, enquadram-se nas exclusões da alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 150/2015. Assim, conclui-se que as atividades desenvolvidas no Terminal do 
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Lousado não são abrangidas pelo regime de Prevenção de acidentes Graves, mas são abrangidas 
pelo Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas. 

Não obstante essa situação foi realizada uma análise de risco focada nas substâncias perigosas 
presentes na área do terminal quer na fase de construção quer na fase de funcionamento. A 
referida análise encontra-se desenvolvida no Anexo XIII do Volume III. 

Com base nas características do projeto, nomeadamente num conjunto de medidas de contenção 
já contempladas pelo projeto e das próprias características da área de estudo, verifica-se que na 
fase de funcionamento o risco está associado sobretudo à operação do posto de combustível e ao 
parqueamento de substâncias perigosas/movimentação de cargas. Em qualquer um dos casos os 
impactes associados serão pouco significativos. 

6.2.2.2 Cheias e inundações 

O projeto incrementará de forma significativa a área impermeabilizada o que se traduzirá num 
incremento da escorrência superficial em detrimento da infiltração. Segundo o estudo hidráulico 
realizado (Anexo VII.A do Volume III) existirá um incremento do escoamento em 4 das 6 passagens 
hidráulicas existentes sob a linha do Minho mas todas elas possuem capacidade de vazão suficiente. 
Desta forma tendo em conta as cotas de implantação do projeto, a rede de drenagem pluvial proposta 
pelo projeto, mesmo em situações de precipitação intensa não será expectável a que o projeto seja 
afetado por inundaçoes. Há no entanto que garantir que a rede de drenagem se mantém limpa (sem 
entupimentos). 

No capítulo do recurso hídrico superficial (capítulo 5.5) foi ainda analisado o incremento de caudais 
resultantes da alteração de uso do solo na área do projeto sobre o escoamento do rio Pelhe, 
nomeadamente em relação à capacidade de vazão das passagens hidráulicas existentes. O exercício 
realizado concluiu que nas passagens analisadas o projeto não incrementa de forma significativa o 
volume a escoar não se identificando assim qualquer risco de submersão adicional dessas passagens 
com origem no projeto. 

6.2.2.3 Acidentes rodoviários 

Os acidentes rodoviários têm causas múltiplas e, em muitos casos, vários fatores concorrem para a sua 
ocorrência nomeadamente as falhas humanas, deficiências nas rodovias e deficiências nos veículos. 

O funcionamento do terminal resulta num incremento de tráfego pesado para transportar os 
contentores, nas vias rodoviárias da região sendo o ponto de origem o prório terminal a partir do qual 
os veículos acedem à rua das 7 Fontes e posteriormente à EN14 até atingirem os locais de destino final 
muitos dos quais serão a partir da rede de autoestradas presente na envolvente (A3 e A7). 

No âmbito da presente análise o maior constrangimento à circulação será a rede rodoviária mais 
próxima. Contudo, de acordo com o estudo de tráfego realizado (TIS & MEDWAY, 2020) o tráfego 
gerado pelo terminal ferroviário não é suscetível de degradar significativamente o nível de desempenho 
da rede rodoviária envolvente face ao cenário ‘sem empreendimento’ não sendo assim expectável o 
incremento relevante do risco de acidentes.  

Cabe referir que inclusivamente, a intervenção a realizar ao nível da via de acesso ao terminal, ao 
prever a implementação de uma rotunda na interseção da rua das 7 Fontes com a Rua das Cavadas e 
Rua Continental Mabor contribui para melhorar as condições de circulação nesse local nas horas de 
ponta o que se poderá poderá refletir numa diminuição do risco de acidente neste cruzamento. 

Esta situação torna-se relevante na medida em que no cenário ‘sem empreendimento’ e portanto sem 
a alteração geométrica para rotunda, verifica-se que as condições futuras de circulação neste local se 
deterioram e que se agravam os atrasos atualmente existentes nos movimentos com origem na Rua 
Continental Mabor, com níveis de serviço F.  
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7. Medidas de Mitigação e Recomendações 

Segundo os Princípios da Melhor Prática em Avaliação de Impacte Ambiental (IAIA/IEA, 199928) “o 
processo de AIA deve providenciar a mitigação e a gestão de impactes - para estabelecer as medidas 
necessárias para evitar, minimizar ou compensar os impactos adversos previstos e, quando adequado, 
para incorporar estas medidas num plano ou num sistema de gestão ambiental”. 

"Mitigação" inclui: 

▪ Evitar o impacte através da não realização de determinada ação ou partes de uma ação; 

▪ Minimizar os impactes através da limitação do grau ou magnitude da ação ou da sua 
concretização; 

▪ Retificar o impacte através da reparação, reabilitação ou restauro do ambiente afetado; 

▪ Reduzir ou eliminar o impacte ao longo do tempo através de operações de preservação ou 
manutenção durante o tempo de vida da ação; 

▪ Compensar o impacte através da relocalização ou da criação de recursos ou ambientes de 
substituição. 

De acordo com esta definição, as medidas de mitigação incluem medidas preventivas (que pretendem 
evitar um impacte), medidas minimizadoras (que pretendem reduzir um impacte) e medidas 
compensatórias (que pretendem compensar um impacte não evitável). 

Face à avaliação de impactes realizada no capítulo anterior apresenta-se de seguida um conjunto de 
medidas de mitigação que incluem medidas preventivas e medidas minimizadoras do impacte. 

As medidas preventivas e de minimização serão apresentadas de acordo com as seguintes fases: 

▪ Pré-construção 

▪ Construção; 

▪ Funcionamento; 

▪ Desativação. 

No Capítulo 7.2 far-se-á a correspondência de cada uma das medidas propostas com o fator ambiental 
cujo impacte se pretende mitigar. 

7.1 Lista de medidas propostas 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 
obra bem como as que vierem a resultar do processo de decisão nomeadamente da Declaração de 
Impacte Ambiental, deverão ser incorporadas no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(PAAO), o qual deverá integrar o caderno de encargos da empreitada. 

7.1.1 Pré-construção 

No período que antecede o início das obras propriamente ditas devem ser implementadas as 
seguintes medidas: 

▪ Apresentar requerimento junto da Direção Regional de Agricultura a solicitar 
autorização para o corte/arranque dos sobreiros de acordo com o estipulado pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 
de junho; 

                                                 
28 IAIA – International Association for Impact Assessment / IEA - Institute of Environmental Assessment 1999 Environmental Impact Assessment 
Best Practice Principles. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment (disponível em www.iaia.org). Tradução portuguesa 
disponível em www.redeimpactos.org. 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2001.121A&iddip=20011616
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▪ Apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente o título de utilização dos recursos 
hídricos relativamente às linhas de água intervencionadas, nos termos e condições 
previstas na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

▪ Embora o local de depósito a utilizar para o volume excedente de terras e rochas 
resultantes das operações de escavação e aterro se encontrar definido (aterro de 
resíduos inertes em Fafe) tendo em conta a elevada distância do mesmo em relação ao 
local do projeto, deverão ser desenvolvidos esforços em conjugação com a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão para identificar outros locais mais próximos os 
quais, estando em fase de obra licenciada, necessitem de materiais para a realização de 
aterro; 

▪ Divulgar o cronograma de execução da obra às populações da área envolvente ao 
projeto (através das Junta de Freguesia de Lousado, Junta de Freguesia de Esmeriz e 
Cabeçudos e Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão). A informação 
disponibilizada deve incluir o objetivo, a localização da obra, as principais ações a 
realizar, a respetiva calendarização (início e fim previsível da obra) e contactos 
(telefónico, email) do responsável da obra para obtenção de esclarecimentos de dúvidas 
e envio de eventuais reclamações por parte da população. Esta divulgação poderá ser 
realizada através de documento informativo (cartaz, folhetos) a disponibilizar nas Juntas 
de Freguesia e na Câmara Municipal.  

▪ Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas 
e atendimento de eventuais reclamações recebidas no decurso da obra; 

▪ Realizar ações de formação/sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na obra, relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos 
trabalhos, às ações suscetíveis de causarem impactes e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Estas 
ações deverão ser realizadas por um Técnico de Ambiente sempre que há entrada de 
novos funcionários e/ou sub empreiteiros na obra e, no mínimo, deverão abranger os 
seguintes conteúdos: 

o Apresentação das medidas de mitigação emanadas da DIA e constantes do PAAO; 

o Procedimentos ambientais a executar nas diferentes fases de obra; 

o Normas de utilização do espaço de obra e do estaleiro; 

o Controlo da produção de resíduos; 

o Procedimentos de separação e armazenamento temporário de resíduos no estaleiro; 

o Forma de atuação em situações de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis 
e óleos. 

▪ Proceder à delimitação do perímetro da área a intervencionar (fitas de sinalização de 
obra); 

▪ Colocar sinalização adequada nos sobreiros existentes na área de enquadramento 
paisagístico na qual não ocorrerão mobilizações de terras mas onde existirá o corte dos 
eucaliptos e o controlo da vegetação exótica invasora. Esta sinalização deve ser colocada 
também nos exemplares em que, apesar de estarem fora da área de intervenção direta, 
exista alguma suscetibilidade de serem afetados (ramadas e raízes). Especial atenção 
deve ser dada ao núcleo existente nos limites da propriedade na qual será realizado o 
restabelecimento do caminho vicinal (Figura 7.1); 
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Figura 7.1- Localização dos sobreiros que devem ser previamente sinalizados para compatibilização com o projeto. 

▪ Colocar painéis informativos em locais estratégicos da área envolvente com indicação 
dos objetivos, prazo de execução da empreitada e número de contacto para 
informações/reclamações. Os locais em causa deverão ser na zona norte, em 
Esquinheira junto ao viaduto que atravessa a linha do Minho, na zona sul, no início da 
rua das 7 Fontes e na rua das Cavadas, no início do local de beneficiação da via de 
Acesso (Figura 7.2); 

▪ Elaboração de ‘registo e memória descritiva’ da ocorrência ‘conjunto de muros’ 
presente ao longo de vários dos caminhos vicinais existentes no interior da área de 
implantação do projeto. Este estudo deve ser elaborado por um Arqueólogo; 

▪ Colocar sinalização adequada identificando a localização da ocorrência ‘Mina de água’ 
de forma a acautelar a sua proteção no decurso dos trabalhos de restabelecimento do 
caminho vicinal na periferia poente do terminal (Figura 7.2); 

▪ Colocar sinalização adequada com faixa de proteção ao poço identificado no interior da 
área de intervenção garantindo a proteção física e funcional da estrutura existente 
garantindo que a mesma não é afetada pela obra e se manterá ativa após o término da 
mesma (Figura 7.2); 
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▪ Colocar sinalização adequada com faixa de proteção à nascente das 7 Fontes (junto à via 
de acesso) garantindo a proteção física e funcional da nascente e garantindo que a 
mesma não é afetada pela obra e manterá a continuidade com a linha de água aí 
existente (Figura 7.2); 

▪ Proceder ao restabelecimento do caminho vicinal (Figura 7.2) antes da supressão do 
troço coincidente com a área de implantação do terminal ferroviário. 

 
Figura 7.2- Localização proposta para os painéis informativos e localização das captações de água a sinalizar por 

forma a garantir a sua preservação. 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 365 de 398 

▪ Proceder à recolha, triagem e encaminhamento para operador licenciado dos resíduos 
existentes ao longo de alguns dos caminhos vicinais que atravessam a área: resíduos de 
construção e demolição (restos de tijolos, telhas, ladrilhos), veículos em fim de vida 
(partes metálicas, plásticos, pneus, para-choques), material elétrico e eletrónico 
(eletrodomésticos velhos). 

7.1.2 Fase de Construção 

As medidas propostas para implementar na fase de construção encontram-se organizadas de 
acordo com a ação de projeto suscetível de causar impacte, facilitando desta forma a sua 
implementação no terreno. Estas medidas devem ser incorporadas no Programa de 
Acompanhamento Ambiental de Obra. As ações consideradas para efeitos de implementação das 
medidas são: 

▪ Desmatação; 

▪ Terraplenagens: escavação e aterro; 

▪ Circulação de máquinas e veículos; 

▪ Estaleiro; 

▪ Gestão de resíduos. 

Para além das medidas que se podem organizar em função da atividade desenvolvida propõe-se 
um conjunto de medidas que são transversais ao desenvolvimento da obra e que se denominam 
por medidas de caráter geral bem como as medidas correspondentes à fase final de obra onde se 
incluirá a limpeza da área e a implementação do projeto de integração paisagística. 

Medidas de caráter geral 

Como medidas de minimização de carácter geral apontam-se as seguintes: 

▪ Assegurar a manutenção da limitação da área afeta ao projeto, garantindo que não 
ocorre qualquer afetação de solos e vegetação além do estritamente necessário; 

▪ Nos extremos norte e sul da área de intervenção, ou seja, nas proximidades dos 
recetores sensíveis os trabalhos de construção e circulação de veículos pesados devem 
decorrer apenas no período diurno, das 8 às 20 horas em dias úteis (Figura 7.3); 

▪ Nos períodos secos e ventosos deve proceder-se à aspersão regular e controlada de 
água nas zonas de trabalho não pavimentadas onde ocorre mobilização de terras e 
circulação de veículos pesados; 

▪ Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção; 

▪ Garantir a presença em obra apenas de veículos com manutenção e revisão periódica 
em dia, de forma a manter as normais condições de funcionamento; 

▪ Assegurar o escoamento natural da área de intervenção em todas as fases de 
desenvolvimento da obra evitando situações de obstrução e de assoreamento; 

▪ Garantir que nos pontos de descarga das águas de drenagem da obra, em especial em 
época de chuvas, as linhas de água a jusante não são afetadas pelo transporte de 
sedimentos arrastados pelas águas da chuva a partir dos locais de mobilização de terras; 



 

 

Pág. 366 de 398                                                                                                                                                                         Relatório Síntese 

 
Figura 7.3- Localização das áreas nas quais a obra apenas poderá decorrer apenas no período diurno (polígonos 

amarelos). 
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▪ Efetuar o acompanhamento arqueológico da obra - os trabalhos de acompanhamento 
devem ser realizados durante a desmatação e decapagem superficial do terreno e de 
todas as etapas que consistam na mobilização de sedimentos (escavação e aterro). 
Ainda enquadrados nas medidas de acompanhamento arqueológico devem ser 
realizados novos trabalhos de prospeção arqueológica, em todas as áreas onde a 
visibilidade dos solos, no âmbito dos trabalhos de prospeção já realizados, foi 
classificada de reduzida. Estes trabalhos devem ser desenvolvidos, de acordo com o 
número de frentes, por um arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o 
efeito pela DGPC, e com experiência em trabalhos semelhantes; 

▪ 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 aquisição dos terrenos; 

▪ Quaisquer estragos que venham a ocorrer no decurso da obra ao nível de bens 
imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços afetados, devem ser de 
imediato reparados com o devido acompanhamento e acordo do proprietário; 

▪ Dar preferência à contratação de empresas e de mão de obra local; 

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

▪ Implementar o ‘Plano de gestão de espécies de flora exótica invasora’ nas condições 
previstas no Anexo XIV (Volume III). 

Desmatação 

▪ A desmatação deve ser limitada às zonas estritamente indispensáveis para a execução 
da obra. 

▪ Na zona poente da área de implantação do terminal na qual será implantado o projeto 
de enquadramento paisagístico, após o corte dos eucaliptos deve proceder-se, através 
de meios mecânicos, ao destroçamento da touça. 

Terraplenagens: escavação e aterro 

▪ Proceder à decapagem da terra vegetal da área de intervenção a qual deve ser 
conduzida na totalidade para aterro de inertes não devendo em qualquer circunstância 
ser utilizada na recuperação paisagística como terra vegetal de quaisquer áreas na 
medida em que essa terra se encontra na generalidade ‘contaminada’ com 
sementes/raízes de espécies invasoras, de acordo com o plano de gestão de espécies de 
flora exótica invasora proposto; 

▪ Nos casos em que ocorra movimentação de terras (aterro) durante o período de estio 
ou em períodos de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma frequência ao 
humedecimento racional das áreas de intervenção de modo a evitar o levantamento de 
poeiras que afetam quer as comunidades vegetais quer as populações presentes na área 
vizinha. Esta medida deverá ser especialmente cuidada em toda a plataforma de 
beneficiação da Rua das 7 Fontes (por onde circulará todo o tráfego pesado que acede 
ao local da obra do terminal) e nos locais de obra mais próximos de recetores sensíveis 
(extremo norte da área de intervenção próximo de Esquinheira e extremo sul da área de 
intervenção próximo de habitação unifamiliar e vacaria na Rua das 7 Fontes; 

▪ Na zona de alargamento da plataforma da via de acesso (Rua das 7 Fontes) que cruza a 
linha de água existente deverá garantir-se que durante os períodos de maior 
precipitação após mobilização de terras nesse local não ocorrerá obstrução da linha de 
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água que é atravessada pelo acesso devido ao arrastamento de sedimentos a partir do 
talude; 

▪ A execução dos aterros junto à linha do Minho deve ser interrompida em períodos de 
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar em 
fase de obra a estabilidade dos taludes de forma a evitar o seu deslizamento em 
situação de precipitação extrema. 

Circulação de máquinas e veículos pesados 

A circulação de veículos pesados poderá ter alguns impactes sobre as populações locais, 
nomeadamente no que respeita às questões associadas ao levantamento de poeiras, 
incomodidade devido ao aumento dos níveis sonoros e interferências com o tráfego na via 
pública. Desta forma, com o objetivo de minimizar e até mesmo evitar alguns destes impactes, 
sugere-se a implementação do seguinte conjunto de medidas: 

▪ Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública junto ao acesso à obra, tendo em consideração a segurança rodoviária e a 
minimização das perturbações na atividade da população local; 

▪ A circulação de máquinas e equipamentos deve ser restringida ao interior da área de 
implantação do projeto (terminal e via de acesso) cumprindo com o Plano de acessos 
previsto e replicado na Figura 7.3. Não deverá ocorrer circulação de veículos pesados 
afetos à obra por sul pela rua António Fonseca nem por norte por Esquinheira, Esmeriz, 
Soito ou Bairros) devendo aí ser colocadas placas de interdição de circulação de veículos 
pesados nesses locais; 

▪ Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 
população local; 

▪ A velocidade de circulação dos veículos na zona de intervenção (via de acesso e 
terminal) deverá ser baixa (< 30 km/h), dada a dependência das emissões de poeiras 
com a velocidade de circulação dos veículos; 

▪ O transporte de materiais de construção como areias e britas, deverá ser efetuado em 
veículos adequados utilizando uma lona de cobertura; 

▪ O transporte de terras até ao local de depósito (aterro em Fafe) deverá ser efetuado em 
veículos adequados utilizando uma lona de cobertura; 

▪ O transporte de terras até ao local de depósito (aterro em Fafe) deve ser realizado pela 
EN14 para norte até ao nó com a A7 utilizando-se a A7 até ao local do Aterro; 

▪ Os rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção devem ser limpos à saída da zona 
de obra. 

Estaleiro 

▪ Controlo adequado dos materiais armazenados e implementação de medidas de gestão 
do estaleiro; 

▪ Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 
estaleiro, colocando instalações sanitárias amovíveis com reservatórios estanques e em 
número adequado ao efetivo de operários presentes na obra; 

▪ Todos os locais de depósito e manuseamento de substâncias poluentes (combustíveis, 
lubrificantes ou outras substâncias) deverão localizar-se no estaleiro em locais próprios 
impermeabilizados e com drenagem para tanques de retenção adequadamente 
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dimensionados para poderem reter o volume máximo de contaminante suscetível de ser 
derramado; 

▪ O estaleiro deve dispor de formas/meios de contenção de eventuais derrames de óleos, 
lubrificantes ou outros produtos perigosos, que possam causar poluição dos solos e/ou 
águas, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames 
ser tratados como resíduos; 

▪ O estaleiro deve contemplar um espaço devidamente coberto e impermeabilizado para 
instalação de um Ecoponto para recolha e armazenagem seletiva dos diversos tipos de 
resíduos produzidos na obra. 

 
Figura 7.4- Acessos à obra e locais para colocação de sinalização de interdição à circulação de veículos afetos 

à obra. 
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Gestão de Resíduos 

Os resíduos são uma vertente que ao nível da fase de construção não deverão ser menosprezados 
pois, caso sejam mal geridos, poderão influenciar a qualidade do ambiente local. A fim de garantir 
uma boa gestão de resíduos gerados no estaleiro e na frente de obra, sugere-se o seguinte 
conjunto de medidas: 

▪ Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos, no que respeita ao seu 
armazenamento temporário e destino final, com base num Plano de Gestão de 
Resíduos, assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações 
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito. O armazenamento temporário 
deverá ser feito em recipientes próprios e em local apropriado no estaleiro, devendo ser 
prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências derrames; 

▪ Assegurar a existência de um local adequado no estaleiro para o armazenamento 
temporário dos resíduos resultantes da obra, de acordo com a sua tipologia e em 
conformidade com a legislação em vigor em matéria de gestão de resíduos, não sendo 
admissível mesmo que provisoriamente, a deposição de resíduos fora dessa área; 

▪ As operações de manutenção de veículos, nomeadamente as operações de mudanças 
de óleos devem ser efetuadas em oficinas próprias devidamente licenciadas para o 
efeito; 

▪ Eventuais óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usadas devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino adequado, 
preferencialmente a reciclagem; 

▪ Os resíduos perigosos devem ser atempadamente encaminhados para operadores 
devidamente licenciados não permitindo o armazenamento local de elevadas 
quantidades destes resíduos; 

▪ Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes das 
instalações sanitárias afetas à obra; 

▪ Sempre que ocorra um derrame de produtos poluentes no solo deve proceder-se à 
recolha do solo contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado por 
operador licenciado; 

▪ Deve ser garantida a recolha periódica dos resíduos produzidos assegurando destino 
final adequado a cada um dos resíduos recolhidos de acordo com as disposições legais 
aplicáveis. 

Fase final de obra 

▪ Assegurar que os acessos utilizados na fase de obra apresentam adequadas condições 
de circulação; 

▪ Proceder à limpeza de todos os locais intervencionados, assegurando a desobstrução e 
limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de água adjacentes que 
possam ter sido afetados pelas obras; 

▪ Efetuar novo controlo das espécies exóticas invasoras na zona de enquadramento 
paisagístico do terminal por forma a garantir o sucesso da primeira intervenção 
realizada no início da obra aquando da operação de desmatação, de acordo com o plano 
de gestão das espécies de flora invasora; 

▪ A plantações dos sobreiros e dos carvalhos na zona de enquadramento paisagístico 
devem ser realizadas durante o outono. 
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7.1.3 Fase de Funcionamento 

Para a fase de funcionamento propõem-se as seguintes medidas: 

▪ Solicitar junto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão a extensão da rede de 
transporte público rodoviário até à Rua das 7 Fontes junto à entrada do terminal; 

▪ Articular com a Câmara municipal de Vila Nova de Famalicão a colocação na rua das 7 
Fontes de sinalização vertical a interditar a circulação de veículos pesados a partir da 
entrada do Terminal para sul em direção à rua António Fonseca. 

▪ Implementar Sistema de Gestão Ambiental; 

▪ Dotar os empilhadores e equipamentos de movimentação de cargas, que emitam aviso 
sonoro, de sinalizadores sonoros de baixa frequência; 

▪ Os equipamentos com emissões para o exterior deverão ser deverão ser submetidos a 
manutenção e revisão periódica de modo a garantir o cumprimento dos limites legais de 
emissão sonora; 

▪ Acautelar o devido acompanhamento dos exemplares de sobreiro e carvalho plantados 
procedendo-se ao controlo da vegetação infestante (matagal) que possa entrar em 
competição com os mesmos, promovendo a devida adubação durante os primeiros anos e 
a rega durante pelo menos os dois primeiros verões após a plantação. Em caso de se 
registar mortalidade de exemplares os mesmos devem ser repostos; 

▪ Proceder à remoção de quaisquer exemplares de eucalipto que germinem na área de 
enquadramento paisagístico; 

▪ Proceder ao controlo de espécies de flora invasora nomeadamente de Cortaderia selloana, 
Acacia melanoxylon, Acacia dealbata que venham a surgir não só na área de 
enquadramento paisagístico a poente mas em todo o perímetro do terminal e nos taludes 
da via de acesso de acordo com o ‘plano de gestão de espécies de flora invasora’ proposto; 

▪ Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos, no que respeita ao seu 
armazenamento temporário e destino final, com base num Plano de Gestão de Resíduos, 
assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados em instalações devidamente 
licenciadas/autorizadas para o efeito. O armazenamento temporário deverá ser feito em 
recipientes próprios e em local devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências derrames; 

▪ No caso de acidente e libertação de substâncias no pavimento, devem ser tomadas 
medidas imediatas para a sua retirada/limpeza/contenção antes da sua entrada na rede de 
pluviais pelo que deve ser garantida a existência e operacionalidade de kits de 
derrames/material absorvente adequado em todos os locais onde existe manuseamento de 
substâncias perigosas. Os resíduos resultantes da limpeza devem ser temporariamente 
armazenados no parque de resíduos e posteriormente encaminhados para operador 
licenciado; 

▪ Assegurar a manutenção da impermeabilização dos pavimentos e sistemas de drenagem 
existentes na zona de parqueamento de substâncias perigosas; 

▪ Afixação de instruções de fácil leitura de modo a que todos os colaboradores da instalação 
presentes no local se encontrem familiarizados com o modo de agir em caso de acidente 
(eventual derrame de substâncias perigosas); 

▪ Recomenda-se que, tanto quanto possível, se promova a contratação de mão-de-obra local; 

▪ Todo o equipamento de iluminação a utilizar no terminal e na via de acesso deve assegurar 
a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça 
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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; 

▪ Na área de parqueamento de substâncias perigosas implementar um conjunto de medidas 
adicionais de prevenção/deteção entre as quais: 

o Sistema de videovigilância; 

o Procedimento de parqueamento realizado de acordo com a incompatibilidade 
entre substâncias e com as famílias de perigo dos produtos para evitar reações 
entre os vários produtos existentes; 

o Rotulagem de acordo com os regulamentos ADR, IMDG e RID; 

o Arquivo com respetivas fichas de dados de segurança junto ao local onde os 
produtos são armazenados e/ou manuseados; 

o Medidas de autoproteção que contemplem as emergências para os potenciais 
efeitos identificados 

o Meios de deteção e extinção de incêndio  

o Atividades de carga, descarga, parqueamento temporário e transporte de 
contentores acompanhadas por Conselheiro de segurança 

o Verificação periódica da estanquicidade das caixas de retenção 

o Manutenção de equipamentos de carga e descarga 

o Para-Raios 

o Ligação à Terra 

o Controlo de acessos 

▪ Na área do posto de combustível proceder ao controlo de acesso, implementar sistema de 
verificação periódica do reservatório, sistema de controlo de nível e meios combate a 
incêndio. 

7.1.4 Fase de desativação 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e não sendo expectável a sua 
desativação num horizonte temporal facilmente alcançável à escala da avaliação de impactes 
(dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais 
então em vigor), deverá o proponente, caso venha a efetuar a desativação do terminal, 
apresentar um plano de desativação do projeto para aprovação junto da Autoridade de AIA. O 
plano de desativação deverá contemplar: 

▪ A solução final de requalificação da área a qual deve ser compatível com os instrumentos 
de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;  

▪ As ações de desmantelamento e obra a ter lugar, respetivos impactes e medidas de 
mitigação associadas - garantindo que essas ações são executadas com o mínimo 
prejuízo ambiental; 

▪ O destino a dar a todos os elementos retirados promovendo uma gestão eficaz dos 
resíduos gerados de acordo com a sua tipologia e garantindo o encaminhamento 
adequado para operadores autorizados. 
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7.2 Eficácia das medidas propostas e impactes residuais 

No Quadro 7.1 apresentam-se os objetivos e âmbito de atuação de cada uma das medidas 
propostas o que permitirá avaliar a sua eficácia da medida e identificar os impactes residuais. 

Quadro 7.1- Âmbito de atuação das medidas de mitigação propostas. 

Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

Elaborar o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra tendo em conta as medidas emanadas da DIA. 
O PAAO deverá integrar o Caderno de Encargos da 
Obra. 

Tem como objetivo garantir a aplicação 
adequada das medidas de mitigação 
preconizadas pela DIA contribuindo para 
Prevenir a ocorrência de impactes 
associados às atividades construtivas e 
minimizar a extensão e intensidade 
aqueles que não é possível prevenir. 
Permitirá ainda, estabelecer relações 
entre a componente ambiental, os 
adjudicatários dos trabalhos e o dono da 
obra. 

Todos 

Medidas para a fase de pré-construção 

Apresentar requerimento junto da Direção Regional 
de Agricultura a solicitar autorização para o 
corte/arranque dos sobreiros 

Autorização para corte/abate de 
sobreiros.  

Aspeto regulamentar 

Apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente o 
título de utilização dos recursos hídricos 
relativamente às linhas de água intervencionadas, 
nos termos e condições previstas na Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro 

Autorização para intervir nas linhas de 
água 

Aspeto regulamentar 
Recursos Hídricos 

Face à elevada distância do aterro localizado em Fafe 
para depósito do excedente de terras, deverão ser 
desenvolvidos esforços em conjugação com a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para 
identificar locais mais próximos os quais estando em 
fase de obra licenciada necessitem de materiais para 
a realização de aterro 

Evita a realização de deslocações 
excessivas para transportar as terras 
sobrantes, minimizando as emissões 
atmosféricas, minimizando o risco de 
acidentes e favorecendo a reutilização 
local dos inertes escavados 

Alterações Climáticas 
Qualidade do Ar 
Risco 

Divulgar o cronograma de execução da obra às 
populações da área envolvente ao projeto 

Esta medida pretende informar a 
população sobre o início dos trabalhos 
bem como da sua calendarização 
permitindo a tomada de medidas 
preventivas por parte da própria 
população face ao decurso da obra 

População 

Implementar um mecanismo de atendimento ao 
público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações no decurso 
da obra 

Esta medida disponibiliza à população 
uma forma desta poder apresentar e 
justificar eventuais reclamações as quais 
poderão ser geridas pelo dono da obra 

População 

Realizar ações de formação/sensibilização ambiental 
para os trabalhadores e encarregados envolvidos na 
obra 

Tem como objetivo formar e sensibilizar 
todos os envolvidos na obra para as boas 
práticas ambientais a implementar em 
função dos impactes previstos 

Todos 

Proceder à delimitação do perímetro da área a 
intervencionar 

Previne intervenções acidentais em áreas 
limítrofes exteriores à área de 
implantação do projeto 

Solos e Uso do Solo 
Biodiversidade 
Paisagem 
População 

Colocar sinalização adequada nos sobreiros que se 
encontram na área de enquadramento paisagístico e 
na área limítrofe ao projeto 

Previne que esses exemplares sejam 
afetados pela obra 

Biodiversidade 

Colocar painéis informativos em locais estratégicos 
da área envolvente 

Informa a população local relativamente 
aos principais pontos de entrada em obra 
o que permite acautelar medidas 
defensivas por parte da mesma  

População 

Elaboração de ‘Registo e Memória descritiva’ da A ocorrência identificada na área de Património Arquitetónico 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

ocorrência ‘Conjunto de muros’ intervenção ‘Conjunto de muros’ 
constitui uma condicionante que, 
embora não impeça o prosseguimento 
local do projeto, impõe um estudo 
diagnóstico prévio, a necessidade de uma 
avaliação da área efetiva dos vestígios e a 
sua aprofundada caracterização para 
memória futura 

e Arqueológico 

Colocar sinalização adequada identificando a 
localização da ocorrência ‘Mina de água’ 

Previne a afetação desta ocorrência 
Património Arquitetónico 
e Arqueológico 

Colocar sinalização adequada com faixa de proteção 
no poço 

Previne o soterramento acidental do 
mesmo, garantindo assim a sua futura 
funcionalidade 

População 

Proceder à recolha, triagem e encaminhamento para 
operador licenciado dos resíduos existentes ao longo 
de alguns dos caminhos vicinais que atravessam a 
área: resíduos de construção e demolição (restos de 
tijolos, telhas, ladrilhos), veículos em fim de vida 
(partes metálicas, plásticos, pneus, para-choques), 
material elétrico e eletrónico (eletrodomésticos 
velhos). 

Previne a mistura desse resíduos com as 
terras provenientes de escavações 
garantindo o adequado tratamento dos 
mesmos 

Solos e uso do solo 

Proceder aos restabelecimento do caminho vicinal 
antes da supressão do caminho existente 

Permite manter a acessibilidade das 
pessoas que atualmente utilizam esse 
caminho, minimizando impactes ao nível 
da acessibilidade 

População 

Medidas para a fase de construção 

Medidas de Caráter Geral   

Assegurar a manutenção da limitação da área afeta 
ao projeto; 

Previne intervenções acidentais em áreas 
limítrofes exteriores à área de 
implantação do projeto 

Solos e Uso do Solo 
Biodiversidade 
Paisagem 
População 

Nos extremos norte e sul da área de intervenção, ou 
seja, nas proximidades dos recetores sensíveis os 
trabalhos de construção e a circulação de veículos 
pesados devem decorrer apenas no período diurno, 
das 8 às 20 horas em dias úteis 

Previne a perturbação sobre populações 
vizinhas 

Ambiente sonoro 
População 

Nos períodos secos e ventosos deve proceder-se à 
aspersão regular e controlada de água nas zonas de 
trabalho não pavimentadas 

Minimiza a ressuspensão de poeiras nas 
áreas onde existe circulação de 
maquinaria e mobilizações de terras 

Qualidade do ar 
Biodiversidade 
População 

Garantir a presença em obra unicamente de 
equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se 
encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção 

Minimiza a emissão de ruído 
Ambiente sonoro 
População 

Garantir a presença em obra apenas de veículos com 
manutenção e revisão periódica em dia, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento 

Minimiza a emissão de ruído e de gases 
poluentes 

Ambiente sonoro 
Qualidade do ar 
População 

Assegurar o escoamento natural da área em todas as 
fases de desenvolvimento da obra evitando 
situações de obstrução e de assoreamento 

Previne ocorrências de inundações locais 
garantindo o bom funcionamento 
hidráulico das linhas de água 

Recursos Hídricos 
Superficiais 

Garantir que nos pontos de descarga das águas de 
drenagem da obra, em especial em época de chuvas, 
as linhas de água a jusante não são afetadas pelo 
transporte de sedimentos arrastados pelas águas da 
chuva a partir dos locas e mobilização de terras 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

Efetuar os acompanhamento arqueológico da obra 

Previne potenciais afetações sobre 
valores patrimoniais eventualmente 
presentes nessas áreas e promove a 
preservação harmoniosa de elementos 
patrimoniais cuja integridade possa ser 
salvaguardada, numa perspetiva de 
valorização ou recuperação. 

Património 

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 aquisição dos 
terrenos 

Previne a afetação sobre os bens e 
direitos dos proprietários  

População 

Quaisquer estragos que venham a ocorrer no 
decurso da obra ao nível de bens imobiliários, 
terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços 
afetados, devem ser de imediato reparados 

Minimiza a afetação de bens e direitos 
dos proprietários 

População 

Dar preferência à contratação de empresas e de 
mão de obra local 

Potencia os efeitos positivos na economia 
local. 
Minimiza deslocações de trabalhadores 
de áreas afastadas da obra 

Alterações climáticas 
População 

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

Minimiza a intrusão luminosa no espaço 
natural envolvente com perturbações no 
ciclo noturno. 

Biodiversidade 
Paisagem 
População 

Implementar Plano de Gestão de Espécies de Flora 
exótica invasora 

Previne a invasão de áreas exteriores ao 
local de implantação do projeto  

Biodiversidade 
Uso do Solo 
Paisagem  

Desmatação   

A desmatação deve ser limitada às zonas 
estritamente indispensáveis para a execução da obra 

Previne destruição de flora/vegetação e 
respetivos Habitats nas áreas exteriores 
ao local do projeto. Minimiza o risco de 
erosão na área adjacente 

Geologia/Geomorfologia 
Solos e Uso de Solo 
Biodiversidade 
Paisagem 

Na zona poente da área de implantação do terminal 
na qual será implantado o projeto de 
enquadramento paisagístico, após o corte dos 
eucaliptos deve proceder-se, através de meios 
mecânicos, ao destroçamento da touça 

Previne que os eucaliptos cortados 
voltem a rebentar permitindo a 
descontinuidade do eucaliptal entre a 
periferia e o terminal e propiciando a 
ocupação pela vegetação arbustiva 

Biodiversidade 
Paisagem 

Terraplenagens: escavação e aterro   

A terra vegetal da área de intervenção deve ser 
conduzida na totalidade para aterro de inertes não 
devendo em qualquer circunstância ser utilizada na 
recuperação paisagística como terra vegetal de 
quaisquer áreas de acordo com o plano de gestão de 
espécies de flora exótica invasora proposto 

Previne a proliferação de espécies de 
flora invasora na medida em que essa 
terra se encontra na generalidade da 
área ‘contaminada’ com sementes/raízes 
de espécies invasoras 

Biodiversidade 
Uso do Solo 
Paisagem 

Nos casos em que ocorra movimentação de terras 
(aterro) durante o período de estio ou em períodos 
de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma 
frequência ao humedecimento racional das áreas de 
aterro 

Minimiza o levantamento de poeiras que 
após deposição afetam as comunidades 
vegetais da área envolvente e as 
populações vizinhas. 

Qualidade do Ar 
Biodiversidade 
População 

Na zona de alargamento da plataforma da via de 
acesso (rua das sete fontes) que cruza a linha de 
água existente deverá garantir-se que durante os 
períodos de maior precipitação após mobilização de 
terras nesse local não ocorrerá obstrução da linha de 

Previne o arrastamento de terras e a 
colmatação do leito da linha de água 

Recursos Hídricos 
Superficiais 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

água que é atravessada pelo acesso devido ao 
arrastamento de sedimentos a partir do talude 

A execução dos aterros junto à linha do Minho ser 
interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes  

Previne o arrastamento de terras/ 
deslizamento em situação de 
precipitação extrema 

Risco 

Circulação de máquinas e veículos pesados   

Assegurar o correto cumprimento das normas de 
segurança e sinalização de obras na via pública junto 
ao acesso à obra 

Previne situações de acidente rodoviário 
e minimiza perturbações na atividade da 
população  

População 

A circulação de máquinas e equipamentos deve ser 
restringida ao interior da área de implantação do 
projeto e nos locais previstos no plano de acessos à 
obra 

Previne e minimiza perturbações sobre a 
comunidade local 

População 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas 
imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a 
sua normal utilização por parte da população local 

Previne a obstrução das acessibilidades 
evitando incómodos para a população 
local 

População 

A velocidade de circulação dos veículos, 
especialmente em pavimentos não asfaltados da 
área de intervenção deverá ser baixa (< 30 km/h) 

Minimiza a ocorrência de ressuspensão 
de poeiras que afetam a população e a 
vegetação. Minimiza o atropelamento de 
fauna de pequenos vertebrados e o risco 
de acidentes no local 

Qualidade do ar 
Fauna e flora 
População 

O transporte de materiais de construção como areias 
e britas, deverá ser efetuado em veículos adequados 
utilizando uma lona de cobertura 

Previne a emissão de material 
particulado a partir das cargas 

Qualidade do ar 
População 

O transporte de terras até ao local de depósito 
(aterro em Fafe) deverá ser efetuado em veículos 
adequados utilizando uma lona de cobertura; 

Previne a emissão de material 
particulado a partir das cargas 

Qualidade do ar 
População 

O transporte de terras até ao local de depósito 
(aterro em Fafe) deve ser realizado via EN14 para 
norte até ao nó com a A7 utilizando-se a A7 até ao 
local do Aterro 

Minimiza a afetação de recetores 
sensíveis, a ocorrência de acidentes e 
evita constrangimentos no tráfego 
rodoviário 

População e saúde 
humana 

Os rodados dos veículos e máquinas de apoio à 
construção devem ser limpos à saída da zona de 
obra antes da entrada na via publica 

Minimiza perturbações e incomodidades 
provocadas por lamas na via pública 

População e saúde 
humana 

Estaleiro   

Controlo adequado dos materiais armazenados e 
implementação de medidas de gestão do estaleiro 

Previne situações de risco relacionadas 
com as condições de armazenamento 
das substâncias  

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Riscos 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 
domésticos provenientes do estaleiro, colocando 
instalações sanitárias amovíveis com reservatórios 
estanques e em número adequado ao efetivo de 
operário presentes na obra 

Previne situações de contaminação dos 
solos e águas 

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Recursos hídricos 
superficiais 

Todos os locais de depósito de substâncias poluentes 
(combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias) 
deverão localizar-se no estaleiro em locais próprios 
impermeabilizados e com drenagem para tanques de 
retenção adequadamente dimensionados para 
poderem reter o volume máximo de contaminante 
suscetível de ser derramado 

Previne que em situações de derrame 
acidental as substâncias entrem em 
contacto com o meio recetor 

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Recursos hídricos 
superficiais 

O estaleiro deve dispor de formas/meios de conter 
eventuais derrames de óleos, lubrificantes ou outros 
produtos perigosos, que possam causar poluição dos 
solos e/ou águas, devendo os produtos derramados 
e/ou utilizados para a recolha dos derrames ser 
tratados como resíduos 

Minimiza os efeitos de eventuais 
derrames sobre o meio recetor 
nomeadamente sobre os solos e águas 
subterrâneas  

Solos e uso do solo 
Hidrogeologia 
Riscos 

O estaleiro deve contemplar um espaço Promove medidas de boa prática de Solos e Usos do Solo, 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

devidamente coberto e impermeabilizado para 
instalação de um Ecoponto para recolha e 
armazenagem seletiva dos diversos tipos de resíduos 
produzidos na obra 

gestão de resíduos contribuindo para a 
prevenção de situações de deposição de 
resíduos no ambiente e/ou minimização 
de impactes associados à gestão de 
resíduos 

Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos  

Gestão de Resíduos   

Proceder a uma correta gestão dos resíduos 
produzidos, no que respeita ao seu armazenamento 
temporário e destino final, com base num Plano de 
Gestão de Resíduos, assegurando que são tratados, 
valorizados ou eliminados em instalações 
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito. 
O armazenamento temporário deverá ser feito em 
recipientes próprios e em local apropriado no 
estaleiro, devendo ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências 
derrames 

Promove medidas de boa prática de 
gestão de resíduos contribuindo para a 
prevenção de situações de 
derrames/deposição de resíduos no 
ambiente e/ou minimização de impactes 
associados à gestão de resíduos 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos  

Assegurar a existência de um local adequado no 
estaleiro para o armazenamento temporário dos 
resíduos resultantes da obra, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em 
vigor em matéria de gestão de resíduos, não sendo 
admissível mesmo que provisoriamente, a deposição 
de resíduos fora dessa área 

Previne a afetação de solos e dos 
recursos hídricos por 
escorrências/derrames associados aos 
resíduos 

Solos e Uso do solo 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos 
Riscos 
Ordenamento do 
Território) 

As operações de manutenção de veículos, 
nomeadamente as operações de mudanças de óleos 
devem ser efetuadas em oficinas próprias 
devidamente licenciadas para o efeito 

Previne a ocorrência de situações de 
risco associadas a derrames e a gestão de 
substâncias perigosas na área da obra. 

Eventuais óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas 
usadas devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a 
destino adequado, preferencialmente a reciclagem 

Previne a ocorrência de situações de 
risco associadas a derrames e a gestão de 
substâncias perigosas na área da obra. 

Os resíduos perigosos devem ser atempadamente 
encaminhados para operadores devidamente 
licenciados não permitindo o armazenamento local 
de elevadas quantidades destes resíduos; 

Previne a ocorrência de situações de 
risco associadas a derrames e a gestão de 
substâncias perigosas na área da obra. 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 
domésticos provenientes das instalações sanitárias 

Previne a ocorrência de poluição pela má 
gestão desses efluentes 

Sempre que ocorra um derrame de produtos 
poluentes no solo deve proceder-se à recolha do 
solo contaminado e ao seu encaminhamento para 
destino final adequado por operador licenciado 

Minimiza os efeitos de eventuais 
derrames sobre o meio recetor 
nomeadamente sobre os solos e águas 
subterrâneas 

Deve ser garantida a recolha periódica dos resíduos 
produzidos assegurando destino final adequado a 
cada um dos resíduos recolhidos de acordo com as 
disposições legais aplicáveis 

Facilita a gestão do espaço no estaleiro 
prevenindo situações de risco associadas 
ao excessivo armazenamento temporário 
de resíduos 

Fase final de execução das obras   

Assegurar que os acessos utilizados na fase de obra 
apresentam adequadas condições de circulação  

Restabelece boas condições de 
circulação nos caminhos utilizados pela 
obra 

População 

Proceder à limpeza de todos os locais 
intervencionados, assegurando a desobstrução e 
limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem e linhas de água adjacentes que possam 
ter sido afetados pelas obras.  

Restitui às linhas de água potencialmente 
afetadas a jusante características de 
escoamento natural minimizando assim 
os efeitos de eventuais assoreamentos  

Recursos Hídricos 
Superficiais 
População 

Efetuar novo controlo das espécies exóticas 
invasoras na zona de enquadramento paisagístico do 
terminal por forma a garantir o sucesso da primeira 
intervenção realizada no início da obra aquando da 

Potenciar o sucesso do controlo já 
realizado promovendo a biodiversidade 
local 

Biodiversidade 
Paisagem 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

operação de desmatação, de acordo com o plano de 
gestão das espécies de flora invasora; 

A plantações dos sobreiros e dos carvalhos na zona 
de enquadramento paisagístico devem ser realizadas 
durante o outono 

Potencia o sucesso da plantação 
minimizando perdas  

Biodiversidade 
Paisagem 

Medidas para a fase de funcionamento 

Solicitar junto da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão a extensão da rede de transporte público 
rodoviário até à Rua das 7 Fontes junto à entrada do 
terminal; 

Minimiza o uso do transporte individual 

Alterações Climáticas 

Qualidade do Ar 

População 

Articular com a Câmara municipal de Vila Nova de 
Famalicão a colocação na rua das 7 Fontes de 
sinalização vertical a interditar a circulação de 
veículos pesados a partir da entrada do Terminal 
para sul em direção à rua António Fonseca. 

Minimiza a incomodidade sobre as 
habitações a sul do Terminal 

Ambiente sonoro 

População e saúde 
Humana 

Implementar Sistema de Gestão Ambiental  

Minimiza os impactos ambientais das 
atividades e contribui para melhorar 
continuamente seu desempenho 
ambiental 

Recurso hídrico 
superficial  

Recurso hídrico 
subterrâneo  

Biodiversidade 

Risco 

Dotar os empilhadores e equipamentos de 
movimentação de cargas, que emitam aviso sonoro, 
de sinalizadores sonoros de baixa frequência 

Minimiza a incomodidade sobre os 
recetores sensíveis da área envolvente 

Ambiente sonoro 

População e saúde 
Humana 

Os equipamentos com emissões para o exterior 
deverão ser deverão ser submetidos a manutenção e 
revisão periódica de modo a garantir o cumprimento 
dos limites legais de emissão sonora; 

Acautelar o devido acompanhamento dos 
exemplares de sobreiro e carvalho plantados 
procedendo-se ao controlo da vegetação infestante 
(matagal) e à rega durante pelo menos dois verões 

Potencia o sucesso da plantação 
minimizando perdas 

Biodiversidade 
Paisagem 

Proceder à remoção de quaisquer exemplares de 
eucalipto que germinem na área de enquadramento 
paisagístico 

Potencia o sucesso da plantação das 
espécies autóctones 

Biodiversidade 
Paisagem 

Proceder ao controlo das espécies de flora invasora 
nomeadamente de Cortaderia selloana, Acacia 
melanoxylon, Acacia dealbata que venham a surgir 
não só na área de enquadramento paisagístico a 
poente mas em todo o perímetro do terminal 

Proceder a uma correta gestão dos resíduos 
produzidos 

Promove medidas de boa prática de 
gestão de resíduos contribuindo para a 
prevenção de situações de 
derrames/deposição de resíduos no 
ambiente e/ou minimização de impactes 
associados à gestão de resíduos 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
Superficiais e 
subterrâneos 

No caso de acidente e libertação de substâncias no 
pavimento, devem ser tomadas medidas imediatas 
para a sua retirada/limpeza/contenção antes da sua 
entrada na rede de pluviais pelo que deve ser 
garantida a existência e operacionalidade de kits de 
derrames/material absorvente adequado em todos 
os locais onde existe manuseamento de substâncias 
perigosas. Os resíduos resultantes da limpeza devem 
ser temporariamente armazenados no parque de 
resíduos e posteriormente encaminhados para 
operador licenciado 

Minimiza os efeitos de eventuais 
derrames sobre o meio recetor 
nomeadamente sobre os solos e águas 
superficiais 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
superficiais e 
subterrâneos 

Assegurar a manutenção da impermeabilização dos Prevenção: Previne que em caso de Hidrogeologia 
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Medida Objetivos/Âmbito de aplicação 
Fator ambiental 

mitigado/potenciado 

pavimentos e sistemas de drenagem existentes na 
zona de parqueamento de substâncias perigosas 

ocorrência de derrames as substâncias 
de infiltrem evitando alterações à 
qualidade da água subterrânea 

Afixação de instruções de fácil leitura de modo a que 
todos os colaboradores da instalação presentes no 
local se encontrem familiarizados com o modo de 
agir em caso de acidente (eventual derrame de 
substâncias perigosas). 

Promove uma resposta eficaz em caso de 
ocorrência de incidentes/acidentes 
minimizando os respetivos efeitos, bem 
como a familiarização sobre os modos de 
proceder na resposta à emergência. 

Solos e Usos do Solo, 
Recursos Hídricos 
superficiais e 
subterrâneos 
Risco 

Recomenda-se que, tanto quanto possível, se 
promova a contratação de mão-de-obra local 

Potencia os efeitos positivos na 
economia local. 
Minimiza efeitos adversos sobre os 
recursos nomeadamente os dependentes 
das deslocações para o trabalho com 
recurso a viatura própria 

Alterações climáticas 
Qualidade do ar 
População 

Todo o equipamento de iluminação a utilizar no 
terminal e na via de acesso 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. 

Minimiza a intrusão luminosa no espaço 
natural envolvente com perturbações no 
ciclo noturno. Minimiza as emissões de 
CO2. 

Alterações climáticas 
Biodiversidade 
Paisagem 
População 

Na área de parqueamento de substâncias perigosas 
implementar um conjunto de medidas adicionais de 
prevenção/minimização: Sistema de videovigilância; 
Procedimento de parqueamento realizado de acordo 
com a incompatibilidade entre substâncias e com as 
famílias de perigo dos produtos para evitar reações 
entre os vários produtos existentes; Rotulagem de 
acordo com os regulamentos ADR, IMDG e RID; 
Arquivo com respetivas fichas de dados de 
segurança junto ao local onde os produtos são 
armazenados e/ou manuseados; Medidas de 
autoproteção que contemplem as emergências para 
os potenciais efeitos identificados; Meios de deteção 
e extinção de incêndio; Atividades de carga, 
descarga, parqueamento temporário e transporte de 
contentores acompanhadas por Conselheiro de 
segurança; Verificação periódica da estanquicidade 
das caixas de retenção e do piso; Manutenção de 
equipamentos de carga e descarga; Para-Raios; 
Ligação à Terra e Controlo de acessos 

Previne situações de risco e minimiza 
eventuais efeitos caso ocorram derrames 
acidentais 

Risco 
Recursos hídricos 

Na área do posto de combustível proceder ao 
controlo de acesso, implementar sistema de 
verificação periódica do reservatório, sistema de 
controlo de nível e meios combate a incêndio. 

Previne situações de risco Risco 

 

A implementação atempada e eficiente das medidas anteriormente propostas previne e minimiza 
a ocorrência da grande maioria dos impactes e riscos relacionados com as atividades que ocorrem 
no território no qual o projeto se implantará. Embora, pela natureza e dimensão das atividades 
construtivas, seja muito difícil eliminar por completo os impactes previstos, os que permanecem 
após a implementação da medidas serão, em muitos casos insignificantes. 

No entanto, o impacte muito significativo da fase de construção relacionado com a alteração 
geomorfológica do local de implantação do terminal não será mitigável. Também o impacte sobre 
a paisagem associado à fase de construção, tendo em conta a natureza da intervenção e a 
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localização junto a infraestruturas de transporte é de difícil mitigação. O conjunto de medidas de 
boa prática a implementar de forma transversal no decurso da obra poderão minorar alguns dos 
efeitos mas no global é expectável que a significância do impacte paisagístico se mantenha. 
Contudo, ao contrário do impacte geomorfológico este será um impacte temporário. 

Durante a fase de funcionamento também existem alguns impactes que não serão, ou 
dificilmente serão mitigáveis à escala do presente projeto. São disso exemplo os impactes que se 
relacionam com a circulação de veículos pesados associados ao funcionamento do terminal mas 
que circulam nas vias rodoviárias da região. Estes veículos emitirão gases poluentes para a 
atmosfera sendo previsível impactes significativos ao nível da qualidade do ar ao longo da EN14 
sobretudo quando o projeto entrar em pleno funcionamento. A circulação desses veículos 
também poderá provocar mortalidade de espécies de fauna, acidentes rodoviários ou alterações 
ao nível a mobilidade local. Estes últimos impactes, sendo pouco significativos não serão 
mitigáveis pelo projeto. 

A alteração paisagística que se torna permanente durante a fase de construção, embora num 
espaço visual contido e de cariz industrial, também é um impacte de difícil mitigação. Tendo em 
conta a natureza do projeto – parqueamento de contentores em altura num espaço amplo com 
apoio de equipamento de grande altura e presença de extensas composições ferroviárias e 
intensa circulação de veículos pesados no seu interior, esta será uma infraestrutura naturalmente 
pesada (industrial). Com o tempo, o projeto de enquadramento paisagístico na zona poente 
permitirá amenizar esse efeito negativo ao proporcionar uma tonalidade cromática diferente 
nessa área. 

A previsível afetação da população local pelo funcionamento do terminal, nomeadamente devido 
às alterações dos níveis sonoros associadas à movimentação dos contentores/funcionamento de 
equipamentos e comboios, sendo um impacte significativo, poderá ser mitigado e passar a pouco 
significativo através da implementação das medidas de mitigação propostas cujo sucesso importa 
acompanhar para verificar a necessidade de aferir novas medidas. 
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8. Monitorização 

A monitorização, de acordo com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, é definida 
como o “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou 
sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio 
de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas na DIA e na 
decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar 
ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo 
projeto” (artigo 2.º, alínea l). 

Como critérios base para a proposta de Programas de Monitorização referem-se:  

▪ Existência de lacunas de informação relevantes e impactes incertos; 

▪ Relevância para a gestão ambiental do projeto nomeadamente com inputs na mitigação 
de efeitos significativos que estejam a ocorrer (introdução de novas medidas ou 
aferição/correção das já adotadas);  

▪ Relevância para a avaliação da eficácia de medidas de mitigação. 

Tendo em conta os critérios mencionados, propõe-se a implementação dos seguintes programas 
de monitorização; 

▪ Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais e águas pluviais; 

▪ Qualidade do ar; 

▪ Ambiente Sonoro. 

8.1 Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais e águas pluviais 

Os planos de monitorização apresentados de seguida têm como principal objetivo despistar 
episódios de descarga de águas pluviais potencialmente contaminadas de forma a providenciar 
dados suficientes para permitir estabelecer relações de causa – efeito, nomeadamente no que 
respeita ao potencial impacte sobre as águas do rio Pelhe avaliando a eficácia das medidas de 
mitigação propostas e dos sistemas de retenção/tratamento do próprio projeto. 

Estes planos devem ser realizados durante a fase de funcionamento do projeto, garantindo-se 
uma amostragem imediatamente antes do inicio da operação. 

8.1.1 Águas pluviais 

i) Parâmetros a monitorizar 

▪ No campo: 

o pH, temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE). 

▪ Em laboratório:  

o SST (mg/L), metais pesados (cádmio (mg/L), cobre (mg/L) e zinco (mg/L)  ) e os 
hidrocarbonetos totais (mg/L), óleos e gorduras (mg/L) e hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (HAP) (µg/L). 

ii) Locais de amostragem 

6 pontos de amostragem (Figura 8.1) correspondentes às seis passagens hidráulicas localizadas 
sob a linha do Minho na área de influência do projeto (PH1 a PH6). 
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iii) Frequência de amostragem 

A amostragem deve ser realizada 2 vezes por ano, distanciadas entre si por pelo menos três 
meses, devendo realizar-se em momentos de intensa pluviosidade após longos períodos sem 
chuva. 

iv) Métodos Analíticos 

Os métodos analíticos adotados para as determinações analíticas deverão ser compatíveis com as 
exigidas no DL 83/2011, de 20 de junho, no DL nº 236/98 de 1 de agosto, no DL nº 103/2010, de 
24 de setembro e no DL nº 218/2015 de 7 de outubro. 

As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos 
resultados analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou 
por uma entidade independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios 

v) Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação dos resultados obtidos serão os estabelecidos nos DL 83/2011, de 20 de 
junho, no DL nº 236/98 de 1 de agosto, no DL nº 103/2010, de 24 de setembro e, no DL nº 
218/2015 de 7 de outubro. 

vi) Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto 

A decisão de propor o programa de monitorização sobre as águas pluviais prende-se com a 
possibilidade destas águas poderem estar contaminadas devido à ocorrência de derrames no 
pavimento no decurso da operação do terminal. 

vii) Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos 

Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário ajustar a forma de gestão das águas 
pluviais provenientes da unidade e/ou dos sistemas de contenção/tratamento existentes. 

viii) Relatórios de monitorização 

Os relatórios de monitorização, os quais devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da 
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro devem ser apresentados semestralmente à autoridade 
de AIA. 

ix) Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

O programa proposto deverá decorrer durante primeiros 5 anos de funcionamento do projeto. 
Caso os resultados obtidos pela monitorização determinem que as águas pluviais não se 
encontram contaminadas não sendo assim passíveis de alterar a qualidade das águas superficiais 
para onde são conduzidas, propõe-se a revisão do programa de monitorização a qual poderá 
passar pela alteração da frequência de amostragem ou mesmo pela sua suspensão. 

8.1.2 Recursos hídricos superficiais 

i) Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são:  

▪ No campo: 

o pH, temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE); 

▪ Em laboratório:  
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o SST (mg/L), metais pesados (cádmio (mg/L), cobre (mg/L) e zinco (mg/L)  ) e os 
hidrocarbonetos totais (mg/L), óleos e gorduras (mg/L) e hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (HAP) (µg/L). 

ii) Locais de amostragem 

Os pontos de amostragem serão no rio Pelhe (Figura 8.1): 

▪ 1 ponto localizado a montante dos locais de entrega das águas pluviais; 

▪ 1 ponto localizado a jusante dos locais de entrega das águas pluviais. 

iii) Frequência de amostragem 

Deverão ser realizadas 4 campanhas de amostragem anuais em que duas deverão ser efetuadas 
em simultâneo com as recolhas das amostras do programa de monitorização das águas pluviais. 

As restantes amostras deverão ser representativas do resto do ano distanciadas entre si por um 
período mínimo de 2 meses. 

iv) Métodos Analíticos 

Os métodos analíticos adotados para as determinações analíticas deverão ser compatíveis com as 
exigidas no DL 83/2011, de 20 de junho, no DL nº 236/98 de 1 de agosto, no DL nº 103/2010, de 
24 de setembro e no DL nº 218/2015 de 7 de outubro. 

As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos 
resultados analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou 
por uma entidade independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios. 

v) Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação dos resultados obtidos serão os estabelecidos nos DL 83/2011, de 20 de 
junho, no DL nº 236/98 de 1 de agosto, no DL nº 103/2010, de 24 de setembro e, no DL nº 
218/2015 de 7 de outubro. 

vi) Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto 

A decisão de propor o programa de monitorização sobre os recursos hídricos superficiais prende-
se com a possibilidade destas águas poderem ser contaminadas com compostos químicos 
provenientes das atividades de construção e funcionamento do Terminal. 

vii) Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos 

Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário ajustar a forma de gestão das águas 
pluviais provenientes da unidade e/ou averiguar a existência de outros focos de contaminação. 

viii) Relatórios de monitorização 

Os relatórios de monitorização, os quais devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da 
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro devem ser apresentados anualmente à autoridade de 
AIA. 

ix) Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

O programa proposto deverá decorrer durante cinco anos. Caso os resultados obtidos pela 
monitorização determinem que a qualidade das águas superficiais não é alterada pela atividade 
do terminal, propõe-se a revisão do programa de monitorização a qual poderá passar pela sua 
suspensão. 
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Figura 8.1- Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e de águas pluviais. 
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8.2 Qualidade do ar  

Sendo previsível a ocorrência de impactes negativos significativos decorrentes do tráfego 
rodoviário gerado pelo funcionamento do terminal, e para possibilitar a validação dessa situação 
e detetar eventuais problemas na população propõe-se a monitorização da qualidade do ar. 

A monitorização deve ser realizada antes do início do funcionamento do projeto e durante a fase 
de operação do mesmo e durante pelo menos os primeiros dois anos de funcionamento. 

Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros considerados no âmbito deste programa de monitorização do ambiente sonoro 
são: 

▪ Monóxido de carbono (CO); 

▪ Dióxidos de azoto (NO2); 

▪ Partículas (PM10). 

▪ Parâmetros meteorológicos. 

Locais de monitorização 

O local de amostragem para monitorização da qualidade do ar deverá inserir-se na proximidade 
do circulo apresentado na Figura 8.2. Dado que as possíveis áreas afetadas dizem respeito a 2 
povoações (Ribeirão e Ferreiros), optou-se por identificar uma área que abrange qualquer uma 
das povoações. 

 
Figura 8.2- Área proposta para a localização de um ponto de monitorização no ar ambiente. 

Frequência de amostragem 

Utilizando como critério de avaliação as medições indicativas, referidas na legislação, a frequência 
de amostragem deverá ser 14% do ano (52 dias). As medições devem ocorrer durante os dois 
primeiros anos de funcionamento do terminal. Caso os resultado o justifiquem, o programa de 
monitorização deverá ser prolongado numa base anual. 
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Deve ser salvaguardada uma campanha de monitorização antes da entrada em funcionamento do 
projeto. 

Métodos Analíticos 

A legislação aplicável para os poluentes atmosféricos monitorizados em ar ambiente é o Decreto-
Lei nº 102/2010 de 23 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de junho), onde 
constam os critérios de validação para a agregação de dados e para o cálculo dos parâmetros 
estatísticos. 

Critérios de avaliação 

Deverá ser efetuada a comparação dos valores obtidos com o Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de 
setembro. Os valores medidos referem-se a um período de amostragem igual ou superior a 14% 
do ano, verificando-se o cumprimento do critério definido para medições indicativas. 

Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto 

A decisão de propor o programa de monitorização sobre a Qualidade do Ar, deve-se ao facto da 
avaliação efetuada identificar possíveis ultrapassagens aos valores limite de qualidade do ar 
próximo de recetores sensíveis, devido à circulação dos veículos pesados. 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos 

Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário estudar a necessidade de implementar 
medidas de minimização, nomeadamente, em termos de gestão de tráfego rodoviário. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização 

Os relatórios de monitorização, os quais devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da 
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro devem ser apresentados anualmente à autoridade de 
AIA. 

Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

O programa proposto deverá decorrer durante o período mencionado. Caso os resultados obtidos 
pela monitorização demonstrem a inexistência níveis estimados, o programa deverá ser revisto 
em conformidade podendo passar pela alteração da frequência de amostragem, local de 
amostragem ou mesmo pela sua suspensão. 

8.3 Ambiente Sonoro 

O programa de monitorização do ambiente sonoro tem como objetivos: 

▪ Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA; 

▪ Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas adicionais de 
redução de ruído e identificar essas medidas; 

▪ Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 
imediatamente após a reclamação. Esse local deverá ser incluído no conjunto dos 
pontos a monitorizar. 

Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar são:  

▪ Na Fase de Construção: Le e Ln, em dB(A). Deverá ser analisado o cumprimento do 
critério da exposição máxima nos períodos do entardecer e noturno, no caso da obra ser 
realizada nestes períodos e tiver uma duração superior a 1 mês; 
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▪ Na Fase de Exploração: LAeq do ruído ambiente e do ruído residual e Lden e Ln, em dB(A) e 
espetro em terço de oitavas, para determinação do critério de incomodidade e 
verificação do cumprimento do critério de exposição máxima. 

Locais de monitorização 

Os locais de amostragem são os recetores sensíveis estudados no EIA e que correspondem aos 
pontos P1, P2, P3, P4 e P5. Caso haja reclamações, esses locais deverão ser incluídos no conjunto 
dos pontos a monitorizar. 

Técnica e métodos de amostragem 

Os trabalhos deverão ser efetuados de acordo com o RGR e com as especificações constantes das 
normas NP ISO 1996:2018 (partes 1 e 2) e NP ISO 9613-2:2014, por laboratório acreditado. 

Frequência de amostragem 

Para a fase de construção, sugere-se a realização de campanhas trimestrais, caso haja lugar a 
emissão de licença especial de ruído. 

Para a fase de Exploração, sugere-se a realização de campanhas de monitorização acústica anuais. 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos 

Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário estudar a necessidade de implementar 
novas medidas de minimização. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização 

Na fase de construção os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos, para 
cada uma das campanhas efetuadas.  

Na fase de funcionamento deverá ser seguida uma metodologia idêntica àquela, com salvaguarda 
da inclusão de quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. Os relatórios 
deverão seguir as orientações técnicas publicadas no documento “Notas Técnicas para Relatórios 
de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”, de novembro de 2009 e 
disponível no portal da APA e devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro 

Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

Na fase de exploração, o programa proposto deverá decorrer durante os primeiros 10 anos. Caso 
os resultados obtidos pela monitorização não identifiquem incumprimentos, o programa deverá 
ser revisto em conformidade podendo passar pela alteração da frequência de amostragem ou 
mesmo pela sua suspensão. 
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9. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

Em termos gerais não existem lacunas relevantes ao nível das características do ambiente local 
que afetem a análise apresentada no presente relatório. Refere-se apenas o desconhecimento, 
apesar dos esforços desenvolvidos, para conhecer o tipo de utilização e funcionamento do poço 
identificado no interior da área de intervenção. Contudo, tendo em conta que o projeto prevê a 
compatibilização desta estrutura com o layout do terminal e a preservação da mesma está 
reforçada nas medidas de mitigação propostas, este aspeto não assume relevância nem coloca 
em causa a análise apresentada. 

Neste mesmo contexto refere-se a ausência de informação da área total de cada propriedade que 
será afetada pela implantação do projeto do acesso rodoviário. Para efeitos da avaliação de 
impactes, as áreas foram determinadas através do sistema ArcGis, que permitiu aferir uma área 
aproximada da propriedade bem como a percentagem de área afetada pelo projeto do acesso. 
Neste sentido, apesar de se desconhecer a área de cada propriedade inscrita na matriz predial, 
considera-se que os cálculos efetuados não serão alterados a ponto de alterar as conclusões da 
avaliação. 

Ao nível do projeto há a referir que à presente data o estudo geotécnico de pormenor ainda não 
foi realizado. 

Entretanto para colmatar esta lacuna foi realizado um estudo Preliminar (Geotest, 2020), 
fundamentalmente baseado nos resultados obtidos a partir dos trabalhos de reconhecimento 
geológico de superfície e na consulta de elementos bibliográficos e de outros trabalhos realizados 
na envolvência da área agora em estudo, já que os trabalhos de prospeção previstos ainda não 
foram executados com o objetivo de suportar o desenvolvimento do projeto nomeadamente no 
que respeita às metodologias movimentações de terras. 

Na fase atual do projeto não estão definidos com precisão os horários dos comboios que 
acederão ao terminal. Esta indefinição resultará num processo negocial com as entidades 
competentes o qual ainda não ocorreu. A definição precisa destes canais permitiria desenvolver 
algumas das componentes do EIA com mais detalhe nomeadamente o ruído e a população. 
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10. Conclusões 

O Presente Estudo de Impacte Ambiental identifica e avalia os impactes resultantes da 
implementação do projeto do terminal ferroviário de mercadorias a implantar em Lousado junto 
à linha do Minho. Esta avaliação integra também a beneficiação da via de acesso ao terminal. 
Trata-se de uma via atualmente existente em terra batida (rua das 7 Fontes) que será beneficiada 
permitindo assim o acesso seguro ao terminal e melhorando substancialmente as condições de 
acesso a esta área do território. 

A quase totalidade da área de implantação do terminal ferroviário está abrangida por uma 
unidade operativa de planeamento e gestão (UOPG), que tem como objetivo expandir e colmatar 
a zona industrial existente, devendo nessa área, segundo o PDM, promover-se o reforço do 
interface ferroviário destinado a mercadorias. Com vista ao cumprimento com o estipulado no 
PDM para a UOPG, a concretização do presente projeto está a ser levada a cabo através de uma 
unidade de execução. 

Ao nível da qualificação do solo, o terminal é compatível com as classes ‘Espaço de atividades 
económicas’, sendo esta a classe de uso com maior expressão na área de implantação do projeto 
e área adjacente e ‘Espaço Florestal de Produção’, na medida em que neste último caso o projeto 
foi reconhecido pela Assembleia Municipal como de interesse municipal. 

O projeto ocupa ainda, no extremo norte, uma pequena área inserida nas classes ‘espaço 
residencial’ e ‘espaço verde de enquadramento’ não sendo compatível com esta qualificação do 
solo. Ressalva-se no entanto o facto de se tratar de uma ocupação residual em áreas que 
atualmente são ocupadas por vegetação herbácea, sendo a ocupação prevista efetuada, na 
continuidade da linha do Minho, através da colocação de novas vias ferroviárias (linhas de 
manobra/inversão). 

A avaliação teve em atenção o facto da área em causa apresentar várias especificidades que 
atenuam fortemente os impactes resultantes da implementação do projeto. Nesta área existem 
atualmente duas unidades industriais ainda em laboração cujas propriedades serão adquiridas 
pelo proponente para implementar o projeto. Essas unidades, localizadas à face da rua das 7 
Fontes introduzem atualmente várias perturbações no local associadas ao seu funcionamento, 
entre os quais se destacam a circulação de um elevado número de camiões que frequentemente 
estacionam nesta via ocupando grande parte da mesma. Estes camiões circulam pela rua das 7 
Fontes cujo piso não pavimentado se encontra muito degradado. Durante o verão ocorre aí uma 
elevada ressuspensão de poeiras enquanto no inverno, a inexistência de sistema de drenagem na 
via de acesso provoca o arrastamento de sólidos ao longo da via até à parte mais baixa da área, 
junto à linha do Minho. 

Não obstante a situação de compatibilidade genérica com o regulamento do PDM e de parte da 
área de implantação do terminal se encontrar atualmente artificializada pelas atividades 
existentes, verifica-se que o projeto se traduzirá no incremento da artificialização de uma extensa 
área que atualmente se encontra maioritariamente ocupada por eucaliptal. 

Apresentando o relevo da área de intervenção variações altimétricas entre os 50 m e os 108,5 m e 
tratando-se de um projeto muito exigente em termos dos declives a adotar, será necessário 
realizar uma intensa mobilização de terras que conduzirá a uma alteração definitiva do relevo do 
local. Daqui resultará um volume excedente de terras e rochas superior a 700 000 m3 que terá de 
ser conduzido a um depósito (aterro licenciado) localizado a aproximadamente 50 km do local de 
intervenção. Para o efeito serão mobilizados um elevado número de veículos e maquinaria 
pesada para a realização da obra. 
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Face a este cenário, ocorrerá assim um conjunto de impactes negativos sendo o mais relevante a 
alteração geomorfológica local que se considera ser um impacte negativo muito significativo 
(permanente e não mitigável).  

Nesta fase destaca-se ainda o impacte significativo ao nível da paisagem. Este impacte está 
diretamente relacionado com a alteração geomorfológica que exigirá um elevado número de 
maquinaria pesada para execução das terraplenagens e veículos de transporte de terras, com 
emissão de poeiras existindo assim algum caos local típico de uma intervenção desta dimensão. 

Verifica-se no entanto que a maior parte dos impactes que ocorrem durante a fase de construção 
são insignificantes ou pouco significativos, situação que se ficará a dever, entre outros aspetos às 
características geológicas e pedológicas do local, ao facto de se tratar de uma área relativamente 
degradada, maioritariamente ocupada por eucaliptal e com presença de algumas unidades 
industriais às quais se associa algum tráfego pesado, à rede hidrográfica incipiente e muito 
alterada na sua morfologia, à inexistência de valor conservacionista e ao facto de se encontrar, 
em grande parte, afastada de recetores sensíveis. 

Apesar de alguns dos impactes negativos se considerarem pouco significativos, nomeadamente 
nas questões relacionadas com alterações locais de qualidade do ar e ambiente sonoro, as quais 
que se refletem no bem estar da população mais próxima da obra, a intensidade desses impactes 
é avaliada como ‘média’ pelo que neste contexto não serão de desprezar, devendo aí ser 
adotadas as medidas de mitigação propostas neste documento. 

Destaca-se a ocorrência de alguns impactes positivos significativos associados à fase de 
construção nomeadamente no que respeita ao emprego e à atividade económica. Contudo o 
impacte ao nível do emprego, classificado como significativo, será na lógica de que todos os 
empregos envolvidos na construção do terminal serão empregos novos. Contudo, num cenário 
mais realista, a empresa ou empresas que vierem a ser contratadas para a execução das obras 
contarão com o seu quadro de pessoal, pelo que parte dos empregos necessários à obra já se 
encontram atualmente assegurados pelo próprio quadro de pessoal das empresas. 

Na fase de funcionamento em que todos os impactes identificados têm caráter permanente na 
medida em que ocorrerão enquanto o projeto estiver em funcionamento, destaca-se a existência 
de dois impactes negativos significativos ambos de muito difícil mitigação tendo em conta as 
ações que lhe estão inerentes. 

Trata-se da alteração paisagística desta área devido à total artificialização do local/presença e 
funcionamento de diversos equipamentos sobre uma plataforma de aterro que em alguns troços 
se encontra bastante desnivelada em relação à linha do Minho, e da alteração dos níveis de 
qualidade do ar que resulta do incremento de veículos pesados nas vias rodoviárias locais. 

Com base no estudo de tráfego realizado conclui-se que apesar do projeto incrementar a 
circulação de veículos pesados na rede rodoviária da região não se preveem alterações relevantes 
ao nível da circulação nomeadamente ao longo da EN14. Contudo para este aspeto se confirmar 
parte-se do pressuposto que em 2031, com o projeto a funcionar em pleno, já foi implementada 
uma nova travessia sobre o rio Ave pela Infraestruturas de Portugal. 

De referir também o impacte muito significativo que ocorrerá ao nível da alteração dos níveis 
sonoros locais, em 2031, sobretudo no período noturno junto dos recetores sensíveis mais 
próximos ao terminal. A este nível a implementação de um conjunto de medidas poderá 
contribuir para mitigar esse impacte. 

O funcionamento do terminal traduzir-se-á num conjunto de impactes positivos sendo os mais 
significativos os relacionados com o emprego (postos de trabalho criados) e com a dinamização 
da atividade económica. Para este aspeto contribui o facto de se tratar de um projeto que sendo 
mais eficiente face à intermodalidade que proporciona, no seio de uma região altamente 
exportadora, introduzirá mais um fator diferenciador no que respeita à competitividade das 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
                                                                                                                                   Pág. 393 de 398 

empresas da região, melhorando a eficiência da cadeia logística e diminuindo os custos de 
transporte. 

A transferência modal proporcionada pelo projeto permitirá ainda diminuir as emissões 
específicas de dióxido de carbono associado ao transporte dos contentores. 

Durante a operação do terminal ocorrerá ainda um conjunto diverso de impactes negativos sobre 
outras componentes mas que serão pouco significativos ou até mesmo insignificantes (alterações 
de qualidade da água, alterações hidrológicas, perturbações de fauna). 

Face aos impactes identificados o EIA propõe um conjunto diversificado de medidas de mitigação 
que permitirão prevenir ou minimizar os efeitos de alguns dos impactes identificados, 
nomeadamente dos impactes associados às atividades construtivas. Há no entanto impactes que 
face à sua natureza e/ou ação que lhe está associada, tal como já referido, não serão de todo 
mitigáveis. Contudo, em algumas situações poderá ocorrer uma adaptação das comunidades à 
situação presente. 

Face à identificação de alguns dos impactes significativos e/ou à incerteza da sua ocorrência, e 
tendo em conta algumas das medidas de mitigação, o EIA propõe a implementação de um 
conjunto de planos de monitorização nomeadamente ao nível do ruído, qualidade do ar e 
qualidade da água. Face aos resultados que se vierem a obter será possível, se necessário, ajustar 
ou propor novas medidas de mitigação. 

Face ao descrito, tendo em conta a dimensão da intervenção, a importância que esta tem ao nível 
da promoção da intermodalidade nacional e regional e os impactes daí resultantes, considera-se 
que o projeto tem condições para ser implementado no local proposto, mediante a aplicação das 
medidas de mitigação e propostas de monitorização sugeridas neste estudo. 
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