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1 INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento, que tem como objetivo apresentar, de forma clara e simples, os principais 

aspetos analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Neste documento apresentam-se as principais informações, 

conclusões e recomendações resultantes dos estudos ambientais relativos à EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo), em fase 

de Estudo Prévio. 

A COBA, S.A. Consultores de Engenharia e Ambiente, realizou o Estudo Prévio e o presente EIA para o proponente, a 

IP – Infraestruturas de Portugal S.A. (IP, S.A.). A entidade licenciadora ou competente para a autorização é a IP – 

Infraestruturas de Portugal S.A. (IP, S.A.) e a Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa de Ambiente (APA). 

O EIA envolveu uma vasta equipa técnica de especialistas nos diversos aspetos ambientais e no seu desenvolvimento 

atendeu-se ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

– apesar da EN222 não se encontrar abrangida por procedimento AIA, uma vez que tem menos de 10 km de extensão. 

Neste estudo usaram-se as metodologias habituais em estudos desta natureza, naturalmente adaptadas às caraterísticas e 

natureza do projeto, tendo-se procedido à avaliação, entre outros, dos aspetos ambientais considerados mais importantes 

neste caso – geologia e geomorfologia, ruído, aspetos sociais e económicos. 

De referir que no tomo designado por Relatório Síntese (Tomo 4.1), se apresentam informações mais detalhadas sobre os 

vários aspetos ambientais estudados, as quais são acompanhadas de Peças Desenhadas (Tomo 4.4) e Anexos (Tomo 

4.3). Esses volumes, conjuntamente com o presente Resumo Não Técnico (Tomo 4.2), constituem o Estudo de Impacte 

Ambiental. 

Os principais objetivos dos estudos ambientais realizados, no âmbito do projeto em avaliação, são os seguintes: 

▪ Assegurar a avaliação ambiental do projeto e garantir a sua harmonia com o meio em que se insere; 
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▪ Cumprir as determinações legais no que respeita a avaliação de impacte ambiental; 

▪ Estabelecer a situação atual do ambiente para a região e para a área onde se irá localizar o projeto; 

▪ Identificar os principais impactes ambientais associados à construção e ao funcionamento da EN222; 

▪ Identificar a alternativa mais favorável do ponto de vista ambiental; 

▪ Apresentar medidas concretas e objetivas que permitam evitar, compensar e/ou acompanhar a evolução dos impactes 

ambientais negativos mais importantes.
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2 PROJETO DA EN222 

2.1 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A EN222 entre a A32/IC2 (Nó de Canedo) e a Serrinha tem como objetivo criar uma nova via variante à atual EN 222 entre 

o Nó de Canedo da A32 / IC2 e a Zona Industrial de Serrinha no prolongamento da variante existente que atravessa o 

concelho de Castelo de Paiva. 

A estrada terá uma extensão máxima de 9,9 km e deverá ter características geométricas que garantam um nível de serviço 

compatível com as necessidades atuais, criando condições de segurança para a circulação rodoviária. 

Efetivamente a nova EN222 irá oferecer condições de circulação adequadas na EN222 entre Canedo e Serrinha, quer em 

termos de velocidade de circulação e nível de serviço (incluindo redução da distância a percorrer), quer em termos de 

segurança da circulação naquele percurso, que funciona como o principal acesso à A32 a partir de todas as localidades 

servidas pelo corredor viário da EN222. Para além disso, a estrada servirá ainda como suporte à competitividade da Zona 

Industrial de Lavagueiras, uma vez que irá constituir um importante reforço das acessibilidades à mesma, sendo que este 

investimento se encontra previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da República Portuguesa. 

2.2 LOCALIZAÇÃO 

A futura EN222 inicia-se no Nó de Canedo da A32, próximo de Canedo, e termina na povoação de Serrinha, em Castelo de 

Paiva. Localiza-se nos concelhos de Santa Maria da Feira, Gondomar e Castelo de Paiva. 

Quadro 2.1 - Divisão Administrativa 

NUT II NUT III Concelhos Freguesias 

Região Norte 
Região Metropolitana do Porto 

Santa Maria da Feira União das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior 

Gondomar Lomba 

Tâmega e Sousa Castelo de Paiva União das Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso 

No Desenho 40449-EP-0404-01-001A apresenta-se o esboço corográfico com a divisão administrativa à escala 1:25 000. 

2.3 ANTECEDENTES DO PROJETO 

O presente EIA, em fase de Estudo Prévio, foi precedido dos Estudos de Viabilidade Ambiental de Corredores e de 

Viabilidade Ambiental de Traçados, que acompanharam, respetivamente, o Estudo de Viabilidade de Corredores e o Estudo 

de Viabilidade de Traçados, cujo objetivo consistiu na identificação, à priori, das áreas mais sensíveis e condicionantes mais 

relevantes à implantação da EN222 em apreço (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 - Representação Esquemática da Metodologia de Aproximação aos Estudos Ambientais 

Estes estudos anteriores basearam-se numa Solução Base e em 4 Alternativas, tal como se representa na figura seguinte. 

 

Figura 2.2 -Traçados das fases anteriores de EVC e EVT 

Na sequência do desenvolvimento do EVT, da análise efetuada aos vários parâmetros e auscultação dos Municípios, 

concluiu-se que as soluções/combinações que apresentam melhores características técnico-económicas e ambientais são 

as que integram as combinações agora em apreço no presente EIA: Solução Base, Solução Base + Alternativa 2 + 

Solução Base e Solução Base + Alternativa 3 + Solução Base. 

Assim, as combinações associadas à Alternativa 1 e à Alternativa 4 foram abandonadas, não tendo sido consideradas 

nesta fase do estudo. 
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De salientar que todas as soluções, que integraram o EVC e EVT foram avaliadas ao nível dos impactes ambientais, sendo 

que ponderados todos os fatores, reteve-se um conjunto de vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas 

estudadas em comparação com a Solução Base, concluindo-se, distintamente, pelo abandono das Alternativas 1 e 4, cujos 

fatores que levaram ao seu abandono se apresentam seguidamente: 

A Alternativa 1 tratava-se de uma alternativa que não acrescentava mais valias relevantes, relativamente à solução base, e 

que tinha como principais desvantagens: 

▪ Não aproveitar o corredor existente da atual “Rua Nova do Gestal”, criando um corredor novo quase paralelo a esta 

via com as necessárias implicações a nível ambiental, nomeadamente a maior área de afetação direta para a 

implantação da estrada; 

▪ Necessidade de maior área de expropriação, em zona de área florestal e agrícola; 

▪ Maior proximidade à área urbana de Bouças com os efeitos negativos associados, sobretudo a nível de ruído.  

Em relação à Alternativa 4, atendendo ao elevado investimento das combinações que integravam a Alternativa 4, 

comparativamente com as restantes soluções, concluiu-se que a principal vantagem que esta solução apresentava, seria a 

menor extensão de traçado e consequentemente a diminuição do tempo de percurso, a qual seria inferior a 2 minutos.  

Para além disso, uma infraestrutura em túnel implica de custos de manutenção muito superiores, comparativamente com as 

soluções em talude. De forma resumida: 

▪ Obra Geotécnica complexa com elevado risco na fase de construção; 

▪ Devido às características geológico-geotécnicas da zona interessada seria expectável a necessidade de suportes 

provisórios e definitivos robustos em praticamente toda a extensão do túnel, tendo como consequência um elevado 

prazo de execução; 

▪ Um elevado custo de investimento; 

▪ Elevados encargos de manutenção. 

Em suma, tendo presente o elevado investimento face aos benefícios identificados, ao qual acrescerá custos de manutenção 

durante o respetivo ciclo de vida, afigurou-se sensato o abandono da Alternativa 4. 

2.4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.4.1 Velocidade Base 

A velocidade base considerada foi de 60 - 80 km/h.  

2.4.2 Perfil Longitudinal 

O perfil transversal tipo considerado no presente estudo, é constituído por:  

▪ Uma faixa de rodagem com 7 m de largura (uma via por sentido com 3,5 m de largura, cada); 

▪ Bermas exteriores com 1,5 m de largura; 

▪ Ligações à rede viária existente do tipo de nível; 
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▪ Vias de lentos sempre que se justifique. 

 

Figura 2.3 - Perfil Transversal Tipo da EN 222 

2.4.3 Soluções Estudadas 

2.4.3.1 Solução Base 

A Solução Base com extensão de cerca de 9.6 kms, inicia-se na rotunda do Nó de Canedo da A32, e termina no final do 

trecho da atual Variante à EN 222, em serviço, na zona industrial de Lavagueiras em Serrinha. 

No início do traçado, após a rotunda do nó de Canedo, o traçado sobrepõe-se à atual ligação à EM 520, intersectando a EM 

por intermédio de uma rotunda, a construir no âmbito do presente estudo. 

A partir da rotunda com a EM 520, o traçado inflete para Norte, acompanhando a estrada atual (Rua Nova do Gestal), que 

liga ao aterro sanitário existente na localidade de Sobreda, até cerca do km 1+369. Nesta zona está previsto um 

entroncamento entre a atual estrada e a Variante à EN 222 em estudo. 

 

Figura 2.4 - Início do traçado após o Nó de Canedo 
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O traçado contorna a Norte o povoado de Bouças e a Sul, Serração. Na estrada que liga Bouças a Serração, no cruzamento 

com a Rua Rio Douro está prevista uma ligação de nível com a Variante à EN 222, do tipo rotunda, cerca do km 2+218. 

 

 

Figura 2.5 - km 2+218 - Zona de ligação à Rua Rio Douro Fotografia 2.1 - km 2+218 - Lig. à Rotunda após 
moradias 

Após esta zona, o traçado desenvolve-se entre os povoados de Vale Cova (a Norte) e Sousanil (a Sul). Considerou-se a 

implementação de um cruzamento, cerca do km 4+292 entre a Variante e a Rua Vale Cova, de modo a permitir o acesso 

entre estas duas localidades e a Variante. 

Cerca do km 4+850, o traçado atravessa o Rio Inha por intermédio de uma ponte com cerca de 340 m de extensão, cruzando 

superiormente a atual EN 222 e também a atual ponte sobre o Rio. 

  

Figura 2.6 - km 4+850 - Ponte sobre o Rio Inha Fotografia 2.2 - km 4+850 - Atual EN 222 e Ponte 
sobre o Rio Inha 

O traçado após a travessia do Rio Inha desenvolve-se a Sul de Labercos, prevendo-se uma ligação à atual EN 222 nesta 

zona, cerca do km 6+290. Cerca do km 5+561 está previsto um viaduto (SB - Viaduto 2) com aproximadamente 138 m de 

extensão, para travessia de uma linha de água com alguma expressão. 

Após a zona de Labercos o traçado inflete para Sul, em zona de orografia acidentada, voltando a tomar o rumo Norte, cerca 

do km 8+600, de modo a ligar à atual EN 222 no cruzamento existente na zona industrial de Lavagueiras, em Serrinha. 
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Neste trecho está previsto uma passagem superior para restabelecimento do CM 1140, cerca do km 7+868, um viaduto (SB 

- Viaduto 3) com cerca de 132 m de extensão, cerca do km 8+547, para travessia da Ribeira do Portal e também uma 

passagem inferior da atual EN 222, ao km 9+227. 

Vias de Lentos 

No presente estudo e de acordo com as normas de projeto da IP, consideraram-se as seguintes vias de lentos: 

 

Ligações, Restabelecimentos e Obras de Arte 

No quadro seguinte apresentam-se os restabelecimentos e as ligações à rede viária local, previstas no âmbito do estudo em 

análise. Sempre que necessário, foram consideradas obras de arte, de modo a viabilizar as intervenções estudadas. 

 

Pontes e Viadutos 

Na Solução Base estão previstos dois viadutos, ambos sobre linhas de água com alguma importância. A travessia do Rio 

Inha e da atual EN 222 é efetuada por intermédio de uma ponte com cerca de 340 m de extensão. No quadro seguinte 

apresenta-se a listagem das obras de arte especiais consideradas na Solução Base. 

 

2.4.3.2 Alternativa 2 

A Alternativa 2 tem cerca de 1 760 m de extensão e localiza-se na zona de Bouças e Serração, funcionando como uma 

possível alternativa à Sol. Base entre o km 1+417 e o km 3+354.  

Extensão VL (Total) Extensão Total Via de Lentos

(m) (m) (m) (%)

2+241 3+856 Serrinha-Nó de Canedo 1615

5+991 8+023 Nó de Canedo-Serrinha 2032

7+572 8+863 Serrinha-Nó de Canedo 1291

9512 51,92%4938

km inicialSolução Base 

(SB)

Vias de Lentos

km final Sentido

km

aprox. Designação Tipo Largura

0+247 - EM 520 - - Rotunda

1+369 - Rua Nova do Gestal III 1.0-6.0-1.0 Entroncamento

2+218 - Rua Rio Douro - - Rotunda

4+292 - Rua Vale Cova III 1.0-6.0-1.0 Cruzamento

6+290 - Ligação à atual EN 222 III 1.0-6.0-1.0 Entroncamento

7+868 PS CM 1140 III 1.0-6.0-1.0 Restabelecimento

9+227 PI EN 222 II 1.0-7.0-1.0 Restabelecimento

Solução Base 

(SB)

Restabelecimentos / Obras de Arte

Tipo de 

Obra
Obs.

Via a Restabelecer

km km Extensão

Inicial Final m

SB - Ponte sobre o Rio Inha 4+652 4+992 340,0 Sobre o Rio Inha e a EN 222

SB - Viaduto 2 - Viaduto de Labercos 5+561 5+699 138,0 Sobre linha de água

SB - Viaduto 3 8+547 8+679 132,0 Sobre a Ribª do Portal

Pontes / Viadutos

Designação Obs.Solução Base 

(SB)
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Figura 2.7 - Localização em planta do traçado da Alternativa 2 

O traçado da Alternativa 2, comparativamente com a Sol. Base, desenvolve-se próximo do núcleo urbano consolidado de 

Bouças, apresentando-se como uma desvantagem relativamente à Sol. Base, que contorna este núcleo a Norte. 

 

Fotografia 2.3 - km 0+933 - Travessia da Rua Rio Douro na Zona de Bouças (zona da PS) 

A ligação à rede existente afigura-se de mais fácil implementação, com menores afetações e movimentos de terras do que 

a Sol. Base e mais afastada das moradias existentes. A ligação prevista é do tipo rotunda. O Restabelecimento da Rua Rio 

Douro será efetuada por intermédio de uma passagem superior. 

Vias de Lentos 

As vias de lentos previstas na Alternativa 2, apresentam-se no quadro seguinte. 
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Ligações, Restabelecimentos e Obras de Arte 

 

2.4.3.3 Alternativa 3 

A Alternativa 3, com cerca de 3 457 m de extensão, localiza-se a Sul de Sobreda e Mosteiro e a Norte de Vale Cova e 

desenvolve-se como alternativa a Norte da Solução Base entre o km 1+966 e o km 5+118.  

 

Figura 2.8 - Localização em planta do traçado da Alternativa 3 

Vias de Lentos 

As vias de lentos previstas na Alternativa 3, apresentam-se no quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

Extensão VL (Total) Extensão Total Via de Lentos

(m) (m) (m) (%)

0+819 1+760 Serrinha-Nó de Canedo 941 941 1760 53.47%

Alternativa 2 km inicial Sentido

Vias de Lentos

km final

km

aprox. Designação Tipo Largura

0+796 - Rua Rio Douro - - Rotunda

0+933 PS Rua Rio Douro III 1.0-6.0-1.0 Restabelecimento

Alternativa 2

Restabelecimentos / Obras de Arte

Tipo de 

Obra
Obs.

Via a Restabelecer

Extensão VL (Total) Extensão Total Via de Lentos

(m) (m) (m) (%)

0+602 2+600 Serrinha-Nó de Canedo 1998 1998 3457 57.80%

SentidoAlternativa 3

Vias de Lentos

km inicial km final
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Ligações, Restabelecimentos e Obras de Arte 

 

Pontes e Viadutos 

 

2.5 CALENDARIZAÇÃO 

Em termos de calendarização prevista para a execução da EN222 – A32/IC2 (Nó de Canedo)/Serrinha prevê-se que, na 

sequência da conclusão do procedimento de AIA, espetável para fevereiro de 2021, será desenvolvido o Projeto de 

Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 

O RECAPE será submetido a um procedimento de Verificação, previsivelmente durante o 1º trimestre de 2023. 

Posteriormente será despoletado o processo de concurso da empreitada, prevendo-se que a fase de construção da EN222 

– A32/IC2 (Nó de Canedo)/Serrinha ocorra entre o 1º trimestre de 2024 e o 4º trimestre de 2025. 

Tendo em consideração que a obra terá uma duração de cerca de 36 meses, estima-se que o início da exploração desta 

variante rodoviária, ocorra no início do ano de 2028. 

 

 

km

aprox. Designação Tipo Largura

0+615 - Ligação à Rua Rio Douro e Sobreda - - Rotunda

0+939 PS Rua Património III 1.0-6.0-1.0 Restabelecimento

Alternativa 3

Restabelecimentos / Obras de Arte

Tipo de 

Obra
Obs.

Via a Restabelecer

km km Extensão

aprox. Final m

Alt. 3 - Viaduto 1 - Viaduto de Vale Cova 2+620 2+752 132,0 Sobre linha de água

Alt. 3 - Ponte sobre o Rio Inha 2+992 3+332 340,0 Sobre o Rio Inha e a EN 222

Alternativa 3

Pontes / Viadutos

Designação Obs.
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3 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

No Estudo de Impacte Ambiental, a área de avaliação incluiu a área do projeto (nova estrada, restabelecimentos, viadutos, 

etc.) acrescida de uma faixa envolvente de 300 metros. 

3.2 FATORES AMBIENTAIS ANALISADOS 

Os fatores ambientais estudados no EIA são os que se apresentam seguidamente. 

Quadro 3.1 – Fatores Ambientais 

GRANDES TEMAS AMBIENTAIS FATORES AMBIENTAIS 

Componente Biofísica 

Clima e Alterações Climáticas 

Geologia e Geomorfologia 

Solos, RAN e REN 

Aspetos Ecológicos (Fauna, Flora, Vegetação, Habitats) 

Recursos Hídricos 

Paisagem 

Componente Social 

População 

Saúde Humana 

Ambiente Sonoro 

Qualidade do Ar 

Património 

Componente Territorial 
Instrumentos de Gestão do Território 

Ocupação do Solo 

Seguidamente apresenta-se um resumo de cada um destes fatores. 

3.3 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

De acordo com os dados disponíveis para as estações de Porto / Serra do Pilar e Luzim, afere-se que a temperatura média 

anual é da região é de 14,6 - 14,7ºC, determinando, segundo o critério de classificação clássico, um clima do tipo 

Temperado. A temperatura média do mês mais frio (janeiro) é de 8,0 – 9,3 ºC e a temperatura média do mês mais quente 

(agosto) é de 20,1 – 21,3 ºC. 

A precipitação total média anual (P) é de 1253,5 – 1409,7 mm, caracterizando-se assim o clima, segundo o critério clássico, 

como Chuvoso. O período mais chuvoso corresponde aos meses de novembro, dezembro e janeiro, com valores médios 

de 158,4-198,0 mm, 194,7 - 327,7 mm e 157,6 - 194,4 mm, respetivamente e os meses com menor precipitação são Julho 

e Agosto, com valores médios de 18,3 - 20,4 mm e 26,7 - 27,0 mm, respetivamente. 

Verifica-se que na área de estudo, os meses mais frios do ano a precipitação é mais elevada, correspondendo os meses 

mais quentes ao período de menor precipitação. 
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Em termos de alterações climáticas, verifica-se uma tendência na área de estudo para a diminuição da precipitação anual 

média, aumento da temperatura média anual, em especial das máximas, diminuição do número de dias de geada e aumento 

dos fenómenos extremos de precipitação. 

3.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A área de estudo caracteriza-se por ser um território de orografia acidentada onde por vezes os declives são bastante 

acentuados. 

O principal curso de água que atravessa o traçado é o rio Inha, que se desenvolve de Sul para Norte. Na zona interessada 

pelo traçado, este rio escavou um vale relativamente apertado e profundo com vertentes muito declivosas. 

Em termos hipsométricos, entre o início dos traçados, e a confluência com o Rio Inha, a altitude varia entre os 90 metros e 

os 200 metros. Posteriormente, desde o vale do Rio Inha até ao final das soluções propostas, que corresponde à localidade 

de Serrinha, a altitude varia entre os 120 metros e os 220 metros. 

Em termos geológicos, os traçados interessam, essencialmente, o Complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico e séries 

metamórficas derivadas. 

3.5 SOLOS, RAN E REN 

A área em estudo abrange, na sua totalidade Cambissolos húmicos (xistos) associados a luvissolos, com forte influência 

atlântica. 

A capacidade de uso destes solos é variável, sendo que na área de estudo predominam os solos da Classe F (Solos com 

severas limitações agrícolas, adaptados a utilizações florestais e vegetação natural). Até ao atravessamento do rio Inha, 

verifica-se a ocorrência de alguns solos de Classe A+C (poucas ou nenhumas limitações, suscetível de utilização agrícola 

intensiva + limitações acentuadas, suscetível de utilização agrícola pouco intensiva) e solos de Classe A (poucas ou 

nenhumas limitações, suscetível de utilização agrícola intensiva). 

Após o atravessamento do rio Inha verifica-se a predominância de solos da Classe F (Solos com severas limitações 

agrícolas, adaptados a utilizações florestais e vegetação natural), à exceção de uma pequena área cerca do km 6+120 da 

Solução Base, em que os solos são da Classe C (Limitações acentuadas, suscetível de utilização agrícola pouco intensiva). 

São intersetadas algumas áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) no concelho de Santa Maria da Feira. 

São intersetadas áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) nos 3 concelhos abrangidos, destacando-se o sistema 

“Áreas com risco de erosão”. 

3.6 ASPETOS ECOLÓGICOS 

De uma forma geral a área de estudo é pouco rica em termos de biodiversidade, encontrando-se dominada por explorações 

florestais de eucalipto, que apresentam um elenco florístico e faunístico muito pobre. 

Foi confirmada a presença de dois habitats naturais e quatro espécies RELAPE. 
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Do ponto de vista da fauna, apesar de serem potenciais um relevante número de espécies classificadas com estatuto de 

ameaça e/ou abrangidas por legislação de proteção a nível nacional e comunitário, a maior parte das espécies potenciais e 

confirmadas são comuns e de hábitos mais ubiquistas. 

3.7 RECURSOS HÍDRICOS 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais, os traçados são atravessados por diversos cursos de água, sendo de 

destacar pela sua maior expressão o Rio Inha (Fotografia 3.1) afluente direto do rio Douro e que representa a linha de água 

de maior expressão na área de influência, sendo cruzado pelo traçado na proximidade da atual ponte sobre o rio Inha. 

 

Fotografia 3.1 – Rio Inha (vista da ponte existente para jusante) 

Destaque ainda para o Rio Uima, que apesar de não ser diretamente atravessado pelo traçado, verifica-se que é intersetado 

um dos seus afluentes, e para a Ribeira do Portal atravessada pelo traçado na zona final. Por fim, de referir ainda a pequena 

linha de água afluente do rio Inha existente na zona da baixa agrícola de Vale Covas, sendo que cerca de 500m da Solução 

Base se desenvolve ao longo desta linha de água. 

Em termos de qualidade, a água destas linhas de água apresenta-se entre “medíocre” e “razoável”. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, o traçado em estudo desenvolve-se na sua totalidade na massa de 

água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro. A grande maioria da área deste Maciço apresenta 

produtividades de captação baixa. 

Em termos de qualidade, verifica-se que ao nível de quantidade e qualidade, a massa de água subterrânea relativa ao 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, é classificada com qualidade “bom”. 
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3.8 PAISAGEM 

A área interessada pelo traçado da EN222, insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, intercetando as sub-bacias dos rios 

Uima e Inha e da ribeira do Portal, linhas de água afluentes da margem esquerda do rio Douro.  

Em termos gerais, o território em análise apresenta marcado pelo entalhe do rio Douro e das linhas de talvegue afluentes, 

cujas formas se vão enrugando no sentido nascente, na direção de Serrinha, onde os vales de fundo largo da bacia do rio 

Uima, dão lugar aos vales encaixados e meandrizados do rio Inha e da ribeira do Portal.  

 

Fotografia 3.2 - Passagem da Solução Base em zona de cumeada em paisagem fechada de eucaliptal, 
sensivelmente ao km 5+500 

Na paisagem em estudo verifica-se uma grande variação hipsométrica, na ordem dos 400 m. As cotas mais baixas 

encontram-se associadas aos fundos dos vales atravessados, localizados em andares por vezes inferiores a 50 m, 

designadamente no rio Douro e no rio Inha. É nos vales que se registam as maiores diferenciações hipsométricas, 

sensivelmente a partir da parte intermédia da área em estudo para nascente, tornando-se estreitos e fortemente definidos 

por vertentes de declive muito acentuado. 

De um modo geral a área em estudo apresenta pouca diversidade paisagística, dominando os espaços fechados pela mata 

e pelo relevo, em toda a área de estudo. As únicas exceções residem nas situações em que os traçados atravessam espaço 

aberto e se aproximam de aglomerados populacionais. Genericamente, trata-se de uma paisagem de baixa qualidade visual 

e com elevada capacidade de absorção visual, constituindo os espaços sociais rurais, em particular os localizados nas 

encostas do rio Douro, e os vales das principais linhas de água, pela diversidade de componentes e quebra da monotonia 

da paisagem, os mais sensíveis em termos visuais e paisagísticos à passagem da estrada. 

3.9 ASPETOS SOCIAIS 

O traçado atravessa 3 concelhos: Santa Maria da Feira, Gondomar e Castelo de Paiva. 

O concelho de Santa Maria da Feira faz parte da NUT III - Região de Área Metropolitana do Porto, sendo sede de um 

município com 213,45 km² de área e 139 312 habitantes (Censos 2011). O concelho de Santa Maria da Feira apresenta uma 

indústria dinâmica e diversificada, sediando o maior centro mundial de transformação de cortiça e a maior concentração de 
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indústria do calçado, destacando-se também as indústrias de metalomecânica, metalurgia, papel e cerâmica Este grau 

desenvolvimento económico faz com que seja um município com uma elevada população residente. 

Gondomar também integrado na NUT III - Região de Área Metropolitana do Porto é sede de um município com 131,86 km² 

de área e 168 027 habitantes (Censos 2011), e um dos municípios mais populosos da Área Metropolitana do Porto; a cidade 

de Gondomar (freguesia de S. Cosme) conta com 30 000 habitantes no seu perímetro urbano (Censos 2011). De entre os 

municípios abrangidos é o que apresenta maior população. O Município de Gondomar é atravessado pelo rio Douro, que 

regista neste concelho o seu maior percurso dentro da AMP. Carateriza-se por um património etnográfico único, de costumes 

ancestrais, de que é exemplo a pesca da lampreia e a pesca artesanal. Gondomar apresenta um tecido empresarial e 

industrial bastante desenvolvido, não obstante à tradição agrícola que ainda mantém, sendo um concelho importante no 

fornecimento de produtos hortícolas ao Porto.  

O concelho de Castelo de Paiva, integrado na Região de Tâmega e Sousa, é sede de um município com 115,01 km² de 

área e 16 733 habitantes (censos de 2011). Castelo de Paiva assume-se como o mais rural dos três concelhos abrangidos 

pela EN222, tendo tido, no passado, um importante papel na exploração mineira de carbono. Nas últimas décadas verificou-

se um incremento da atividade fabril, sendo de destacar as áreas do calçado, têxtil, madeiras e mobiliário, e metalomecânica. 

Neste contexto, a construção da Zona Industrial de Lavagueiras teve por objetivo impulsionar o crescimento do sector no 

município. Em termos de população é bastante menos povoado que os restantes. 

Em termos de dinâmica populacional verifica-se que entre os Censos de 1991 e 2001, todos os concelhos em estudo 

aumentaram o número de população residente. Este aumento foi particularmente significativo em Gondomar e em Santa 

Maria da Feira. No período intercensitário seguinte, ou seja, entre 2001 e 2011, verifica-se que Gondomar e Santa Maria da 

Feira mantiveram a tendência positiva, ao passo que Castelo de Paiva perdeu população residente. 

Entre 2011 e 2018, e de acordo com as Estimativas Anuais da População do INE, verifica-se que todos os concelhos 

tenderam a perder população residente. Contudo, enquanto que em Gondomar e Santa Maria da Feira, essa variação foi 

pouco percetível no concelho de Castelo de Paiva essa tendência foi mais acentuada. 

Quanto a acessibilidades, a rede viária da área em estudo é constituída por dois grandes eixos viários que integram rede 

principal: 

▪ A32, com uma orientação norte-sul e situada a poente de Canedo e que se liga à EN222; 

▪ A41, a qual se liga à A32, sensivelmente a cerca de 4 km a norte de Canedo. 

A EN 222 constitui umas das principais vias de ligação entre as referidas vias e a rede secundária de trafego dos concelhos 

de Santa Maria da Feira, Gondomar e Castelo de Paiva, que inclui as diversas estradas e caminhos municipais. 

De acordo com a análise realizada, na área em estudo foram identificadas algumas condicionantes infraestruturais, 

relacionadas com os seguintes aspetos: Linhas Elétricas, Infraestruturas de Abastecimento e Drenagem, Infraestruturas de 

Telecomunicações entre outras. 
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3.10 SAÚDE HUMANA 

Verifica-se na área de estudo uma tendência para a melhoria das condições de saúde da população. Os concelhos 

atravessados pelo traçado em estudo enquadram-se na Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e 

encontram-se organizados da seguinte forma: 

▪ Santa Maria da Feira - pertencente à ACES de Feira Arouca 

▪ Gondomar (freguesia de Lomba)– pertencente à ACES de Espinho Gaia1 

▪ Castelo de Paiva – pertencente à ACES de Vale Sousa Sul 

A rede hospitalar pública é constituída por 30 hospitais, organizados a sua maioria em Centros Hospitalares, dos quais se 

destacam os pertencentes às ACES da área de estudo: 

▪ Hospital São Miguel (integrado no Centro Hospitalar entre Douro e Vouga) - ACES Feira Arouca 

▪ Hospital Vila Nova de Gaia (integrado no Centro Hospitalar de Gaia) - ACES Espinho Gaia 

▪ Hospital São Gonçalo Gaia (integrado no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa) - ACES Vale Sousa Sul 

Referência ainda para os centros de saúde de proximidade, designadamente o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira e 

o Centro de Saúde de Castelo de Paiva. No que respeita ao concelho de Gondomar referencia para a Unidade de Saúde da 

Lomba que constitui uma extensão do Centro de Saúde de Gondomar. 

3.11 AMBIENTE SONORO 

A área em estudo caracteriza-se pelo uso do solo predominantemente florestal, verificando-se uma ocupação urbana 

dispersa, na sua maioria habitações isoladas. Na área envolvente aos traçados não se identificaram locais particularmente 

sensíveis, como escolas ou hospitais. 

De acordo com as medições efetuadas para caracterização do ambiente sonoro atual, verifica-se que a área de estudo 

apresenta algumas situações onde já se verifica o incumprimento dos valores de máximos de exposição regulamentados no 

artigo 11.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Assim, trata-se de uma área onde já se verifica algum ruído, particularmente antes do atravessamento do rio Inha. 

3.12 QUALIDADE DO AR 

De acordo com os Índices de Qualidade do Ar para a região em estudo, verifica-se que a qualidade do ar na região de “Porto 

Litoral”, é, de um modo geral, boa. O número de dias com qualidade do ar “Fraco” é muito reduzido (1 dia em 2007 e 5 dias 

em 2018) e não existe nenhum dia com qualidade “Mau”. Da análise dos valores obtidos em 2017 e 2018 na estação de 

Avintes, para os parâmetros Partículas, Ozono, Dióxido de Azoto, Monóxido de Carbono e Dióxido de Enxofre, não se 

verificou qualquer situação de incumprimento da legislação. 

 

1 Pela sua localização geográfica, a freguesia da Lomba foi integrada na ACES de Espinho-Gaia, apesar de fazer parte do concelho de 

Gondomar. 
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De acordo com a informação do inventário nacional, o tráfego rodoviário e as atividades industriais correspondem aos 

setores com maior destaque para as emissões atmosféricas dos três concelhos abrangidos pelo projeto. 

Em termos gerais destaca-se em Gondomar a produção de energia elétrica pela Central Térmica da Turbogás, localizada a 

norte e a cerca de 5 km da área de estudo. Nos concelhos de Santa Maria da Feira e Castelo de Paiva destacam-se as 

indústrias do calçado, com grande concentração nesta região do país. 

Em termos mais locais, foi possível identificar na área de estudo três zonas industriais importantes: 

▪ Zona Industrial de Canedo – Na zona inicial dos traçados, com diversas atividades industriais, no concelho de Santa 

Maria da Feira; 

▪ Unidade Industrial de Sousanil - dedicada a metais, a sul da Alternativa 3 antes do atravessamento do rio Inha, no 

concelho de Santa Maria da Feira; 

▪ Zona Industrial das Lavagueiras - na zona final do traçado, no concelho de Castelo de Paiva, com diversas unidades 

industriais (Figura 3.1 e Fotografia 3.4). 

   

Figura 3.1 e Fotografia 3.3 – Zona Industrial das Lavagueiras 

3.13 PATRIMÓNIO 

Os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do descritor Património contribuíram para o registo de 8 ocorrências 

patrimoniais na área de enquadramento histórico das 3 alternativas em estudo, sendo que 4 destas ocorrências ocorrem na 

proximidade do traçado da Solução Base. 

N.º Designação Tipo de Sítio Cronologia Km Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

1 Portagens de Canedo Instalação artística Contemporâneo 0+000 8,42 C 

2 Póvoas Conjunto rural Contemporâneo 0+100 4 D 

3 Framil 1 Conjunto rural Contemporâneo 0+938 4 D 

4 Framil 2 Casa de apoio agrícola Contemporâneo 0+930 4,28 D 

O valor patrimonial destas ocorrências é reduzido (D) a médio (C). 
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Verifica-se que na envolvente mais próxima do traçado, a ausência de sítios classificados (Monumento Nacional, Imóvel de 

Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou em Vias de Classificação) e de ocorrências patrimoniais inventariadas 

nos Plano Diretores Municipais de Santa Maria da Feira, Gondomar e Castelo de Paiva. 

3.14 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

Ao nível de instrumentos de âmbito regional, destacam-se: 

▪ Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente do Douro (aprovado pelo Decreto Regulamentar 

nº 60/91, de 21 de novembro); 

▪ Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3) (Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal 

Continental para o período 2016-2021 - aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 

setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro); 

▪ Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma – Lever (aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

187/2007, de 21 de dezembro); 

▪ Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) entre Douro e Minho (aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de 

fevereiro). 

Em termos de instrumentos de incidência municipal, a área em estudo interseta 3 concelhos regulados pelos seguintes 

PDM’s: 

▪ PDM de Santa Maria da Feira - Publicado pelo Aviso nº 6260/2015, de 5 de junho; alterado pelo Aviso n.º 4648/2019, 

de 19 de março, pelo  Aviso n.º 17686/2019, de 7 de novembro e pela Declaração nº 120/2021 de 25 de agosto; 

▪ PDM de Gondomar - Publicado pelo Aviso nº 13057/2015, de 9 de novembro e retificado pela Declaração de 

Retificação nº 1120/2015, de 21 de dezembro, com a primeira alteração do Aviso nº 3337/2018, de 13 de março; 

▪ PDM de Castelo de Paiva - Publicado pelo Aviso nº 3068-B/2021, de 18 de fevereiro, tendo havido uma 1ª correção 

de material, através da Declaração nº 83/2021, de 29 de julho. 

Em termos de categorias de espaço dos PDM’s intersetadas pela área em estudo e diretamente afetadas pela nova via, 

verifica-se que a maior parte são “Áreas Florestais de Produção”. 

Foi ainda identificado um PP de nível inferior, designadamente: 

▪ Plano de Pormenor da Zona Industrial de Lavagueiras - aprovado pela Declaração 12-08-96, de 14 de setembro, 

alterado pela Declaração 263/2000, de 18 de agosto e pelo Aviso nº 13594/2017, de 15 de novembro. 

Da análise efetuada constata-se que o Projeto não colide com qualquer dos instrumentos de gestão territorial identificados. 

A ocupação do solo na área em estudo é caracterizada pelo predomínio do eucalipto (eucaliptal), seguindo-se as áreas 

agrícolas e os territórios artificializados. 

As áreas agrícolas surgem normalmente na envolvente de aglomerados populacionais e têm pouca expressão. 

Correspondem geralmente a parcelas de reduzida dimensão e subdividem-se em áreas agrícolas heterogéneas, culturas 

temporárias e culturas permanentes. As culturas temporárias encontradas são normalmente culturas de regadio e de 

sequeiro, destacando-se o milho e algumas hortícolas, e culturas permanentes de vinha. 
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A área de estudo é ainda ocupada por áreas artificializadas, constituídas por pequenos aglomerados populacionais, ou 

edificações mais ou menos isoladas e dispersas pela área dos traçados e atravessada por uma rede viária pouco densa. 

Destaca-se também a existência de três áreas industriais. 
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4 PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

4.1 FASE DE OBRA 

De um modo geral, verificar-se-á, durante a fase de construção, a alteração das formas do terreno, destruição da vegetação, 

perturbação dos animais, degradação da qualidade do ambiente (produção de ruído e poeiras) e da paisagem, devido à 

realização de escavações e aterros para materialização da estrada, com desorganização das zonas diretamente afetadas 

pelas obras. 

Essa afetação originará impactes globalmente negativos, localizados, temporários e de magnitude reduzida a 

moderada, contudo evitáveis ou minimizáveis através de um conjunto de medidas habituais em obras desta natureza, 

relacionadas com a correta implantação, gestão e reabilitação das áreas de intervenção, o que conduzirá a impactes 

residuais sem importância apreciável. 

Mais concretamente os principais impactes previstos na fase de construção, são os seguintes: 

▪ Impactes na Geologia e Geomorfologia e Paisagem - Alteração importante das formas de relevo, devido à orografia 

acidentada do terreno, com a execução de escavações e aterros de dimensão importante; 

▪ Impactes nos Aspetos Sociais – Proximidade a áreas urbanas, interrupção da circulação em vias existentes e 

necessidade de emprego de explosivos; 

▪ Impactes nos Solos, RAN e REN - ocupação direta e inevitável de solos REN (cerca de 20 hectares), a maioria em 

classe de “áreas com risco de erosão”; 

▪ Impactes no Ambiente Sonoro – ruído associado às atividades de construção necessárias para construir a estrada, 

referindo-se a necessidade de utilização de explosivos em algumas escavações;  

▪ Impactes no Património - Prevê-se a afetação direta de um elemento patrimonial de valor reduzido (casa de apoio 

agrícola de Framil 2 (n.º 4)). 

Para a população, durante a fase de construção serão sentidos os incómodos derivados das obras, dada a circulação de 

camiões e máquinas e o consequente aumento do ruído e poeiras; os locais que se prevê que venham a ser mais afetados 

são os seguintes: Relvas, Póvoas, Framil, Mouchão, Campêlo, Vilares, Mirante, Bouças, Souzanil, Sobreda, Vale Cova, 

Labercos e A.º do Carvoal e Póvoa. 

No entanto, trata-se de uma perturbação local e temporária, e também neste caso, poderá ser bastante reduzida a sua 

importância, através da implementação de medidas de minimização. 

Estes impactes negativos serão contudo ligeiramente compensados pelos impactes positivos identificados, relacionados 

com o aumento do emprego e da atividade económica nas povoações da área de influência das obras, bem como nos 

concelhos em causa. 

4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Após a conclusão das obras e com a estrada em exploração, prevê-se que as várias alterações de carácter definitivo 

acionadas, na geomorfologia e na paisagem, no decurso da fase de construção, perdurem para a fase de exploração, 

tendo em consideração a grande envergadura das terraplenagens previstas. 
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Prevêem-se ainda impactes ao nível do ambiente sonoro, devido à proximidade da via a algumas habitações, com destaque 

para a zona inicial dos traçados estudados (comum à Solução Base, Alternativa 2 e Alternativa 3). Contudo, desde que 

sejam seguidas as medidas recomendadas no EIA, nomeadamente a implementação de medidas de minimização, as 

soluções projetadas têm condições para reduzir ao mínimo a importância destes impactes. 

De salientar, porém, que a execução da estrada permitirá retirar tráfego da atual EN222, o que será uma consequência 

positiva para os recetores na envolvente. 

Apresenta-se seguidamente a localização das situações (conjunto de recetores sensíveis) e um quadro síntese com a 

identificação das situações, recetores e indicação das situações mais críticas (potencial incumprimento dos limites acústicos) 

e eventuais medidas. 

Estas situações serão detalhadas na fase de Projeto de Execução. 
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Figura 4.1 – Localização das Situações (S01 a S15) 
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Quadro 4.1 – Situações, Recetores e Situações de Potencial Incumprimento dos Limites Acústicos 

Situação Fotografia Descrição Recetores 

Recetores onde há 

possibilidade de 

Incumprimento dos 

limites acústicos 

Medidas 

S01 

 

Habitações unifamiliares, Rua Centro 

Social, localidade de Póvoas, no âmbito 

da análise à Solução Base 

R01, R57 R01, R57 

Desenvolver / detalhar os estudos de 

ruído na fase de Projeto de Execução, 

para confirmar a necessidade da 

implementação de medidas; 

Potenciais medidas: 

• Utilização de pavimento 

menos ruidoso; 

• Velocidade de circulação 

máxima; 

• Instalação de Barreiras 

Acústicas 

S02 

 

Habitações unifamiliares, Rua Centro 

Social, localidade de Relvas, no âmbito 

da análise à Solução Base 

R02, R03, R04, 

R05, R06 
- - 
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Situação Fotografia Descrição Recetores 

Recetores onde há 

possibilidade de 

Incumprimento dos 

limites acústicos 

Medidas 

S03 

 

Habitações unifamiliares, Rua Fonte de 

Padrinhos, localidade de 

Fremil/Mouchão, no âmbito da análise à 

Solução Base 

R07, R08, R35 - - 

S04 

 

Habitações unifamiliares, Rua Rio 

Douro e Rua Bouças, localidade de 

Bouças, no âmbito da análise à 

Alternativa 2 

R09, R10, R37, 

R38, R41, R43, 

R44, R45, R46, 

R47, R48 

- - 

S05 

 

Habitações unifamiliares, Rua Rio 

Douro, localidade de Bouças, no âmbito 

da análise à Solução Base e Alternativa 

2 

R13; R14; R15, 

R49, R50, R58, 

R59 

- - 

S06 

 

Habitações unifamiliares, Rua Rio 

Douro, localidade de Bouças, no âmbito 

da análise à Solução Base e Alternativa 

3 

R12; R16; R17, 

R54, R55, R56, 

R70, R71, R72, 

R73 

- - 



  

40449-EP-0402_MDJ. EN222 – A32/IC2 (NÓ DE CANEDO) / SERRINHA 28 

ESTUDO PRÉVIO  

VOLUME IV - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 4.2 - RESUMO NÃO TÉCNICO  

 

Situação Fotografia Descrição Recetores 

Recetores onde há 

possibilidade de 

Incumprimento dos 

limites acústicos 

Medidas 

S07 

 

Habitações unifamiliares, Rua da Mina 

Nova, localidade de Sobreda, no âmbito 

da análise à Alternativa 3 

R11 - - 

S08 

 

Habitações unifamiliares, Rua dos 

Moinhos, Rua da Sobreda e Rua do 

Carreirinho, localidade de Sobreda, no 

âmbito da análise à Alternativa 3 

R75, R76 - - 

S09 

 

Habitações unifamiliares, Rua dos 

Castanheiros, localidade de Vale Cova, 

no âmbito da análise à Solução Base e 

Alternativa 2 

R18; R19; R36, 

R39 
R18 

Desenvolver / detalhar os estudos de 

ruído na fase de Projeto de Execução, 

para confirmar a necessidade da 

implementação de medidas; 

Potenciais medidas: 

• Utilização de pavimento 

menos ruidoso; 

• Velocidade de circulação 

máxima; 

• Instalação de Barreiras 

Acústicas 
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Situação Fotografia Descrição Recetores 

Recetores onde há 

possibilidade de 

Incumprimento dos 

limites acústicos 

Medidas 

S10 

 

Habitações unifamiliares, Rua Principal, 

Rua da Ribeirinha e Travessa do 

Moinho do Meio, localidade de Inha, no 

âmbito da análise à Solução Base 

R20, R21, R22 - - 

S11 

 

Habitações unifamiliares, Rua da 

Valcova e Rua Eira do Meio, localidade 

de Vale Cova, no âmbito da análise à 

Alternativa 3 

R60, R61, R62, 

R63, R64, R65, 

R66, R67, R68, 

R69 

- - 

S12 

 

Habitações unifamiliares, Rua das 

Rechousas, localidade de Lavercos, no 

âmbito da análise à Solução Base 

R23, R24, R25, 

R26 
- - 

S13 

 

Habitações unifamiliares, Rua da 

Farrapa, Rua Chão de Labercos, Rua 

Cavada do Inácio e Estrada N222, 

localidade de Lavercos, no âmbito da 

análise à Solução Base 

R27, R28, R29, 

R30, R31, R40, 

R51, R52, R53 

- - 
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Situação Fotografia Descrição Recetores 

Recetores onde há 

possibilidade de 

Incumprimento dos 

limites acústicos 

Medidas 

S14 

 

Habitações unifamiliares, Rua Cavada 

do Inácio e Av. do Monte da Meda, 

localidade de Lavercos, no âmbito da 

análise à Solução Base 

R32 - - 

S15 

 

Habitações unifamiliares, Estrada N222 

e Av. do Monte da Meda, localidade de 

Lavercos, no âmbito da análise à 

Solução Base 

R33, R34, R42 - - 
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Destaque também para os impactes nos aspetos sociais (potencial efeito barreira), já que a estrada irá atravessar algumas 

áreas de ocupação urbana. De salientar, contudo, que o projeto prevê a reposição / restabelecimento de todas a vias 

intercetadas. 

Poderão ainda ocorrer nesta fase impactes negativos nos recursos hídricos (aspetos de qualidade) e na qualidade do 

ar, devido à circulação de veículos na nova via. Contudo, face às condições do meio, assim como, as características do 

projeto e volumes de tráfego previstos, não se prevê que estes impactes sejam relevantes. 

Por último, deve destacar-se que são esperados impactes positivos, muito significativos, nos domínios dos aspetos 

sociais, ou seja, para as populações e economia locais, devidos às melhorias esperadas na circulação. Efetivamente a nova 

EN222 irá oferecer condições de circulação adequadas na EN222 entre Canedo e Serrinha, quer em termos de velocidade 

de circulação e nível de serviço (incluindo redução da distância a percorrer), quer em termos de segurança da circulação 

naquele percurso, que funciona como o principal acesso à A32 a partir de todas as localidades servidas pelo corredor viário 

da EN222. 

 

 

 





0+
00

0

1+000

2+0
00

3+000

4+000

5+000

6+000

7+000

8+000

9+000

9+
62

9

0+
00

0

1+000
1+760

0+0
00

1+000

2+000

3+000
3+457

4

R57

R01

R04
R03

R05

R06

R30

R08

R18

ESTUDO PRÉVIO E PROJETO DE EXECUÇÃO
DA EN222 - A32/IC2 ( NÓ DE CANEDO ) / SERRINHA

CARTAS IGeoE

A32

LEGENDA

SOLUÇÃO BASE

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

40449-EP-0404-19-001

NÓ DE
CANEDO

PONTE SOBRE
O RIO INHA

SERRINHA

PEDORIDO

EN222

EN222

EN
22

2

134

144

VIADUTO 2

VIADUTO 3

VIADUTO 1

PS

PS PS

PI

ROTUNDA

ROTUNDA

ROTUNDA

ROTUNDA

CM1048

ROTUNDA

EM520

EM520

CM1140

LEGENDA

A32

VILA MAIOR
CANEDO

1

LEGENDA

GEOLOGIA e GEOMORFOLOGIA:

SOLOS:
ASPETOS ECOLÓGICOS:

1

ASPETOS SOCIAIS:

AMBIENTE SONORO:

PATRIMÓNIO:
REN

RAN

R
R

AutoCAD SHX Text
   P=147500

AutoCAD SHX Text
   M=-25000

AutoCAD SHX Text
   M=-27500

AutoCAD SHX Text
   P=150001

AutoCAD SHX Text
   P=152500

AutoCAD SHX Text
Número

AutoCAD SHX Text
Número

AutoCAD SHX Text
Folha:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nº. de Ordem:

AutoCAD SHX Text
ESTUDO PRÉVIO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:25000

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
Proj.

AutoCAD SHX Text
Escalas

AutoCAD SHX Text
Subst.

AutoCAD SHX Text
Subst. por

AutoCAD SHX Text
EM CÓPIAS DESTE DESENHO COM FORMATO DIFERENTE DO A3 ATENDER À ESCALA GRÁFICA

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Descrição

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Verif.

AutoCAD SHX Text
Aprov.

AutoCAD SHX Text
Proj.

AutoCAD SHX Text
e:\03-ep\02-p_dese\06-finais\03-vol iv-eia\40449-ep-0404-19-001-a.dwg

AutoCAD SHX Text
10/1/2021 1:29 plm plmplm

AutoCAD SHX Text
Des.

AutoCAD SHX Text
Verif.

AutoCAD SHX Text
Aprov.

AutoCAD SHX Text
Des.

AutoCAD SHX Text
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

AutoCAD SHX Text
MB

AutoCAD SHX Text
CAAC

AutoCAD SHX Text
MB

AutoCAD SHX Text
JPC

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
JAN. 21

AutoCAD SHX Text
CARTA SÍNTESE DE IMPACTES

AutoCAD SHX Text
SET. 21

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
REVISÃO GERAL

AutoCAD SHX Text
JMS

AutoCAD SHX Text
JPC

AutoCAD SHX Text
JPC

AutoCAD SHX Text
LFT

AutoCAD SHX Text
(2012_4)

AutoCAD SHX Text
(2012_4)

AutoCAD SHX Text
- BUFFER 600m

AutoCAD SHX Text
- ESCAVAÇÃO COM MAIS DE 10m

AutoCAD SHX Text
- ATERRO COM MAIS DE 10m

AutoCAD SHX Text
- LEITOS DE CURSOS DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
- ÁREAS DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA

AutoCAD SHX Text
- FLORESTAS DE CASTANEA SATIVA

AutoCAD SHX Text
- ESCAVAÇÃO/MISTO COM MAIS DE 10m

AutoCAD SHX Text
- ATERRO/MISTO COM MAIS DE 10m

AutoCAD SHX Text
- LOCAIS MAIS SENSÍVEIS DO PONTO VISTA SOCIAL

AutoCAD SHX Text
  LOCAIS ONDE EXISTE POSSIBILIDADE DE INCUMPRIMENTO   DOS NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA

AutoCAD SHX Text
- RAN

AutoCAD SHX Text
- ELEMENTO PATRIMONIAL Nº4 (FRAMIL)

AutoCAD SHX Text
- CRITÉRIO EXPOSIÇÃO MÁXIMA: R01, R03, R04, R05, R06, R08, R30 e R57

AutoCAD SHX Text
- REGRAS DE BOAS PRÁTICAS: R18





  

40449-EP-0402_MDJ. EN222 – A32/IC2 (NÓ DE CANEDO) / SERRINHA.   35 

ESTUDO PRÉVIO.    

VOLUME IV - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 4.2 - RESUMO NÃO TÉCNICO  

 

5 PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS 

De forma a reduzir a importância dos impactes negativos identificados e a valorizar os impactes positivos mais 

significativos, foram propostas medidas, que passam, essencialmente, por: 

Durante a Obra: 

▪ Medidas gerais - limitação da remoção da vegetação às áreas estritamente necessárias; Limitação da perturbação às 

áreas estritamente necessárias, isto é, onde o solo tenha necessariamente de ser intervencionado, evitando afetar ou 

minimizando a extensão de afetação das áreas mais sensíveis em termos florísticos e faunísticos; utilização de 

vedações provisórias para delimitar as áreas a salvaguardar 

▪ Geologia e Geomorfologia / Movimentos de terras - remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas a 

escavar, para posterior reutilização na integração paisagística / revestimento de taludes; reutilização, sempre que 

possível, dos materiais que sobram das escavações; os excedentes de terras deverão ser encaminhados para locais 

de depósito adequados; 

▪ Recursos Hídricos e Gestão de origens de água e efluentes - Reduzir ao mínimo a movimentação de terras junto 

das linhas de água, evitando-se a circulação de máquinas e viaturas e impedindo-se o depósito de terras, materiais ou 

entulhos; implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de esgotos resultantes da obra; 

▪ Aspetos Sociais / Acessibilidades 

− As populações locais deverão ser devidamente informadas da natureza da obra, objetivo, localização duração e 

potenciais constrangimentos durante a mesma, com especial destaque para o desmonte com explosivos; a 

informação poderá ser feita por ex.: através de boletins e folhetos distribuídos na residência e nas sedes Juntas de 

Freguesias; 

− Definição prévia de caminhos para circulação de camiões e maquinaria pesada, aproveitando ao máximo os 

caminhos já existentes e proibindo-se a circulação fora destas áreas; comunicação às autarquias / proprietários e 

população em geral de eventuais alterações na circulação rodoviária; limpeza / reparação das vias utilizadas, em 

caso de necessidade; 

− Devem ser escolhidos trajetos de obra que evitem passar por áreas habitadas; 

− Deverá ser dada preferência à população local nos empregos associados às obras de construção da estrada em 

estudo, por forma a reduzir os níveis de desemprego local/regional; 

− Dever-se-á restringir o número de vias e de acessos a serem utilizados pelos veículos e máquinas afetos às obras, 

no intuito de reduzir a degradação de terrenos e pavimentos, bem como os constrangimentos à circulação; 

− Todas as áreas sujeitas a obras deverão ser adequadamente sinalizadas por forma a evitar a ocorrência de 

acidentes envolvendo as populações e os trabalhadores da obra; 

− As vias rodoviárias com restrições de tráfego deverão estar sinalizadas, antes do início das obras propriamente 

ditas, de forma a informarem os utentes da via de todas as restrições e cuidados a ter quando aí circularem, 

designadamente no que se refere a velocidades máximas permitidas e outras alterações que ocorrerão no período 

de duração da fase de construção; 

− A utilização da rede viária pelos veículos pesados afetos à obra, deverá limitar-se, sempre que possível aos horários 

“mortos”, ou seja, às horas de menor tráfego, assim como às vias de menor volume de tráfego, evitando o 

atravessamento dos núcleos residenciais existentes na região; 



  

36 40449-EP-0402_MDJ.  EN222 – A32/IC2 (NÓ DE CANEDO) / SERRINHA 

 ESTUDO PRÉVIO 

 VOLUME IV - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 4.2 - RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

− Caso se verifique a necessidade de atravessar aglomerados urbanos, atender-se-á à consideração de restrições 

que minimizem a perturbação e o eventual acréscimo do risco de acidentes (ex.: Sobreda/Serração e Bouças); 

− Os resíduos gerados durante a obra deverão ser acondicionados, transportados e depositados adequadamente; 

− Os depósitos de resíduos e de terras situados próximo de habitações, deverão ser cobertos, a fim de atenuar o 

arrastamento de poeiras pelo vento; 

− Nas áreas de trabalhos, próxima de zonas habitadas evitar-se-ão, sempre que possível, as atividades mais ruidosas 

no período noturno; efetivamente dever-se-á privilegiar o período diurno para a execução dos trabalhos; 

− As vias de comunicação utilizadas na fase de construção do empreendimento deverão ser reparadas sempre que 

se identifique degradação das suas características diretamente associada a esta fase do empreendimento; 

− As áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e atividades de construção deverão ser recuperadas e 

integradas paisagisticamente após a conclusão das obras; 

− Recomenda-se que, caso se interfira acidentalmente com o estado de conservação de qualquer imóvel, resultante 

das ações de construção, se proceda à reparação e/ou indemnização dos seus proprietários; 

− Todas as infra estruturas existentes, nomeadamente de abastecimento de água, saneamento, elétricas, e outras 

deverão ser salvaguardadas durante a obra; 

− Durante o período da obra, dever-se-á assinalar devidamente as vias afetadas pelo decurso das obras e se possível 

considerar percursos alternativos, de forma a garantir a fluidez do tráfego e a segurança para os automobilistas; 

− No final da construção, dever-se-á assegurar a desativação total da área afeta à obra, com remoção de todas as 

instalações, equipamentos, maquinaria e todo o tipo de materiais residuais; 

− Dever-se-á restabelecer de forma adequada e no mais curto espaço de tempo todas as infraestruturas afetadas no 

decurso da obra. 

▪ Qualidade do Ar / Controlo da poluição do ar  

− Aspersão do solo com água, em períodos secos, nas zonas de maior proximidade a habitações, especialmente em 

dias secos e ventosos; lavagens regulares dos rodados da maquinaria, camiões e outros veículos da obra; cobertura 

de materiais que levantem poeiras; 

− Seleção dos locais para estaleiros o mais afastados possíveis das zonas habitadas. Devem ser privilegiados locais 

de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e aberturas de 

acessos e assim manter o controlo e minimização das emissões associadas a este tipo de infraestrutura; 

− Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 

materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a 

recetores sensíveis; 

− 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; 

− Recurso a máquinas/veículos com motores mais recentes, ou seja, com um fator de emissão menor (categoria 

EURO V/EURO VI) ou mesmo elétricos, se aplicável; 

− 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; 
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− Execução de um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel 

derivadas do encerramento temporário de faixas de rodagem; 

− Humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada, da instalação das áreas de 

desaterro/terraplanagem junto a barreiras naturais e a montante dos ventos dominantes face a potenciais recetores; 

− Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente lavados de modo a evitar o 

arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras. 

▪ Ambiente Sonoro 

− Realização de trabalhos mais ruidosos junto a habitações e outros locais mais sensíveis (p.e., escolas), entre as 

8:00h e as 20.00h, evitando a sua realização em horário diferente e durante os fins-de-semana e feriados; realização 

de estudos de ruído necessários no sentido de verificar a eventual necessidade de implementação de medidas de 

minimização (por exemplo, barreiras acústicas); 

− Deverá assegurar-se que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 

possível; 

− Deverá garantir-se 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; 

− Deverá proceder-se 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 o cumprimento das normas relativas à emissão de 

ruído; 

− Deverá garantir-se uma circulação de veículos pesados - ou outros veículos afetos à obra - devidamente cuidada, 

com velocidade e procedimentos adequados ao tipo de via e proximidade de recetores sensíveis. Deverão ser 

selecionados acessos com menor potencial de afetação acústica; 

− Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não pode exceder em mais de 5 dB(A) os 

valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007; 

− Caso ocorram atividades junto a habitações, escolas ou hospitais, ou similares, nos períodos "proibidos" definidos 

no Artigo 14.º do DL 9/2007, será necessário solicitar Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal; 

− Pelo menos a população mais próxima das atividades deverá ser informada dos dias e horas previstos para a 

ocorrência das atividades mais ruidosas. 

▪ Ações de formação e sensibilização, recuperação de áreas afetadas pela obra - realização de campanhas de 

formação e sensibilização ambiental, dando especial importância aos cuidados a ter na gestão do lixo e dos esgotos 

da obra, à salvaguarda do património arqueológico e à proteção dos das plantas e animais; 

▪ Paisagem / Recuperação de áreas afetadas pela obra e Projeto de Integração Paisagística - limpeza da área de 

obra e reposição das condições naturais; implementação do projeto de integração paisagística e das medidas de 

recuperação para as áreas de obra; Utilização de espécies autóctones nos repovoamentos ou revestimento de taludes; 

▪ Património - acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 

movimentos de terras (desmatações, escavações, depósitos e empréstimos de materiais para a obra); realização de 

novas prospeções arqueológicas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações já realizadas e identificar 

eventuais vestígios arqueológicos; implementação de um Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico; 

Acompanhamento arqueológico da obra; levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos 

(Framil 2 e outros que possam vir a ser identificados posteriormente); 
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▪ Deverão ainda ser consideradas todas as medidas aplicáveis constantes do documento “Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente” 

Fase de Exploração: 

▪ Vistorias periódicas a todos os sistemas de drenagem dos taludes e das obras de contenção, da plataforma e das 

PH’s, com o objetivo de avaliar o estado de conservação, de forma a proceder a reparações e/ou limpezas necessárias 

que permitam a drenagem eficaz de todas as águas; 

▪ Inspeção dos taludes com o intuito de identificar sinais de instabilização dos maciços terrosos ou rochosos (fendas de 

tração, blocos soltos, etc.), por forma a poder atuar oportunamente, antes da ocorrência de ruturas que ponham em 

risco utentes e bens; 

▪ Manutenção das propostas de intervenção que vierem a ser formuladas no Plano de Integração Paisagística; 

▪ Caso venham a ser propostas Medidas de Minimização de Ambiente Sonoro (por exemplo barreiras acústicas), estas 

terão que ser devidamente mantidas durante a fase de exploração. 
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6 COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Do ponto de vista ambiental e social, as três soluções são viáveis, mas considera-se que a Solução Base + Alternativa 3 

+ Solução Base é a mais favorável das três hipóteses, no essencial porque implica menor afetação da população 

(componente social), pois desenvolve-se mais afastada dos aglomerados urbanos e porque evita o atravessamento da área 

agrícola / linha de água / área de infiltração máxima existente entre Sousanil e Vale Cova. 

Relativamente às restantes soluções considera-se a Solução Base ligeiramente mais favorável do que a Solução Base + 

Alternativa 2 + Solução Base. 
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7 CONCLUSÕES 

Em síntese, pode-se concluir que, globalmente, o projeto em análise constitui uma mais-valia a nível social e económico, 

quando visto na sua exploração plena e, consequentemente, numa perspetiva de médio-longo prazo. Este projeto irá 

completar uma variante já existente entre Serrinha e Castelo de Paiva, garantindo continuidade hierárquica à ligação 

rodoviária entre esta sede de concelho e a rede viária primária (A32). Para além disso a estrada irá contribuir para a coesão 

e competitividade através do reforço das acessibilidades rodoviárias à Zona Industrial de Lavagueiras, em Castelo de Paiva, 

permitindo um suporte mais adequado para a entrada e saída de mercadorias de forma eficiente e económica, sendo que 

esta melhoria de acessibilidades está prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

Desta forma, considera-se que os impactes positivos do projeto, de relevância local e regional, compensam os impactes 

negativos identificados, os quais se farão sentir, principalmente, a nível local e durante a fase de construção (nomeadamente 

nas escavações e aterros), pela orografia acidentada do terreno, bem como ruído e aspetos socioeconómicos, pela 

proximidade da estrada a algumas habitações. 

Da análise comparativa das alternativas em estudo, e por razões técnicas, económicas e ambientais concluiu-se que a 

solução mais favorável é que conjuga a Solução Base com a Alternativa 3, ou seja, a Solução Base + Alternativa 3 + 

Solução Base. 
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