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IC24 - CAMPO (A4) / ARGONCILHE (IC2) 

E 

IC29 - GONDOMAR / AGUIAR DE SOUSA (IC24) 
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1 - O QUE É ESTE DOCUMENTO? 

O presente documento, designado por Resumo Não Técnico, reúne de forma clara e simples 
os principais aspectos considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo ao Estudo 
Prévio do IC24 Lanço Campo (A4)/Argoncilhe (IC24) e do IC29 Lanço Gondomar /Aguiar de 
Sousa (IC24), onde se destacam as informações, conclusões e recomendações de maior 
relevo. 

O EIA foi adjudicado pelo IEP - Instituto das Estradas de Portugal , à empresa de consultoria 
COBA SA, Consultores de Engenharia e Ambiente, de forma a permitir identificar os 
impactes ambientais provocados pela construção e exploração das soluções alternativas 
propostas para os Itinerários Complementares (IC24 e IC 29) e as recomendações a aplicar 
para reduzir ou eliminar estes impactes. 

Para a realização do EIA, a COBA utilizou uma equipa diversificada composta por engenheiros 
do ambiente, biólogos, geógrafos e arquitectos paisagistas, arqueólogos entre outros 
especialistas, a qual, através de informações existentes sobre a região, assim como através de 
levantamentos de campo e com reuniões com as entidades locais, elaborou o EIA, cujo 
volume, designado por Relatório Síntese (Tomo 4.1), apresenta informações mais detalhadas 
sobre as várias matérias que constam deste Resumo. Algumas destas matérias são ilustradas 
no volume de Anexos (Tomo 4.3) e desenvolvidas nos Relatórios Técnicos (Tomo 4.2). 
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O EIA encontra-se desenvolvido de acordo com o quadro legal vigente, nomeadamente 
seguindo as orientações contidas no recente Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 
(regulamentado pela Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril), que transpõe para a legislação 
portuguesa a Directiva Comunitária 85/337/CEE de 27 de Junho, com as alterações 
introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março de 1997. 

2 - PARA QUE SERVE O EIA? 

O Estudo Prévio de uma estrada corresponde a uma fase de projecto que tem como objectivo a 
selecção de um corredor para a implantação da futura estrada. Deste modo a aprovação de um 
Estudo Prévio implica a reserva de uma faixa de 400 m de largura. É na fase de Projecto de 
Execução que terá lugar a aprovação do traçado definitivo. 

O papel principal do EIA é trazer a componente ambiental para o âmbito do Estudo Prévio, 
contribuindo para que as questões ambientais sejam tidas em consideração na selecção de 
soluções alternativas de projecto para o empreendimento. Assim, os principais objectivos do 
EIA realizado são os seguintes: 

♦ identificar e avaliar as condicionantes e os potenciais impactes ambientais associados 
à implementação das várias alternativas dos Lanços do IC24 e IC29; 

♦ determinar, entre os potenciais impactes ambientais, aqueles que poderão vir a ser 
mais importantes; 

♦ definir acções e medidas a serem adoptadas para prevenir, minimizar, compensar e/ou 
monitorizar os impactes considerados relevantes. 

3 - QUAL A LOCALIZAÇÃO DO IC24 E DO IC29? 

Os Lanços do IC24 e IC29 localizam-se na Região Norte de Portugal, percorrem os concelhos 
de Gondomar, Valongo e de Vila Nova de Gaia pertencentes à sub-região do Grande 
Porto, o concelho de Santa Maria da Feira inserido na sub-região de Entre-Douro e 
Vouga e o concelho de Paredes na sub-região do Tâmega (Figura 1). 

Na Figura 2 apresentam-se os traçados dos Lanços do IC24 e IC 29. 
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O lanço do IC24 atravessa as freguesias de Campo e de Sobrado, no concelho de 
Valongo, as freguesias de Recarei, Aguiar de Sousa, Sobreira e Gandra, no concelho de 
Paredes, as freguesias de Covelo, Foz do Sousa, Medas, Melres no concelho de 
Gondomar, as freguesias de Crestuma , Lever, Olival e Sandim no concelho de Vila Nova 
de Gaia e as freguesias de Argoncilhe, Canedo e Sanguedo no concelho de Santa Maria 
da Feira (ver Figura 3). 

O lanço do IC29 atravessa as freguesias de Gondomar-São Cosme, Jovim, Foz do Sousa, 
Covelo e São Pedro da Cova no concelho de Gondomar e a freguesia de Aguiar de Sousa 
no concelho de Paredes (ver Figura 3). 

4 - PORQUE É NECESSÁRIO CONSTRUIR O IC24 E O IC29? 

Os presentes empreendimentos enquadram-se nos objectivos propostos pelo Plano Rodoviário 
Nacional, no sentido de dotar o país de uma rede rodoviária de Itinerários Complementares, 
por forma a dar resposta às principais dificuldades de circulação automóvel e de adequar a 
rede existente às actuais necessidades de acessibilidade. 

O lanço do IC24 permitirá ainda a fácil mobilidade entre os concelhos de Valongo e Santa 
Maria da Feira, actualmente separados por uma barreira natural, o rio Douro, só transponível 
na Barragem de Crestuma, o que se traduz actualmente numa distância de vários quilómetros 
em zonas bastante sinuosas que se repercutem em várias horas de trajecto, necessárias para 
efectuar estas ligações. 

O lanço do IC29 em estudo assegurará uma melhor ligação entre Gondomar e o IC24 (Circular 
Regional Exterior do Porto (CREP), permitindo a redução de distância/tempo nas deslocações 
de e para os concelhos localizados nas margens do rio Douro. Localmente permitirá ainda a 
estes concelhos usufruir plenamente da acessibilidade que estas infraestruturas irão permitir. 



COBA  
 

6 
701 GOAS. IC24 CAMPO/ARGONCILHE IC29 GONDOMAR/AGUIAR DE SOUSA. ESTUDO PRÉVIO. VOLUME  IV - ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL. TOMO 4.4 - RESUMO NÃO TÉCNICO 

#S

#S

#S

#S #S

#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S #S

#S

#S

#S

#S

%[

RIO DOURO

R
IO

 D
O

U
R

O

Gondomar

Sanguedo

Argoncilhe

Sandim

Canedo

Lever
Crestuma

Olival

Medas

Melres

Covelo

Jovim

Foz do Sousa

Aguiar de Sousa

Sobreira

Recarei
São Pedro
 da Cova

Campo

Gandra

Sobrado

N

#·
#·

#·

#·

#·

#·#·
#·

Braga

Porto

Viseu

Aveiro Guarda

Bragança

Vila Real

Viana do Castelo

Sede de Concelho%[

Sede de Freguesia#S

Limites de freguesia

Gondomar

Paredes

Sta. Maria da Feira

V. Nova de Gaia

Valongo

Concelhos envolvidos no empreendimento
LEGENDA

IC24 - Solução 1

IC24 - Solução 2

IC24 - Solução 3

IC24 - Solução 4

IC29 - Solução 1

IC29 - Solução 2

IC29 - Solução 2A

IC24 - Alteração na Zona do Nó de Campo

IC24 - Lanço Campo / Nó da Ermida

Fonte: Carta administrativa in Atlas do Ambiente digital, I.A.,1991.

1.5 0 1.5Km
Escala gráfica

 

Figura 3 - Divisão Administrativa 
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5 - QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO IC24 E DO IC29? 

5.1 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

De acordo com as instruções do Departamento de Estudos e Normalização do IEP, a 
velocidade de projecto que se procurou obter foi de 120 km/h. No entanto, tal não foi possível, 
nomeadamente no IC29, onde se considerou uma velocidade de 100 km/h, que no entanto é 
compatível com as características do lanço já construído, em que foi considerada uma 
velocidade de projecto de 80 km/h. 

LANÇO IC 24 

O perfil transversal tipo adoptado, em secção corrente, terá uma plataforma com a largura 
necessária à implantação de 3 vias em cada sentido, ou seja, 36,0 m. 

O separador central terá numa 1ª fase uma largura de 11,5 m passando numa 2ª fase para 
4,0 m, aquando da construção das 3ªs vias. 

Para além do separador, cada faixa de rodagem será constituída por: 

♦ 1,00 m - berma esquerda; 

♦ 7,50 m - faixa de rodagem com duas vias de 3,75 m cada; 

♦ 3,75 m - berma direita. 

LANÇO IC 29 

O perfil transversal tipo com 2 vias em cada sentido, em que a plataforma terá uma largura total 
de 28,5 metros, correspondentes ao seguinte: 

♦ 4,00 m - separador central; 

♦ 2 x 1,00 m - bermas esquerdas;  

♦ 2 x 7,50 m - faixas de rodagem com duas vias de 3,75 m cada; 

♦ 2 x 3,75 m - bermas direitas. 
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DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES 

LANÇO DO IC 24 

O lanço do IC24 em estudo, tinha inicialmente origem no IP4/A4 (Nó de Campo), permitindo a 
continuidade do IC24, para Norte até ao Nó da Ermida. Este último lanço  foi desenvolvido em 
Projecto de Execução dentro do corredor do IC24/EN 105 (Alfena)/ IP4 (Nó de Valongo) 
aprovado pelo Ministério do Ambiente em 97/8/7.  

A solução prevista na zona de Nó de Campo, também designado  por Nó de Valongo afectava 
a maioria das construções de uma urbanização recente, o que  levou a que se estudasse uma 
nova solução para o Nó de Campo que obrigou à alteração  de um trecho a Norte do IP4/A4, 
pertencentes ao referido  lanço Nó da Ermida/Nó de Campo. 

O Estudo de Impacte Ambiental  integra esse trecho com uma extensão de cerca de 1 655 m, a 
Norte do Nó de Campo, no lanço do IC24, que se designa por Alteração na Zona do Nó de 
Campo. 

O Nó de Campo permitirá a interligação entre o IC24, a auto-estrada A4 (Porto / Amarante) e a 
EN 15 que assegura as ligações locais.  

O lanço tem o seu fim em Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira. 

Para o Lanço do IC 24 foram estudadas quatro soluções (1, 2, 3 e 4). 

Para uma melhor avaliação das soluções estudadas, foram definidas as seguintes 
combinações: 

Quadro 5.1.1 - Soluções e Combinações do IC24 

Sol. / Alt. Combinação Extensão (*) 
(m) 

Custo Estimado
(Euros) 

Sol. 1 Sol. 1 31 270 181 661 310 
Sol. 2 Sol. 2 30 911 150 371 969 

Comb. 1 Sol.1 (até ao km 6,0) + Sol.2 30 770 150 099 726 
Comb. 2 Sol.2 (até ao km 6,0) +Sol.1 31 412 183 366 081 
Comb. 3 Sol.1 (até ao km 9.0) + Sol.2 31 186 155 239 214 
Comb. 4 Sol.2 (até ao km 9.0) + Sol.1 30 995 177 755 342 
Comb. 5 Sol.1 (até ao km 15.0) + Sol.2 31 521 165 798 480 
Comb. 6 Sol1 (até ao km 6,0) + Sol.2 (até ao km 9,0) + Sol.1 30 853 176 885 943 
Comb.7 Sol.2 (até ao km 6,0) + Sol.1 (até ao km 9,0) + Sol.2 31 328 155 416 614 
Comb.8 Sol.2 (até ao km 6,0) + Sol.1 (até ao km 15,0) + Sol.2 31 663 165 529 099 
Comb. 9 Sol.2 (até ao km 9.0) + Sol.1 (até ao km 15.0) + Sol.2 31 246 161 609 014 

Comb. 10 Sol.1 (até ao km 6,0) + Sol.2 (até ao km 9,0) + Sol.1 (até ao km 15,0) + Sol2 31 105 159 111 337 
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Quadro 5.1.1 - Soluções e Combinações do IC24 (Cont.) 

Sol. / Alt. Combinação Extensão (*) 
(m) 

Custo Estimado
(Euros) 

Comb. 11 Sol. 1 (até ao km 9.0) + Sol. 3 (até ao km 18.8) + Sol. 1 29 839 184 150 387 
Comb. 12 Sol. 2 (até ao km 9.0) + Sol. 3 (até ao km 18.8) + Sol. 1 29 564 180 833 662 
Comb. 13 Sol. 1 (até ao km 6,0) + Sol.2 (até ao km 9,0) + Sol.3 até ao km 18,8) + Sol.1 29 422 179 860 853 
Comb. 14 Sol. 2 (até ao km 6,0) + Sol.1 (até ao km 9,0) + Sol.3 (até ao km 18,8) + Sol.1 29 981 184 970 927 
Comb. 15 Sol. 1 (até ao km 9,0) + Sol. 3 (até ao km 11,7) + Sol. 4 28 575 174 172 218 
Comb. 16 Sol. 2 (até ao km 9,0) + Sol. 3 (até ao km 11,7) + Sol. 4 28 300 170 291 981 
Comb. 17 Sol. 1 (até ao km 6.0) + Sol. 2 (até ao km 9,0) + Sol. 3 (até ao km 11,7) + Sol.4 28 158 169 361 744 
Comb. 18 Sol. 2 (até ao km 6.0) + Sol. 1 (até ao km 9,0) + Sol. 3 (até ao km 11,7) + Sol.4 28 717 175 045 122 

* inclui aos 1 655 m respeitantes ao troço de Alteração na Zona do Nó de Campo 

Estão previstos os seguintes nós: 

♦ Nó de Campo (Solução 1 e 2); 

♦ Nó da Zona Industrial de Campo (Solução 1,2) 

♦ Nó de Aguiar de Sousa  ( Soluções 1 e 2 ); 

♦ Nó com o IC29 ( Soluções 1, 2, 3 e 4); 

♦ Nó com a Variante à EN 222 (Soluções 1, 2 e 4); 

♦ Nó com a EN 1 (Soluções 1,2 e 4). 

LANÇO DO IC 29 

O traçado do lanço do IC29 em estudo tem origem no sublanço já construído, logo após o fim 
do viaduto de Ramalde. 

Para o Lanço do IC29 foram estudadas três soluções (1,2 e 2 A), sendo a primeira a que cruza 
o Estrada D. Miguel mais a Sul, vindo igualmente a cruzar o rio Ferreira e a interligar-se com o 
IC24 mais a Sul. 

A Solução 2A corresponde a uma variante à Solução 2, estudada com o objectivo de contornar 
os limites do Sítio Valongo da Rede Natura 2000.  

Para uma melhor avaliação das soluções estudadas e das interligações com o lanço do IC24 
foram definidas as seguintes combinações: 

Quadro 5.1.2 - Combinações / Soluções consideradas para o IC29 

Sol. / Alt. Combinação Extensão 
(m) Custos 

Sol. 1 Sol. 1 6 402 25 401 535 
Sol. 2 Sol. 2 7 300 46 493 622 

Comb. 19 Sol. 1 (km 6.4) + troço do IC 24 com 3.6 km 9 981 43 275 497 
Comb. 20 Sol. 2 (km 4.4) + Sol. 2A (até ao km 7.5 da Sol 2) + Sol. 2 7 574 48 137 240 
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Os nós previstos são os seguintes: 

♦ Nó de Gondomar; 

♦ Nó de Gens. 

6 - QUAL O ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ÁREA PREVISTA PARA 
OS EMPREENDIMENTOS? 

Os lanços dos Itinerários Complementares nº 24 e nº 29 (IC24 e IC29) situam-se na região do 
Douro Litoral, atravessando os distritos de Aveiro e do Porto, inserindo-se em termos 
hidrográficos na bacia hidrográfica do rio Douro.  

O clima regional é temperado, a temperatura média do ar entre os 9,3ºC em Janeiro e 19,8ºC 
em Julho e a amplitude térmica é moderada (10,5ºC), a precipitação total anual é de 1236 mm, 
o que revela um clima chuvoso, a velocidade média anual do vento é moderada a forte (18 
km/h), sendo os ventos de maior velocidade os que sopram de Noroeste e de Este. 

Em termos geológicos, a região em análise é constituída essencialmente por rochas 
metassedimentares, xistos e grauvaques, ocorrendo ainda rochas de natureza eruptiva e 
terrenos de cobertura recente do tipo aluvião, coluvião, solos residuais e terrenos resultantes 
da actividade humana. 

Relativamente à geomorfologia  e em termos gerais, pode-se afirmar que as soluções do 
IC24 em análise, iniciam-se numa zona onde o relevo é moderadamente acidentado, para em 
seguida atravessar uma área de morfologia acidentada e vigorosa, associada às Serras do 
Castiçal, das Flores e Santa Justa (Serra de Valongo), e finalizam numa zona de morfologia 
mais suave, ligeiramente ondulada, na margem Sul do Douro.  

No que diz respeito às soluções do IC29 em análise, iniciam-se numa região de relevo pouco 
acentuado passando gradualmente para uma situação de relevo mais pronunciado, marginal à 
Serra de Valongo. Na parte final, as soluções em estudo intersectam a Serra do Castiçal e das 
Flores, correspondentes às cristas quartzíticas anteriormente referidas, de relevo muito 
acentuado. 

Do ponto de vista hidrológico, esta região caracteriza-se por uma rede relativamente densa 
de cursos de água, quase sempre encaixados, que nascem nas vertentes das serras atrás 
referidas e se lançam no rio Douro, depois de descreverem percursos, de um modo geral, 
bastante sinuosos. 
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Os principais cursos de água, pelas suas maiores dimensões, correspondem aos rios Douro, 
Sousa e Ferreira. De um modo geral, o rio Douro insere-se num vale apertado e profundo em 
quase todo o percurso. Por sua vez, o rio Sousa, percorre um vale pouco cavado em terrenos 
graníticos, passando a um vale encaixado e fortemente meandrizado, ao atravessar as 
formações paleozóicas. Refira-se ainda que o vale do rio Sousa, na zona onde ocorrem as 
bancadas quartzíticas, apresenta-se sob a forma de gargantas apertadas de paredes abruptas. 

No que se refere aos solos interceptados pelo traçados do IC24 e do IC29, dominam na região 
solos pouco evoluídos (Solos Litólicos) e, em subdominância, solos não evoluídos 
(Aluviossolos, Coluviossolos e Litossolos). 

Na área em estudo ocorrem solos abrangidos pelos regimes da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN).  

Relativamente aos recursos hídricos superficiais os lanços do IC24 e do IC29 interceptam 
diversas linhas de água todas elas inseridas na bacia hidrográfica do rio Douro. Para além do 
próprio rio Douro, são intersectadas as sub-bacias dos rios Ferreira, Sousa, Uíma e Febros. 

Em termos de qualidade das águas superficiais e considerando as estações de Foz do 
Sousa, Melres, Souto, Foz do Uíma e Albufeira de Crestuma-Lever, verifica-se que estas 
apresentam, água com elevada concentração de organismos fecais, não cumprindo os limites 
estipulados para as águas destinadas ao consumo humano e para a rega, mas cumprindo na 
maioria os objectivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais. Estes problemas 
de qualidade das águas justificam-se na sua maioria, pela deficiência, ou mesmo falta de 
tratamento dos efluentes urbanos. 

No que respeita às águas subterrâneas, verifica-se a existência de várias captações, poços e 
de algumas fontes e nascentes na área de estudo, não estando, contudo nenhuma delas 
próximo ao traçado. Estas águas são utilizadas de um modo geral para a indústria, rega e para 
o abastecimento doméstico particular. 

Relativamente aos aspectos ecológicos é de realçar que os lanços do IC24 e do IC29, 
interceptam em algumas das suas soluções, uma área classificada, o Sítio Valongo, da 
Rede Natura 2000. 

Do ponto de vista da flora e da vegetação, a área em estudo encontra-se bastante alterada 
dado que dominam os povoamentos florestais de produção, nomeadamente de eucalipto e, em 
menor grau de pinheiro-bravo, sendo estas monoculturas de fraco interesse conservacionista. 
A vegetação natural apenas é encontrada em pequenas manchas geralmente nas 
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proximidades das linhas de água, onde domina a vegetação ripícola e marginalmente aos 
pequenos campos agrícolas, onde ainda aparecem alguns carvalhos. De salientar o sobreiro, 
que surge de forma esparsa em toda a área de estudo e que se encontra protegido ao abrigo 
da legislação nacional. Existem três  áreas de matas de folhosas, que na área em estudo pode 
compreender o Carvalho-noble, o Castanheiro e em alguns locais os Sobreiros. 

Em termos faunísticos destacam-se as comunidades particularmente importantes a nível 
nacional associadas ao meio hídrico, sendo aí possível encontrar importantes riquezas 
específicas, nomeadamente endemismos restritos à Peninsula Ibérica, alguns dos quais com 
estatuto de conservação desfavorável. Este biótopo serve de habitat para um conjunto de 
espécies de grande interesse conservacionista como sejam: o Barbo, a Boga, o Ruivaco, o 
Bordalo, o Lagarto-de-água, a Salamadra-lusitânica, a Toupeira-de-água, a Lontra, o Melro-de-
água e várias espécies de morcegos que neste biótopo encontram excelentes condições de 
alimentação. 

Deste modo, considerando que na área de estudo dominam as monoculturas de Eucalipto, em 
geral de baixo valor ecológico, especial atenção deverá ser prestada aos biótopos 
ribeirinhos. Como importantes linhas de água destacam-se o rio Ferreira, rio Sousa e rio 
Uíma. O rio Sousa, será talvez o mais importante, pois parece ser o menos poluído, mais 
heterogéneo e por isso o que oferece maiores oportunidades. 

Em termos paisagísticos, na área em estudo é possível definir três Grandes Unidades 
Paisagísticas no território em análise, pelo facto de poderem ser diferenciadas entre si pela 
coesão da sua estrutura visual, sobretudo ao nível da geomorfologia, das tipologias de 
ocupação e do ordenamento social e físico do espaço, as quais foram designadas por Vale do 
Douro, Linha de Alturas / Anticlinal de Valongo e Sistema de Vales do rio Ferreira, sendo 
que se considera como mais sensível a unidade paisagística do Vale do rio Douro. 

No que respeita ao uso do solo, verifica-se que na área em estudo predominam os 
povoamentos florestais mistos, os povoamentos de monoculturas de eucalipto e ainda os 
povoamentos de pinheiro-bravo. 

Segue-se em importância de representatividade da área em estudo, a agricultura a qual se 
caracteriza por propriedades agrícolas de muito pequena a pequena dimensão, de baixa 
produtividade, sendo a actividade agrícola complementar a outras actividades económicas. 
Esta actividade agrícola, reporta-se à produção de culturas anuais, em regime de regadio, e à 
exploração de culturas permanentes tais como a vinha que apresenta características 
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singulares, normalmente em ramada à volta do campo dividindo as parcelas de terreno - Vinha 
em bordadura. 

Referem-se ainda os Matos, que usualmente surgem após incêndios ou após o corte do 
estrato arbóreo de eucalipto ou de pinheiro, em áreas sujeitas a maior erosão devido aos 
declives acentuados e ainda nos cabeços e afloramentos rochosos. 

Quanto à qualidade do ar é de referir que a região do Grande Porto é influenciada, em termos 
de qualidade do ar, pela existência de diversas fontes industriais de pequena e média 
dimensão, distribuídas espacialmente de forma irregular, e ainda pela presença de quatro 
grandes fontes pontuais existentes na região: Refinaria da Petrogal - Matosinhos (Leça da 
Palmeira); Central Térmica da Tapada do Outeiro (Gondomar); Central Incineração de 
Resíduos Sólidos Urbanos - LIPOR II (Maia) e Siderurgia da Maia. 

Para além das fontes industriais, a região em estudo é também influenciada pelo tráfego 
registado em diversas vias rodoviárias já existentes, das quais se destacam as que apresentam 
fluxos de tráfego mais significativos e que são: IP1/A1, IP4/A4; IC2/EN1, EN108, e EN222. 

Na região mais interior do concelho de Gondomar a actividade predominante é a agro-florestal, 
registando-se ainda a presença de algumas indústrias de pequena dimensão do sector do 
mobiliário. No entanto, a presença próxima da Central Térmica da Tapada do Outeiro deverá 
influenciar de modo significativo a qualidade do ar desta região, fundamentalmente ao nível dos 
óxidos de azoto. 

Relativamente ao ambiente sonoro constata-se que a globalidade dos locais avaliados no 
período diurno se podem reunir em três grupos principais: locais sob influência de forte 
perturbação de ruído de tráfego rodoviário que circula em vias rodoviárias importantes; locais 
situados junto a estradas com tráfego rodoviário pouco intenso, mas cujo ruído se assume 
ainda como uma fonte primordial do ruído ambiente local e os locais com ambiente sonoro 
sossegado, em zonas habitacionais afastadas de vias rodoviárias importantes, geralmente 
adjacentes a terrenos de exploração agrícola ou sem ocupação. As medições efectuadas no 
período nocturno revelam uma divisão de situações semelhante à verificada para o período 
diurno. 

No que respeita à da componente social, constata-se que nas sub-regiões do Tâmega, 
Grande Porto e Entre Douro e Vouga, com uma área de aproximadamente 4 294 km² (ou 
seja 20% da área da região Norte), residem 2 084 580 habitantes, isto é, cerca de 56,6% do 
total da população residente na região Norte. Cerca de 34,1% da população da região Norte 
reside na sub-região do Grande Porto, que assim constitui a sub-região mais populosa. 
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Seguem-se as sub-regiões do Tâmega (com 15,0% da população regional) e Entre Douro e 
Vouga, com 7,5%. 

A população residente, em 2001, nos concelhos em estudo cifrava-se em 756 328 habitantes, 
com o menor número de habitantes no concelho de Paredes (83 433) e o maior no concelho de 
V.N. Gaia (287 597). O município de V.N. Gaia é actualmente o concelho mais populoso da 
região Norte, tendo relegado o Porto para segundo lugar, com quase 263 mil habitantes.  

Numa análise retrospectiva, constata-se que quer os concelhos em análise quer as sub-regiões 
onde estão incluídos registaram até à actualidade um comportamento demográfico semelhante, 
tendo-se verificado um acréscimo contínuo de população. 

No que diz respeito às actividades económicas verifica-se que na região Norte o sector 
dominante é o sector Secundário, logo seguido do sector Terciário e por último do sector 
Primário. Esta repartição da população activa por sectores de actividade pode ser constatada 
igualmente nas sub-regiões de Entre Douro e Vouga e do Tâmega, onde o peso do sector 
secundário é ainda mais reforçado, com 65,9% e 58,8% respectivamente. 

Na sub-região do Grande Porto, por outro lado, a maioria da população activa está associada 
ao sector Terciário, com 53,3%, ao que se segue em termos de representatividade o sector 
secundário 44,2%. Nesta sub-região o sector Primário detém uma importância residual. 

No que respeita às infraestruturas verifica-se que a região onde os sublanços do IC24 e IC29 
em estudo se localizam, apresenta uma rede viária relativamente ramificada, que permite a 
ligação entre os diversos concelhos e entre estes e o exterior. No entanto, apesar do número 
considerável de vias existentes, estas não conseguem dar fluidez ao tráfego gerado pela 
população residente e de passagem, fruto da elevada densidade industrial e urbano-
demográfica da área em apreço.  

Os movimentos pendulares casa-trabalho são comuns entre os vários concelhos do Grande 
Porto, situação que se reflecte diariamente com problemas de congestionamento, 
estacionamento e saturação das estruturas viárias e dos transportes colectivos rodoviários. 

Os principais eixos viários que servem a zona em estudo são a A1/IP1, o IC1/EN119 e o 
IC2/EN1, de sentido sul - norte, servindo principalmente os concelhos de V.N.Gaia e de S.Mª 
Feira e a A4 - Auto-estrada Porto-Amarante, via transversal de extrema importância pois é a 
principal via de ligação entre o Litoral Norte e a Trás-os-Montes e Alto, servindo os concelhos 
de Gondomar e Paredes. Para além destas, merecem ainda referência a EN15 - Ermesinde - 
Amarante, que liga Ermesinde (IP4), Valongo, Paredes, Penafiel, Lixa e Amarante, a EN108 
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que liga Melres a Entre-os-Rios; a EN209-1, que une Gondomar a Aguiar de Sousa; a EN222 - 
Canedo - Vila Nova de Foz Coa, que liga Canedo, Castelo de Paiva, Cinfães, Resende, Régua, 
S.João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa (IP2); e por fim a EN223 Canedo - IC2 e Arrifana 
(IC2) - Vila da Feira - Maceda (IC1).   

A rede viária municipal dos diversos concelhos é extensa, correspondendo à disseminação de 
núcleos habitacionais, de maior ou menor dimensão. No entanto, o rio Douro continua a 
constituir um importante obstáculo à circulação entre Gondomar e os concelhos a sul.  

Relativamente ao ordenamento do território existem em vigor os Planos Directores 
Municipais dos vários concelhos abrangidos pelas soluções em estudo para o IC24 e IC29. 
Refira-se que relativamente à afectação de áreas pertencentes a  Planos de Pormenor e de 
Urbanização ainda em estudo, apenas o Plano de S. Cosme e Valbom se encontra aprovado 
possuindo um zonamento já definido. As propostas de Plano de Urbanização do Parque 
Empresarial de Campo, Plano de Urbanização de Gandra e Plano de Urbanização de São 
Pedro da Cova possuem também um zonamento definido. 

De referir ainda algumas condicionantes existentes na área em estudo, nomeadamente a 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), a Reserva Ecológica Nacional (REN) assim como o Sítio 
Valongo integrado na Rede Natura 2000, o Parque Florestal Municipal de Valongo, concessões 
minerais, zona “non aedificandi “da Ponte de Terra Feita. 

Em relação ao património arqueológico e/ou edificado, na área de influência do projecto em 
análise, foram identificados, no decorrer dos trabalhos de campo e do levantamento 
bibliográfico efectuados, alguns elementos patrimoniais com interesse que, apesar de não 
serem susceptíveis de afectação directa pelas diversas soluções propostas, quer para o IC24 
quer para o IC29, ocorrem a alguma distância das mesmas.  

7 - QUAIS OS EFEITOS DA CONSTRUÇÃO E DA EXPLORAÇÃO DAS 
SOLUÇÕES DOS LANÇOS IC24 E DO IC29 NO AMBIENTE (IMPACTES) E 
QUAIS AS MEDIDAS QUE PODEM SER CONSIDERADAS PARA OS 
REDUZIR OU ELIMINAR? 

A avaliação ambiental de projectos, visa identificar e analisar as possíveis afectações 
associadas à construção e exploração das várias soluções alternativas dos empreendimentos, 
por forma a propor, sempre que possível, acções e/ou medidas capazes de solucionar ou 
minorar esses impactes. 
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No Estudo de Impacte Ambiental foram avaliados os impactes nas componentes ambientais: 
clima, geologia e geomorfologia, solos, recursos hídricos, fauna e flora, qualidade do ar, ruído, 
uso do solo, paisagem, componente social e ordenamento do território, tendo-se procedido a 
uma análise comparativa das soluções. 

Foram identificadas áreas sensíveis tais como áreas de matas de folhosas, áreas agrícolas e 
linhas de água, bem como o Sítio Valongo. Este sítio apesar de legalmente ser uma área 
sensível, nos troços atravessados quer pelo IC24 quer pelo IC29 não se detectaram quaisquer 
biótopos ou espécies com particular interesse conservacionista, nomeadamente espécies 
constantes do Anexo II da Directiva Habitats, devendo  no entanto a sua integridade, tanto 
quanto possível ser salvaguardada. 

Desta forma, um grande número dos impactes ambientais negativos relevantes estarão 
associados à fase de construção dos empreendimentos, embora alguns, por apresentarem 
carácter permanente, deverão persistir ao longo da fase de exploração. 

Os empreendimentos comportam também uma série de implicações positivas, que no seu 
conjunto poderão compensar eventuais danos residuais ao ambiente. 

Entre os impactes ambientais positivos, foram considerados como os mais relevantes os 
seguintes: 

♦ Melhoria da acessibilidade na região do Grande Porto ; 

♦ Melhoria da acessibilidade intra e inter regional; 

♦ Melhoria dos índices de segurança e de circulação (peões e rodoviário); 

♦ Valorização do potencial turístico da região e desenvolvimento de actividades 
económicas complementares, nomeadamente industriais. 

Por outro lado, os impactes ambientais negativos considerados mais importantes podem 
ser agrupados nos seguintes: 

♦ Modificações  geomorfológicas associada a movimentação de terras pela implantação 
dos taludes de escavação e de aterro;  

♦ Atravessamento de áreas sensíveis, linhas de água, matas de folhosas; 

♦ Ocupação de solos de RAN e REN; 

♦ Degradação da paisagem por cortes,  aterros e atravessamento de linhas de água ; 

♦ Desalojamento de residentes e expropriações de terras; 

♦ Interferência na zona “non aedificandi” da Ponte de Terra Feita. 
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Cabe salientar, contudo, que os principais impactes ambientais associados aos 
empreendimentos poderão ser prevenidos ou atenuados pela adopção das medidas de 
minimização preconizadas no EIA, como por exemplo: 

♦ Definição cuidada da geometria dos taludes de escavação e aterro, de acordo com o 
Estudo Geológico-Geotécnico; 

♦ Implementação do Projecto de Integração Paisagística; 

♦ Monitorização da obra, nomeadamente, do revestimento vegetal, limpeza dos sistemas 
de drenagem, controlo da erosão e manutenção adequada dos taludes; 

♦ Adequadas indemnizações e processos de expropriação de terrenos afectos à obra; 

♦ Instalação de barreiras acústicas quando da definição do Projecto de Execução; 

♦ Requalificação do sítio da ponte de Terra Feita com integração paisagística e 
musealização do sítio. 

De referir também que são indicadas no estudo algumas recomendações a serem 
consideradas na próxima fase do empreendimento (Projecto de Execução) ou estudos a serem 
efectuados antes (como as sondagens arqueológicas). 

Cabe sublinhar ainda, no sentido de prevenir situações de risco de danos ao ambiente, a 
importância em pormenorizar e implementar os programas de monitorização ambiental 
preconizados (qualidade das águas superficiais e subterrâneas, qualidade do ar, fauna e 
flora, ambiente sonoro, componente social e património cultural construído) e o 
acompanhamento ambiental da obra. 

A análise comparativa das interligações dos lanços do IC24 e IC29 visa fornecer indicações 
quanto à opção ambientalmente mais favorável de forma a subsidiar o processo de decisão 
para a selecção da interligação globalmente mais adequada. 

A comparação entre soluções/combinações de traçado propostas, foi efectuada com base em 
parâmetros que pudessem ser facilmente distinguidos do ponto de vista de impactes 
ambientais, bem como às possibilidades, quer de minimização de impactes negativos, quer de 
valorização dos impactes induzidos pelos empreendimentos. 

A avaliação ambiental efectuada considerou para cada das interligações dos lanços em estudo 
as soluções que demonstram ser mais favoráveis para as várias componentes ambientais. 
Tendo-se concluído que as interligações mais favoráveis são: 

♦ a Combinação 9 e a Solução 2; 

♦ a Combinação 16 e a Solução 2. 
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A grande diferença entre estas duas interligações a partir do km 9+000 da Solução 1 do IC24, 
surge na densidade de ocupação existente na Combinação 16 do IC24 + Solução 2 do IC29, 
sobretudo a Sul do rio Douro, onde se verifica uma grande dinâmica de construção de 
habitações, os aglomerados populacionais se interpenetram caracterizando-se por zonas 
habitacionais acompanhadas de grande diversidade de uso de solos, agrícolas, industriais 
formando um mosaico complexo de usos. Por outro lado, a Combinação 9 do IC24 + Solução 
2 do IC29 apresenta já uma ocupação urbana mais dispersa e de menor densidade, onde a 
complexidade de usos é menor. 

As principais vantagens e desvantagens comparativas das duas interligações são as seguintes: 

COMBINAÇÃO 9 + SOLUÇÃO 2 

Vantagens 

♦ Atravessa menores extensões de áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional.  

♦ Atravessa menores extensões de áreas urbanas, agrícolas e sistemas de culturas 
parcelares complexos e industriais.  

♦ Tem menores afectações na componente social, nomeadamente habitações e 
actividades económicas.  

Desvantagens 

♦ É menos favorável relativamente ao atravessamento de áreas afectas ao contrato de 
prospecção e pesquisa da empresa Connary Minerals PLC, titular do contrato nº1/98 
(concessões mineiras). 

COMBINAÇÃO 16 + SOLUÇÃO 2 

Vantagens 

♦ Apresenta menores extensões de aterros e escavações.  

♦ Tem menores afectações dos recursos hídricos, nomeadamente em áreas sensíveis, 
do ponto de vista ecológico. 

♦ Encontra-se mais afastada dos elementos patrimoniais identificados. 

♦ É mais favorável relativamente ao atravessamento de áreas afectas ao contrato de 
prospecção e pesquisa da empresa Connary Minerals PLC, titular do contrato nº1/98 
(concessões mineiras). 

♦ Atravessa menores extensões de áreas classificadas como Reserva Ecológica 
Nacional.  
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Desvantagens 

♦ Atravessa maiores extensões de áreas urbanas, agrícolas e sistemas de culturas 
parcelares complexos e industriais. 

8 - O QUE PODEMOS CONCLUIR? 

Ainda que o presente Resumo Não Técnico não dispense a consulta das restantes peças 
escritas e desenhadas que integram o Estudo de Impacte Ambiental, para melhor análise das 
várias questões abordadas, destacam-se, em seguida, as principais conclusões que se 
poderão extrair do trabalho realizado. 

Verifica-se que existem duas hipóteses de interligação dos lanços do IC24 e IC29 mais 
favoráveis do ponto de vista ambiental e que ambas apresentam vantagens e desvantagens.  

Face à análise ambiental efectuada, consideram-se os empreendimentos como globalmente 
positivos, indo ao encontro das expectativas e necessidades evidenciadas pela população 
local, salvaguardando-se contudo a adopção das medidas minimizadoras propostas no Estudo 
de Impacte Ambiental. 

Por último, convém chamar a atenção para o conjunto de medidas minimizadoras que foram 
estudadas e recomendadas, no sentido de solucionar na medida do possível, os impactes 
negativos identificados, algumas das quais aqui referidas, e que se encontram descritas com 
maior detalhe no Tomo 4.1- Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental. 




