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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de 

Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental 

do projeto EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo) – Serrinha. 

O proponente deste projeto é a Infraestruturas de Portugal, SA que é, 

também, a entidade licenciadora. 

 

2. O 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. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

O Projeto localiza-se nos concelhos de Santa Maria da Feira, Gondomar, e 

Castelo de Paiva. 

 

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 20 de dezembro a 28 

de janeiro de 2022. 
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5. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 

CONSULTA 

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve 

disponível no portal Participa.pt. 

 

6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não 

Técnico, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR norte e nas câmaras municipais de 

Santa Maria da Feira, Gondomar, e Castelo de Paiva. 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de 

âmbito nacional; 

- Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e 

no portal Participa.pt; 

- Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de 

implantação do projeto, constantes no RNOE; 

- Envio de comunicação a diversas entidades.  

 

7. PROVENIÊNCIA E SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES 
RECEBIDAS 

Durante o período de consulta pública foram recebidas 20 exposições com a 

seguinte proveniência: DGT – Direção geral do Território; DRAP - Direção 

regional de Agricultura e Pescas do norte; EMFA – Estado-maior da Força 

Aérea; Junta de Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior; REN – Redes 

Energéticas Nacionais; 15 cidadãos a título individual. 

A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades 

por si desenvolvidas. 

A DRAP norte informa que das soluções apresentadas, a solução designada 

por “solução base + alternativa 3 + solução base” é a que apresenta o 
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traçado mais favorável, no que diz respeito às matérias por si tuteladas, 

prevendo uma percentagem mínima de ocupação de solos pertencentes à 

RAN, na interferência com áreas regadas através de regadios tradicionais e 

na interceção de áreas de vinha. Esta entidade também informa que deverão 

se quantificadas e identificadas as áreas de RAN e RDVV que serão 

efetivamente ocupadas devendo, para o efeito, ser solicitado parecer às 

entidades regionais do norte da Reserva Agrícola e da DRAP. Assinala, 

também, que as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão 

sujeitas a parecer prévio vinculativo da RAN. 

O EMFA informa que nos termos do decreto de Servidões há viabilidade para 

a construção do projeto. 

A Junta de Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior considera que a 

solução de traçado com melhores condições para minimizar o impacto do uso 

do troço da EN223 (desde a localidade de Carvoeiro até ao centro da Vila de 

Canedo), será a "solução Base + Alternativa 2", uma vez que permite que 

durante a construção da passagem superior (PS) prevista para o lugar das 

Bouças, se utilize como solução temporária, a rua paralela à EN223, 

denominada Rua do Caminho Velho, depois de devidamente reperfilada. 
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A REN informa que não existem, nem estão previstas infraestruturas da RNT 

e RNTGN, na área de intervenção do projeto. 

Dos cidadãos que a título individual se pronunciaram salienta-se como 

solução de traçado preferencial a solução Base + Alternativa 3 + solução 

Base. 

Ana Fontes e Rodrigo Silva, proprietários e residentes de uma habitação 

sita na Rua do Rio Douro nº2234, e Manuel Fontes e Maria Fontes, 

proprietários e residentes de uma habitação sita na Rua do Rio Douro nº2288, 

consideram que a será a melhor opção por ser: a que mais se afasta dos 

aglomerados populacionais, não causando tanto transtorno e possíveis danos 

em edificações durante a execução da obra; a que menos afeta a população 

em termos de ruído, trânsito e poluição após a sua conclusão; a induz menor 

impacto visual. Por oposição, na solução Base e na solução Base + Alternativa 

2 + solução Base, os traçados desenvolvem-se muito perto de habitações 

sendo por isso as soluções que mais afetam as povoações. Além disso, a 

solução Base implica o corte da EN223 - Rua do Rio Douro, que liga o centro 

de Canedo ao lugar de Carvoeiro. Tendo sido aprovado um investimento 
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superior a 2 milhões de euros para a reabilitação do Cais do Porto de 

Carvoeiro, lugar icónico do Concelho da Feira, parece-lhes prejudicial que o 

seu principal acesso seja alvo de um corte. Acrescem aqueles últimos sobre 

os impactes cumulativos decorrentes do projeto com os da ETAR e do Aterro 

Sanitário, que muito afetarão a população. 

André Rocha, residente na Rua Rio Douro, 2495, defende a Alternativa 3, 

por ser a que induz um menor impacto junto das áreas residenciais e sublinha 

que optou por construir a sua habitação naquela localidade, justamente, pela 

sua natureza e tranquilidade. 

Carlos Jorge Pinho, residente na Rua do Rio Douro, 2672, considera que o 

traçado proposto pela solução Base + Alternativa 3 + solução Base é 

aquele que será mais vantajoso para as populações que ali vivem. Desde 

logo, porque quer a alternativa 1, quer a alternativa 2 se desenvolvem mais 

próximo dos aglomerados populacionais, com natural maior desconforto para 

as suas populações, pelos impactos inerentes, seja a nível do ruido e 

qualidade do ar, seja a nível dos danos nas edificações que ocorrerão quer 

na fase de construção, quer na fase de exploração do projeto. Depois, porque 

aquela solução de traçado afetará uma área já ambientalmente perturbada 

e, por fim, a estrada poderá constituir uma importante barreira para 

progressão dos incêndios naquela zona. 

Carolina Gomes não concorda com o projeto dado que vai interferir com a 

zona habitacional, com impacto na qualidade de vida dos seus habitantes. 

Fernando Fontes, residente na Rua Rio Douro, 2475, considera que a 

alternativa 3 onde a ocupação habitacional é nula, será a solução mais 

atrativa e ajustada.   
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Íris Pinho considera que deve ser selecionada a opção de traçado que induza 

menos impactes junto da população, independentemente de um eventual 

agravamento dos custos. 

João António Pinheiro Mota é de opinião que esta variante é 

completamente desnecessária, pois se se melhorar a atual EN222 (eliminação 

de algumas curvas, criação de duas faixas em subidas, etc) o resultado será 

exatamente o mesmo, e com custos, manifestamente, menores. Com a 

implantação de uma nova estrada “morrem” aldeias e “morrem” negócios 

locais que se encontram junto à atual EN222. E considera que todos os 

traçados propostos revelam uma tremenda falta de conhecimento geográfico 

da zona, sendo que, apesar de ser completamente desnecessária, é possível 

fazer a variante à EN222 sem demolir qualquer edificação. 

Joel Silva Fontes entende que o projeto da Variante não trás para a maioria 

das localidades intercetadas, um impacto positivo: não promove emprego em 

nenhuma das localidades, pelo contrário irá retirar comércio à freguesia de 

Canedo, pois o tráfego que previamente circulava pelo seu centro (EN222) 

será desviado para a Variante. E induz a destruição da área florestal e o 

aumento da poluição sonora e atmosférica nas áreas rurais.  
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Quanto às alternativas de traçado propostas considera que a alternativa 3 

é a mais favorável, no essencial, porque implica menor afetação da população 

(componente social), pois desenvolve-se mais afastada dos aglomerados 

urbanos e, simultaneamente, porque evita o atravessamento da área agrícola 

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

Cova. Quanto às restantes, além de se desenvolverem muito próximo de 

habitações que, naturalmente, irão sofrer com as poeiras e os ruídos 

provenientes da sua construção e com a poluição sonora e atmosférica 

proveniente da sua utilização, afetarão diversas áreas de exploração agrícola, 

sendo que a solução base também induzirá a destruição do património 

histórico da freguesia de Canedo.  

Considera, ainda, que uma obra desta dimensão não deveria avançar sem, 

previamente, ser feita uma votação junto das populações diretamente 

afetadas pela sua existência. Uma maioria esmagadora dos habitantes não 

tem conhecimento da criação desta via variante, nem sequer da possibilidade 

de se pronunciar a respeito desta.   

José Mário da Rocha Faísca adverte que proprietários com terrenos a norte 

ficam sem acesso a esses mesmos terrenos e solicita que seja construído um 
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pontão de acesso nesse caminho público.

 

Paulo José Rocha, residente na Rua do Rio Douro, 2551, refere que a sua 

preferência de traçado vai para a alternativa 3, seguida da alternativa 2 e 

por último da solução base, pois aquela terá menos impacto por atravessar 

áreas com menor densidade populacional e seria uma linha a "direito" em 

direção à A32, logo após o rio Inha. Também sugere a possibilidade de o 

traçado de ligação desde Castelo de Paiva à ponte sobre o Inha e a partir daí 

manterem / melhorarem a estrada atual que liga ao centro de Canedo.  

Por último questiona, caso se opte pela solução Base, de que modo é feito o 

restabelecimento daquela artéria.   

Rui da Mota Correia considera que a alternativa 2 é a que melhor serve 

as comunidades locais. E, ainda, que é necessário garantir os nós de acesso 

na zona de Vale Cova. 

Sofia Rocha solicita que se reconsidere a construção e respetivas 

alternativas da EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo) – Serrinha. Entende que 

esta construção terá impactos na qualidade do ambiente e na paisagem da 

região com efeitos negativos junto da população, dos quais destaca a sua 
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proximidade à área urbana e a algumas habitações (Bouças e área 

envolvente), sobretudo a nível de ruído, ocupação de solo e acessibilidade 

com a interrupção da circulação de vias existentes. Por isso considera de 

extrema importância que se reconsidere a construção, e caso o projeto 

avance que sejam adotadas todas as medidas necessárias de forma a 

minimizar os impactos negativos já identificados. Das soluções expostas, a 

alternativa 3 parece ser a que apresenta menos condicionantes, mas sem 

deixar de estar explícito o seu impacto importante. 
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Dados da consulta 

Nome resumido EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo).- Serrinha 

Nome completo EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo) - Serrinha 

Descrição EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo) - Serrinha 

Período de consulta 2021-12-20 - 2022-01-28 

Data de ínicio da avaliação 2022-01-29  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora Agência Portuguesa do Ambiente 

Técnico Clara Sintrão 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Relatório Síntese Documento 
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3433/40449-
ep-0401_rs20211217104923.pdf 

Resumo não Técnico Documento 
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3433/40449-
ep-0402_mdj2021121522593.pdf 

Outros Documentos Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA2.aspx?ID=3433 

 

Participações 



${id#1}  ID 44841 João António Pinheiro Mota em 2022-01-28 

Comentário: 

Na minha opinião, esta variante é completamente desnecessária, uma vez que com 
melhoramos na atual EN222 (eliminar algumas curvas, em alguns sítios é possível fazer 
duas faixas a subir, etc) se conseguiria exatamente o mesmo proveito que uma nova 
estrada, com um custo manifestamente menor.  Ao ser construída a nova estrada, 
juntamente com o nascimento da mesma, morrem aldeias e morrem negócios locais que 
se encontram junto à atual EN222. Não obstante do que enunciei, todos os traçados 
propostos revelam uma tremenda falta de conhecimento geográfico da zona. Volto a 
repetir, apesar de ser completamente desnecessária, é possível fazer a variante à EN222 
sem demolir qualquer edificação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2}  ID 44840 Íris Pinho em 2022-01-28 

Comentário: 

Apelo para que a opção que for tomada seja aquele que minimiza o impacto ambiental e 
na população, mesmo que está implique um crescimento de 3% ao valor mais em conta... 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3}  ID 44839 Carolina Gomes em 2022-01-28 

Comentário: 

Não concordo dado que vai interferir com a zona habitacional. Deixaremos de ter uma 
zona sossegada e estaremos sujeitos a destruição progressiva das nossas habitações. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#4}  ID 44838 Joel Silva Fontes em 2022-01-28 

Comentário: 

No geral, a via variante não trás, à maioria das localidades interceptadas, um impacto 
positivo. Em comparação à atual EN222 não existem benefícios impactantes desta via 
variante.  Uma poupança de 5 minutos no percurso não trará mais emprego para 
nenhuma das localidades, pelo contrário irá retirar comércio à freguesia de Canedo, pois o 
tráfego que previamente circulava pelo seu centro (EN222) será desviado para a via 
variante. Apenas trará destruição de área florestal e aumento da poluição sonora e 
atmosférica nas zonas rurais. Uma obra desta dimensão não deveria avançar sem 
previamente ser feita uma votação pelas populações diretamente impactadas pela sua 
existência. Uma maioria esmagadora dos habitantes não tem conhecimento da criação 
desta via variante, nem sequer da possibilidade de se pronunciar a respeito desta.  Sobre o 
estudo de impacte ambiental apresentado:  1. Não é referido em nenhum ponto do 
estudo, que a interrupção da rua rio douro causa impacto no património na freguesia de 
Canedo. No entanto, esta é uma rua com património histórico para a freguesia. Esta é a 
rua que nos leva do centro da freguesia ao famoso porto de carvoeiro, localizado no rio 
douro, com elevado valor histórico para Canedo.  Deve considerar-se a interrupção desta 
rua (proposta na solução base) como destruição do património histórico da freguesia de 
Canedo.  2. Existem habitações muito próximas à passagem da via variante na solução 
base. Estas habitações irão sofrer com as poeiras e os ruídos provenientes da construção 
desta e com a poluição sonora e atmosférica proveniente da sua utilização. Mesmo com a 
implementação das medidas de minimização, estas habitações (que se localizam a menos 
de 100m da via no km 2+500) serão fortemente afetadas. No entanto, não são 
apresentadas quaisquer medidas de minimização para estas residências no estudo de 
impacte ambiental. Ainda nesta região, existem diversas zonas de exploração agrícola, 
com famílias dependentes destas explorações. Qualquer contaminação nos solos ou nas 
linhas de água terá um impacto muito negativo nas vidas destas pessoas.   3. Análise dos 
percursos das alternativas: Alternativa 2: totalizando uma distância de 1760m, em 
substituição do troço da solução base entre o metro 1417 e 3354 (1937m), constitui uma 
redução de 177m na via variante. Alternativa 3: totalizando uma distância de 3457m, em 
substituição do troço da solução base entre o metro 1966 e 5118 (3152m), constitui um 
aumento de 305m na via variante  4. Conclusões: Considerando que a alternativa 3 
apresenta apenas um aumento de 305m na via variante e, como é apresentado no 
relatório, 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 simultaneamente porque evita o atravessamento da área agrícola 
/ linha de água / área de infiltração máxima existente entre Sousanil e Vale Cova: Deve 
apenas ser considerada para construção a alternativa 3. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#5}  ID 44837 José Mário da Rocha Faisca em 2022-01-28 

Comentário: 

Boa tarde, conforme indicado no projecto,  que será provavelmente  aprovado, verifica-se 
uma deficiência no mesmo, em virtude dos proprietários com os terrenos  a norte (ver 
anexo), ficarem sem acesso a esses terrenos, solicita-se que o mesmo seja alterado com a 
construção  de um pontão de acesso, nesse caminho público, conforme indicado no anexo 
que se junta.. Atenciosamente Mário faísca 

Anexos: 44837_Variante 222.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#6}  ID 44836 Sofia Rocha em 2022-01-28 

Comentário: 

Exmos. Senhores,  Venho, por este meio, solicitar a vossa reconsideração face à 
construção e respetivas alternativas da EN222 – A32 / IC2 (Nó de Canedo) – Serrinha. Esta 
construção terá impacto na qualidade do ambiente e da paisagem desta região. Este 
impacto poderá ser relevante e causar mesmo perturbação e efeitos negativos para a 
população. De entre as consequências, destacam-se a proximidade da via à área urbana e 
de algumas habitações (Bouças e área envolvente), sobretudo a nível de ruído, ocupação 
de solo e acessibilidade com a interrupção da circulação de vias existentes. Assim sendo, 
considera-se de extrema importância a reconsideração face à construção, e a adoção de 
todas as medidas necessárias de forma a minimizar os impactos negativos identificados 
para esta região. Mencionando ainda que, de entre as possibilidades, a ter que ser, a 
alternativa 3 parece apresentar menos condicionantes, mas sem deixar de estar explícito o 
seu impacto importante.   Com os melhores cumprimentos, Sofia Rocha 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 44835 Rui da Mota Correia em 2022-01-27 

Comentário: 

É necessário garantir os nós de acesso na zona de vale cova conforme a solução base.   
Aminha duvida é se na alternativa 3 se mantém os nós de acesso na zona de vale Cova 
conforme reflete a solução base.   A minha opinião a solução base e a alternativa 2 é a que 
serve melhor as comunidades locais. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#8}  ID 44834 Carlos Jorge Pinho em 2022-01-27 

Comentário: 

Exmos. Srs.,  Carlos Jorge Pinho, morador na Rua do Rio Douro, 2672, na freguesia de 
Canedo (ora União das freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior) a poucas dezenas de 
metros do cruzamento onde se encontram as estradas que ligam as localidades de 
Sobreda e Valcova e se cruzam com a estrada nacional 223 (rua do rio douro, neste troço), 
local situado na envolvencia de todas as alternativas porpostas para a construção da 
estrada EN222-A32; Residente neste zona há 43 anos, bem conhecedor da mesma, das 
suas características, das populações locais, bem como aquilo que representa o património 
ecologico-ambiental presente, analisando o Relatório Síntese do EIA, publicado nesta 
página, considerando:  a) Aproximação dos aglomerados populacionais:  É bastante claro, 
analisando a Figura 3.5 do Rela´torio Síntese, na página 59, que quer a alternativa 1 - na 
figura desenhada com cor rosa, como a alternativa 2 - na figura desenhada com cor 
laranja, representam uma maior proximidade com os aglomerados populacionais 
envolventes, provocando um maior desconforto, pelo seu impacto, ao nivel do ruido e 
poluição associados ao trânsito, ruido, poluição e danos nas edificações vizinhas no 
processo de construção da infraestrutura, não obstante, ainda que estas alternativas 
concretizam alterações consideraveis às rotinas das populações envolvidas, pela "corte" da 
estrada nacional 223, conforme documentado pelas fotografias 3.8 e 3.3, constantes da 
página 63..  Mesmo ao nivel paisagistico, as soluções 1 e 2 representam um impacto muito 
mais danoso que a alterantiva 1.  É bem visivel, na minha opinião, na figura 3.13, da página 
67, do Relatório Síntese, que a a alternativa 2 seria um "desastre" a todos os niveis,    
Resumindo, na minha avaliação, o traçado proposto  pela "Base + Alternativa 3 + Solução 
Base" será o MAIS VANTAJOSO PARA AS PESSOAS QUE ALI VIVEM.  b) Impacto ecologico-
natural  Não detendo conhecimentos técnicos para proferir uma opinião com base 
científica, mas restrigindo-me ao conhecimento empirico de longos anos a viver na zona, 
parece-me que o impacto que as alternativas 1 e 2 podem causar, não s´ó após a 
construção, mas como também durante a construção da estrada serão maiores do que os 
da alternativa 3, na medida em que:    - Provocará uma alteração radical e perturbação 
dramática quer nos vales que se situam a sul e sudeste do ponto georeferenciado como 
"serração", quer na zona localizada a oeste da "serração" (estrada nacional 223).  - A 
alternativa 3 apresentada a cor verde na figura 3.5 da pagina 59, do Relatório Sintese, 
também constituirá, obviamente, uma alteração importante ao nivel ambiental, porém, na 
minha opinião será menos prejudical, até porque parte do seu traçado já é em zonas que 
já tinham sido alvo de alterações, nomeadamente pela implantação da rede elétrica de 
média/alta tensão, a norte da localidade de Valcova, quer pela proximidade com o aterro 
sanitário. Assim, penso que será menos danoso, construir a estrada numa zona já 
pertrubada ambientalmente do que causar interferências em zonas quase "virgens" do 
ponto de vista ambiental.  c) Fogos Florestais  Toda esta zona tem sido ao longo das 



décadas que me lembro fustigada por fogos florestais. Como foi bem patente no ano de 
2016, por exemplo, dada a orografia do terreno, é hábito os fogos progredirem da zona do 
Rio douro para oeste, atingindo as populações das zonas de Valconva, sobreda, Mosteirô, 
Campo das Oliveiras, Bouças, etc  (todas na zona das alternativas). Ora, face ao exposto, 
penso que, optando pela alterantiva 3, pelo menos poderíamos colher o benefício de a 
estrana constituir uma importante barreira para progressão dos incêndios naquela zona. O 
mesmo não será tão relevante considerando as restantes alternativas.   Concluindo, face 
ao exposto é minha convicção que, pese embora, a construção da estrada constituir 
constrangimentos ao nivel ambiental, mas que será uma mais valia indispensavel ao 
crescimento ecomico e ao bem estar das populações, nomeadamente, do concelho de 
Castelo de Paiva, a melhor solução será a que contempla a alternativa 3 - desenhada a cor 
verde na figura 3.5 da página 59 do Relatório Síntese.   Esperando ter contribuido para o 
melhor, com os melhores cumprimentos,  Carlos Jorge Pinho cjpinho@gmail.com 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#9}  ID 44832 Maria de Fátima Pinto Alves Fontes em 2022-01-26 

Comentário: 

Bom dia. Manuel Fontes e Maria Fontes, na qualidade de moradores e proprietários de 
habitação na Rua do Rio Douro nº2278, vimos por este meio expor a nossa opinião acerca 
das propostas apresentadas. Na nossa opinião, e concordando com o EIA (artigo publicado 
no Jornal de Notícias a 2 de janeiro), a melhor opção seria a Solução Base + Alternativa 3 + 
Solução Base, uma vez que: - é a mais afastada dos aglomerados populacionais, não 
causando tanto transtorno e possíveis danos em edificações durante a execução da obra; - 
será a que menos afetará a população em termos de ruído, trânsito e poluição após a sua 
conclusão; - será a melhor opção a nível de impacto visual. - Pensamos que o ambiente 
natural tem que ser protegido e, tudo temos feito visando essa proteção, mas pensamos 
que a proteção e o bem estar das populações afetadas deve superar o impacto ambiental 
que esta alternativa provoca.  No que respeita à Solução Base e Solução Base + Alternativa 
2 + Solução Base, os traçados desenvolvem-se muito perto de habitações. São as soluções 
que afetam mais povoações, provocando ruído, impacto visual, poluição e desvalorização 
e mesmo danos físicos das edificações mais próximas.  Além disso, a Solução Base implica 
o corte da EN223 - Rua do Rio Douro, que liga o centro de Canedo ao lugar de Carvoeiro. 
Tendo sido aprovado um investimento superior a 2 milhões de euros para a reabilitação do 
Cais do Porto de Carvoeiro, lugar icónico do Concelho da Feira, parece-nos prejudicial que 
o seu principal acesso seja alvo de um corte, provocando um ainda maior distanciamento 
entre o centro da freguesia e as povoações de Valcova, Mosteirô e Carvoeiro. É 
extremamente injusto que, além dos maus cheiros provocados pela ETAR e pelo Aterro 
Sanitário, que muitas vezes nos incomodam, ainda tenhamos que suportar os ruídos e a 
poluição provocados pelo transito e o corte da EN223, que utilizamos para todas as 
deslocações que precisamos de fazer.  Atenciosos cumprimentos 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10} ID 44831 Ana Fontes em 2022-01-26 

Comentário: 

Bom dia. Ana Fontes e Rodrigo Silva, na qualidade de moradores e proprietários de 
habitação na Rua do Rio Douro nº2234, vimos por este meio expor a nossa opinião acerca 
das propostas apresentadas. Na nossa opinião, e concordando com o EIA (artigo publicado 
no Jornal de Notícias a 2 de janeiro), a melhor opção seria a Solução Base + Alternativa 3 + 
Solução Base, uma vez que: - é a mais afastada dos aglomerados populacionais, não 
causando tanto transtorno e possíveis danos em edificações durante a execução da obra; - 
será a que menos afetará a população em termos de ruído, trânsito e poluição após a sua 
conclusão; - será a melhor opção a nível de impacto visual.  No que respeita à Solução Base 
e Solução Base + Alternativa 2 + Solução Base, os traçados desenvolvem-se muito perto de 
habitações. São as soluções que afetam mais povoações, provocando ruído, impacto 
visual, poluição e desvalorização das edificações mais próximas.  Além disso, a Solução 
Base implica o corte da EN223 - Rua do Rio Douro, que liga o centro de Canedo ao lugar de 
Carvoeiro. Tendo sido aprovado um investimento superior a 2 milhões de euros para a 
reabilitação do Cais do Porto de Carvoeiro, lugar icónico do Concelho da Feira, parece-nos 
prejudicial que o seu principal acesso seja alvo de um corte.  Melhores cumprimentos, Ana 
Fontes e Rodrigo Silva. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Proposta concorrente 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#11} ID 44829 Andre Rocha em 2022-01-25 

Comentário: 

Boa tarde Sou residente na Rua Rio Douro, 2495 Obviamente defendo a opção 3, por ter 
menos impacto nas zonas residenciais Quando optei por construir a minha habitação nesta 
localização procurei a natureza e a tranquilidade Sou contra a alteração natural do 
ordenamento. Qualquer construção de vias, estradas, junto a habitação só traz 
desvantagens, mais barulho, mais poluição, impacto nas águas subsolos, obras, etc Já para 
não falar das escavações previstas. Obrigado 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 



Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#12} ID 44826 Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior em 2022-01-24 

Comentário: 

No âmbito do processo de avaliação de impacte ambiental (AIA), respeitante ao projeto 
"EN222 - A32/IC2  (Nó de Canedo - Serrinha), com a referência AIA3433, vem a Junta de 
Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior, após análise da documentação disponível na 
Consulta Pública, apresentar o seguinte parecer.  Considerando que:  - A EN223 é a 
segunda via com mais tráfego no território da freguesia de Canedo, imediatamente a 
seguir à EN222;  - Ao longo do seu percurso, desde a localidade de Carvoeiro até ao centro 
da Vila de Canedo, na confluência com a EN222, a EN223 atravessa um conjunto de 
aglomerados urbanos, que têm nesta via o seu principal canal de comunicação rodoviário;  
- Estão em fase de inicio de obra um conjunto de infraestruturas a levar a efeito no porto 
de Carvoeiro, que no nosso entender a breve prazo (2/3 anos), irão trazer um volume de 
tráfego acrescido à este troço da EN223;  Entende a Junta de Freguesia que:  Da análise 
das propostas de traçado apresentadas, aquela que em nosso entender reúne as melhores 
condições para minimizar o impacto do uso do troço da EN223 referido, será a "Proposta 
Base + Alternativa 2", uma vez que permite que durante a construção da PS (Passagem 
Superior) prevista no lugar das Bouças, se utilize como solução temporária de 
continuidade de tráfego na EN223, a rua paralela, denominada Rua do Caminho Velho (ver 
mapa anexo), depois de devidamente reperfilada. 

Anexos: 44826_mapa com alternativa temporária.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#13} ID 44547 Fernando Fontes em 2022-01-14 

Comentário: 

Após a análise do projeto de execução da ligação EN222-A32, venho por este meio 
apresentar a minha discordância na proposta base. Sou morador na Rua Rio Douro n2475 
(imagem em anexo), pelo que iria sair lesado com esta proposta. A minha casa iria ficar em 
paralelo com a ligação EN222-A32 pelo que em termos ambientais seria terrível. Ruído 
24/24h, emissões excessivas de CO2 para o solo, falta de privacidade, e.t.c... Tenho um 
quintal onde produzo gado para consumo próprio, onde tenho árvores de fruto e ainda 
plantações. Tudo isto, ficaria agora inviabilizado. Tendo em conta que existe a alternativa 3 



onde a ocupação habitacional é nula, acho que seria uma solução bem mais atrativa e 
ajustada.  Agradeço a consideração,  Com os melhores cumprimentos,  Fernando Fontes 

Anexos: 44547_print.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#14} ID 44281 REN em 2022-01-05 

Comentário: 

No seguimento da circular ref.ª S075344-202112-DCOM.DCA, informamos que, na área de 
intervenção deste projeto, não existem infraestruturas da RNT e RNTGN, conforme carta 
ref.ª REN 6/2022 que se anexa 

Anexos: 44281_CT REN_36-2022.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#15} ID 44272 Paulo José Rocha em 2022-01-04 

Comentário: 

Olá,  A minha preferência seria a alternativa 3 como primeira opção, seguida da alternativa 
2 e em último a solução base. De forma global creio que a alternativa 3 justifica a diferença 
de preço (residual em comparação com o custo total no meu entender) face à solução 
base porque teria "menos impacto populacional" (atravessando zonas de densidade 
populacional mais baixa) e seria uma linha a "direito" em direção à A32 logo após o rio 
Inha.  Por outro lado poderia sugerir fazerem o traçado previsto de ligação desde Castelo 
de Paiva à ponte sobre o inha e a partir daí manterem / melhorarem a estrada atual que 
liga ao centro de Canedo. Poupariamos uns milhões e ao final do dia não seria uma grande 
diferença para os utilizadores, sem criarem "ruído" desnecessário.  Caso optem pela 
solução base e na qualidade de morador-proprietário na rua rio douro nº 2551, gostaria de 
clarificar o seguinte ponto:  - Restabelecem a rua rio douro apenas via nova rotunda 
“descontinuando a atual estrada” cortada pela nova variante? Este é o meu entendimento 
da figura 3.8 do relatório síntese. No entanto existe um desenho que parece indicar que 
criam outra ligação o que implicaria uma estrada paralela à atual (rua rio douro em frente 
às moradias) com biforcação.   Obrigado pelo feedback e bom trabalho.  Paulo José Rocha 
966199678 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

 






















