
Estado: Emitido

Data de consulta: 28/04/2022

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: D20220215000451

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7399-2218-6654-73c9

PÁG. 
/1 6

Nº TUA TUA20220215000106

REQUERENTE Infraestruturas de Portugal, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 503933813

ESTABELECIMENTO IC35 - Rans - Entre-os-Rios

CÓDIGO APA APA07491023

LOCALIZAÇÃO Rua do Tapado Novo

CAE 52211 - Gestão de infraestruturas dos transportes terrestres

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.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

PRÉVIAS DESENVOLVIMENTO PE PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/04/2022

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: D20220215000451

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7399-2218-6654-73c9

PÁG. 
/2 6

 

Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

AIA PL202102240003
96

Alínea c) do n.º 7 do Anexo I - artigo 
1.º, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.
º 151-B/2013, de 31 de outubro

15-02-2022 15-02-2022 14-02-
2026

Sim Favorável 
condicionada

Agência 
Portuguesa 
do 
Ambiente

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/04/2022

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: D20220215000451

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7399-2218-6654-73c9

PÁG. 
/3 6

Vertice -

Meridiana -

Perpendicular à meridiana -

Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

LOC1.4 - Área poligonal

LOC1.5 - Confrontações



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/04/2022

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: D20220215000451

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7399-2218-6654-73c9

PÁG. 
/4 6

Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2)

Área total (m2)

Localização Concelho de Penafiel (freguesias de Rans, Duas Igrejas, Oldrões, 
Perozelo, Cabeça Santa, Termas de São Vicente, Eja e Rio de Moinhos)

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

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

T000008 Condições constantes da Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

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

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização

 

PRÉVIAS DESENVOLVIMENTO PE

PDev1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

 

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/04/2022

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: D20220215000451

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7399-2218-6654-73c9

PÁG. 
/5 6

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

T000009 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

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

 

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração



Estado: Emitido

Data de consulta: 28/04/2022

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: D20220215000451

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7399-2218-6654-73c9

PÁG. 
/6 6

Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000011

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

Código Ficheiro Descrição

T000015 AIA3431_DIA(anexoTUA).pdf DIA - Declaração de Impacte Ambiental

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos



 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal  

Ap. 7585 -  2611-10124 Amadora  

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

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

 

1 

Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto IC35 troço Rans / Entre-os-Rios 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Estudo Prévio 

Tipologia do projeto 
Alínea c) do ponto 7 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação  

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(concelho e freguesia) 

Concelho de Penafiel (freguesias de Rans, Duas Igrejas, Oldrões, Perozelo, 
Cabeça Santa, Termas de São Vicente, Eja e Rio de Moinhos) 

Identificação das áreas 
sensíveis 

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

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A. 

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

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto em avaliação estende-se desde da designada rotunda de Rans, e termina na rotunda dos 
Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, ao km 40+000 da EN106, numa extensão total de cerca de 11,7 
km. O traçado é desenvolvido para uma velocidade base de 80-90 km/h com um perfil transversal tipo 
constituído por uma única faixa de rodagem com uma largura de 7,0 m, com duas vias, uma em cada 
sentido, e bermas direitas com uma largura de 2,5 m em toda a sua extensão, podendo contemplar nos 
trechos necessários uma via de lentos, adicional.  

O projeto contempla também a Ligação às Termas de Entre-os-Rios e às Termas de S. Vicente. 

O estudo prévio apresenta cinco soluções de traçado: 

 Solução A, que corresponde à Solução Base, desenvolvida no pressuposto do respeito pelo corredor do 
PDM, sendo a única solução de traçado que se estende desde o ponto inicial do estudo (km 0+000) até 
ao seu ponto final, possuindo cerca de 11,7 km de extensão. Além das duas rotundas localizadas nas 
extremidades do troço, estão previstas mais duas, uma ao km 5+100 (Rotunda A1) e outra ao km 8+000 
(Rotunda A2). A Solução A tem ainda 7 restabelecimentos desnivelados (6 PS e 1 PI) e 6 viadutos com 
uma extensão total de 2 888 m. Esta solução, a partir do seu início, contorna por nascente Rans, 
Enxameia, Salgão e Oldrões, atravessa o Vale de Rans em viaduto e contorna por nascente o Alto da 
Gandra, onde se localizam algumas das pedreiras mais importantes da região, para depois contornar 
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também por nascente as localidades de Assento e Agrelos. A cerca do km 6+200 o traçado da Solução 
A passa junto ao cemitério de Cabeça Santa, continuando a desenvolver-se para sul, contornando a 
localidade de Meios por poente e as localidades da freguesia de S. Miguel de Paredes por nascente. 
Cerca do km 7+500 o traçado passa junto à última pedreira. A partir do km 8+000 o traçado implanta-
se em terrenos maioritariamente florestais pertencentes às encostas das ribeiras de Conca e de Matos, 
com um traçado paralelo ao do CM1310 e contornando por poente as localidades de Perosinho e de 
Corcumelos e por nascente as localidades de Jugueiros e Lugar do Monte. Na sua parte final, a partir 
do km 10+500 e até ao final do traçado, implanta-se na encosta direita do Rio Tâmega. Dada a 
agressividade orográfica deste trecho final, foi necessário considerar os viadutos VA-4, VA-5 e VA-6. 

 Solução A1, cujo traçado se inicia ao km 5+900 da Solução A e termina ao km 7+775 do traçado da 
mesma solução (km 7+580 da Solução A1). Com 1680 m de extensão, implanta-se paralelamente e a 
nascente da Solução A, afastando-se mais dos aglomerados urbanos de S. Miguel de Paredes que a 
Solução A, nomeadamente Lajes e Cruzeiro das Lampreias. A Solução A1 contempla um viaduto (viaduto 
VA1-1), sobre a ribeira das Lajes, que terá cerca de 175 m de extensão e que também está previsto na 
Solução A, denominando-se aí viaduto VA-3. Apresenta 2 restabelecimentos desnivelados, sob a forma 
de PS. 

 Solução A2, cujo traçado, com 5090 m de extensão, se desenvolve desde o km 2+200 da Solução A até 
ao km 7+104,88 da mesma solução (km 7+290 da Solução A2) passando sempre a poente da área de 
pedreiras do Alto de Gandra (km 2+500 a km 5+650). Esta solução implica a construção de três viadutos 
em meia-encosta, bastantes extensos (1820 m), até cerca do km 5+000. Desde o km 5+500 e até ao seu 
final o traçado da Solução A2 implanta-se na proximidade de alguns aglomerados urbanos de pequena 
dimensão (Assento, Fonte Carreira, Cimo de Vila, Fundo da Vila e Lajes). Relativamente às ligações da 
Solução A2 à rede viária existente, está apenas prevista a Rotunda A2-1 ao km 5+550. Esta interseção 
permite a ligação do IC35 com o CM1302 que, por sua vez, se articula com outros caminhos municipais 
na localidade de Assento (CM1304), permitindo assim a acessibilidade a muitos aglomerados urbanos 
de pequenas dimensões existentes até à EN106. A ligação ao CM1302 é feita através de uma via nova 
com cerca de 343 m de extensão. Apresenta ainda 4 restabelecimentos desnivelados, sob a forma de 
PI. 

 Solução A3, que se inicia ao km 1+840 da Solução A e termina ao km 4+327,71 da mesma (km 4+844,08 
da Solução A3), possuindo 3004 m de extensão. É cerca de 516 m mais extensa do que a Solução A, no 
mesmo trecho. Este traçado contorna por nascente os depósitos de água de Rans, as pedreiras 
existentes junto a Salgão (cerca do km 2+100) e permite um maior afastamento ao aglomerado da 
Salgão. Esta solução mantém-se a cotas mais elevadas que a Solução A, permitindo reduzir a extensão 
do viaduto sobre a ribeira de Gomarães Viaduto VA3-1 (único viaduto previsto) em cerca de 436 m face 
ao mesmo viaduto da Solução A (Viaduto VA-2, com 886 m). Apresenta ainda 2 restabelecimentos 
desnivelados (1 PS e 1 PI). 

 Solução A4, que se inicia ao km 0+800 da Solução A e termina ao km 3+271,2 da mesma (km 3+200 da 
Solução A4), possuindo 2400 m de extensão. É, portanto, mais curta do que a Solução A, no mesmo 
troço, em apenas de 71,2 m e contorna por poente os depósitos de água em Rans, ao contrário da 
Solução A3 que os contorna por nascente. A sinuosidade do traçado em planta justifica-se com a 
necessidade de evitar a implantação do viaduto VA4- 2 sobre a povoação de Salgão (km 2+600). Este 
traçado tem ainda um segundo viaduto, viaduto VA4-1 sobre o vale de Rans. Não tem 
restabelecimentos desnivelados. 
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Tendo em conta as soluções acima indicadas, foram previstas as seguintes combinações de traçado: 

 Combinação 1: Solução A (11,663 Km). 

 Combinação 2: Solução A+A1 (11,468 Km). 

 Combinação 3: Solução A+A2 (11,848 Km). 

 Combinação 4: Solução A+A3 (12,180 Km). 

 Combinação 5: Solução A+A4 (11,592 Km). 

 Combinação 6: Solução A+A3+A1 (11,984 Km). 

 Combinação 7: Solução A+A4+A1 (11,397 Km). 

Foram ainda propostas três alternativas de traçado de ligação à zona das Termas de São Vicente e à zona 
das Termas de Entre-os-Rios: 

 LA – 3A: 1+138 Km. 

 LA – 3B: 1+777 Km. 

 LA – 3C: 1+564 Km. 

As Ligações LA-3A e LA-3C iniciam-se na EN106, enquanto a Ligação LA-3B se inicia numa via camarária com 
247,8 m de extensão, a construir pela Câmara Municipal de Penafiel desde a EN106 até à referida via 
municipal, denominada Ponte do Areal. Neste sentido, a transposição da ribeira de Matos que se faz sob 
forma de viaduto em qualquer umas das soluções ocorrerá, no caso da Ligação LA-3B, no trecho a construir 
pela autarquia. 

A Ligação LA-3A (a mais a sul) é a que apresenta menor extensão mas, devido à orografia e à ocupação da 
zona que atravessa, não permite ligações de nível a dois caminhos rurais pavimentados intersetados ao km 
0+572,5 e ao km 0+890, para garantir as acessibilidades locais. Assim, é necessário prever duas passagens 
superiores para restabelecer esses caminhos. O viaduto para travessia da Ribeira de Matos tem 61 m de 
extensão.  

A Ligação LA-3B (a mais a norte), que tem início após a projetada via da Ponte do Areal, apresenta por sua 
vez a maior extensão e não implica a construção de obras de arte, estando previstas 4 ligações de nível, do 
tipo cruzamento, a vias municipais secundárias, das quais a mais importante será o CM1310. Estes 
cruzamentos localizam-se ao km 0+000, ao km 0+300, ao km 1+085 e ao km 1+240 e a sua existência 
contribui para garantir uma melhor acessibilidade da Ligação LA-3B, comparativamente à anterior Ligação 
LA-3A. 

A Ligação LA-3C localiza-se entre as duas anteriormente descritas, implantando-se entre Jugueiros e o Lugar 
do Monte. Inicia-se numa rotunda centrada no atual entroncamento entre a EN106 e a EM590, junto à 
subestação de Entre-os-Rios. Termina na rotunda A-3C localizada ao km 9+250 do IC35, a poente de 
Jugueiros. No que diz respeito à articulação desta via com a rede viária secundária, prevê-se a construção 
de 3 cruzamentos intermédios com vias camarárias, localizados ao km 0+320, km 0+720 e km 1+090, que 
garantem boa acessibilidade local. O viaduto, pela travessia da Ribeira de Matos, tem 120 m de extensão.  
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Síntese do procedimento de AIA 

O presente procedimento de AIA teve início a 9 de Junho de 2021, após estarem reunidos as condições 
necessárias à sua boa instrução, tendo a autoridade de AIA nomeado a respetiva Comissão de Avaliação a 
28 de junho, de 2021. 

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, da Direção de Gestão do 
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR 
Norte), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Administração Regional de Saúde do 
Norte (ARS Norte), e do 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: 

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

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos 
pelo proponente integrando um EIA consolidado.  

o Após análise deste documento, foi considerado que, de uma maneira geral, dava resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 16 de 
setembro de 2021. 

o Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 
elementos complementares, aos quais não foi dada resposta apesar de parcialmente 
colmatados durante a visita ao local. 

• Consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, nos termos do n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, nomeadamente à Câmara Municipal de 
Penafiel, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), à Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), e ao 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

• Abertura de um período de consulta pública, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu de durante 30 dias úteis, de 23 de setembro a 5 de 
novembro. 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto no dia 25 e 26 de outubro de 2021, tendo 
estado presentes representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

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

• Elaboração do Parecer da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à Combinação 
ambientalmente mais favorável. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 
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• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do 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, foi emitida pronúncia pela Câmara 
Municipal de Penafiel, pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), pela Direção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
nos termos que a seguir se sintetizam. 

A Câmara Municipal de Penafiel refere que o lanço do IC35 - Rans Entre-os-Rios se insere-se no troço 
Penafiel (A4) - Entre-os-Rios, onde a circulação rodoviária é atualmente garantida pela EN106 que atravessa 
zonas densamente povoadas e polos industriais e comerciais, sendo uma das estradas mais movimentadas 
do país e também uma das que apresenta maior sinistralidade a nível nacional. 

Considera pois urgente a construção desta via alternativa a esta estrada, tendo em vista desviar o tráfego 
de longo curso e de veículos pesados das zonas densamente povoadas que a EN106 atravessa e assim 
reduzir os conflitos entre esse tráfego e as circulações locais existentes ao longo desta estrada nacional. 
Essa medida permitirá uma acalmia da circulação, facilitando as acessibilidades às zonas comerciais e 
industriais a partir da estrada nacional e contribuindo para uma melhoria da vivência local e da segurança 
rodoviária e pedonal. A melhor acessibilidade que dará às pedreiras da zona do Alto da Gandra, de grande 
importância municipal e regional e geradoras de elevado tráfego de pesados, é também um dos anseios 
para a concretização IC35 no concelho de Penafiel. 

Refere também a autarquia que a ligação que o IC35 estabelecerá às Termas de Entre-os-Rios e às Termas 
de S. Vicente constitui uma externalidade positiva nesta que é a segunda área territorial com mais 
população ao nível do concelho, realizando um dos anseios há muito reivindicado, importante para a 
promoção destes importantes equipamentos de saúde, turismo e lazer do concelho de Penafiel. 

Nestes pressupostos consideram que a solução de traçado para o IC35 no Troço Rans / Entre-os-Rios que 
melhor serve os interesses de quem vive no concelho, investe e trabalha é a combinação dos seguintes 
corredores de Traçados: Solução A + Solução A3 (Início sol.A3 Km1+840 e Fim Sol.A3 Km 4+844) + Solução 
A com ROT A-1 a ROT A-1B + Solução A1 (Início sol.A1 Km 5+900 e Fim sol.A1 Km7+580) + Solução A com 
ROT A2 e a solução para a ligação do IC35 à rede viária existente (Ligação às Termas) é a solução com a ROT 
A-3B e com a via de ligação LA-3B (Termas) que se estabelece com a ponte do areal da qual a Câmara 
Municipal elaborou projeto e irá dar início à sua construção + Solução A. 

A DGADR refere que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas 
atribuições. 

A DRAP Norte refere que duas soluções para o troço do IC35 e uma solução para a ligação às Termas ocupam 
solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), embora essa ocupação seja reduzida ao mínimo. 
Refere ainda que o projeto não interfere com qualquer área de Regadios Tradicionais. 

A DRAP emite assim parecer favorável (por ordem decrescente), à Combinação 3 (A+A2) e à Combinação 5 
(A+A4), para o troço da IC35, e para à Solução LA-3A para ligação às Termas de São Vicente. 

Alerta contudo que, na área definida para a implantação do projeto, verifica-se a existência de agricultores 
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que se encontram com projetos executados e em execução subsidiados pelo Estado Português através de 
vários programas operacionais, tais como, PRODER (2007/2013), PRD2020 (2014/2020) e VITIS. Considera 
assim necessária a consulta em simultâneo às plataformas do parcelário agrícola, para se obter informação 
da localização e identificação de projetos executados e em execução. Estas informações encontram-se 
disponíveis nas salas de parcelário oficiais, autorizadas pelo Ministério da Agricultura e Pescas. 

A DRAP refere ainda a necessidade de serem quantificadas e identificadas as áreas de RAN e do RDVV que 
serão efetivamente ocupadas e solicitado o respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do 
Norte. 

A DGEG destaca matérias relativas à interferência com infraestruturas de transporte de energia e relativas 
aos recursos hidrogeológicos e geotérmicos e às massas minerais. 

Refere desde logo que a área de estudo poderá interferir com a rede de distribuição de gás da REN Portgás 
Distribuição, S.A., pelo que deve ser consultada a referida empresa com vista à ponderação e harmonização 
de eventuais interferências com o projeto de execução. 

Ao nível dos recursos hidrogeológicos e geotérmicos, a DGEG aponta que o projeto pode vir a constituir 
impactes negativos para duas águas minerais naturais - Entre-os-Rios (Quinta da Torre) e Termas de S. 
Vicente, dada a proximidade a estes recursos e uma vez que interfere com a zona alargada do perímetro 
de proteção de Entre-os-Rios (Quinta da Torre) e com as zonas intermédia e alargada do perímetro de 
proteção das Termas de S. Vicente. Salienta o dever de proteção adequada à natureza escassa, 
insubstituível e não deslocalizável destes recursos hidrominerais, bem como o de garantir o seu eficiente 
aproveitamento, tal como dita o artigo 8.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que regulamenta os recursos 
geológicos onde se incluem as águas minerais naturais. 

Ambos os recursos são utilizados na vertente do termalismo, uma atividade de elevado interesse 
económico e social para a região em que se inserem. A DGEG considera pois que qualquer impacte negativo 
sobre estes recursos poderá originar alterações das características físico-químicas e microbiológicas 
originais, levando à descaracterização e desqualificação do recurso e ao encerramento das atividades que 
suportam, com as consequências inerentes. 

A DGEG salienta que atualmente o acesso às Termas de Entre-os-Rios (Quinta da Torre) e às Termas de S. 
Vicente faz-se pela EN106, uma via de tráfego intenso que atravessa de norte a sul as zonas intermédia e 
alargada dos perímetros de proteção destes dois recursos hidrominerais. No caso das Termas de S. Vicente, 
a EN106 encontra-se a escassos 80 m de uma das captações do recurso e, no caso de Entre-os-Rios (Quinta 
da Torre), a apenas 275 m. 

Esta entidade sublinha que a construção do troço do IC35 em causa vem aliviar em cerca de 50% a 
densidade do tráfego que atualmente se faz pela EN106, desviando-o da zona das Termas, nalguns casos 
para distâncias superiores a 1000 m. O alívio do tráfego, em especial o de veículos pesados, representa uma 
diminuição considerável na circulação de cargas poluentes ao longo da EN106, o que, só por si, representa 
uma mais-valia para a preservação da integridade destes recursos hidrominerais. 

A DGEG realça que, a partir do IC35, será construído um troço de ligação à zona das Termas, que assegurará 
o acesso melhorado a estes importantes equipamentos de saúde e lazer do concelho de Penafiel. Todas as 
soluções apresentadas têm o troço mais a sul comum, o qual atravessa, numa extensão de cerca de 290 m, 
o extremo SE da zona alargada do perímetro de proteção de Entre-os-Rios (Quinta da Torre). 

Na figura seguinte, encontram-se representadas as alternativas ao traçado da ligação do IC35 à EN106 na 
zona das Termas e os perímetros de proteção dos recursos hidrogeológicos. 
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Fig. 1 - Enquadramento da zona em estudo: traçado das alternativas da ligação do IC35 à EN106 na zona das Termas 

e perímetros de proteção dos recursos hidrogeológicos (Fonte: EIA) 

 

No quadro seguinte apresentam-se as obras a realizar na ligação do IC35 à EN106 na zona das Termas e a 
interferência com os perímetros de proteção das águas minerais naturais. 

Ligações  

IC35-EN106  

Obras a realizar  Perímetro de proteção  Zona do perímetro de 
proteção  

LA-3A  

 

Traçado  Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  

1 Viaduto sobre a ribeira 
de Matos  

 

Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  

1 Rotunda de ligação à 
EN106 

Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  

LA-3B  

  

Traçado  Termas de S. Vicente  Intermédia e Alargada  

2 Cruzamentos com vias 
municipais  

Termas de S. Vicente  Alargada  

1 Entroncamento com 
EN106  

Termas de S. Vicente  Alargada  

1 Novo pontão sobre a 
ribeira de Matos  

Termas de S. Vicente  Alargada  

LA-3C  

  

Traçado  Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  

1 Cruzamento intermédio 
com vias camarárias 

Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  
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1 Rotunda de ligação à 
EN106 

Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  

1 Viaduto sobre a ribeira 
de Matos 

Entre-os-Rios (Quinta da Torre)  Alargada  

Quadro 1 - Resumo das obras a realizar e interferência com os perímetros de proteção das águas minerais naturais 

 

De acordo com o exposto, relativamente aos recursos hidrogeológicos e geotérmicos, a DGEG conclui o 
seguinte: 

 No que respeita ao traçado principal, não se prevê que o troço que atravessa o extremo SE da zona 
alargada do perímetro de proteção de Entre-os-Rios (Quinta da Torre) possa acarretar impactes 
negativos para este sistema aquífero hidromineral. No entanto, uma vez que o traçado atravessa uma 
zona de proteção do sistema aquífero hidromineral, qualquer interferência deve ser acautelada, pelo 
que, de acordo com o artigo 49.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, a obra só pode ser licenciada 
desde que não acarrete riscos para este sistema aquífero. 

 No que respeita às 3 variantes do traçado da ligação do IC35 à EN106 e às respetivas obras adicionais a 
realizar (Quadro 2), considera-se que os riscos de interferência com os dois recursos hidrominerais em 
causa são diminutos para a generalidade da obra, tornando-se elevados na construção das obras de 
atravessamento da ribeira de Matos devido à possível interferência com estruturas geológicas de 
importância reconhecida no controlo da circulação da água mineral natural, acima referidas. 

Assim, a DGEG sublinha que, tratando-se de uma obra de envergadura apreciável que interseta em diversos 
pontos as zonas de proteção definidas pelos perímetros de proteção das Águas Minerais Naturais de Entre-
os Rios (Quinta da Torre) e das Termas de S. Vicente, publicados em Diário da República em portarias 
próprias, será necessário garantir, de acordo com a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que a obra em causa 
não interfere com estes recursos, ficando garantida a integridade dos mesmos. Nesse sentido, a DGEG 
considera que o projeto terá de cumprir um conjunto de condições específicas que elenca no seu parecer. 

Quanto aos depósitos minerais, a DGEG constata que apesar da poligonal da área de estudo do projeto, 
estar parcialmente sobreposta ao pedido de área para prospeção e pesquisa de depósitos minerais 
“VALONGO” (MNPPP530) (Fig. 2), que se encontra em tramitação na DGEG, verifica-se que esta pequena 
sobreposição não afeta a área do pedido de Prospeção e Pesquisa, uma vez que o traçado do projeto será 
desenvolvido para Este da EN106. 
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Fig. 2 - Enquadramento da zona em estudo e sobreposição com área de pedido de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais (Fonte: DGEG SIG, documentação do processo) 

Assim, não há qualquer sobreposição do projeto em análise com áreas de depósitos minerais requeridas 
ou atribuídas. 

No que respeita à exploração de massas minerais na área de estudo a DGEG refere que se mantém válido 
o parecer emitido pela aquela entidade aquando da elaboração do EIA. 

A DGEG concorda com a proposta contante de ligeira deslocação da Rot.- A-1 de modo a garantir o 
afastamento de 150 m à pedreira n.º 80120-Gandra, uma vez que a mesma utiliza substâncias explosivas 
na sua exploração. 

No tocante à interferência mencionada na Solução A2 e na Solução A4, refere-se que a pedreira n.º 6458-
Salgã se encontra licenciada junto da DGEG, não se tratando de um estaleiro. Referente a esta pedreira, 
informa a DGEG que na sua implantação em ortofotomapa (coordenadas da poligonal da área da pedreira) 
se constata um desfasamento com a área intervencionada. Tendo consultado o respetivo processo de 
licenciamento, a DGEG verificou que poderá ter ocorrido lapso na elaboração do levantamento topográfico, 
tendo em conta que nas plantas elaboradas no processo de licenciamento a poligonal do limite nascente 
não se encontra com tanto descaimento para Sul, pelo que a apreciação desta situação deverá incindir na 
área que se mostra intervencionada no ortofotomapa. 

A DGEG conclui que, relativamente à definição do espaço canal do IC35 constante do PDM de Penafiel, foi 
tido em atenção a elaboração de soluções de traçado que minimizem impactes nas áreas de pedreiras 
existentes. Constatou também que foram realizados estudos de modo a acautelar as disposições legais, 
quer da legislação de licenciamento de pedreiras, quer da legislação regulamentadora do Estatuto das 
Estradas da Rede Rodoviária Nacional. Não obstante estes factos, verifica que a solução adotada atravessa 
longitudinalmente uma “Área de Exploração Consolidada/Complementar” constante da Planta de 
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Ordenamento do PDM de Penafiel. Considera por isso que o impacte desta solução não se encontra 
corretamente avaliado em matéria de valores geológicos, face à inviabilização da exploração de um recurso 
endógeno, cuja área se encontra delimitada em matéria de ordenamento do território para os fins 
referidos. 

Assim, relativamente às alternativas apresentadas como mais favoráveis, de modo a causar a menor 
perturbação possível em áreas de exploração em atividade, a DGEG considera que a opção “Combinação 1 
(solução A)” ou a “Combinação 5 (solução A+A4)” serão as mais favoráveis do ponto de vista das matérias 
relacionadas com a exploração de massas minerais (pedreiras). 

Aquela Direção-Geral refere ainda que, no que respeita aos terrenos onde existem vazios de escavação em 
situação de abandono, poderá ser equacionada a possibilidade da reposição de terras sobrantes, 
decorrentes de trabalhos de desaterros durante a construção desta infraestrutura, de modo a mitigarem 
passivos ambientais existentes junto ao traçado.  

Face ao exposto, a DGEG entende que a viabilidade do projeto fica condicionada ao cumprimento das 
condicionantes descritas no seu parecer, salientando que as alternativas mais favoráveis do ponto de vista 
das matérias relacionadas com a exploração de massas minerais (pedreiras) são a Combinação 1 (solução 
A) ou a combinação 5 (solução A+A4). 

 

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 sua 
redação atual, a Consulta Pública decorreu por um período de 30 dias úteis, de 23 de setembro a 5 de 
novembro de 2021.  

Nessa sede foram recebidas 6 exposições, com a seguinte proveniência:  

 Câmara Municipal de Penafiel (já analisada no ponto anterior, dado que foi também solicitada à 
autarquia pronúncia enquanto entidade externa à Comissão de Avaliação). 

 DGT – Direção-Geral do Território. 

 REN Serviços SA. 

 Três cidadãos a título individual. 

Síntese dos resultados da consulta pública 

A DGT refere que o projeto em análise não interfere com nenhum vértice geodésico pertencente à Rede 
Geodésica Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento pertencente à Rede de Nivelamento 
Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). 

Assim, refere que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela 
Direção-Geral do Território. 

Relativamente aos limites administrativos refere que não estão representados os limites de freguesia. 
Assim, sugere que, futuramente, todas as peças desenhadas a apresentar contenham a representação dos 
limites administrativos (concelho e freguesia) e a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência 
à Carta Administrativa emite Parecer Oficial de Portugal (CAOP) utilizada. 

No que refere à cartografia, a DGT refere que as peças desenhadas estão elaboradas sobre cartografia 
vetorial oficial. No entanto, informa que existem três folhas correspondentes ao “Traçado em Planta” em 
que foram utilizadas fotografias aéreas e estas não podem ser usadas como informação cartográfica de 
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suporte, devendo ser utilizada ortofotocartografia oficial.  

A REN informa que na área do projeto em avaliação existem diversas infraestruturas da Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade (RNT), sendo cruzadas as seguintes servidões: 

 Linha Torrão-Recarei, a 220 kV (licenciada em julho de 1996); 

 Linha dupla Valdigem – Vermoim 4/ Armamar – Recarei, a 220 kV/400 kV (licenciadas em agosto 
2013). 

Refere que as infraestruturas estão corretamente representadas no EIA, conforme informação 
anteriormente disponibilizada ao promotor. 

Refere ainda um conjunto de condições que devem ser tidas em conta para a implementação do projeto e 
considera que, desde que essas condições sejam cumpridas, não existem quaisquer objeções à 
implementação do projeto no que à servidão da infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás e 
da Rede Nacional de Transporte diz respeito. 

Um cidadão manifesta-se contra o projeto em análise por considerar inexplicável que se construa uma nova 
estrada para tráfego de médio/longo curso com nós rodoviários (rotundas), para um Tráfego Médio Diário 
expectável próximo dos 10 mil veículos diários e um considerável rácio de tráfego pesado. 

Considera que o projeto levará a que o normal fluxo de trânsito na via principal possa ficar frequentemente 
comprometido nas horas de ponta, o que não configura melhorias substanciais face ao cenário atual, para 
além de apresentar impactes contínuos na qualidade do ar, cujas melhorias por comparação com a atual 
situação na EN106 ficarão também aquém do expectável.  

Refere, ainda, que o projeto não acautela previsíveis aumentos no fluxo de trânsito que, mesmo pouco 
significativos, poderão degradar ainda mais o nível de serviço.  

Refere que existem autoestradas com menos TMD e, ainda que esta não pareça justificar um investimento 
desse género, uma estrada do tipo IP com nós desnivelados é o mínimo que se deveria pedir para uma 
ligação nova neste eixo, sob pena de o projeto necessitar de ser "remendado" pouco tempo após a sua 
conclusão. 

Outro cidadão refere a importância que a exploração dos recursos geológicos possui no tecido empresarial 
dos concelhos abrangidos pelo projeto, o custo que o transporte possui atualmente na venda dos produtos 
de pedra natural, bem como o destino que uma grande parte dessa produção possui (exportação via 
marítima através do Porto de Leixões). Como tal, é imperativo que os acessos rodoviários acompanhem a 
indústria para o século XXI.  

Considera, ainda, que a estrutura do acesso bem como o seu piso deverá ser compatível com a utilização 
repetitiva do transporte de viaturas pesadas.  

Outro cidadão considera também que o projeto irá melhorar as ligações entre as localidades. 

Consideração dos resultados da consulta pública  

Na generalidade, as várias exposições recebidas não se opõem à execução do projeto em análise. São, 
contudo, apontadas aspetos e condições que têm de ser asseguradas no desenvolvimento do projeto de 
execução para compatibilização do mesmo com as restrições, servidões e infraestruturas presentes na área 
em causa. 
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Informação das entidades competentes sobre a conformidade do projeto com os instrumentos de 
gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes 

entidades legalmente 

O projeto em estudo é compatível e enquadra-se nos objetivos do Plano Nacional da Política de 
Ordenamento do Território bem como nos objetivos do Plano Rodoviário Nacional 2000, por se tratar de 
uma via integrante da Rede Complementar, que permitirá desviar o tráfego de longo curso e de veículos 
pesados de zonas densamente povoadas assegurando a ligação entre a rede nacional fundamental e os 
centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia. 

O projeto não se insere em nenhuma área condicionada do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Douro (RH3). Também se considerou não existir qualquer condicionamento do Plano de Ordenamento da 
Albufeira de Crestuma-Lever. 

Relativamente ao Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho o troço final 
da Solução A e parte das soluções das ligações LA-3A e LA-3C intersetam a periferia de um corredor 
ecológico que se associa aos vales dos rios Douro e Tâmega, sem, no entanto, constituir uma barreira à sua 
conetividade.  

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Penafiel contempla um espaço canal para o IC35, que consta da Planta 
de Ordenamento e que foi preferencialmente, ou sempre que possível, seguido para o desenvolvimento 
das alternativas de projeto, em particular pela Combinação 1 (Solução A) e Combinação 5 (Solução A+A4), 
com 99% do traçado dentro desse corredor. Esta solução não interfere com outras classes de uso para além 
das já intersetadas pelo traçado anteriormente proposto e aprovado para o IC35, onde se destacam a “Área 
Florestal de Produção”, a “Área Agrícola Complementar” e os “Espaço para Indústria Extrativa/Área de 
Exploração Consolidada Complementar”, embora sem qualquer comprometimento dos limites de 
concessão de cada uma das pedreiras. As zonas de atravessamento mais sensíveis, face à ocupação urbana 
existente, são atravessadas por viaduto destacando-se o viaduto VA-1 (Vale de Rans) que permite o 
atravessamento de “Espaço Urbanizado – Áreas predominantemente habitacionais consolidadas ou a 
consolidar do tipo C4” evitando a afetação de habitações. O não seguimento do traçado delimitado na 
Planta de Ordenamento ocorreu quando o mesmo se encontra ocupado por pedreiras ou equipamentos 
novos, caso dos depósitos de água das Águas do Douro e Paiva. 

Assim, considera-se que o projeto está de acordo com os instrumentos de gestão territorial em vigor e, 
sobretudo, faz parte das orientações estratégicas dos planos mais diretamente aplicáveis, pela natureza do 
projeto ou relacionados com a gestão do território a nível municipal, tendo o corredor do PDM sido seguido 
sempre que possível. 

Face às condicionantes presentes no território, as soluções são viáveis ou porque não há efetivamente 
qualquer afetação/condicionamento decorrente do projeto do IC35, ou porque da sua interferência há a 
possibilidade de compatibilização por via de restabelecimento de infraestruturas (condutas de saneamento 
e abastecimento de água e linhas elétricas). 

No caso das condicionantes legais, nomeadamente, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica 
Nacional (REN), verifica-se que a implantação do projeto é possível ao abrigo do interesse público do 
projeto, sendo os valores de afetação globalmente baixos, em termos absolutos, e não significativos e já 
minimizados pelo atravessamento de algumas destas áreas em viaduto. 
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Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto do IC35 – Rans/Entre-os-Rios tem como objetivo a definição do traçado deste itinerário 
complementar a sul da cidade de Penafiel, de modo a assegurar a continuidade do primeiro troço do IC35 
Penafiel (EN15) / Rans, cujo projeto de execução obteve decisão de conformidade ambiental em 2015, na 
sequência do estudo prévio realizado em 2002 para a globalidade do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios, o 
qual veio a ter Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, em 2003, tendo desde então 
um espaço-canal previsto no Plano Diretor Municipal de Penafiel. 

O projeto agora em avaliação baseia-se precisamente no corredor contemplado PDM de Penafiel, a partir 
do qual, e face às condicionantes que se verificam na atualidade e às novas características geométricas, 
foram desenvolvidas várias soluções alternativas que constam do estudo prévio objeto do presente 
procedimento. 

Os seus traçados inserem-se no concelho de Penafiel, onde a circulação rodoviária é atualmente garantida 
pela EN106 que atravessa zonas densamente povoadas e polos industriais e comerciais, sendo uma das 
estradas mais movimentadas do país e também uma das que apresenta maior sinistralidade. Por estes 
motivos, considerou-se importante a construção de uma via alternativa a esta estrada, tendo em vista 
desviar o tráfego de longo curso e de veículos pesados das zonas densamente povoadas que a EN106 
atravessa, de forma a reduzir os conflitos entre esse tráfego e as circulações locais existentes ao longo desta 
estrada nacional. Essa medida permitirá uma acalmia da circulação, facilitando as acessibilidades às zonas 
comerciais e industriais e contribuindo para uma melhoria da vivência local e da segurança rodoviária e 
pedonal. A melhor acessibilidade que dará às pedreiras da zona do Alto da Gandra, de grande importância 
municipal e regional e geradoras de elevado tráfego de pesados, é também um dos objetivos específicos 
do IC35 no concelho de Penafiel. 

De referir também que foi considerada neste estudo prévio a Ligação do IC35 às Termas de Entre-os-Rios e 
às Termas de S. Vicente, com o objetivo de se promoverem estes equipamentos de saúde e lazer do 
concelho de Penafiel.  

Como antecedentes, salientam-se os Estudo de Viabilidade de Corredores (EVC) efetuados, nos quais se 
identificaram e estudaram outros corredores alternativos ao corredor aprovado em 2003, que se 
desenvolvia a nascente da EN106 numa zona de uso urbano disperso, com áreas florestais e agrícolas 
associadas, mas também com um grande número de pedreiras ligadas à extração de granito, algumas das 
quais se veio a constatar, se localizarem no próprio corredor aprovado para o IC35. Do corredor então 
selecionado considerou o proponente que deveriam ser avaliadas interligações adicionais e ter em 
consideração o ponto de situação relativo às áreas concessionadas de extração de inertes e respetivas áreas 
em exploração, por forma a garantir a não interferência com as zonas de defesa, de acordo com o artigo 
4.° do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

Dos contactos estabelecidos à data com a Câmara Municipal de Penafiel e com a Direção Geral de Energia 
e Geologia, foi elaborada uma nota técnica com a análise de cada traçado face às pedreiras e às zonas de 
defesa e respetivos condicionamentos geométricos, que permitiram a confirmação da viabilidade dos 
traçados e a identificação das medidas de planeamento para a compatibilização com as pedreiras, na sua 
maioria em fase de processo de adaptação e regularização, face ao facto do IC35 ter também o seu corredor 
devidamente aprovado para a zona. 

Na envolvente do projeto existem áreas de proteção patrimonial, as quais foram tidas em consideração na 
definição dos traçados tendo em vista a sua não afetação, como é o caso da Zona Especial de Proteção ao 
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Castelo de Penafiel, classificado como Sítio de Interesse Público e da Igreja da Gândara, classificada como 
Monumento Nacional. 

A área de estudo, de carácter periurbano, é maioritariamente ocupada por uma matriz composta por 
espaços agrícolas (23,82% da área de estudo) heterogéneos, organizados em pequenas parcelas 
compartimentadas, e extensos espaços florestais de produção, onde predomina a monocultura de 
pinheiro-bravo e eucalipto (63,04 ha que representam 49,50% da área de estudo), pontuada por um tecido 
urbano esparso, interligado por uma rede relativamente densa de caminhos e estradas.  

No que diz respeito aos recursos minerais a região de Penafiel constitui uma das principais zonas de 
fornecimento de inertes para a construção civil, obras públicas e granito para rocha ornamental na Área do 
Grande Porto, sendo que algumas das pedreiras têm atividade exportadora. Desta forma a área 
implantação do projeto interfere com uma importante área potencial para a produção de granitos 
ornamentais. Estimam-se para esta área 39 000 000 m3 de recursos em granito ornamental. Estes mesmos 
granitos são também explorados para agregados, nas situações em que a produção de blocos para fins 
ornamentais não é viável devido a condicionalismos geológicos, em particular, o estado de fracturação do 
maciço granítico. As áreas de extração de inertes representam 5,57% da área de estudo que correspondem 
a 55,74 ha. 

Para os recursos hidrogeológicos de salientar que o troço final da solução A e das três alternativas de ligação 
às Termas interferem com os perímetros de proteção das concessões hidrominerais designadas por Entre-
os-Rios (Quinta da Torre) e S. Vicente. As principais captações de água subterrânea correspondem ao setor 
agrícola, em particular ao longo das margens do rio Douro, e seguidamente a captações para fins urbanos. 

Existe uma rede viária densa e ramificada, ao longo da qual se vão desenvolvendo espaços sociais e 
comerciais de forma relativamente dispersa que representam cerca de 7,06% da área de estudo, ou seja 
cerca de 70,66 ha. 

A área de estudo caracteriza-se por uma forte presença humana (atividades agrícolas e silvícolas, expansão 
urbana, exploração de inertes) que, apesar da diversidade de biótopos, deu origem a comunidades 
compostas, maioritariamente, por espécies cosmopolitas e de elevada representatividade / cobertura na 
região e a nível nacional. 

Face às características deste projeto e da área onde se desenvolvem as várias soluções de traçado, 
consideraram-se como fatores determinantes para a seleção da alternativa ambientalmente mais 
favorável, a socioeconomia, o ordenamento do território e a geologia, no que às massas minerais diz 
respeito. Foram considerados fatores relevantes a geologia e geomorfologia (nos restantes aspetos), o uso 
do solo, a qualidade do ar, o ambiente sonoro, os recursos hídricos, os sistemas ecológicos, o património e 
a paisagem. 

Os principais impactes positivos do projeto, classificados de significativos a muito significativos, estão 
associados à sua fase de exploração e ocorrem ao nível dos fatores socioeconomia e ordenamento do 
território. Considera-se assim, e tal como já referido no âmbito dos objetivos do projeto, que este contribui 
para a melhoria da acessibilidade regional e melhoria da qualidade de vida da população envolvente à 
EN106, uma vez que cerca de 50% do tráfego será transferido para o IC3 e para melhorar a acessibilidade 
às principais atividades económicas do concelho, em particular às pedreiras, responsáveis pela circulação 
elevada de veículos pesados. O projeto irá constituir uma alternativa à EN106 (uma das estradas com maior 
movimento e maior sinistralidade do país), encontrando-se já previsto no Plano Estratégico de Transportes 
e Infraestruturas (PETI3+) e no PDM de Penafiel, proporcionando a melhoria da acessibilidade regional e 
interna do concelho de Penafiel e constituindo um importante contributo para as atividades económicas 
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do concelho e para melhoria das condições de vida da população residente. 

De seguida, sintetizam-se por fator ambiental os principais impactes negativos identificados, resultantes 
essencialmente das atividades associadas à fase de construção, e que, no geral, se consideram pouco 
significativos, exceto para o fator paisagem, em que foram identificados impactes muito significativos. 

Assim, ao nível: 

 Da Geologia e Geomorfologia verifica-se a afetação irreversível das formações geológicas 
existentes e da alteração da topografia decorrentes das terraplenagens e presença da via; a 
destruição direta do substrato geológico; a afetação de áreas com recursos geológicos de interesse 
económico e conservacionista; instabilidade e erosão de taludes de aterro/escavação; e a alteração 
permanente da morfologia (criação de taludes de aterros e de escavação). 

 Dos Recursos Hídricos Superficiais prevê-se a modificação da drenagem superficial; a afetação de 
infraestruturas hidráulicas; alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos 
devidos à movimentação de terras e fenómenos de erosão; a criação de obstáculos temporários ao 
escoamento devidos a intervenções no leito da linha de água existente; e, na fase de exploração, 
modificações da drenagem superficial. 

 Dos Recursos Hídricos Subterrâneos constata-se a afetação de captações de água subterrânea; a 
afetação do nível freático; a impermeabilização e compactação dos solos e eventuais reflexos na 
recarga dos aquíferos; e, na fase de exploração, a impermeabilização e compactação dos solos e 
eventuais reflexos na recarga dos aquíferos. 

 Dos Sistemas ecológicos perspetiva-se a destruição do coberto vegetal; a perturbação no 
desenvolvimento da vegetação e incremento de espécies invasoras; a perda ou alteração de 
biótopos/habitats; o efeito barreira e fragmentação dos biótopos; a perturbação dos padrões de 
deslocação e mortalidade por atropelamento. 

 Do Ruído e da qualidade do ar verifica-se o aumento dos níveis de ruido e acréscimos de 
concentração de poluentes. De referir que está previsto que a Câmara Municipal de Penafiel 
proceda à classificação de zonas ainda em 2021, podendo vir a ser aplicáveis os valores Lden<60 e 
Ln<50dB(A)). 

 Dos Usos do solo constata-se a alteração dos usos, maioritariamente de área florestal; na fase de 
exploração, perspetiva-se a afetação das condições de usufruto dos espaços envolventes aos 
traçados, designadamente, perturbação resultante da reposição de acessos, no contexto geral dos 
usos da envolvente; bem como o efeito barreira sobre a fruição dos usos da envolvente. 

 Do Ordenamento do território verifica-se a afetação do regime de uso do solo existente na faixa 
ocupada e sua repercussão na classificação dos espaços e nos objetivos de ordenamento do 
território; a interferência com as condicionantes legalmente estabelecidas com influência sobre a 
área afetada; o efeito barreira - interferência com os usos do território e introdução de 
descontinuidades territoriais que interferem com a homogeneidade e articulação funcional dos 
espaços e, consequentemente, o seu ordenamento e gestão; a afetação de áreas de REN e de áreas 
de RAN; interferência com a exploração de Massas Minerais; a alteração territorial e visual da zona 
durante a construção e a introdução de perturbações à normal circulação e afetação da envolvente 
direta em termos da sua qualidade ambiental. 

 Da Socioeconomia prevê-se incómodo para as populações; perturbação das acessibilidades e 
circulações locais; afetações temporárias ou transformações definitivas dos usos atuais do 
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território, incluindo áreas edificadas, infraestruturas e equipamentos e respetivos efeitos nas 
unidades económicas, no emprego, nas áreas habitacionais e nos modos de vida; e, na fase de 
exploração, a alteração da qualidade de vida pelo efeito da presença da via e do tráfego rodoviário 
que nela circulará, introduzindo incómodos ambientais (ruído, poluição do ar, intrusão visual) em 
áreas habitadas. 

 Do Património perspetiva-se a afetação direta de sete ocorrências patrimoniais (OP) acrescidas de 
três ocorrências identificadas na visita da CA: OP 9 - Quinta da Ribeira das Lajes; OP 29 - Castelo do 
Castilhão; e o Cruzeiro de Portela. 

 Da Paisagem é expectável a alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as 
consequentes alterações paisagísticas e impactes visuais/cénicos; a perda de qualidade visual, pela 
disrupção introduzida na paisagem – artificialização do território, fragmentação espacial/alteração 
funcional do território e perda de valores visuais naturais – e pela alteração do sistema de vistas e 
escalas de referência - contaminação e segmentação do campo visual; a redução da qualidade 
visual da Paisagem e progressiva alteração e perda da identidade e carácter da Paisagem, 
conferindo-lhe cada vez mais um maior grau de artificialização e perda de níveis de atratividade. 

Da consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, destacam-se os pareceres emitidos pela da 
Câmara Municipal de Penafiel, pela Direção Geral de Energia e Geologia e pela Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte. 

Em resultado da consulta pública efetuada foram recebidas seis exposições, que não expressaram qualquer 
oposição ao projeto exceto por parte de um cidadão.  

Em resultado da análise comparativa de alternativas efetuada, salientam-se as seguintes considerações 
globais relevantes na identificação da Combinação/Solução ambientalmente mais favorável: 

 As sete combinações de traçado apresentam como solução comum, em cerca de metade da sua 
extensão, a Solução A, que corresponde à solução base que se estruturou sobre o corredor do PDM 
para o IC35, com um conjunto de vários ajustamentos face a situações que posteriormente se 
identificam no corredor do PDM (designadamente os novos depósitos de água das Água do Douro e 
Paiva, na EM589-1, junto ao km 2+100 e várias pedreiras na zona de Salgão e Alto da Gandra). 

 Não foram identificados, para nenhuma das combinações/soluções, impactes negativos significativos, 
exceto no fator Paisagem. 

 Em nenhuma solução ou combinação de soluções foram identificados impactes negativos cuja 
significância ou ausência de medidas de minimização inviabilizasse a sua aprovação.  

 Para alguns dos fatores ambientais avaliados os impactes identificados para as várias combinações são 
pouco diferenciadores entre si. 

 Para o mesmo fator verifica-se, em função da tipologia dos impactes, ser possível considerar diferentes 
combinações como mais favoráveis. 

Desta forma e tendo presente os considerandos atrás expostos, em termos da análise comparativa das 
combinações/soluções efetuada para os vários fatores ambientais, considerou-se que a 
Combinação/Soluções onde, num balanço global, se identificaram os impactes menos significativos e ainda 
assim passiveis de minimização é a Combinação 5 (Solução A+ Solução A4). Esta combinação corresponde 
àquela que causa a menor perturbação possível em áreas de exploração de massas minerais em atividade 
e que melhor promove a melhoria da qualidade de vida da população, sendo assim a opção de traçado que 
mais potencia impactes positivos pela conjugação dos fatores menor área global afetada; menores áreas 
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agrícolas ocupadas e menor afetação do edificado, bem como por ter a maior coincidência com o corredor 
definido no PDM de Penafiel. 

Relativamente às Ligações às Termas considera-se que as Solução LA-3C e LA-3A se apresentam como sendo 
as menos desfavoráveis. No entanto uma vez que a Solução LA-3C afasta-se mais da zona intermédia do 
perímetro de proteção da concessão hidromineral de Entre-os-Rios, considerando-se assim a menos 
desfavorável, não obstante a necessidade de se minimizarem as afetações identificadas. A Solução LA-3B, 
mais a norte, desenvolve-se na zona intermédia do perímetro de proteção da concessão hidromineral de S. 
Vicente, sendo também a que pior inserção tem na EN106 e a mais desfavorável do ponto de vista 
paisagístico. Sendo a mais extensa a sua inserção no território determina um corte/segmentação de várias 
parcelas agrícolas compartimentadas, também com maior valor cénico, em quase toda a extensão, 
determinando áreas pouco viáveis do ponto de vista da sua exploração económica. A par do referido, é 
também a solução que envolve mais habitações, criando uma barreira física e visual entre três povoações 
(Várzea, Areal e Monte do Frade).  

Face ao acima exposto, tendo em consideração que o projeto é suscetível de provocar, na fase de 
exploração, impactes positivos significativos a muito significativos, e que os impactes negativos são, na sua 
generalidade, passiveis de minimização, emite-se decisão favorável à Combinação 5 (Solução A+A4) e à 
solução LA-3C, condicionada ao cumprimento dos termos e condições expressos no presente documento. 

 

Condicionantes 

1. Desenvolver o projeto de execução de acordo com a Combinação 5 (Solução A + Solução 4) e a ligação 
às Termas de acordo com a Solução LA-3C. 

Elementos a apresentar  

Elementos a apresentar em RECAPE 

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

1. Estudo detalhado dos impactes no ruído do projeto de execução que vier a ser desenvolvido, 
assegurando o cumprimento dos valores limite a aplicar à data e também o cumprimento da Regra das 
Boas Práticas, tendo em conta as previsões para 2044 (ano para o qual se prevê um agravamento de 
+0,7 dB(A) nos valores previstos de ruído particular). 

2. Demonstração de que o projeto de execução desenvolvido procurou evitar a afetação direta das 
ocorrências patrimoniais identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação, propondo as respetivas 
medidas de minimização. Neste contexto deve ser assumida como inevitável a destruição total ou 
parcial de uma ocorrência patrimonial quando, por razões técnicas do projeto, não houver possibilidade 
de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes. Deve 
também ser garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos 
a afetar diretamente pela obra, independentemente do seu meio. O registo deve ser feito, no caso de 
elementos arquitetónicos, através de registo topográfico, gráfico, fotográfico e da elaboração de 
memória descritiva; e no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. 

3. Plano de Salvaguarda do Património Cultural (PSPC) que contemple o programa de minimização de 
impactes a desenvolver e preveja a eventual criação de um espaço expositivo que permita albergar os 
principais achados (integrado no Projeto de Execução ou em espaço próprio), bem como um 
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cronograma para a publicação monográfica dos trabalhos desenvolvidos. 

4. Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 
implantação dos elementos patrimoniais identificados. A Carta de Condicionantes patrimoniais deve 
interditar, ou condicionar fortemente, em locais a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais a 
instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes. 

5. Relatório Preliminar com os resultados da prospeção arqueológica sistemática, antes do início da obra. 

6. Projeto de Integração Paisagística desenvolvido com base nas seguintes orientações: 

a. Deve ser elaborado na qualidade de projeto de execução e, como tal, incluir todas as peças 
escritas e desenhadas necessárias à empreitada e à correta execução do Projeto. Devem constar, 
como peças escritas: a Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de 
Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção. Das peças desenhadas devem fazer parte: o 
Plano Geral; o Plano de Plantação; o Plano de Sementeiras; Plano de Modelação, quando haja 
alteração da topografia; Planta de Pormenores, se justificável e Plano de Gestão e Manutenção 
para a estrutura verde para a Fase de Exploração por um período mínimo de 3 anos para além do 
término do período de garantia. 

b. Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre especialistas 
em paisagem (arquiteta/o paisagista), em fitossociologia, em biologia e em património entre 
outros, se pertinente.  

c. Deve contemplar apenas as questões específicas enquanto projeto de execução e não integrar 
informação não relevante tratada adequadamente e especificamente noutros planos.  

d. Deve incluir soluções de integração para os muros de contenção a construir, se aplicável e 
independentemente da sua localização.  

e. Deve considerar, no alinhamento dos pilares dos viadutos, plantações de árvores 
isoladas/bosquete para ocultação dos mesmos.  

f. 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. 

g. Deve incluir a definição/delimitação gráfica das “faixas de gestão de combustível” em carta 
autónoma. 

h. Deve ser assegurada a devida compatibilização com as estruturas e infraestruturas associadas à 
via garantido o correto afastamento das copas das árvores no seu estado maduro às mesmas, 
nomeadamente, em relação aos postes de iluminação. 

i. A abordagem conceptual deve pautar-se pela observância das características ecológicas, 
edafoclimáticas, fisiográficas e paisagísticas do local, neste último caso, na mimetização do 
existente. 

j. Deve ser assegurada a minimização dos impactes visuais negativos sobre o sistema de vistas, 
estudado a partir de locais mais sensíveis, em particular de ocorrências patrimoniais e de quintas, 
para que, a partir destes, seja assegurado uma proposta seletiva de posicionamento do material 
vegetal a considerar, em termos de cortina arbóreo-arbustiva. 

k. Apenas deve ser contemplado o uso exclusivo de espécies autóctones - arbóreas e arbustivas - de 
folha perene e de folha caduca, respeitando o elenco florístico da região ou tradicionalmente 
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utilizadas na região, provenientes de populações locais (estacas ou sementes, quer plantas juvenis 
propagadas em viveiro).  

l. Não devem ser utilizadas plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones 
comerciais pelo que, deverá, antecipadamente, prever-se, no âmbito da adjudicação da 
empreitada, o estabelecimento com os viveiros da região a produção a partir de propágulos locais. 
As situações excecionais, apenas para exemplares arbóreos, deverão ser justificadas. 

m. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deve ser acompanhado, de 
certificados de origem; apresentar boas condições fitossanitárias; ser bem conformado e 
apresentar portes médios já significativos, quer em altura quer em dap/pap.  

n. Devem ser equacionados eventuais transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal 
operação, devendo ser discriminadas todas as medidas preparatórias das quais depende maior 
grau de sucesso das mesmas. 

o. Deve ser referido na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, 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, devendo 
ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 
exemplares em causa. 

p. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária à instalação da vegetação 
a propor. 

q. Deve ser considerada a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação 
do PIP durante a sua implementação e durante 3 anos após a sua implementação.  

7. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, considerando as seguintes 
orientações: 

a. Deve ser elaborado, preferencialmente, por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta 
matéria. 

b. As áreas objeto são relativas a toda a área a expropriar que integrarão o Domínio Público 
Rodoviário e todas as restantes áreas de trabalho e de apoio ao desenvolvimento do projeto, 
incluindo áreas de empréstimo de terras.  

c. A cartografia deve ser atualizada com o levantamento georreferenciado das áreas, sobrepostas 
à Carta Militar e Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

d. Deve ser incluída quantificação em área, a caracterização das espécies em presença e as 
metodologias a aplicar no controle específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes.  

e. Deve ser definido um programa de monitorização, para um período temporal a definir, onde 
devem constar as ações a realizar quer para a fase de construção quer para a fase de 
exploração.  

f. Deve ser considerada a apresentação de relatórios associados quer à implementação, quer ao 
acompanhamento, devendo ser propostos os intervalos de tempo para a sua apresentação 
dentro do período total de acompanhamento definido no âmbito da alínea anterior. 

8. Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água Afetadas, elaborado de acordo com as seguintes 
orientações: 

a. Deve incluir todas peças escritas e desenhadas necessárias à avaliação e execução do mesmo. 
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Devem estar incluídas: Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de 
Quantidades; Plano e Cronograma de Manutenção; Plano Geral com localização das 
intervenções e todos os pormenores necessários em Planta de Pormenores. 

b. Deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista reconhecido na área da engenharia 
natural. 

c. Deve ser considerada a aplicação de técnicas de engenharia natural nas linhas de água e/ou de 
escorrência preferencial e margens afetadas.  

d. Deve ser incluído um programa de manutenção, para um período temporal a definir, onde 
devem constar as ações a realizar quer para a fase de construção, quer para a fase de 
exploração, sobretudo, para as áreas mais suscetíveis à erosão que devem ser claramente 
identificadas. 

e. Deve ser considerada a apresentação de relatórios associados quer à implementação quer ao 
acompanhamento devendo ser proposto os intervalos de tempo para a sua apresentação 
dentro do período total de acompanhamento definido no âmbito da alínea anterior. 

9. Soluções para os materiais inertes a utilizar nos caminhos paralelos, sobretudo, para a camada de 
desgaste. Os materiais a utilizar devem observar as seguintes condições: não serem excessivamente 
refletores de luz, como saibros ou tonalidades brancas, devendo assim contemplar materiais com 
tonalidades próximas do existente ou tendencialmente neutras e deverão oferecer níveis significativos 
de baixa libertação de poeiras durante a Fase de Exploração. 

10. Exemplos das soluções tipo – redes metálicas em tensão, pregagens ou outras - para a contenção das 
áreas rochosas/taludes. Para cada talude em que esteja previsto o uso de contenções deve ser realizada 
a respetiva correspondência para a sua localização. As soluções a apresentar devem cumprir objetivos, 
claros, de minimização dos impactes visuais pelo que as soluções de betão projetado não devem ser 
consideradas.  

11. Quantificação e identificação das áreas de RAN e do Região Demarcada do Vinho Verde que serão 
efetivamente ocupadas. 

12. Quantificação e identificação das áreas de RAN e do Região Demarcada do Vinho Verde que serão 
efetivamente ocupadas, solicitando o respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do 
Norte.    

13. Estudo sobre a presença do Açor (Accipitir gentilis) na área de intervenção do projeto, que identifique 
os locais de maior probabilidade de ocorrência da espécie junto à via e determine os locais em que 
deverão adotar-se soluções de dissuasão da espécie, promoção do atravessamento da via a uma altura 
segura e minimização do ruído em locais mais críticos, como dispositivos anti-poiso nos sinais de 
trânsito verticais e postes situados nas margens da infraestrutura, barreiras em rede para elevação de 
voo, refletores luminosos, barreiras acústicas, entre outras que se venham a revelar adequadas. De 
modo a verificar a adequabilidade das soluções e aferir os respetivos locais de implementação, elaborar 
um plano de monitorização de atropelamentos de espécies faunísticas, com especial enfoque no Açor 
(Accipitir gentilis), a implementar na fase de exploração do projeto. 

14. Resultado dos contactos a efetuar com a DGEG e/ou com as concessões hidrominerais de Entre-os-Rios 
(Quinta da Torre) e das Termas de S. Vicente, de forma a se estabelecerem os procedimentos 
adequados face à proximidade da obra às mesmas.  
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Elementos a apresentar em Fase Prévia à Execução da Obra 

15. Cronograma da obra o qual deve compreender o tempo necessário à boa execução das medidas de 
salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente para a realização de todos os trabalhos 
arqueológicos.   

Elementos a apresentar em Fase de Execução da Obra 

16. Ficha técnica do modelo tipo de luminária a adotar para todas as situações que exijam iluminação. A 
mesma não deve ser geradora de poluição luminosa, devendo acautelar todas as situações que 
conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o 
equipamento a utilizar 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.     

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

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

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada.  

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

Medidas para o projeto de execução 

1. Evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação, 
propondo as respetivas medidas de minimização. 

2. Assegurar a conservação pelo registo da OP 14 (Corcumelos), nomeadamente através das seguintes 
ações: 

a. Realização de levantamento Fotográfico.  

b. Realização de levantamento fotogramétrico. 

c. Realização de Memória Descritiva. 

Demonstrar igualmente que foram realizados contactos com o proprietário e esgotadas todas as 
possibilidades, no sentido de avaliar a eventual trasladação da OP 14 (Corcumelos), preservando a 
integridade desta estrutura. 

3. Evitar a afetação da OP 15 e OP 16 pelos apoios do viaduto. 

4. Efetuar ligeira deslocação da Rot- A-1 de modo a garantir o afastamento de 150 m à pedreira n.º 80120-
Gandra, uma vez que a mesma utiliza substâncias explosivas na sua exploração 

5. Compatibilizar o projeto de execução com a exploração nalgumas das pedreiras face ao que se avaliou 
quanto às zonas de defesa. Assim a Solução A - apesar do traçado passar na dependência de seis 
pedreiras (n.º 4076, n.º 6458, n.º 5098, n.º 80120/70256 e n.º 4666/4667), apresenta viabilidade desde 
que se considerem algumas medidas de restrição às atividades como sejam: impedimento de expansão 
das zonas de lavra existentes para o lado do traçado do futuro IC35 (pedreiras n.º 4076, n.º 6458 e n.º 
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4666/4667). 

6. Procurar melhorar as condições de acessibilidade local afetadas pela inserção do projeto, em particular, 
no que diz respeito a uma situação identificada ao km 4+760 da Solução A, junto à sua passagem em 
Souto Novo. Neste local o traçado aproxima-se de algumas habitações que se localizam a nascente do 
traçado, afetando alguns dos acessos existentes, nomeadamente, o único acesso a uma habitação 
localizada neste quilómetro, o que implica assim que se tenha que identificar e desenvolver uma 
solução de projeto para resolução desta situação. 

7. Dimensionar as passagens hidráulicas (para uma cheia com período de retorno de 100 anos. 

8. A localização dos pilares dos viadutos deve ter em conta a área de domínio hídrico afeta a cada linha 
de água, bem como as zonas de inundação que se identificam para a zona, nomeadamente na ribeira 
dos Matos. 

9. O projeto de drenagem deve assegurar o encaminhamento e descarga das águas pluviais caídas na via 
de novo ao meio recetor. 

10. Considerar a adoção em toda a extensão do IC35 de camada de desgaste com características de 
absorção acústica. 

11. Considerar a aplicação de barreiras acústicas onde necessárias para cumprimento do RGR e Regra de 
Boas Práticas. 

12. Na Solução A4 minimizar o talude de aterro de dimensões significativas junto a habitações.  

13. Ter em consideração que a pedreira n.º 6458-Salgã encontra-se licenciada junto da DGEG, não se 
tratando de um estaleiro. Constata que na sua implantação em ortofotomapa (coordenadas da 
poligonal da área da pedreira) um desfasamento com a área intervencionada. Consultado o respetivo 
processo de licenciamento verifica-se que pode ter ocorrido lapso na elaboração do levantamento 
topográfico, tendo em conta que nas plantas elaboradas no processo de licenciamento a poligonal do 
limite nascente não se encontra com tanto descaimento para Sul, pelo que a apreciação desta situação 
deve incindir na área que se mostra intervencionada no ortofotomapa. 

14. Adotar soluções que minimizem o impacte visual das pedreiras existentes. No que respeita aos terrenos 
onde existem vazios de escavação em situação de abandono equacionar a possibilidade da reposição 
de terras sobrantes, decorrentes de trabalhos de desaterros durante a construção desta infraestrutura, 
de modo a mitigarem passivos ambientais existentes junto ao traçado.  

15. Minimizar a afetação de propriedades agrícolas. Face à existência de agricultores que se encontram 
com projetos executados e em execução subsidiados pelo Estado Português através de vários 
programas operacionais, tais como, PRODER (2007/2013), PRD2020 (2014/2020) e VITIS, consultar as 
plataformas do parcelário agrícola, para se obter informação da localização e identificação de projetos 
executados e em execução. Estas informações encontram-se disponíveis nas salas de parcelário oficiais, 
autorizadas pelo Ministério da Agricultura e Pescas. 

16. O projeto de execução a desenvolver deve assegurar uma faixa com uma largura suficiente para 
acomodar a implementação do Projeto de Integração Paisagística ao longo do traçado, sobretudo, nas 
extensões em que as ocorrências de projeto - muros; base dos taludes de aterro; nós e rotundas - 
exigem a plantação de árvores e arbustos. 

17. Garantir as distâncias mínimas às infraestruturas da RNT conforme estabelecido no RSLEAT e no 
Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional. Eventuais adaptações da RNT para compatibilização 
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com o IC35 terão que ser coordenadas previamente entre a REN e o promotor.  

18. O pavimento deve ser compatível com a utilização de viaturas pesadas de mercadorias com várias 
dezenas de toneladas. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

19. Desenvolver uma campanha de informação da população na envolvente próxima do protejo, através 
da câmara municipal e freguesias abrangidas. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 
natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. A população será ainda 
informada acerca da data de início das obras e do seu regime de funcionamento. 

20. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais, à 
importância da conservação dos valores naturais (habitats seminaturais e espécies florísticas e 
faunísticas protegidas e/ou ameaçadas) e às medidas de minimização a implementar, designadamente 
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para a prevenção da 
contaminação do meio ambiente. A formação deve ainda contemplar a temática das espécies vegetais 
autóctones e exóticas invasoras e os procedimentos/metodologias a ter em obra para cada uma delas. 
Incluir um programa de ação de formação / sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e 
responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de 
minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e 
zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural 
referenciado. 

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

22. Privilegiar na seleção da localização dos estaleiros zonas já degradadas e/ou terrenos já 
impermeabilizados, sobretudo na proximidade de vias de comunicação existentes, de modo a que os 
acessos à plataforma se efetuem sem grandes perturbações suplementares em terrenos não 
intervencionados, e excluir as seguintes áreas, as quias devem também ser excluídas também na 
seleção dos locais a utilizar como depósitos temporários de terras:  

a. Áreas do domínio hídrico; 

b. Áreas inundáveis; 

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

d. Perímetros de proteção de captações das concessões hidrominerais; 

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

f. Áreas de ocupação agrícola;  

g. Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 
natureza; 

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

i. Áreas de ocupação agrícola; 

j. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
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k. Zonas de proteção do património. 

23. Realizar uma prospeção cuidada com vista à identificação e contabilização de exemplares arbóreos, 
sobretudo, do género Quercus, que apresentem porte significativo e que se encontrem na área de 
intervenção ou da sua influência. A prospeção visa a sua preservação no sentido de acomodar o mais 
possível o projeto e as áreas a perturbar e de proceder às adequadas ações de proteção em função do 
seu valor. No caso dos exemplares a preservar considerar o valor associado ao seu 
porte/altura/diâmetro de copa, dap/pap, estado fitossanitário, valor patrimonial/botânico, potencial 
transplante e necessidade de abate ou não. A necessidade do levantamento georreferenciado deve ser 
ponderada tendo em consideração a sua mais-valia enquanto elemento cartográfico para o Empreiteiro 
desenvolver os seus trabalhos. 

24. Prever a execução dos trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 
erosão hídrica e o transporte sólido. 

25. Em todas as áreas sujeitas a intervenção estabelecer os limites para além dos quais não deve haver 
lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros 
materiais de forma a reduzir a compactação dos solos. No caso da circulação de veículos, e máquinas, 
deve a mesma realizar-se de forma controlada, fundamentalmente, dentro de corredores balizados. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados considerando uma área de 
proteção em torno das mesmas, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo 
permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

26. Balizar e sinalizar todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e 
Pinus (Pinus pinea) quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, enquanto medida 
preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção vertical 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.  

27. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, respeitar o exposto na 
respetiva legislação em vigor. 

28. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 
representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 
maquinarias, das zonas a intervencionar e dos valores patrimoniais a preservar. 

29. Prever que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra seja efetuado de modo efetivo, 
continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à 
realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

30. Prever no plano que acompanhamento ambiental da obra, que a equipa de acompanhamento 
arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma antecedência mínima de 8 dias. O 
acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 
estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos e de todas as 
ações que impliquem revolvimento de solos desde as suas fases preparatórias. 

Medidas para a fase de execução da obra 

31. Separar o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras a realizar em 
todas as áreas a intervencionar, do restante material vegetal e levar a destino final adequado, devendo 
o corte ser executado fora da época de produção e dispersão de sementes. A estilhagem, e o 
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espalhamento não podem ser considerados como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino 
adequado, deve assegurar que não há risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser 
tomadas medidas de acondicionamento adequadas a cada espécie. 

32. Efetuar por corte raso as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar 
movimentações de terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, com corta-
matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, 
as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na 
camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que 
possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

33. Limitar os trabalhos de decapagem de solos às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às 
áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem 
ser desmatadas ou decapadas. 

34. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas ou por outro método que 
seja considerado mais adequado. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura 
com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

35. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o 
terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já 
decapado.  

36. Efetuar o adequado armazenamento e eliminação das terras de áreas onde tenha sido identificada a 
presença de espécies vegetais exóticas invasoras, devendo ser levadas a depósito definitivo 
devidamente acondicionadas. Devem ser totalmente separadas da restante terra viva/vegetal a 
reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística, não devendo por isso ser reutilizadas 
como terra vegetal em qualquer circunstância. A ser aplicada a inversão do perfil deve ser garantida a 
sua deposição no mínimo a 1m de profundidade. 

37. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida, sobretudo, nos terrenos de solos agrícolas.  

38. Remover a terra viva/vegetal proveniente da decapagem, possuidora do banco de sementes das 
espécies autóctones, e efetuar a sua deposição de acordo com as seguintes orientações: em pargas até 
2m de altura; próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas 
planas e bem drenadas; protegida de ações de compactação por pisoteio ou por passagem de 
máquinas; protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou 
da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos de duração e das condições 
atmosféricas. 

39. Dar atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento na sua origem de todos 
materiais inertes e terras de empréstimo para a construção civil e de terras vivas/vegetais para a 
recuperação/integração paisagística, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas 
por espécies vegetais exóticas invasoras, sempre muito frequentes nas áreas de exploração de inertes 
e de depósito dos stocks, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas 
invasoras.  

40. Considerar no planeamento dos trabalhos e na execução dos mesmos todas as formas disponíveis para 
reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, como: o não uso de máquinas de rastos; redução 
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das movimentações de terras em períodos de ventos; limpeza regular dos acessos de acesso às áreas 
em obra e o acondicionamento/proteção dos solos expostos quer a períodos de maior pluviosidade 
quer em tempo/período seco/ventoso. 

41. Repor os muros de pedra seca assim como as sebes vivas arbóreo-arbustivas de compartimentação das 
zonas agrícolas afetadas. No caso dos muros de pedra seca a sua reconstrução deve recorrer aos 
mestres locais que detêm a arte tradicional da sua construção. 

42. Efetuar tratamento pontual nas escavações que se desenvolvem na sua totalidade com materiais de 
alteração dos granitos (com comportamento terroso) em que é previsível a existência de níveis freáticos 
próximos da superfície, para aliviar pressões intersticiais e drenar a água. Estes dispositivos, do tipo 
esporões e/ou máscaras drenantes, de execução rápida e fácil, podem ser executados com 
equipamento pouco específico e em todos os locais, uma vez detetada a situação. 

43. Revestir com terra vegetal os taludes de aterro, numa espessura mínima de 0,15 m, com sementeira de 
espécies adequadas. 

44. Vedar os estaleiros e parques de materiais de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento e garantir um melhor enquadramento paisagístico e atenuação das afetações visuais 
associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente. 

45. Autorizar previamente pela fiscalização as áreas de destino final e de armazenamento, devendo 
garantir-se uma drenagem eficiente que impeça acumulação de água. 

46. Não colocar os depósitos provisórios a menos de 10 m de linhas de água. Estes devem estar protegidos 
de modo a evitar o destacamento e transporte de materiais para as linhas de água pela ação da água 
da chuva e de escorrência superficial. 

47. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linha de água 
que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

48. Cumprir o Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos para a fase de construção. 

49. Caso ocorra afetação de captações na envolvente do traçado garantir a construção de nova captação 
no local designado ou a sua indeminização ao proprietário, conforme acordo a efetivar no âmbito do 
projeto de expropriação. 

50. Armazenar caso existam, materiais de escavação com vestígios de contaminação, em locais que evitem 
a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, 
até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

51. Realizar os trabalhos nas linhas de água, sempre que possível, na época seca garantindo sempre as 
condições normais de escoamento. 

52. Limitar as ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos 
solos às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra, preservando as estruturas vegetais 
presentes fora da área restrita da obra e não deixando raízes a descoberto e sem proteção em valas e 
escavações. 

53. Calendarizar as ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos de modo a decorrerem fora do período de reprodução do Açor (Accipitir gentilis), ou seja de 
março a julho. 

54. Balizar as áreas de habitats seminaturais (orlas de bosques e sebes vivas de folhosas e tojais e giestais) 
que não serão intervencionadas e as árvores de interesse botânico ou protegidas por lei a manter e a 
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salvaguardar, até ao final a obra. 

55. Prever a preservação seletiva e manutenção do elenco arbóreo-arbustivo existente, do género Quercus, 
ou outras espécies de porte relevante – pinheiro-manso, plátanos ou outras espécies de porte relevante 
– se em adequadas condições fitossanitárias e de estabilidade biomecânica. No final da Fase de Obra 
apresentar o PIP, na qualidade de telas finais, onde conste a representação gráfica diferenciada entre 
o proposto e os exemplares das espécies existentes que foram preservadas. A cada exemplar deve 
corresponder uma ficha com as suas características: porte/altura/diâmetro de copa, dap/pap, estado 
fitossanitário e valor patrimonial/botânico. 

56. Não colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos. 

57. Antes dos trabalhos de movimentação de terras e se aplicável, proceder à decapagem da terra viva e 
ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra, aquando 
da sua recuperação paisagística. Antes da sua reutilização, esta terra vegetal deve ser limpa de restos 
vegetais e sujeita a uma desinfeção por meio de solarização, evitando a proliferação de espécies 
invasoras/infestantes. Por último, a terra vegetal deve ser alvo de monda, de modo a remover os 
rebentos de plantas invasoras/infestantes que possam ter resistido à solarização. A monda deve ser 
realizada previamente à utilização da terra e durante o período de garantia do projeto de integração 
paisagística, sem prejuízo da normal manutenção das áreas intervencionadas no que respeita ao 
controlo e erradicação da flora exótica invasora, durante a fase de exploração do projeto. 

58. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 
hídrica e o transporte sólido. 

59. Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de elevada pluviosidade e tomar as 
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

60. Utilizar, sempre que possível, os materiais provenientes das escavações, como material de aterro, de 
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 

61. Armazenar os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou que estejam em excesso, 
em locais com características adequadas para depósito previamente a serem encaminhados para 
destino final adequado. 

62. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder 
à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas 
de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente 
ficarão ocupadas pelo acesso, e evitando áreas importantes para espécies sensíveis à perturbação. No 
final da obra a situação inicial deverá ser reposta não permanecendo abertos tais acessos. 

63. Garantir a construção e manutenção e limpeza das passagens hidráulicas, passagens superiores e 
passagens inferiores. 

64. Cobrir as zonas destinadas à passagem de animais com terra e as zonas de entrada e saída devem ser 
aplanadas, devendo a vedação e/ou a vegetação encaminhar a fauna para a passagem. No caso das 
passagens hidráulicas, assegurar que haja um passadiço seco, pelo menos de um dos lados, de forma a 
permitir a passagem mesmo quando se acumula água. 

65. Colocar vedações em rede de malha progressiva com rede complementar em “L” (a interromper nos 
troços em viaduto sem acesso à fauna de locomoção terrestre) que minimizem os riscos de mortalidade 
da fauna por atropelamento. Assegurar a manutenção da vedação durante todo o período de 
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exploração da infraestrutura. Na colocação de vedações acautelar os seguintes cuidados:    

a. Garantir que não se criem armadilhas (que encurralem os animais) na envolvência do projeto 
pela presença de várias vedações sequenciais. 

b. Construir as vedações de ambos os lados da infraestrutura.  

c. Colocar com regularidade pontos de saída do interior da estrutura linear para o exterior 
(escapatórias), tendo especialmente em conta locais onde a entrada possa ser facilitada, tal 
como os nós das estradas. 

d. Equacionar a tipologia da vedação e a sua dimensão de forma a impedir a passagem de animais 
de várias dimensões. 

e. Efetuar em situações de talude (de escavação ou aterro) a colocação das vedações 
preferencialmente no topo do talude. 

f. Implementar a colocação das vedações junto às passagens de modo a que possam conduzir a 
fauna para as passagens.  

g. Não utilizar arame farpado no extremo superior da rede devido ao risco de mortalidade de aves 
e morcegos. 

66. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

67. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

68. Adotar velocidades moderadas sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável. 

69. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

70. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas. 

71. Efetuar a saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública de forma a 
evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

72. Efetuar o controlo na obra das emissões de poeiras e de outros poluentes atmosféricos na fase de 
construção (cuidados nas operações de transporte materiais pulverulentos, manutenção e 
funcionamento de equipamentos). 

73. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo 
em consideração a segurança e a minimização das perturbações nas atividades das populações. 

74. 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. 

75. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego submeter previamente os 
respetivos planos de alteração à entidade competente para autorização. 

76. Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 
materiais de/para os estaleiros, das terras de empréstimo e materiais excedentários a levar para 
destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a 
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recetores sensíveis. 

77. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

78. 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. 

79. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 
emissão de ruído. 

80. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações sejam 
realizadas preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

81. Efetuar a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, mais cuidadosa nas áreas que este 
apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida, após a desmatação e em fase prévia às 
mobilizações de terras (escavações). 

82. Conservar in situ (mesmo que de forma passiva) as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas 
durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu 
valor patrimonial, ser, no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

83. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos arqueológicos 
preservados realizar sempre a respetiva escavação arqueológica. Em caso de identificação de 
elementos de madeira cujos contextos arqueológicos não permitam atribuir uma cronologia clara, estes 
devem ser objeto de datações radiométricas, análise estrutural, dendocronológica, caracterização e 
identificação das madeiras, e recolha de amostras para futuras análises. 

84. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela os achados arqueológicos móveis efetuados 
no decurso da obra. 

85. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais situadas, até 50 m da obra, condicionando a circulação de 
modo a evitar a sua afetação. 

86. Implementar as propostas do Plano de Salvaguarda do Património Cultural com vista à valorização dos 
elementos patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueológicos, em articulação com 
a DGPC. 

87. Apresentar aos diretores técnicos das duas concessões hidrominerais todos os projetos de 
especialidade, referentes aos trabalhos que serão desenvolvidos dentro do perímetro de proteção das 
concessões, nomeadamente no que respeita a fundações e estruturas, previamente ao início da 
construção, para a respetiva validação. 

88. Suspender a atividade de construção na eventualidade de vir a existir a suspeita de impacte no sistema 
hidromineral, até à avaliação da situação pelos Diretores Técnicos e pela DGEG, só podendo ser 
retomada depois de identificadas e sanadas as causas. 

89. Efetuar as operações de abastecimento, manutenção e lavagem de máquinas e viaturas fora das áreas 
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delimitadas pelos perímetros de proteção das duas concessões hidrominerais. 

90. Fornecer condições e os meios para que em caso de eventos acidentais de derrame de produtos 
contaminantes, os mesmos possam ser imediatamente sanados do local e recolhidos em dispositivo 
adequado e certificado. 

91. Nas operações de escavação dentro dos perímetros de proteção das concessões hidrominerais, 
nomeadamente para implantação e concretização de estruturas abaixo da cota do solo, apenas estão 
autorizados os meios mecânicos no apoio ao desmonte, estando interdita a utilização de explosivos ou 
de martelos pneumáticos acoplados a giratória, técnicas que podem contribuir para o desenvolvimento 
de fissuras suscetíveis de induzirem alterações hidrodinâmicas nos sistemas aquíferos. O uso de 
qualquer metodologia alternativa está limitado a zonas previamente aprovadas pelo diretor técnico da 
concessão e apenas nas condições por ele definidas caso a caso. 

92. Caso nas operações de escavação se venha a intersetar algum nível produtivo de água subterrânea, 
sujeitar a análise físico-química resumida, nos termos do Despacho n.º 14413/2016, de 29 de 
novembro. Se esta apresentar o perfil típico da correspondente água mineral natural, selar a 
emergência e adotar medidas especiais para a proteção da área em causa. Essa operação deve 
obrigatoriamente ser efetuada na presença do diretor técnico de exploração do recurso hidromineral 
em causa. 

93. São interditas eventuais sondagens mecânicas profundas, sob pena das mesmas virem a intersetar 
fraturas ou níveis que estejam em ligação hidráulica com os aquíferos minerais. 

94. Caso seja necessário utilizar terras de empréstimo, na Ligação às Termas, dar especial atenção à sua 
origem, devendo a DGEG ter acesso a resultados de análise químicas dessas terras.  

95. Descarregar as águas de escorrência da via e dos taludes adjacentes fora dos perímetros de proteção 
das concessões hidrominerais, em situação de não retorno ao mesmo. 

96. Executar/implementar de forma coordenada os Projetos e Planos previstos.  

97. Na faixa de servidão das linhas elétricas (com uma largura de 45 m centrada no seu eixo) não realizar 
quaisquer trabalhos em altura sem aprovação prévia da REN. 

98. Qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da RNT deve ser acompanhado por 
técnicos da REN, para garantia das condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a 
realizar. Para o efeito, informar a REN da sua ocorrência com pelo menos 15 dias úteis de antecedência. 

Medidas para a fase final de obra 

99. 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. 

100. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção. 

101. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através da 
reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, 
com a descompactação e arejamento dos solos. 

102. Efetuar a recuperação paisagística e consolidação dos taludes com espécies autóctones, bem 
adaptadas às condições edafoclimáticas da região, sempre que possível utilizando estruturas de 
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propagação (ex. sementes, bolbos) recolhidas na área envolvente. Estes trabalhos de plantação e 
consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de forma que se assegure um corredor vegetal ao 
longo da rodovia, funcionando como zona de amortecimento e refúgio genético; 

103. Revestir os solos decapados com vegetação o mais rapidamente possível, de modo a evitar a sua 
exposição prolongada aos agentes erosivos. Implementar o Projeto de Integração Paisagística 
sequencialmente acompanhando a abertura de taludes nas épocas apropriadas a fim de reduzir os 
riscos de erosão e garantir o sucesso da implantação da vegetação. 

104. Na recuperação paisagística, sempre que possível, privilegiar a regeneração natural em detrimento das 
sementeiras, acautelando o risco de contaminação com plantas alóctones e também de erosão dos 
solos. 

105. Na recuperação paisagística, sempre que possível, transplantar árvores, arbustos e bolbos removidos 
das áreas a afetar de forma irreversível, com o intuito de evitar a perda de diversidade genética. 

106. No caso de abate de Sobreiros, para além do cumprimento do definido na legislação em vigor, deverá 
o projeto de integração paisagística integrar o maior número possível de exemplares, em articulação 
com outras espécies e no sentido da preservação da presença da mesma no território abrangido pela 
empreitada, e promover a utilização do Sobreiro entre o elenco florístico selecionado para a 
recuperação paisagística, compensando, em certa parte, os exemplares abatidos. 

107. Efetuar a manutenção do coberto vegetal dos taludes e da entrada das PH, de modo a manter as 
características de amortecimento e refúgio genético para as espécies faunísticas. 

108. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

109. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

Medidas para a fase de exploração 

110. Assegurar a manutenção e limpeza periódica ou quando se revele necessária, de todos os órgãos de 
drenagem transversal e longitudinal da estrada. 

111. Fornecer ao empreiteiro para consulta sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação 
ou de obra, a planta de condicionantes atualizada. 

112. Realizar ações de vistoria regular do estado dos taludes de escavação e aterro, ações estas que se 
enquadram na manutenção normal da infraestrutura. As medidas pertinentes a adotar dependem das 
situações específicas identificadas em cada caso e devem ser consideradas, no essencial, medidas de 
âmbito geotécnico, que são indispensáveis para uma adequada manutenção do projeto. 

Programas de monitorização 

Programa de Monitorização do Ruído 

Apresentar o plano adaptado às conclusões do estudo de ruído efetuado para o projeto de execução. 

Programa de Monotorização dos Recursos Hídricos 

O plano de monitorização proposto prevê as seguintes fases: 

 Fase de pré-construção: Recursos hídricos subterrâneos; 

 Fase de construção: Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 
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 Fase de exploração: Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

Recursos hídricos superficiais  

Objetivo: avaliar a eventual influência da emissão de poluentes para os recursos hídricos, com origem nas 
fases de construção e exploração. 

Locais de amostragem: os locais de monitorização encontram-se identificadas nos Quadro 1 e 2, em que 
foram considerados os principais cursos de água atravessados em viaduto, pelas diferentes combinações 
de solução e diferentes alternativas de ligação às Termas. 

 

Nº Linhas de água Nº Locais de amostragem 

SUP1 Ribeira de Gomarães (viaduto) 
1M/1J A montante e a jusante da via em 

todas as soluções 

SUP2 Ribeira das Lajes (viaduto) 
2M/2J A montante e a jusante da via em 

todas as soluções 

SUP3 Ribeira de Matos (viaduto) 
3M/3J A montante e a jusante da via em 

todas as soluções 

Quadro 1 – Locais de Amostragem das Águas Superficiais nas Soluções em estudo 

 

Nº Linhas de água Nº Locais de amostragem 

SUP1 Ribeira de Gomarães (viaduto) 
1M/1J A montante e a jusante da via em 

todas as soluções 

SUP2 Ribeira das Lajes (viaduto) 
2M/2J A montante e a jusante da via em 

todas as soluções 

SUP3 Ribeira de Matos (viaduto) 
3M/3J A montante e a jusante da via em 

todas as soluções 

Quadro 2 – Locais de Amostragem das Águas Superficiais nas Ligações às Termas 

 

Parâmetros a monitorizar:  

 Temperatura (in situ); 

 pH (in situ); 

 Condutividade (in situ); 

 Oxigénio dissolvido (in situ); 

 Caudal (in situ). 

 Cobre total; 

 Zinco total; 

 Ferro total; 
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 Óleos e gorduras; 

 Sólidos Suspensos Totais (SST); 

 Hidrocarbonetos totais. 

Frequência de amostragem: Durante a fase de construção para cada linha de água, e enquanto se mantiver 
a intervenção na sua área de influência, incluindo a circulação de máquinas e veículos, será feita uma 
campanha trimestral, ou sempre que se justifique. Na fase de exploração a frequência de amostragem 
deverá ser de pelo menos duas campanhas anuais, a realizar em período crítico (após as primeiras 
chuvadas) e em período húmido (Inverno). As campanhas de amostragem deverão ser consideradas pelo 
menos durante os três primeiros anos da exploração. 

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

Os registos de campo serão efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e observações 
respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem, nomeadamente: 

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

 Data e hora da recolha das amostras de água; 

 Condições climatológicas; 

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

 Tipo e método de amostragem; 

 Indicação dos parâmetros medidos “in situ”. 

Recursos hídricos subterrâneos  

Objetivo: avaliar eventuais impactes nos aspetos quantitativos das captações localizadas na envolvente das 
soluções de traçado, cujo nível freático possa ser interferido pela execução das escavações da via. 

Locais de monitorização: captações localizadas na envolvente do traçado e que podem vir a sofrer impactes 
ao nível dos aspetos quantitativos.  

Frequência de amostragem: Para estes locais deve ser feita uma amostragem previamente ao início das 
obras, como forma de obter um quadro de referência. Na fase de construção, durante as operações de 
desmatação e terraplenagem deverão ser feitas campanhas mensais, nos pontos onde estiver a ocorrer 
intervenção na sua área de influência. Após esta fase inicial dos trabalhos, e enquanto se mantiver a 
intervenção na área de influência dos pontos de água subterrânea definidos para amostragem, será feita 
uma campanha de monitorização trimestral. 

Na fase de exploração a frequência de amostragem deverá ser de pelo menos duas campanhas anuais, a 
realizar em período crítico (após as primeiras chuvadas) e em período húmido (Inverno). As campanhas de 
amostragem deverão ser consideradas pelo menos durante os três primeiros anos da exploração. 

Parâmetros a monitorizar: nível da água subterrânea. 
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Técnicas e métodos de amostragem: medição in-situ através de uma sonda de nível elétrica com precisão 
centimétrica.  

Programa de Monitorização da Socioeconomia 

Elaborar relatórios semestrais (a partir da data de início da obra), e anuais a partir do início da fase de 
exploração até ao limite de 5 anos, contendo os registos contidos nos livros de reclamações/pedidos de 
esclarecimento disponibilizados nas juntas de freguesia, bem como o seguimento que lhes foi dado. 

Estes relatórios devem ser remetidos à CCDR-Norte para análise, com conhecimento às respetivas juntas 
de freguesia, devendo ser posteriormente enviados à Autoridade de AIA, conjuntamente com o resultado 
da apreciação efetuada pela CCDR-Norte. 
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