
Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 25/06/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210513001187

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: bec6-f6f5-4a3b-053d

PÁG. 
/1 6
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REQUERENTE MEDWAY - TERMINAL DE LOUSADO, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 515126675

ESTABELECIMENTO Terminal do Lousado

LOCALIZAÇÃO Rua Sete Fontes

CAE
52213 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres

52291 - Organização do transporte

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Norte solo urbano ‘Espaço de atividade económica

Sul Solo Rural ‘Espaço florestal de produção

Este solo urbano ‘Espaço de atividade económica

Oeste Solo Urbano ‘Espaço Residencial +solo urbano ‘Espaço de atividade 
económica

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1 390 000,00

Área coberta (m2) 3 315,00

Área total (m2) 250 000,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Concelho de Vila Nova de Famalicão, Freguesia de Lousado e na União 
de freguesias de Esmeriz e Cabeçudos

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000006 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

LOC1.7 - Localização

 

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

 

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento
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presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000010

Condições constantes da 
Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente 
TUA

Ver DIA anexa ao presente 
TUA

Ver DIA anexa ao presente 
TUA

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado

Fase em que se encontra 
o projeto Projeto de execução

Tipologia do projeto Anexo II, n.º 10, alínea c) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B72017, de 11 de 
dezembro

Localização
(freguesia e concelho)

Concelho de Vila Nova de Famalicão, Freguesia de Lousado e na União de 
freguesias de Esmeriz e Cabeçudos

Identificação das áreas 
sensíveis

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

Proponente Medway Terminal de Lousado S.A.

Entidade licenciadora Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

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

Descrição sumária do projeto

O terminal ferroviário do Lousado será constituído pelo terminal propriamente dito, que terá um conjunto 
de linhas ferroviárias para transferência de carga, com ligação à Linha do Minho, e por um conjunto de 
edifícios de apoio, ocupando uma área total de aproximadamente 25,1 ha.
Para possibilitar uma operação eficiente a nível ferroviário, o terminal terá uma linha de 
Receção/Expedição, paralela à Linha do Minho, a qual permitirá a entrada e saída de comboios com 750 m 
de comprimento útil. A norte desta, desenvolve-se um conjunto de 3 linhas para manobra/inversão das 
locomotivas, que têm por função receber os comboios para as linhas de transferência de carga. As linhas 
de transferência de carga (num total de quatro) permitirão carregar e descarregar os contentores.
O espaço interno do terminal será composto pelas seguintes zonas principais:

 Linhas de operação de receção/expedição;
 Linhas de manobra/inversão das locomotivas;
 Linhas de transferência de carga;
 Zona de transferência de carga das linhas ferroviárias;
 Zona de parqueamento de contentores (cheios e vazios);
 Parque de madeira;
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 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 para movimentação de contentores apoiados em pneus (RTG);
 2 pórticos de transferência intermodal contentores ferrovia/rodovia apoiados em carril (RMG);
 3 empilhadores para vazios;
 6 tratores de terminal;
 1 empilhador pequeno.

O conjunto edificado será composto por três edifícios de caráter administrativo e de apoio operacional 
(edifícios A, B e C) e ainda por outros dois edifícios associados à atividade do terminal propriamente dita 
(parque de resíduos e armazém/oficina) No desenvolvimento do layout geral do projeto foi considerada a 
área de intervenção, as condicionantes topográficas, a localização das infraestruturas ferroviárias 
existentes e as respetivas acessibilidades, bem como as necessidades de parqueamento, movimentações e 
todas as infraestruturas necessárias para o funcionamento do terminal, de forma a otimizar a sua 
funcionalidade.
Todas as áreas de arruamentos, estacionamentos e de parqueamento de contentores e madeira, serão 
impermeabilizadas. Adicionando as áreas de implantação do edificado e passeios da zona da área 
administrativa, a área impermeável totalizará cerca de 13,9 ha.
O terminal será dotado de um conjunto de redes de infraestruturas de abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais que terão ligação às infraestruturas gerais existentes na envolvente da área 
de implantação a partir da rua das 7 fontes. Existirá ainda uma rede de drenagem de águas pluviais cujos 
pontos de entrega coincidem com um conjunto de passagens hidráulicas existentes.
O Terminal Ferroviário de Lousado terá a sua operação baseada sobretudo na movimentação de 
contentores aos quais acresce uma pequena área para movimentação de madeiras, mantendo-se assim a 
atividade ligada às madeiras que atualmente existe no local. As mercadorias (contentores ou madeira) 
podem chegar ao terminal por via ferroviária ou rodoviária.
Na fase de operação está previsto que o Terminal, no regime de funcionamento a operar a partir de 2024 
(funcionamento em 3 turnos ao longo das 24 horas), empregue 71 trabalhadores. Nos primeiros anos de 
funcionamento o número máximo de trabalhadores não deverá ultrapassar os 47. 
Tendo em conta a expectativa de movimentos de contentores, é expectável que em 2020 o terminal gere 
a circulação de 620 veículos pesados por dia e, em 2031, 947 veículos pesado por 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. Contudo, a circulação dos veículos pesados ocorrerá 
sobretudo no período diurno. Já no que respeita aos comboios, 50% dos comboios chegará ao terminal 
durante a noite ficando a aguardar que a descarga seja realizada ao início do dia. No arranque do projeto 
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haverá cerca de 32 comboios por semana; em 2031 o número de comboios semanais será de, no máximo, 
48.
O acesso rodoviário ao terminal será efetuado pela Via de ligação da Rua das Cavadas à Rua António 
Fonseca (rua das 7 fontes) ligando diretamente à rua das Cavadas e à rua da União, na zona industrial, as 
quais permitem a ligação à EN14. Contudo, atualmente a rua das 7 fontes encontra-se muito degradada e 
não asfaltada pelo que a mesma será beneficiada no âmbito da implantação do projeto do terminal. No 
âmbito do presente processo de avaliação o projeto da beneficiação da via de acesso é um projeto 
complementar. 
A rua das 7 fontes será alargada e reperfilada numa extensão total de 1 626 m entre a rua das Cavadas e a 
Rua António Fonseca estando previstas 3 rotundas (uma em cada extrema e outra sensivelmente a meio 
do percurso).
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 velocidade base para o trajeto será de 40 km/h.

Síntese do procedimento

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 08/09/2020, após receção 
de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo e confirmação por parte da entidade 
licenciadora.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades: 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Administração-Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e Instituto Superior de Agronomia / 
Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para 

apresentação do projeto e do EIA.
• Apreciação da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente;

 O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA. 

 Após análise do Aditamento ao EIA, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, 
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 8 de 
janeiro de 2021.

 No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 
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• Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 11 de janeiro a 19 de fevereiro de 
2021.

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão de 
Avaliação, nomeadamente: Continental Mabor; Infraestruturas de Portugal, S.A.; Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas; RNM - Produtos Químicos.

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 19 de fevereiro de 2021, tendo 
estado presentes representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.

• Avaliação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, 
tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações 
recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a participação pública.

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

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

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código de Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares.

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidos os pareceres do 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da Infraestruturas de Portugal S.A. (IP,SA) e da 
Continental Mabor.
Síntese dos pareceres recebidos
O ICNF informou que o projeto não é suscetível de afetar significativamente qualquer Zona Especial de 
Conservação ou Zona de Proteção Especial, nem qualquer valor natural classificado, também de forma 
significativa, de acordo com a informação constante no EIA.
Comunicou ainda que a referida pronúncia não substitui as demais licenças, autorizações ou aprovações 
exigíveis nos termos da lei, nomeadamente, o corte ou arranque de sobreiros - em povoamento, pequenos 
núcleos ou isolados - nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, na sua redação 
atual.
A Infraestruturas de Portugal, S.A. esclareceu que o projeto do Terminal Ferroviário de Mercadorias de 
Lousado impacta com infraestruturas rodoviárias sob sua gestão, nomeadamente com a EN14 e a futura 
Variante a esta estrada, que será materializada entre o Terminal Rodoferroviário da Trofa e Santana e com 
a Linha do Minho.
No que diz respeito à interferência com a Linha do Minho, informou que o layout do terminal em análise 
foi devidamente articulado com aquela entidade.
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Relativamente à rede rodoviária existente e futura, com particular destaque para a atual EN14 e futura 
Variante a materializar entre o Terminal Rodoferroviário da Trofa e Santana, face aos volumes de tráfego 
gerados pelo futuro terminal, aquela entidade considera que não existe alteração significativa do nível de 
serviço das infraestruturas a seu cargo, tendo os estudos para as novas vias a implementar sido 
devidamente articulados com a Autarquia.
A requalificação da atual EN14 recentemente materializada entre Santana e o Nó da A7, que permite o 
acesso a Famalicão, foi desenvolvida tendo em conta a procura existente e a gerada por projetos a 
implementar na zona, como é o caso do terminal ferroviário em análise.
O tráfego com origem e destino no Terminal Ferroviário de Lousado, localizado a norte do Rio Ave, será 
distribuído pela atual EN14 e pela futura variante, caso se destine à A3/A7, a norte, ou às zonas industriais 
da Trofa e Maia, através da futura ponte sobre o Rio Ave, no sentido de sul.
Também a rotunda que foi recentemente construída no âmbito das novas acessibilidades à unidade 
industrial da Continental/Mabor, e que vai permitir o acesso direto à variante, e futuramente ao terminal 
ferroviário, considerou os volumes de tráfego expectáveis após a materialização do mesmo.
A IP considera que a transferência modal, que se vai operar com a construção do terminal, permite que 
parte da circulação de pesados se efetue em direção ao Terminal ferroviário e não à rede viária nacional, 
compensando um eventual acréscimo de procura que o mesmo venha a provocar na rede viária envolvente. 
Neste sentido, é seu entendimento que a eventual indução da procura de tráfego na rede rodoviária será 
contrariada pela transferência dos tráfegos com origem e destino na Continental/Mabor, unidade industrial 
que potenciou a implementação do próprio terminal.
Assim, a IP, S.A. emite parecer favorável condicionado ao licenciamento/autorização, em fase prévia à 
execução da obra, das infraestruturas de serviços a instalar no domínio público ferroviário.
A Continental Mabor considera que a implementação do Terminal de Lousado trará uma indiscutível 
dinâmica à economia local, promovendo uma grande melhoria da mobilidade de mercadorias, sendo 
contudo objetivo d seu parecer a identificação e o “acautelar” de aspetos negativos induzidos pela 
construção e operação desta infraestrutura, que devem ser minimizados. 
A Continental Mabor considera que a instalação e, sobretudo, a atividade do Terminal ferroviário 
(considerando o movimento previsto de contentores) irá incrementar o tráfego na rede viária envolvente, 
existente e a construir, e salienta os elevados volumes de tráfego de veículos pesados que se prevê que o 
Terminal gere (620 veículos pesados/dia, em 2021 e 947 veículos pesados/dia em 2031), bem como o 
elevado volume de materiais resultantes da escavação a transportar para depósito (738 159 m3, implicando 
36 908 movimentos globais de entrada e saída de veículos pesados).
A Continental Mabor assinala que este incremento de tráfego, em fase de funcionamento, será 
particularmente notório no cruzamento da Rua da Continental Mabor com a Rua das Cavadas, Rua da União 
e Rua de Sete Fontes, designado como ponto P1 no estudo de tráfego constante do EIA, e que o movimento 
de veículos que acontece frente à suas instalações, para acesso ou saída das mesmas, será afectado 
consideravelmente por este incremento significativo de tráfego com origem/destino no Terminal. Tendo 
em conta este incremento de tráfego sobre uma via que já apresenta um tráfego considerável, 
nomeadamente o acesso de veículos pesados às suas instalações, julga que seria particularmente 
importante a construção de um alargamento da Rua Continental Mabor no troço próximo à portaria da 
empresa, de forma a evitar a criação de um ponto de conflito na rede viária.
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A Continental Mabor, dado que a sub-bacia hidrográfica da Ribeira de Penouços desenvolve-se para Poente 
da Rua das Cavadas, assinala a importância de assegurar que, na fase de construção do acesso ao Terminal 
(o qual se inicia na intersecção da Rua das Cavadas com a Rua de Sete Fontes), todas as escorrências sejam 
direcionadas para a Rua de Sete Fontes e consequentemente para a bacia hidrográfica do Rio Pelhe. Alerta 
para que, caso esta situação não esteja acautelada, eventuais escorrências de lamas e águas para a Ribeira 
de Penouços podem criar dificuldades de drenagem e consequentemente causar inundações e vários 
outros danos nas instalações da Continental Mabor.
A Continental Mabor denota ainda que, apesar de se prever um incremento considerável da 
impermeabilização dos solos, que aumentará os caudais direcionados para os pontos de descarga da rede, 
apenas está previsto o aumento de capacidade de vazão das PH5, PH6 e PH7, através de sua duplicação. 
Não sendo percetíveis os critérios que levaram a esta opção, considera que a abordagem apropriada seria 
ampliar a capacidade de vazão das sete PH para responder de forma adequada ao previsível aumento de 
caudal e evitar problemas futuros. 
Conclui assim que a implementação do Terminal de Lousado terá impacto sobre a Continental Mabor e que 
poderão ocorrer impactes negativos sobre a rede de drenagem caso não sejam observadas as práticas mais 
adequadas durante a fase de construção, sendo importante assegurar que estas estejam previstas de forma 
clara no projeto.
Considerações sobre os pareceres recebidos
Face ao teor do parecer emitido pela Continental Mabor entende-se pertinente esclarecer que, de acordo 
com informação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a referida via está ser alvo de um projeto 
de beneficiação, o qual foi acordado com a própria Continental Mabor. De referir ainda que, segundo o 
parecer da IP, S.A., a rotunda que foi recentemente construída no âmbito das novas acessibilidades à 
unidade industrial da Continental Mabor e que vai permitir acesso direto à variante, e futuramente ao 
terminal ferroviário, considerou os volumes de tráfego expectáveis após a materialização do mesmo.
Ainda segundo o parecer da IP, S.A. sendo a Zona Industrial de Lousado um polo dinamizador de tráfego, a 
transferência modal que se vai operar com a construção do terminal permite que parte da circulação de 
pesados se efetue em direção ao Terminal ferroviário e não à rede viária nacional, compensando um 
eventual acréscimo de procura que o mesmo venha a provocar na rede viária envolvente”. Assim, é 
entendimento da IP,S.A. que a eventual indução da procura de tráfego na rede rodoviária será contrariada 
pela transferência dos tráfegos com origem e destino na Continental/Mabor, unidade industrial que 
potenciou a implementação do próprio terminal.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual 
redação, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 15 de janeiro a 25 de fevereiro de 2021.
Durante este período foram recebidos quatro pareceres, com a seguinte proveniência: ANAC – Autoridade 
Nacional de Aviação Civil; DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia; DGT - Direção-Geral do Território, 
REN – Rede Elétrica Nacional. 
A análise dos contributos recebidos não evidencia qualquer oposição ao projeto. Importa, no entanto, 
salientar as recomendações e sugestões elencadas em cada um desses contributos e que a seguir se 
sintetizam.
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Síntese dos resultados da Consulta Pública
A ANAC informa que a área do projeto não se encontra abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil e 
considera, face às alturas máximas atingidas pelo equipamento, que o projeto não tem impacte a nível das 
operações de aviação civil. Salienta, no entanto, que, quer na fase de instalação, quer na fase de exploração, 
caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, de acordo com a 
Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de maio – Limitações em Altura e Balizagem de 
Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, os mesmos são considerados obstáculos à navegação aérea, e 
devem ser balizados de acordo com o previsto na mesma Circular de Informação Aeronáutica - CIA 10/03, 
de 06 de maio.
A DGEG, no que respeita às áreas setoriais da sua competência, salienta que caso se verifique a existência 
de infraestruturas elétricas, as entidades concessionárias responsáveis devem ser contactadas. No que 
refere a infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural informa que na área do projeto, não 
existem impactes significativos na infraestrutura de gás existente, pertença da concessionária REN Portgás, 
considerando apenas um eventual desvio ao nível da rede secundária, na Rua das Cavadas, conforme 
localização indicada no seu parecer. No sentido de acautelar que as ramificações do troço principal da rede 
de gás (este em PE160) e os seus órgãos de seccionamento fiquem fora do perímetro circunferencial da 
rotunda, poderá ser necessária a realização de um projeto próprio de desvio de infraestruturas, se aplicável, 
projeto esse que deverá ser objeto de análise e da prévia validação pela Portgás, pelo que esta entidade 
deve ser contactada com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o projeto em 
questão.
Relativamente aos recursos geológicos, mais concretamente depósitos minerais (minas), informa que na 
área do projeto, e à dat, não existem direitos requeridos ou atribuídos por aquela Direção-Geral. No que se 
refere a massas minerais (pedreiras), considera que o local para onde vão ser enviados os materiais de 
escavação, em Fafe, deveria estar identificado. Mais refere que, em Fafe, localiza-se uma pedreira 
licenciada pela DGEG, que está autorizada, no âmbito do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a 
receber resíduos inertes exógenos, para enchimento do vazio de escavação, embora o volume de encaixe, 
atual, seja inferior ao volume excedente de materiais de escavação resultante da construção do Terminal 
Ferroviário. No caso de ser a pedreira, ali localizada, a receber os materiais de escavação, devem, também, 
ser avaliados os impactes causados pela movimentação de camiões, de transporte dos mesmos, para Fafe.
A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas por si desenvolvidas 
pelo que nada tem a opor ao projeto.
A REN informa que no âmbito das suas concessões, não existem quaisquer infraestruturas em exploração 
ou em projeto, na área em avaliação.
Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão
Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação desenvolvida 
e, sempre que pertinente, integrados no conjunto de condições impostas na presente decisão para a 
minimização dos respetivos impactes ambientais.

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

instrumentos relevantes
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Ao nível dos instrumentos de gestão territorial (IGT) aplicáveis ao projeto e em vigor na área de implantação 
do mesmo, destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Famalicão (Aviso nº 10268/2015, 
de 8 de setembro, Aviso nº 19852/2019, de 10 de dezembro, e Declaração de Retificação nº 167/2020, de 
21 de fevereiro).
Da análise da Planta de Condicionantes I – Gerais, a parcela de terreno na qual se pretende implantar o 
Terminal Ferroviário insere-se em:

 Recursos Hídricos: - Leitos dos Cursos de Água;
 Infraestruturas: - Rede Ferroviária – Linha Férrea Dupla.

O acesso rodoviário pretendido insere-se em:
 Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola Nacional;
 Recursos Hídricos: Leitos dos Cursos de Água;
 Infraestruturas: Rede Ferroviária – Linha Férrea Dupla.
 Rede Rodoviária (Rede Municipal) – Estradas Municipais.

Na Planta de Condicionantes II – Áreas Ardidas indica ocorrência de incêndio em 2011, na área pretendida 
para a implantação do Terminal Ferroviário.
Na Planta de Condicionantes III – Perigosidade Incêndio Florestal, parte da área desta pretensão está 
classificada como de Alta e Muito Alta perigosidade.
No que se refere à planta de Ordenamento I – Qualificação Funcional e Operativa do Solo, verifica-se que a 
parcela do terreno onde se localizam o Terminal Ferroviário e o acesso rodoviário estão classificadas em:

 UOPG: UOPG 3.2 - Área de Acolhimento Empresarial VII;
 Solo Urbano-Urbanizável - Espaço de Atividade Económica;
 Solo Urbano-Urbanizado - Espaço Residencial; - Espaço Verde de Enquadramento;
 Solo Rural: - Espaço Agrícola; - Espaço Florestal de Produção;
 Rede Viária - Rede Viária Nível 3 Rede Municipal - Vias Distribuidoras Secundárias- Via simples e 

proposta; Vias Locais.
Na planta de Ordenamento III – Salvaguardas, a parcela de terreno na qual se insere o acesso rodoviário, 
nos espaços coincidentes com a RAN, estão classificados como Estrutura Ecológica Municipal – Nível II – 
Estrutura Ecológica Complementar.
Segundo o Regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, para as servidões e restrições de utilidade 
pública (artigos 7º e 8º), aplica-se o regime específico em vigor, mesmo que não assinaladas na cartografia 
de Condicionantes, pelo que o projeto em análise terá que refletir os pareceres de todas as tutelas afetadas.
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.
De acordo com o estipulado no regulamento do PDM, a sua execução deverá ser realizada através de 
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operações urbanísticas enquadradas por uma ou mais Unidades de Execução ou Plano de Pormenor. 
Pelo exposto, terão de ser realizados os procedimentos necessários para compatibilizar a presente 
pretensão a este instrumento de gestão de território. Assim, a realização da Unidade de Execução terá que 
prestar cumprimento ao disposto na UOPG 3.2 – Área de Acolhimento Empresarial VII que consta no Anexo 
III do Regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, consagrando assim a compatibilidade com as 
disposições deste Plano.
De salientar a necessidade de assegurar o cumprimento dos objetivos programáticos, dos indicadores e 
parâmetros urbanísticos e a adequação da forma de execução inerentes à UOPG 3.2.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão

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.
O principal terminal rodoferroviário existente a norte do Douro (Terminal de Leixões) apresenta, há muito, 
a capacidade esgotada, constituindo um constrangimento ao crescimento do transporte por meio 
ferroviário das mercadorias de e para esta região.
A par, verifica-se ainda que:

 A União Europeia tem como objetivo (expresso em termos nacionais no Plano Nacional de 
Investimentos 2030) transferir 50% dos fluxos rodoviários de mais de 300 km para o modo 
ferroviário, implicando a construção de interfaces rodo/ferroviários que permitam o aumento da 
eficácia e eficiência do transporte ferroviário;

 Estando o principal porto de águas profundas nacional está situado em Sines, e sendo a zona norte 
do país aquela com mais impacto nas importações e nas exportações, devem os dois polos ser 
servidos de uma ligação ferroviária capaz de dar resposta aos crescentes volumes de mercadorias 
que circulam entre os referidos polos; 

Assim, a decisão de 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 e para a região a Norte do Douro, de origem internacional 
ou nacional, destacando-se também a intenção da dar cumprimento às orientações que visam aumentar 
de forma significativa o transporte de mercadorias pela via ferroviária.
O proponente (operador ferroviário privado) pretende efetuar o investimento na zona norte do País, num 
local onde possa edificar uma estrutura acima da dimensão crítica mínima, para justificar que seja equipado 
com equipamentos de movimentação de contentores state-of-the-art e dimensionado tendo em atenção 
o longo prazo.
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, aumentando a quota modal da ferrovia, bem como a eficiência do transporte de 
mercadorias numa região com um tecido empresarial fortemente exportador.
Como principais caraterísticas do local no qual se desenvolve o projeto destaca-se o facto de constituir uma 
área com elevadas variações altimétricas, relativamente degradada, maioritariamente ocupada por 
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eucaliptal e várias espécies de flora exótica invasora, a presença de duas unidades industriais em laboração 
(que serão adquiridas pelo proponente) às quais se associa um elevado tráfego de pesados, uma rede 
hidrográfica incipiente e muito alterada na sua morfologia, nomeadamente por aterros de grande 
dimensão, não apresentar relevância conservacionista para a fauna e o facto de se encontrar, em grande 
parte, afastada de recetores sensíveis (à exceção de duas habitações, uma das quais a cerca de 230 metros 
da futura entrada e saída de camiões e a cerca de 20 metros da Linha do Minho, e uma outra habitação a 
cerca de 100 metros a norte do parqueamento das substâncias e misturas perigosas).
Das características do projeto com relevância para a avaliação de impactes destaca-se a profunda 
mobilização da área que o projeto implicará e o elevado excedente de material escavado, bem como os 
elevados volumes de tráfego gerados, tanto na fase de construção como na fase de exploração.
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 das cotas e dos declives a adotar necessários ao adequado 
funcionamento do terminal, será necessário proceder a uma intensa mobilização de terras que abrangerá 
cerca de 90% da área de intervenção do terminal (aproximadamente 22,3 ha) e que conduzirá a uma 
alteração muito significativa do relevo do local. 
Do processo de terraplenagem resultam os seguintes volumes de terras: 

 Volume escavado: 1 139 936 m3; 
 Volume de aterro: 360 277 m3. 

Ainda que esteja prevista a reutilização de material de escavação na realização dos aterros do terminal e 
da terra vegetal na regularização de taludes, identifica-se um excedente superior a 700 000 m3, que terá de 
ser conduzido a um local licenciado para gestão de solos e rochas (Código LER 17 05 04), induzindo 36 908 
movimentos globais de entrada e saída de veículos de pesados.
Além do elevado tráfego de veículos pesados na fase de obra, identifica-se também um elevado volume de 
tráfego de veículos pesados na fase de funcionamento (620 veículos pesados/dia, em 2021 e 947 veículos 
pesados/dia em 2031).
Assim, face às características do projeto e do seu local de implantação, consideraram-se como fatores 
relevantes na avaliação de impacte ambiental do projeto a socioeconomia, no âmbito da qual se preveem 
os principais impactes positivos, bem como a geomorfologia, a qualidade do ar e a paisagem, fatores nos 
quais se identificam os impactes negativos mais significativos. Como relevante na avaliação identificam-se 
também os impactes ao nível das acessibilidades rodoviárias.
De facto, no âmbito da socioeconomia, o funcionamento do terminal implicará um conjunto de impactes 
positivos sendo os mais significativos os relacionados com o emprego (47 a 71 postos de trabalho criados) 
e com a dinamização da atividade económica. O projeto, pela maior eficiência face à intermodalidade que 
proporciona, no seio de uma região altamente exportadora, introduzirá mais um fator diferenciador no que 
respeita à competitividade das 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.
Quanto aos impactes negativos, destacam-se, ao nível:

 Da geomorfologia e geologia, os impactes resultantes da modificação da morfologia do relevo 
devido ao grande volume de terras e rocha que será necessário mobilizar para a construção do 
terminal, designadamente das escavações que ocorrerão em grande parte da área de implantação 
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do terminal e que atingirão uma profundidade superior 8 m, podendo por vezes alcançar os 28 m, 
e do elevado volume de excedentes, os quais se consideram de magnitude elevada e muito 
significativos.

 Da Paisagem, os impactes decorrentes da alteração paisagística desta área devido à total 
artificialização do local e 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.

 Da Qualidade do ar, os impactes que resultam do 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.

 Do Ambiente sonoro, e na fase de exploração, o impacte negativo de maior intensidade poderá 
estar associado ao aumento de tráfego de pesados em direção à EN14 para norte (sentido 
Famalicão) que passará na Rua das Cavadas onde representará, em 2021, cerca de 54% do tráfego 
de pesados, e em 2031, cerca de 64%, podendo as habitações localizadas na envolvente do 
entroncamento da Rua das Cavadas com a Rua da Carvalhosa serem expostas, em resultado de 
todo o tráfego rodoviário, a valores de Lden superiores ao limite de 65 dB(A) em 2021 e, em 2031, 
também a valores de Ln superiores ao limite de 55 dB(A), pelo que por forma a permitir a 
implementação, previamente à fase de construção, de eventuais soluções que vierem a ser 
validadas, deve ser apresentado estudo detalhado do ruído particular nestes recetores e sua 
contribuição para os níveis de ruído ambiente.

 Das Acessibilidades, a melhoria do acesso entre a entrada principal do terminal e a Rua das Cavadas 
(EM508-1) constitui um contributo positivo para a minimização dos impactes negativos na sua 
envolvente próxima, ao nível do congestionamento da rede viária. No entanto, com o início da 
operação, estima-se uma degradação do nível de serviço nas interseções de ligação à EN14.
De acordo com o Estudo de Tráfego apenas a projetada variante à EN14, que inclui uma nova ponte 
rodoviária sobre o Ave, contribuirá definitivamente para o restabelecimento de níveis de serviço 
adequados a este lanço da rede rodoviária complementar e compatíveis com a ligação à rede 
rodoviária nacional daquele que se afigura vir a ser o maior terminal rodoferroviário em espaço 
ibérico.
A interseção da Avenida do Ave com a EN14, a sul junto à ponte atual, será atualmente o ponto 
mais crítico da rede, em particular o seu ramo de ligação à Avenida do Ave e daí ao Terminal 
Ferroviário do Lousado que apresenta já um nível de serviço F. Sem alteração deste nível de serviço 
(o mais baixo da escala de classificação), o início da operação do Terminal Ferroviário do Lousado 
implicará ainda um acréscimo de movimentos neste ramo (na hora de ponta da manhã) de cerca 
de 88%.
Saliente-se ainda que, mesmo sem a instalação de novos empreendimentos, algumas interseções 
de ligação à EN14 têm já atualmente um nível de serviço desadequado, em particular nas ligações 
à rede rodoviária nacional (EN14). Após o início da operação do Terminal – nomeadamente, se tal 
ocorrer sem a concretização da nova travessia do Ave e sem a nova via municipal (entre as 
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interseções Rua das Cavadas / 7 Fontes e a EN14 (Rotunda 5 e/ou Santana)) – verificar-se-á uma 
degradação, com predominância a sul, fazendo-se notar na ligação à Avenida do Rio Ave (com 
tempos de espera médios superiores a 60 segundos) mas também, já na margem esquerda do Ave, 
na interseção com a EN104.
Considera-se assim essencial a concretização da referida nova ligação rodoviária, contemplada no 
Acordo de Gestão de 24 de julho de 2017 (entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e a CM de Vila 
Nova de Famalicão), que ligará as duas interseções giratórias projetadas para a Rua das Cavadas / 
7 Fontes e a EN14 (Rotunda 5 e /ou Santana) e a concretização da Variante à EN 14.

De entre todos os impactes identificados como associados à implementação deste projeto, embora os 
decorrentes de eventuais acidentes, principalmente na zona de armazenamento/parqueamento 
temporário das substâncias perigosas sejam relevantes quanto aos seus potenciais efeitos adversos nas 
vertentes humana, patrimonial e ambiental, em termos de análise de risco considera-se estarem 
preconizadas medidas de prevenção, de proteção e de segurança que permitirão uma minimização desses 
mesmos impactes.
Relativamente à via de acesso os impactes são de intensidade baixa, magnitude moderada e pouco 
significativos, dado que a mesma não implicará grandes movimentos de terra, nem a formação de taludes 
de aterro ou de escavação de grande dimensão, e que a afetação do uso do solo adicional à plataforma 
existente, decorrente do alargamento, é diminuta.
No decurso da Consulta Pública não se registou qualquer participação do público direta ou indiretamente 
afetado, e os contributos recebidos identificam apenas recomendações e sugestões.
Dos pareceres externos recebidos destaca-se o da Infraestruturas de Portugal, S.A. informando que a 
requalificação da atual EN14 recentemente materializada entre Santana e o Nó da A7, que permite o acesso 
a Famalicão, foi desenvolvida tendo em conta a procura existente e a gerada por projetos a implementar 
na zona, como é o caso do terminal ferroviário em análise. Refere que também a rotunda que foi 
recentemente construída no âmbito das novas acessibilidades à unidade industrial da Continental/Mabor, 
e que vai permitir o acesso direto à variante e futuramente ao terminal ferroviário, considerou os volumes 
de tráfego expectáveis após a materialização do mesmo.
Desta forma, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 
mais significativos são passíveis de minimização caso:

 sejam adotadas adequadas soluções de deposição do excedente de material escavado, que terá de 
ser conduzido a um local licenciado para gestão de solos e rochas (Código LER 17 05 04);

 sejam implementados planos de integração paisagística a desenvolver;
 a nova ligação rodoviária que ligará as duas interseções giratórias projetadas para a Rua das 

Cavadas / 7 Fontes e a EN14 (Rotunda 5 e /ou Santana) se encontrem em exploração antes da 
entrada em funcionamento do Terminal.

e que a generalidade dos impactes negativos identificados são passíveis de ser minimizados, emite-se 
decisão favorável condicionada ao cumprimento dos termos e condições do presente documento.

Elementos a Apresentar
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Previamente ao início da execução da obra
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revisto e atualizado.
2. Estudo comparativo, entre locais licenciados para gestão de solos e rochas (Código LER 17 05 04), a fim 

de equacionar a eventual redução da distância ao local de deposição proposto no EIA. O referido 
estudo deve incluir os locais já apresentados no decurso da avaliação e equacionar eventuais soluções 
de repartição do volume, analisando os impactes ambientais de localizações alternativas abrangendo 
os fatores ambientais mais relevantes, só podendo a sua utilização ser efetuada após validação do 
referido estudo pela Autoridade de AIA. Para elaboração deste estudo deve ser tido em consideração 
a necessidade de garantir que o excedente do material escavado é conduzido e depositado num local 
licenciado para gestão de solos e rochas (Código LER 17 05 04).

3. Caracterização da situação atual do ambiente sonoro nos pontos A e B, conforme identificados no 
parecer da CA.

4. Estudo detalhado do ruído particular nas habitações localizadas na envolvente do entroncamento da 
Rua das Cavadas com a Rua da Carvalhosa e sua contribuição para os níveis de ruído ambiente, a 
apreciar antes do início da fase de construção, por forma a permitir a implementação, previamente à 
referida fase, das soluções que vierem a ser validadas.

5. Plano de monitorização do ambiente sonoro, incluindo a monitorização dos pontos P2, P5, A e B, para 
averiguação do cumprimento dos requisitos acústicos aplicáveis por força do RGR, devendo o plano de 
monitorização ser apresentado em fase prévia à fase de construção.

6. Avaliação da manifestação perigosa referente ao incêndio de piscina em relação à rotura catastrófica 
e às fugas (de 10 mm e de 100 mm) do contentor-cisterna de gás-natural e em relação à fuga de 10 
mm do contentor-cisterna de butano. Adicionalmente, avaliar o fenómeno BLEVE (com eventual 
formação de bola de fogo) na rotura catastrófica do contentor-cisterna do gás natural.

7. Plano de Segurança, o qual deve identificar e caracterizar os potenciais riscos associados à execução 
dos trabalhos durante a fase de construção e definir os procedimentos a levar a cabo pela(s) 
empresa(s) responsável(eis) pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de 
emergência, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos das mesmas. O Plano deverá conter 
medidas de autoproteção para os riscos mais significativos associados ao projeto e/ou à sua 
envolvente.

8. Projeto para a solução a adotar para a Via de Acesso que permita garantir um afastamento de mais de 
10 m da base do talude de aterro da via (na zona do PT 40) ao leito da linha de água que se desenvolve 
na proximidade da referida zona.

9. Projeto para a solução da estrutura a construir na linha de água que dará escoamento aos caudais 
provenientes da PH2 que permita reduzir a velocidade de escoamento.

10. Cartografia à escala de projeto (1 : 5 000 / 1 : 2 000) que evidencie a salvaguarda da ocorrência n.º 2 
na fase de construção, incluindo a delimitação de uma área de proteção. Esta deve ser sinalizada e 
vedada com recurso a painéis, evitando desta forma a sua afetação pelas ações de construção, e 
garantindo, assim, a sua preservação in situ.

11. Proposta de Projeto de Integração Paisagística do Terminal Ferroviário de Mercadorias de Lousado 
(PIPTFML) desenvolvido de acordo com o seguinte:
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a) Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de 
Manutenção e Mapa de Quantidades.

b) As áreas objeto de intervenção a considerar são: toda a área do terrapleno e respetivos taludes 
de escavação e aterro/gabiões. 

c) Deve prever a constituição de alinhamentos arbóreos, e eventualmente também arbustivos, nas 
seguintes extensões: na área interior ao terminal e adjacente à Rua 7 Fontes; ao longo do acesso 
principal de camiões do lado poente; ao longo de toda a base ou pé do talude de escavação e 
crista do mesmo assim como no espaço compreendido entre a vedação proposta, a nascente, e 
o feixe de linhas (Linha XI-TC, Linha X-TC, Linha IX-TC, Linha VIII-TC, Pórtico 1-1), em maior ou 
menor extensão.

d) Deve prever a constituição de cortinas arbóreo-arbustivas – multiespecífica e multiestratificada 
e de folhagem perene e caduca - na área entre a linha e os Observadores Permanentes 
(recetores sensíveis) existentes nas habitações: “Arruamento com ligação à Travessa da Serra 
com coordenadas 41°22'23.1"N 8°31'08.7"W e 41°22'26.4"N 8°31'02.1"W. A extensão para a 
sua implementação deve ser proposta assim como também deve ser assegurado área suficiente 
no espaço de servidão ferroviária ou de domínio público ferroviário.

e) Devem ser propostas e apresentadas soluções de projeto – zonas rebaixadas ou sobreelevadas 
em relação às cotas do terrapleno do Terminal - que permitam preservar os exemplares de 
sobreiros existentes na área do terminal para os quais se prevê o abate. A par destas, deve ser 
considerado o seu eventual transplante para áreas objeto do PIP, do PIP da Rua 7 Fontes ou da 
área florestal, no âmbito do Plano de Gestão e Reconversão Florestal.

f) A integração das extensões com recurso a gabiões deve ser objeto de pormenorização gráfica 
quanto às soluções a adotar para a sua integração paisagística, através de cortes/perfis 
transversais.

g) A extensão e a faixa das cortinas arbóreo-arbustivas a propor, na zona de sobreposição e/ou de 
interface com a área do Plano de Gestão e Reconversão Florestal, deve estar devidamente 
articulada com as orientações do referido plano e observar a conversão gradual/faseada e 
seletiva de áreas para arborização com espécies autóctones e a manutenção dos exemplares de 
eucalipto a curto/médio prazo.

h) A distribuição das espécies deve ser proposta de forma não alinhada ou artificial.
i) As espécies a plantar ou a semear devem ser autóctones e em respeito com as condições 

edafoclimáticas locais. O número a considerar deve ser substancialmente diferente do proposto 
no EIA: Quercus suber e Arbutus unedo. 

j) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado de 
certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua 
origem deve ser local.

k) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à 
Trioza erytreae, no que se refere à eventual proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, 
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considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares 
em causa, ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas.

l) Prever a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP do 
TFML durante a sua implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve 
suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um 
ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de 
correção dos problemas detetados, sobretudo, ao nível dos taludes. A sua elaboração deve 
contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 
estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações. O registo deve 
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta 
dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a 
envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição.

12. Proposta de Projeto de Integração Paisagística da Rua 7 Fontes desenvolvido de acordo com as 
seguintes orientações:
a) Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 

escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de 
Manutenção e Mapa de Quantidades.

b) O projeto deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista em Paisagem (arquiteta/o 
paisagista) que deve estar devidamente reconhecido no projeto a entregar.

c) As áreas objeto de intervenção a considerar é toda a extensão compreendida entre a rua das 
Cavadas e a Rua António Fonseca e respetivos taludes e 3 rotundas, numa extensão total, 
prevista, de 1 622 m.

d) As espécies a plantar, em alinhamento, ou a semear devem ser autóctones e em respeito com 
as condições edafoclimáticas locais.

e) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado de 
certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua 
origem deve ser local.

f) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à 
Trioza erytreae, no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, 
considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares 
em causa ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas.

g) Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP e após o 
mesmo, no âmbito do período de garantia que não deve ser inferior a 2 anos.

13. Proposta de Plano de Gestão e Reconversão Florestal desenvolvido de acordo com o seguinte: 
a) Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 

escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de 
Manutenção e Mapa de Quantidades.

b) Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre um 
especialista em Paisagem (arquiteta/o paisagista), Eng.º Florestal e um Biólogo que contribua 
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para um desenho ecológico e aproveitamentos dos valores/atributos visuais naturais da 
Paisagem e das valências edafoclimáticas naturais em presença e que devem estar devidamente 
reconhecidos no projeto a entregar.

c) Deve visar a proteção e valorização ambiental da área florestal no sentido de constitui maior 
valor natural e paisagístico sustentável.

d) A área objeto de intervenção corresponde a toda a área não intervencionada diretamente pela 
implantação do projeto e a poente da mesma, pretendida manter-se como de natureza florestal.

e) Deve ser definido graficamente o continuum natural entre Sistema Seco e ao Sistema Húmido e 
áreas de maior declive e com riscos de erosão que devem ser representadas graficamente. Neste 
continuum natural potencial deve ser preservada e/ou reforçada a respetiva vegetação de porte 
arbóreo e arbustivo, isolada ou contínua, nomeadamente nas zonas das linhas de 
água/drenagem preferencial existentes ainda que temporárias – os talvegues, ou nas zonas 
depressionárias/baixas encharcadas e charcas, se aplicável.

f) Potenciar ou criar as situações de clareira/orla/bosquete e de reforço de vegetação arbustiva 
ou de porte arbóreo. 

g) Devem ser materializadas as “Orientações para a Gestão das Unidades de Paisagem” de Cancela 
d’Abreu aplicáveis a esta área. 

h) As áreas de regeneração de vegetação natural potencial, sobretudo, a que se localize em zonas 
de maior declive devem ser cartografadas com indicação das áreas de maior declive com vista á 
sua preservação e proteção.

i) Proposta de espécies autóctones potenciais naturais para arborização no âmbito da conversão.
j) Os exemplares de sobreiros para os quais se prevê o abate na área do Terminal devem ser 

considerados para um eventual transplante para a presente área.
k) Equacionar uma proposta de sementeiras se houver o objetivo de permitir o pastoreio nas zonas 

de clareira a criar. As espécies a considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados 
da região. Em alternativa pode fazer-se recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido 
de evitar o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e 
do combate à desertificação assim como á proteção do solo vivo, simultaneamente, 
beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras existentes e potenciais.

l) As questões de segurança devem ser observadas, quer quanto às densidades, quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar, de modo a garantir descontinuidade 
do material (vegetal) combustível.

m) Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação ao longo de 5 anos ou 
período a propor.

14. Proposta para Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) com a atualização do 
apresentado no EIA. O mesmo deve observar os seguintes aspetos:
a) Deve ser realizado, preferencialmente, por especialistas na área em questão, devendo os 

mesmos ser identificados no(s) documento(s) a apresentar. Deve ainda ser garantido o 
acompanhamento deste plano por especialistas, na fase de obra e na fase de exploração.

b) Definir graficamente toda a área para a fase de obra e exploração que ficará sujeita a este 
controle. Neste âmbito deve estar prevista a área de intervenção associada ao projeto da Rua 7 
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Fontes.
c) Apresentar caracterização e quantificação das áreas contaminadas; identificação e 

caracterização das espécies em presença; definição das metodologias de controlo para cada 
espécie e Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração.

d) Corrigir os seguintes aspetos apresentados no EIA:
i. Introduzir o período de não desmatação para cada espécie em presença, sobretudo ao 

nível das acácias e erva das pampas - Cortaderia selloana, dada o potencial risco de 
contaminação das áreas agrícolas próximas.

ii. O enterramento deve ser superior a 1 m de profundidade de modo que fique fora do 
alcance mais imediato de qualquer instrumento de lavoura (surriba). Deve ser realizado 
o registo cartográfico das áreas onde ocorrerá o enterramento.

iii. O uso de sacos de plástico não se revela adequado à realização das ações, dado o passivo 
ambiental que a sua utilização implica.

iv. Os troncos e raízes devem ser separados dado que ambos têm distinto poder de 
regeneração.

v. O uso do controlo químico – glifosato – com potencial cancerígeno e comprometedor da 
sobrevivência de espécies autóctones e inócuas assim como a proximidade a habitações, 
animais domésticos e linhas de água deve ser excluído das ações a realizar.

e) Considerar o uso do fogo controlado, sobretudo, no caso da erva-das-pampas.
f) Apresentar um cronograma para as devidas monitorizações por período a definir.

Durante a fase de execução da obra:
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, o seguinte elemento:
15. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 

registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboração dos 
diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 
estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra 
das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a 
partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e 
deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da 
verificação do cumprimento das medidas/DIA. 

Até 3 meses antes da entrada em funcionamento
Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
16. Plano de Emergência Interno, o qual deve ser elaborado atentas as consequências dos cenários de 

acidente desenvolvidos e no qual sejam contempladas as medidas a aplicar para controlo de situações 
de emergência e os meios para limitar as suas consequências. Este Plano deve ser objeto da realização 
de simulacros e exercícios, nos quais devem ser envolvidos os agentes de proteção civil e os meios 
externos considerados como necessários. Devem ser igualmente definidos procedimentos de 
emergência a implementar no caso de ocorrer um acidente/incidente durante o transporte de 
matérias perigosas, nos quais deve estar contemplado o alerta às autoridades competentes. 
Igualmente importante é a inclusão de disposições/procedimentos de comunicação imediata às 
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indústrias atingidas pelos raios de alcance dos acidentes graves cenarizados, em caso de ocorrência 
dos mesmos, e a identificação das medidas de autoproteção a adotar nessas circunstâncias.

17. Procedimento a adotar na monitorização radiológica, explicitando nomeadamente o tipo de 
equipamento, gama de energia e tipo de radiação a medir, metodologia de amostragem, bem como 
procedimentos a adotar em caso de deteção de materiais radioativos.

Medidas de minimização

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, o qual deve integrar o caderno 
de encargos da empreitada. 
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação. 
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador.
Medidas a introduzir no projeto
1. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto a todos os 

elementos patrimoniais que vierem a ser identificados/confirmados no âmbito da reprospeção 
arqueológica solicitada para a fase prévia à obra, compatível com a sua conservação in situ no decurso 
da obra.
Relativamente à ocorrência n.º 2, face à impossibilidade de garantir a referida distância de 50 metros, 
deve ser respeitada uma distância mínima que garanta a sua salvaguarda in situ, devendo para o efeito 
ser entregue à Autoridade de AIA o Elemento 10 constante na presente decisão.

2. Implementar o projeto da rede de águas pluviais reformulado (apresentado no Anexo VI do 
Aditamento ao EIA), a fim de permitir o aproveitamento das águas pluviais recolhidas na cobertura do 
armazém/oficina, as quais serão armazenadas no reservatório de água de consumos não domésticos.

3. Na zona de alargamento da plataforma da via de acesso (Rua das 7 Fontes, zona do PT 40), garantir um 
afastamento superior a 10 m entre a base do talude e o leito da linha de água que se desenvolve na 
proximidade da referida zona.

4. Estimar o volume de águas contaminadas expectável de ser produzido durante o combate a um 
incêndio no Parqueamento das substâncias e misturas perigosas e prever o rebaixamento do piso (área 
interna) do referido parqueamento, de forma a poder conter o volume a calcular, no caso da 
capacidade do depósito não se revelar suficiente para a contenção integral do volume estimado das 
águas resultantes do combate a um incêndio.

5. Assegurar que as águas de escorrência do pavimento do Parqueamento de substâncias e misturas 
perigosas, depois de tratadas, são encaminhadas para a rede pública de águas residuais, tal como 
previsto no n.º 4 do artigo n.º 48 do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
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6. Na linha de água que dará escoamento aos caudais provenientes da PH2, deve ser construída uma 
estrutura, no leito e junto à desembocadura da PH, que permita reduzir a velocidade de escoamento 
e assim evitar a erosão dos taludes marginais para jusante.

7. 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.

8. Utilizar materiais com tonalidades tendencialmente neutras (não excessivamente refletoras ou 
tonalidades brancas) para os materiais inertes a utilizar como pavimentos, sobretudo para a camada 
de desgaste.

Medidas para a fase prévia à execução da obra
9. 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 referidos 
locais devem 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. 

10. Alertar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, 
nomeadamente os corpos de bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de 
Famalicão, dependente da respetiva Câmara Municipal.

11. 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. 

12. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações recebidas no decurso da obra.

13. Desenvolver o cronograma de obra de forma a maximizar os trabalhos de construção e circulação de 
veículos pesados no período diurno, das 8 às 20 horas em dias úteis, sem prejuízo do necessário e 
estrito cumprimento da restrição das atividades de obra que decorram nas zonas identificadas na 
figura relativa à “Localização das áreas nas quais a obra apenas poderá decorrer apenas no período 
diurno)”.

14. 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 devem abranger os seguintes conteúdos: 

a. Medidas de mitigação emanadas da DIA e constantes do PAAO; 
b. Procedimentos ambientais a executar nas diferentes fases de obra; 
c. Normas de utilização em segurança do espaço de obra e do estaleiro; 
d. Controlo da produção de resíduos; 
e. Procedimentos de separação e armazenamento temporário de resíduos no estaleiro; 
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f. Forma de atuação em situações de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e óleos;
g. Procedimentos a adotar em caso de acidente ou qualquer outra emergência que ocorra 

durante a fase de construção, em consonância com o preconizado no Plano de Segurança;
h. Valores ambientais e patrimoniais em presença e medidas cautelares estabelecidas para os 

mesmos no decurso de construção.
15. Proceder à delimitação e balizamento do perímetro da área a intervencionar e assegurar a sua 

manutenção durante toda a fase de construção.
16. 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), tendo em consideração que poderá ocorrer afetação de raízes quando há 
mobilização do solo a menos de duas vezes a projeção do raio da copa, no caso de árvores adultas, ou 
de duas vezes a projeção de um raio de 4 m para o caso de árvores jovens. Especial atenção deve ser 
dada ao núcleo existente nos limites da propriedade na qual será realizado o restabelecimento do 
caminho vicinal.

17. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente, 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, 
deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do 
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado 
da intervenção

18. 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.

19. 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 a fim de assegurar que a 
mesma não é afetada pela obra e se manterá ativa após o término da mesma.

20. 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.

21. Proceder ao restabelecimento do caminho vicinal antes da supressão do troço coincidente com a área 
de implantação do terminal ferroviário. 

22. Sinalizar e vedar, permanentemente, todas as ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de 
Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção, 
situadas a menos de 20 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal 
afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da 
ocorrência. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 10 m, estas devem 
ser vedadas com recurso a painéis.

23. Para a Ocorrência n.º 1 – Conjunto de muros proceder à avaliação da área efetiva dos vestígios e 
caracterização/registo, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual. 
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24. Assegurar o acompanhamento arqueológico, presencial e permanente, de todas as ações de 
desmatação, incluindo ablação de raízes arbóreas e arbustivas e consequente remoção de detritos 
orgânicos.

25. Efetuar a reprospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações 
de decapagem e escavação, da área de incidência do projeto, incluindo todos os acessos à obra, 
depósitos temporários e permanentes e empréstimos de inertes (quer se localizem dentro da área de 
incidência direta, quer em outras proveniências). Os resultados obtidos no decurso desta prospeção 
poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

Medidas para a fase de execução da obra
Gerais
26. Assegurar que o excedente do material escavado é conduzido e depositado no(s) local(is) que vieram 

a ser identificados no estudo a apresentar no contexto da presente decisão.
27. Assegurar que nos extremos norte e sul da área de intervenção (identificados na figura seguinte), ou 

seja, nas proximidades dos recetores sensíveis, os trabalhos de construção e circulação de veículos 
pesados decorrer apenas no período diurno, das 8 às 20 horas em dias úteis.

28. Selecionar equipamentos e veículos que, tendo de emitir aviso sonoro, sejam dotados de sinalizadores 
sonoros de baixa frequência.

29. 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.

30. Garantir a presença em obra apenas de veículos com manutenção e revisão periódica em dia, de forma 
a manter as normais condições de funcionamento.

31. Assegurar a implementação do Plano de Segurança que vier a ser validado.
32. Adotar medidas de segurança, durante a fase de construção, de forma a que a manobra de viaturas e 

o manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio.
33. Assegurar a manutenção da limitação da área afeta ao projeto, garantindo que não ocorre qualquer 

afetação de solos e vegetação além do estritamente necessário.
34. 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.
35. Assegurar o escoamento natural da área de intervenção em todas as fases de desenvolvimento da obra 

evitando situações de obstrução e de assoreamento; 
36. 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.

37. Garantir que durante a construção da via de acesso não ocorrem escorrências de lamas e águas para 
as áreas agrícolas.

38. Garantir que durante a execução da interseção da Rua das Cavadas com a Rua de Sete Fontes são 
adotadas medidas que, em caso de precipitação intensa, não ocorrem escorrências de lamas e águas 
para a Ribeira de Penouços, a fim de evitar dificuldades de drenagem e consequentes inundações e 
danos nas instalações da Continental Mabor.
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39. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens 
superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, 
abertura de valas, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, 
quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O 
acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a 
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Os resultados 
obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de minimização 
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).

40. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 
relatório preliminar. 

41. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios 
e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.

42. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio 
da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro.

43. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, 
na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas 
e, mesmo, durante os trabalhos de recuperação e integração paisagística.

44. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural.

45. Assegurar que não ocorre 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.

46. 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; 

47. Dar preferência à contratação de empresas e de mão de obra local.
48. 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; 

49. Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) na versão final aprovada.
Desmatação 
50. A desmatação deve ser limitada às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 
51. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
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movimentações de terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. 

52. 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. 

53. Remover todos os despojos de ações de desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores 
decorrentes das obras de construção, bem como todos os materiais sobrantes dos estaleiros. Estas 
ações devem ser realizadas fora da época crítica de incêndios rurais e utilizando mecanismos 
adequados à retenção de eventuais faíscas.

Terraplenagens: escavação e aterro 
54. 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; 

55. 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; 

56. Na zona de alargamento da plataforma da via de acesso (Rua das 7 Fontes) que cruza a linha de água 
existente deve garantir-se que durante os períodos de maior precipitação após mobilização de terras 
nesse local não ocorrerá obstrução da linha de água que é atravessada pelo acesso devido ao 
arrastamento de sedimentos a partir do talude.

57. 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 
58. Assegurar o cumprimento do Plano de acessos, não devendo ocorrer circulação de veículos pesados 

afetos à obra por sul pela rua António Fonseca, nem por norte por Esquinheira, Esmeriz, Soito ou 
Bairros), locais nos quais devem colocadas placas de interdição de circulação de veículos pesados. A 
circulação de máquinas e equipamentos deve ser restringida ao interior da área de implantação do 
projeto (terminal e via de acesso).

59. 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.

60. Atento o eventual aumento do fluxo de trânsito nos acessos às zonas onde se irá desenvolver o projeto, 
provocado pela movimentação de veículos afetos às obras, salvaguardar a passagem e estacionamento 
privilegiado de veículos afetos ao socorro e à emergência.

mailto:geral@apambiente.pt


Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 2611-865 Amadora 

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

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

24 / 26

61. 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.

62. 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.

63. O transporte de materiais de construção como areias e britas, deve ser efetuado em veículos 
adequados utilizando uma lona de cobertura.

64. O transporte de terras até ao local de depósito (aterro em Fafe) deverá ser efetuado em veículos 
adequados utilizando uma lona de cobertura.

65. 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.

66. Os rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção devem ser limpos à saída da zona de obra. 
Estaleiro 
67. Controlo adequado dos materiais armazenados e implementação de medidas de gestão do estaleiro.
68. 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

69. Todos os locais de depósito e manuseamento de substâncias poluentes (combustíveis, lubrificantes ou 
outras substâncias) devem 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

70. O estaleiro deve dispor de formas/meios de contenção de eventuais derrames de óleos, lubrificantes 
ou outros produtos perigosos, que possam ser tratados como resíduos.

71. 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. 

72. Assegurar o cumprimento de um Plano de Gestão de Resíduos.
73. 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.
Medidas para a fase final da execução das obras
74. Assegurar que os acessos utilizados na fase de obra apresentam adequadas condições de circulação.
75. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 

estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes 
do início dos trabalhos, e assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem e linhas de água adjacentes que possam ter sido afetados pelas obras.

76. 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.
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77. 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.

78. As plantações dos sobreiros e dos carvalhos na zona de enquadramento paisagístico devem ser 
realizadas durante o outono.

Medidas para a fase de exploração
79. 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.
80. 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. De igual forma, deve ser interditada a circulação de veículos 
pesados para sul pela Rua das Cavadas.

81. Implementar Sistema de Gestão Ambiental.
82. Assegurar o controlo radiológico dos contentores que transitam no Terminal, conforme o 

procedimento que vier a ser validado.
83. Desenvolver e implementar um plano de formação periódico (do qual devem ser mantidos os 

respetivos registos) que contemple, pelo menos, os procedimentos a adotar em caso de emergência, 
de acidentes/incidentes no parqueamento de substâncias e misturas perigosas e durante o transporte 
de matérias perigosas, em consonância com o preconizado no Plano de Emergência Interno e tendo 
em devida consideração todos os cenários de acidente desenvolvidos.

84. Implementar um plano de verificação de fugas de água, nomeadamente na rede de adução e 
distribuição de água.

85. No parqueamento das substâncias perigosas, na análise das águas pluviais potencialmente 
contaminadas recolhidas no reservatório de betão armado, salvaguardar a medição em contínuo do 
pH, já que este parâmetro é comumente analisado para aferir da potencial contaminação de qualquer 
tipo de água residual.

86. Assegurar o correto funcionamento dos separadores de hidrocarbonetos na área do posto de 
combustível e na área do parqueamento de substâncias e misturas perigosas, bem como do depósito 
de contenção de eventuais derrames a construir na referida área de parqueamento.

87. Dotar os empilhadores e equipamentos de movimentação de cargas, que emitam aviso sonoro, de 
sinalizadores sonoros de baixa frequência.

88. Os equipamentos com emissões para o exterior devem ser submetidos a manutenção e revisão 
periódica de modo a garantir o cumprimento dos limites legais de emissão sonora.

89. Implementar o Programa de Manutenção do Projeto de Integração Paisagística do Terminal Ferroviário 
de Mercadorias de Lousado (PIPTFML).

90. Implementar o Plano/Programa de Manutenção Projeto de Integração Paisagística da Rua 7 Fontes.
91. Implementar o Plano/Programa de Manutenção e Gestão e Reconversão Florestal.
92. Implementar o Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas Invasoras associado ao 

Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI).
93. 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, 
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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.

94. Proceder à remoção de quaisquer exemplares de eucalipto que germinem na área de enquadramento 
paisagístico.

95. 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.

96. 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 
armazenados, tratados, valorizados ou eliminados em instalações devidamente 
licenciadas/autorizadas para o efeito. 

97. 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, devidamente acondicionados, no parque de 
resíduos e posteriormente encaminhados para operador licenciado.

98. Assegurar a manutenção da impermeabilização dos pavimentos e sistemas de drenagem existentes na 
zona do parqueamento de substâncias e misturas perigosas.

99. Manter afixadas instruções de fácil leitura de modo a que todos os colaboradores da instalação se 
encontrem familiarizados com o modo de agir em caso de acidente (eventual derrame de substâncias 
perigosas).

100. Promover a contratação de mão-de-obra local.
101. Na área de parqueamento de substâncias perigosas implementar um conjunto de medidas adicionais 

de prevenção/deteção entre as quais: 
a. Sistema de videovigilância; 
b. 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; 

c. Todos os locais de armazenamento de matérias perigosas devem estar devidamente 
assinalados/identificados e compartimentados, com a garantia de cumprimento das normas 
de segurança aplicáveis. A respetiva rotulagem deve estar de acordo com o Regulamento CLP 
(Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de dezembro de 2008), relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, além dos Regulamentos ADR, IMDG e RID.

d. Arquivo com respetivas fichas de dados de segurança junto ao local onde os produtos são 
armazenados e/ou manuseados; 

e. Medidas de autoproteção que contemplem as emergências para os potenciais efeitos 
identificados;

f. Meios de deteção e extinção de incêndio;
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g. Atividades de carga, descarga, parqueamento temporário e transporte de contentores 
acompanhadas por Conselheiro de segurança;

h. Verificação periódica da estanquicidade das caixas de retenção;
i. Manutenção de equipamentos de carga e descarga;
j. Para-raios;
k. Ligação à Terra;
l. Controlo de acessos.

102. 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. 

103. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se venham a identificar na fase de 
construção.

104. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.

Fase de Desativação
105. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 
deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar à autoridade de AIA a solução 
futura de ocupação da área de implantação do projeto. 
Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 
contemplando nomeadamente:

a) 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; 

b) 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; 

c) 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.

d) Remoção integral das infraestruturas impermeabilizantes no subsolo. O terreno deve ser 
limpo de qualquer vestígio de betão que a ele se encontre agregado, precedendo-se para 
o efeito à sua escarificação, processo que visa facultar as condições de permeabilidade e 
de infiltração das águas pluviais.

Programas de monitorização
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Devem ser implementados os seguintes programas de monitorização:
1. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, nos termos em que o mesmo venha a ser aprovado 

no contexto da presente decisão.
2. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos
2.1. Águas pluviais

Parâmetros a monitorizar
− No campo: pH, temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE).
− Em laboratório: 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).

Locais de amostragem
6 pontos de amostragem correspondentes às seis passagens hidráulicas localizadas sob a linha do Minho 
na área de influência do projeto (PH1 a PH6).
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.
Métodos Analíticos
Os métodos analíticos adotados para as determinações analíticas devem 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 devem 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
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.
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.
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.
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.
Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização
O programa proposto deve decorrer durante os primeiros 5 anos de funcionamento do projeto. Caso os 
resultados obtidos pela monitorização determinem que as águas pluviais não se encontram contaminadas, 
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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.
2.2. Recursos hídricos superficiais

Parâmetros a monitorizar
− No campo: pH, temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE);
− Em laboratório: 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).

Locais de amostragem
Os pontos de amostragem serão no rio Pelhe:
− 1 ponto localizado a montante dos locais de entrega das águas pluviais;
− 1 ponto localizado a jusante dos locais de entrega das águas pluviais.

Frequência de amostragem
Devem ser realizadas 4 campanhas de amostragem anuais em que duas devem ser efetuadas em 
simultâneo com as recolhas das amostras do programa de monitorização das águas pluviais.
As restantes amostras devem ser representativas do resto do ano distanciadas entre si por um período 
mínimo de 2 meses.
Métodos Analíticos
Os métodos analíticos adotados para as determinações analíticas devem 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 devem 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.
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.
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. 
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. 
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 
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O programa proposto deve 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.

Figura 1 - Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e de águas pluviais
2.3. Recursos Hídricos Subterrâneos

O Plano de Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos consagra a vertente quantitativa (posição do 
nível freático) e a vertente qualitativa (qualidade da água subterrânea).

Parâmetros a monitorizar 
Os parâmetros a monitorizar são: 
− No campo: o pH, temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE) e cota do nível freático;
− Em laboratório: metais pesados (As, Cd, Cu, Pb, Zn), os hidrocarbonetos totais, óleos e gorduras e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP). 
Locais de amostragem 
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Os pontos de amostragem divergem em função dos parâmetros alvo de monitorização (Figura 2):

Figura 2 - Localização dos pontos propostos para monitorização dos recursos hídricos subterrâneos
Qualidade da água
− Piezómetros PZ1, PZ2, PZ3 (construídos no âmbito do estudo geotécnico) e PZ4 (a instalar na área 

assinalada). Caso no decurso da obra algum destes piezómetros seja destruído, deve ser construído 
novo piezómetro no local aproximado, de forma compatível com as infraestruturas do projeto; 

− Captação (furo) existente na área de implantação do projeto com a licença de captação n.º 85/2006.
Nível freático
− Piezómetros PZ1, PZ2, PZ3 e PZ4, poços (nomenclatura ARH norte) 55708,55707, 61429, 61486, 

490606 e poço P2 amostrado no âmbito do EIA.
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A monitorização das captações particulares propostas (poços) ficará dependente da autorização dos 
proprietários.
Frequência de amostragem
As amostragens dos parâmetros de qualidade devem ser realizadas antes da construção e durante o 
funcionamento. Devem ser realizadas duas campanhas (espaçadas pelo menos 3 meses) previamente à 
entrada em funcionamento do projeto. Na fase de exploração a amostragem deve ser semestral (2 
campanhas de amostragem anuais, uma em período seco e outra em período chuvoso).
A medição do nível freático deve ser realizada antes da construção, durante a construção e no primeiro ano 
de funcionamento do projeto. Devem ser realizadas duas campanhas (espaçadas pelo menos 3 meses) 
previamente à entrada em funcionamento do projeto. Na fase de construção a frequência de amostragem 
nos poços deve ser trimestral. Na fase de exploração a amostragem deve ser semestral (2 campanhas de 
amostragem anuais, uma em período seco e outra em período chuvoso).
Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas, 
deve ser desenvolvido um programa de monitorização que permita acompanhar a evolução, sobretudo da 
qualidade, dos recursos hídricos superficiais na área.
Técnicas e métodos de amostragem

Qualidade da água: As amostras de água devem ser recolhidas para recipiente adequado e serão 
analisadas em laboratório, assegurando as técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos 
analíticos para a realização das análises de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 
de agosto, na sua redação atual, bem como as especificações técnicas constantes do Decreto-Lei n.º 
83/2011, de 20 de junho.
Nível freático: medição in-situ através de uma sonda de nível elétrica, com precisão mínima de 1 cm.

Critérios de avaliação
Evolução dos resultados obtidos na situação de referência e ao longo da implementação do Plano de 
Monitorização;
Tipo de medidas a adotar na sequência dos resultados obtidos Em função dos resultados obtidos, poderá 
ser necessário implementar novas medidas de mitigação, nomeadamente em termos de 
contenção/manuseamento de substâncias perigosas ou construção de captações alternativas para 
reposição dos volumes de água aos atuais utilizadores.

Relatórios de monitorização
Os relatórios de monitorização devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro e devem ser apresentados anualmente à autoridade de AIA.
Revisão do programa
Qualquer alteração ao Plano de Monitorização (periodicidade, parâmetros, locais, etc.) deve ser submetida 
a parecer prévio da APA - ARH-Norte.

3. Qualidade do Ar
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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
− 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 círculo 
apresentado na Figura 8.2. (na proximidade da rua das Cavadas, devendo as respetivas coordenadas estar 
indicadas no relatório) que consta do estudo apresentado e o qual abrange possíveis áreas afetadas que 
dizem respeito a 2 aglomerados (Ribeirão e Ferreiros).
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 resultados o justifiquem, o programa de monitorização deverá ser 
prolongado numa base anual.
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.
As medidas de minimização/compensação devem ser devidamente identificadas, detalhadas e 
calendarizadas pelas diversas fases do estudo e respetivos locais, para verificação do cumprimento de 
eficácia das mesmas para o indicador sobre a qualidade do ar. Devem ser apresentadas evidências (registo 
fotográfico das mesmas).

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.
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Devem ser entregues à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) relatórios de monitorização 
sempre que se realizem campanhas de monitorização. O programa de monitorização deverá ser revisto, em 
cada relatório de monitorização, de acordo com os resultados obtidos, ou queixas/reclamações que 
eventualmente possam ser consideradas relevantes em matérias de impactes de qualidade do ar ambiente. 
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. 

Entidade de verificação 
da DIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão 13 de maio de 2021

Validade da DIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos quatro 
anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respetivo 
projeto.

Assinatura

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

(Nuno Lacasta)
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