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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL RELATIVO À A1-AUTO-ESTRADA DO NORTE, 

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2x3 VIAS 

 

SUBLANÇOS ALBERGARIA/ESTARREJA/FEIRA 

            
 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

1. PREÂMBULO 

 

Refere-se o presente documento ao RESUMO NÃO TÉCNICO relativo ao Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) da A1 Auto-Estrada do Norte, Alargamento e Beneficiação 

para 2x3 vias dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira, em fase de Estudo Prévio. 

 

O presente EIA foi elaborado no âmbito do estabelecido na legislação nacional sobre 

Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei nº69/2000 rectificado 

pela Declaração de Rectificação nº 7-D/2000, de 30 de Junho, de 3 de Maio, dando 

cumprimento às exigências técnicas estabelecidas nesses diplomas, bem como ainda 

de acordo com a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 
 

É neste contexto que o presente EIA, foi elaborado, o qual é composto, para além 

do presente Resumo Não técnico, pelo respectivo Relatório e Peças Desenhadas. 

 

O Proponente do Projecto em estudo, é a BRISA, AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A, 

e a entidade licenciadora, é o Instituto das Estradas de Portugal (IEP), sob tutela do 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Os sublanços da A1 em estudo, que serão objecto de obras de alargamento e 

beneficiação para 2x3 vias, desenvolvem-se de forma contígua, numa extensão 

total de aproximadamente 28 km, tendo origem um pouco a norte do Nó de 

Albergaria, no ponto quilométrico 247+800 da actual A1, terminando ao km 275+468, 

a norte do Nó de Feira. 
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O Sublanço Albergaria/Estarreja atravessa dois concelhos: Albergaria-a-Velha e 

Estarreja, ao longo dos quais intercepta as freguesias de Albergaria-a-Velha e Branca, 

para o concelho de Albergaria; Fermelã, Canelas e Beduído, no concelho de Estarreja. 

Dando continuidade a este sublanço, o Sublanço Estarreja/Feira intercepta quatro 

municípios: Estarreja, Ovar, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, atravessando as 

freguesias de Beduído e Avanca para o concelho de Estarreja; freguesias de Válega e 

S. Vicente de Pereira Jusã, no concelho de Ovar; freguesia de Loureiro, no concelho 

de Oliveira de Azeméis; Souto, Travanca, Espargo e Feira, no concelho de Santa Maria 

da Feira. 

 

Em termos de extensões exactas dos respectivo sublanços em análise, localizam-se 

em termos de Estudo Prévio, da seguinte forma: 

 

i) SUBLANÇO ALBERGARIA/ESTARREJA, do km 247+800 a km 257+475, com uma 

extensão total de 9 675 metros. 

 

ii) SUBLANÇO ESTARREJA/FEIRA, do km 257+475 ao km 275+468, com uma 

extensão total de 17 993 metros. 

 

Na FIGURA I apresentam-se o enquadramento regional do projecto. Na FIGURA II 

apresenta-se a localização local do projecto para cada um dos sublanços em 

análise. 
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NÓ DE ALBERGARIA

NÓ DE ESTARREJA

NÓ DE FEIRA

 

 

FIGURA I - Enquadramento rodoviário dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira da 

A1, Auto-Estrada do Norte 
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FIGURA II - Localização dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira da A1, Auto-Estrada 

do Norte 
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ALBERGARIA/ESTARREJA/FEIRA
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FIGURA II - Localização dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira da A1, Auto-Estrada 

do Norte 
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FIGURA II - Localização dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira da A1, Auto-Estrada 

do Norte 
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2.2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Em exploração desde 31 de Agosto de 1983, os Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira 

da A1, tem sofrido um considerável incremento nos volumes de tráfego utilizador 

potencial desta via, facto que tem imposto a sua remodelação, no âmbito da 

Política Rodoviária Nacional que visa “...o correcto funcionamento do sistema de 

transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução 

do custo global daqueles transportes, o aumento de segurança de circulação, a 

satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão financeira e 

administrativa da rede”. 

 

Deste modo, e dado o aumento significativo do parque automóvel nacional e os 

volumes de tráfego actualmente utilizador destes sublanços contíguos, justifica-se a 

necessidade do respectivo alargamento e beneficiação para 2x3 vias, no 

seguimento do já ocorrido nos sublanços posteriores da A1, entre Feira e Carvalhos. 

Os volumes de tráfego perspectivados em termos de valor médio diário anual, 

superaram já os 35 000 veículos, apontados na Base da Concessão e Exploração das 

Auto-Estradas pela BRISA S.A, que determina a necessidade de construção de mais 

uma via em cada sentido de circulação das auto-estradas nestas condições. 
 

2.3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO 

Os sublanços em estudo, objecto do Estudo Prévio de Alargamento e Beneficiação 

para 2x3 vias, possuem uma zona de influência numa extensão total de cerca de  

28 km sendo o alargamento da plataforma previsto executado para o exterior das 

vias existentes, mantendo-se o separador com 4,00 metros, no qual serão substituídas 

as guardas de segurança metálicas existentes, por uma guarda rígida em betão, a 

implantar no eixo. 

 

Os Nós de acesso afectados pelo projecto de alargamento destes sublanços, serão 

o Nó de Estarreja e o Nó de Feira, cujos ramos (A+B) serão ripados e reinseridos no 

novo perfil transversal, sem necessidade de obras adicionais. 

 
As obras de arte existentes, à excepção das Passagens Inferiores serão totalmente 

substituídas por outras novas e beneficiadas, mantendo-se, no entanto, as 

acessibilidades e restabelecimentos de vias locais, actualmente contempladas. Ou 

seja, as Passagens Superiores contempladas no projecto em estudo, serão demolidas 

procedendo-se previamente à construção de novas obras, a sul ou a norte das 

actuais, compatíveis com a futura plataforma da auto-estrada. No Quadro I 
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apresenta-se a localização actual e prevista para as Passagens Superiores. No 

entanto, existem algumas que serão construídas no mesmo local, para as quais estão 

previstos percursos alternativos durante a obra. Para estes casos, a construção das 

novas passagens será faseada. Na FIGURA III apresentam-se os percursos alternativos 

previstos. 

 

Quadro I - Localização das PS nos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira 

Passagens Superiores Via Restabelecida Localização 

Actual 

Localização 

Prevista 

SUBLANÇO ALBERGARIA/ESTARREJA 

PS2 (361) 

PS3 (362) 

PS4 (364) 

PS5 (365) 

PS6 (367) 

PS7 (369) 

PS8 (370) 

PS (peões) 

PS9A (373) 

EM565-Fermelã/Sobreiro 

EM566-Roxico sul/Almas do Catemo 

CR-Cruz/Quintas 

CR-Porto dos Carros/Portos 

CR-Porto de Baixo/Tapada 

EN112-Porto de Baixo/Soutelo 

CR-Olho de Água/Cristelo 

(*) 

CR-Castro/Rêgo do Viso 

Km 248+100 

Km 249+399 

Km 250+460 

Km 251+448 

Km 252+777 

Km 253+483 

Km 254+204 

Km 255+014 

Km 257+450 

Km 248+084 

Km 249+399 

Km 250+448 

Km 251+432 

Km 252+760 

km 253+483 

km 254+191 

Km 255+014 

Km 257+428 

SUBLANÇO ESTARREJA/FEIRA 

PS1 (374) 

PS2 (375) 

PS5 (381) 

PS6 (382) 

PS8 (386) 

PS9 (387) 

PS10 (388) 

PS11 (390) 

PS12 (391) 

PS13 (392) 

PS16 (396) 

PS17 (397) 

PS18 (398) 

PS19 (400) 

PS401-IEP(5) 

Nó de Estarreja – Ramo A+B 

EN 224 – Estarreja/Ol. de Azeméis 

EM 541 – Santo André/Água Levada 

CR – Torre/Água Levada 

EM 531 – Paçô/Corga do Norte 

EM 536 – S. Vicente/Corga do Norte 

EM 534 – Torre/S. Donato 

CM1116–Alminhas do Andrade/Valrico 

EN 327 – Alminhas do Andrade/Souto 

CM 1116-3 – Cabo Monte/Espinheira  

CM 1114 – Tarei/Barreja  

EM 529 – Tarei/Macieira 

CM 1110– Travanca/Travanca de Cima  

EN 223 – Ovar/Feira 

IC1 – EN109 (Ligação à EN 223) - IEP 

Km 258+079 

Km 258+887 

Km 262+285 

Km 263+178 

Km 265+229 

Km 266+733 

Km 267+8746 

Km 269+054 

Km 269+353 

Km 269+849 

Km 271+475 

Km 272+305 

Km 272+877 

Km 274+304 

Km 274+373 

Km 258+926 

Km 258+919 

Km 262+303 

Km 263+178 

Km 265+229 

Km 266+733 

Km 267+876 

Km 269+054 

Km 269+353 

Km 269+849 

Km 271+462 

Km 272+305 

Km 272+902 

Km 274+304 

Km 274+373 

(*) Relativa à Área de Serviço de Antuã 

Fonte: BRISA (2003). 
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FIGURA III - Percursos Alternativos previstos (Sublanço Albergaria/Estarreja) 
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FIGURA III - Percursos Alternativos previstos (Sublanço Estarreja/Feira) 
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FIGURA III - Percursos Alternativos previstos (Sublanço Estarreja/Feira) 

 



 
 
   

   
MYOSOTIS , Consultoria Ambiental Lda 
EIA relativo à A1, Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira Pág.12 
RESUMO NÃO TÉCNICO (Set/2003)    

 

A passagens hidraulicas especiais serão prolongadas, em função do perfil transversal 

proposto no projecto de alargamento, bem como as Passagens Inferiores, que, 

mantendo-se as mesmas, serão devidamente alargadas. 

 

Em relação ao presente projecto, sistematizam-se, as principais acções/intervenções 

de alargamento e beneficiação, segundo o respectivo Estudo Prévio: 

 
a) ALARGAMENTO 

- Alargamento da plataforma da auto-estrada para introdução das 3ªs vias; 

- Ripagem dos ramos dos nós afectados pelo alargamento de auto-estrada. 

- Acerto das vias de abrandamento e aceleração da Área de Serviço de Antuã. 

- Alargamento das Praças de Portagem dos nós de Estarreja e Feira. 

 

b) BENEFICIAÇÃO 

- (re)pavimentação inerente ao reforço do pavimento existente e pavimentação 

das 3ºs vias; 

- beneficiação das condições actuais dos orgãos de drenagem transversal e 

longitudinal. 

 

A plataforma prevista (actualmente com 28,00 metros), com as obras de 

alargamento, passará a ter 36,00 metros: 

 

- 2 faixas de rodagem (3x3,75 m) – 11,25 m cada 

- 2 bermas esquerdas – 1,00 m cada 

- 2 bermas direitas – 3,75 cada (dos quais 3,00 pavimentados com colocação de 

guarda de segurança nos 0,75 m relvados) 

- separador central com uma largura de 4,00 metros, com guarda rígida em betão 

do tipo “New Jersey”. 

 

No caso do Viaduto sobre o rio Antuã, prevê-se o seu alargamento, de maneira a 

que a actual obra de arte comporte as três vias por faixa.  

 

Para as obras de alargamento, serão efectuadas movimentações de terra de forma 

muito pontual ao longo de todo o Projecto, prevendo-se o recurso a estruturas de 

contenção de modo a minimizar a afectação de áreas laterais. Assim, os volumes 

de terras previstos neste projecto são: 625 000 m3 em aterro e 280 000 m3 de 

escavação ao longo de toda a extensão dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira 
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Apenas se perspectiva a necessidade de expropriar cerca de 229 420 m2 de área 

lateral para a concretização deste projecto. 

 

Para estes sublanços o Tráfego Médio Diário Anual previsto varia de 43 233 para o 

ano de referência (2002), 34 363 para o ano início de exploração (2008) e 47 620 

veículos em 2022, em relação ao Sublanço Albergaria/Estarreja; 45 000 para o ano 

de referência (2002), 30 481 para o ano início de exploração (2007) e 41 512 veículos 

em 2022, para o Sublanço Estarreja/Feira. Os valores expectáveis de volumes de 

tráfego considerado no presente estudo, apresentam uma variabilidade pouco 

habitual, pelo facto de nas simulações previstas, considerarem a abertura de 

importantes vias rodoviárias com ligações preferenciais com a A1, nomeadamente o 

IC24 e o IC1, via cuja concessão foi atribuída à LUSOSCUT, S.A., e que localmente 

terá um traçado aproximadamente paralelo, mas junto ao litoral, aos sublanços em 

análise. 

 

3. DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

 

A região onde se desenvolve o projecto, é caracterizada por uma morfologia suave, 

com relevos baixos e aplanados, onde sobressaem as linhas de água por vezes bem 

marcadas, nomeadamente do Rio Jardim e o Rio Antuã, afluentes da bacia 

hidrográfica do rio Vouga. Os pontos mais elevados raramente excedem a centena 

de metros e encontram-se na parte mais a Este do traçado, nomeadamente junto 

às povoações de Albergaria-a-Nova, Mosteiró, Pinheiro de Bemposta e Santa Maria 

da Feira. 

 

Geologicamente, a região enquadra-se em terrenos de depósitos detríticos 

representados fundamentalmente por formações de natureza xistenta. O nível 

freático das águas subterrâneas situa-se a uma profundidade de 20 a 140 metros, 

pelo que existe um vasto conjunto de captações na região, água que normalmente 

é utilizada para rega, mas também para abastecimento. 

 

Em relação à qualidade do ar na zona envolvente ao projecto, a principal fonte que 

contribui para a sua degradação é o tráfego automóvel (fontes móveis), bem como 

ainda sob alguma influência das emissões atmosféricas associadas ao Parque 

Industrial de Estarreja, indicando no entanto, que esta se classifica como boa. 
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Relativamente ao ruído, foram efectuadas medições dos níveis sonoros junto aos 

potenciais receptores ao longo dos sublanços, tendo-se verificado que os valores 

obtidos resultam, fundamentalmente, do tráfego que actualmente circula na A1, 

tendo sido registados valores superiores aos limites legais. 

 

Em relação à componente ecológica (flora, vegetação e fauna) verifica-se que na 

região a vegetação natural encontra-se francamente degradada, essencialmente 

pela substituição de matas naturais por terrenos densamente florestados com 

plantações dominadas pelo eucalipto para produção. Apenas algumas linhas de 

água, nomeadamente o rio Antuã, conserva ainda alguma vegetação típica 

relevante, a preservar, nomeadamente os freixos, os amieiros e os salgueiros. 

 

O uso do solo é caracterizado pela presença de áreas florestadas de produção, 

alternadas com campos agricultados, junto às principais povoações, nas quais se 

observa o regadio, de hortícolas e culturas arvenses forrageiras. 

 

Dada a considerável aptidão dos solos da região à prática e rentabilidade agrícola, 

foram identificados solos incluídos nos regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e 

na Reserva Ecológica Nacional (REN). As principais manchas correspondem a solos 

de aluvião nas zonas de várzea junto a linhas de água em situações mais planas, as 

quais são classificadas quer como RAN, quer como REN, tendo-se no entanto, 

constatado que este tipo de condicionante é dominuta ao longo da área de 

intervenção do projecto. 

 

Em termos de ordenamento, a área está sujeita às condicionantes e ordenamento 

definidos nos Planos Directores Municipais (PDM) de Albergaria, Ovar, Estarreja, 

Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, que se encontram aprovados. 

Acrescente-se que foram identificadas algumas linhas de alta tensão localizadas na 

envolvente do projecto, tendo-se ainda identificado o traçado do Gasoduto 

Setúbal/Braga, que se localiza paralelo e muito próximo a estes sublanços. Próximo 

do km 253+300 do Sublanço Albergaria/Estarreja, junto à PH 368, o ramal do 

gasoduto desenvolve-se do lado poente da via, intercepta a A1, prosseguindo para 

norte, a nascente do traçado. 

 

A área de inserção do projecto caracteriza-se genericamente por densidades 

populacionais consideráveis, índice que aumenta ainda mais os seus valores de sul 
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para norte. À região, associa-se um povoamento concentrado em aglomerados de 

pequena dimensão, localizados maioritariamente de forma linear ao longo das 

principais vias de comunicação. Em seguida identifica-se o conjunto de 

aglomerados populacionais existentes na envolvente dos sublanços em análise.  

 

Sublanço Albergaria/Estarreja Soutelo, Porto de Baixo, Devesa, Souto, Barreiro do 
Meio, Barreiro do Meio, Souto, Quinta, Barreiro de 
Cima, Barreiro de Cima 

Sublanço Estarreja/Feira Arrôta, Forno, Canto, Agueiros, Canto, Quintã, Porto 
Tonce, Quinta, Pintim de Baixo, Pintim de Cima, 
Outeiro, Quinta do Rego, Gesteira, Valrico, Souto, 
Cabomonte, Espinheira, Teobalde, Tarei, Barrela, 
Chão da Silva, Travanca, Travanca de Cima, 
Caniço de Esparo, Milheiros 

 

A ocupação agrícola é uma constante, ocorrendo de forma marcada junto das 

povoações e em zonas planas de bons solos em situação de extensas várzeas. O uso 

do solo dominante é, no entanto, para os Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira, o 

florestal de produção, dada a proximidade da indústria de celulose e pasta de 

papel. 

 

Finalmente, em relação aos valores patrimoniais, verifica-se que na área de 

implantação do projecto não foram identificados elementos com valor patrimonial 

(arquitectónico ou arqueológico) relevante. 

 

4. PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Tratando-se de uma intervenção (projecto) sobre uma infra-estrutura rodoviária já 

existente e em exploração, a análise de identificação e avaliação de impactes 

ambientais incidiu de forma muito concreta nas características biofísicas e sociais da 

“vizinhança”, ao longo de toda a extensão dos sublanços objecto do projecto de 

alargamento. 

 

A especificidade das acções de projecto preconizadas nesta fase, pressupõe a 

intervenção espacial extremamente restrita ao actual corredor da A1, nestes 

sublanços contíguos, facto que leva a minimizar, à part ida, ocorrências impactantes 

mais significativas, prevendo-se que será a fase de construção aquela que acarreta 

a necessidade de medidas cautelares mais específicas, essencialmente em termos 

de ordenamento do território e planeamento na ocupação do solo, por forma a 
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evitarem-se situações de impacte ambiental negativo resultante deste tipo de 

acções. 

 

Nas FIGURAS IV e V apresentam-se os principais impactes associados ao projecto por 

fase de ocorrência, fase de construção e fase de exploração. 

 

De um modo geral, consideram-se que os impactes negativos no meio geológico 

são fundamentalmente resultantes da fase de construção, associados, 

nomeadamente, à realização de obras de escavação e aterro a efectuar nos 

actuais taludes da plataforma dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira da A1, 

recorrendo-se à construção de muros de suporte, para que áreas laterais adicionais 

não sejam afectadas, precavendo-se assim, situações de pendentes mais elevadas. 

 

Da análise efectuada para a componente hidrogeologia verifica-se que, em 

consequência da realização de acções de escavação, poderão indirectamente ser 

afectadas algumas captações/furos para uso agrícola, tendo como efeito o 

rebaixamento do nível hidroestático. Prevê-se que esta situação possa ocorrer em 

duas captações localizadas aos km 260+000 e 269+980 do Sublanço Estarreja/Feira. 

Contudo, no EIA foram propostas algumas medidas preventivas/correctivas por 

forma a evitar este tipo de situações. 

 

Relativamente à qualidade do ar, verifica-se que durante a fase de construção é 

expectável um aumento das concentrações de poeiras e partículas, resultantes das 

obras propriamente ditas, nomeadamente das movimentações de terras, circulação 

de maquinaria, entre outros. Contudo, são impactes locais, temporários e 

minimizáveis, quando adoptadas algumas medidas preventivas em obra, conforme 

proposto no presente EIA. Na fase de exploração, apesar do previsto aumento de 

tráfego, não é prevísivel a degradação da qualidade do ar local, não se prevendo 

a degradação da qualidade de vida das populações, nem da saúde pública dos 

residentes na envolvente da A1. 

 

Da análise efectuada não se prevê a afectação de qualquer área de RAN (Reserva 

Agrícola Nacional). No que respeita à REN (Reserva Ecológica Nacional) prevê-se 

que seja afectada uma faixa marginal na envolvente ao Viaduto de Antuã, ao 

longo de uma extensão de 220 metros, em consequência das obras de alargamento 

deste viaduto. Esta afectação será, contudo, temporária, ou seja, circunscrita ao 

período de duração das obras de alargamento do referido viaduto. 
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FIGURA IV – Carta Síntese de Impactes - Fase de Construção 
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FIGURA IV – Carta Síntese de Impactes - Fase de Construção 
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FIGURA IV – Carta Síntese de Impactes - Fase de Construção 
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FIGURA V – Carta Síntese de Impactes - Fase de Exploração 
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FIGURA V – Carta Síntese de Impactes - Fase de Exploração 

 

-AFECTAÇÃO SOCIAL 
(Perturbação de Relações 
de Vizinhança)

-RUÍDO

LEGENDA:

-AFECTAÇÃO SOCIAL 
(Perturbação de Relações 
de Vizinhança)

-RUÍDO

LEGENDA:

-AFECTAÇÃO SOCIAL 
(Perturbação de Relações 
de Vizinhança)

-RUÍDO

LEGENDA:



 
 
   

   
MYOSOTIS , Consultoria Ambiental Lda 
EIA relativo à A1, Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias dos Sublanços Albergaria/Estarreja/Feira Pág.22 
RESUMO NÃO TÉCNICO (Set/2003)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA V – Carta Síntese de Impactes - Fase de Exploração 
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De um modo geral, não são expectáveis impactes ambientais negativos 

considerados muito significativos decorrentes do presente projecto, apontando-se, 

no entanto, algumas situações ou variáveis ambientais que, dada a sua 

especificidade e comportamento em relação a um projecto deste tipo, maior 

sensibilidade poderão apresentar ao longo do período de vida útil dos sublanços, 

nomeadamente para aqueles aspectos que, actualmente apresentam já algumas 

situações de impacte ambiental a minimizar. 

 

Essas variáveis são: Ruído e Sócio-Economia, variáveis estas que poderão vir a sofrer 

alterações qualitativas, quer de impacte, quer de risco, que origina a proposição de 

medidas específicas, frequentemente de carácter construtivo e cautelar, bem como 

ainda, numa fase posterior, da elaboração de Planos de Monitorização atempados. 

 

Em relação ao Ruído, foi possível constatar que já actualmente, em alguns locais, os 

limites acústicos são ultrapassados, embora não se preveja um aumento muito 

significativo destes valores no futuro, prevendo-se, contudo, a aplicação de 

medidas de protecção acústica, ao longo de grande parte dos receptores mais 

sensíveis identificados, tal como se apresenta de seguida: 

 

LOCALIZAÇÃO (km) EDIFÍCIO A PROTEGER 
SUBLANÇO ALBERGARIA/ESTARREJA 

253+400/253+500 Aglomerado habitacional a 45 metros a nascente da via 
253+500/253+600 Aglomerado habitacional a 60 metros a poente da via  
255+750/255+850 Aglomerado habitacional a 75 metros a nascente da via 
256+175 Duas habitações isoladas a 10 metros a poente da via  
256+200/256+600 Aglomerado habitacional a 10 metros a nascente da via 
256+375/256+550 Duas habitações isoladas a 40 metros a poente da via  
256+775 Uma habitação isolada a 10 metros a poente da via  
256+925 Moradias unifamiliares a 45 metros a nascente da via 
256+950/257+000 Duas habitações isoladas a 5 metros da via  

SUBLANÇO ESTARREJA/FEIRA 
259+700/259+900 Aglomerado habitacional a 55 metros a nascente 
259+900/260+200 Duas habitações a 10 metros a poente da via  
262+100/262+400 Aglomerado habitacional a 50 metros a poente da via  
262+725 Habitação isolada a 65 metros a nascente da via  
264+900/265+300 Três habitações a 30 metros a nascente da via 
266+300/265+400 Três habitações a 40 metros a poente da via  
267+300 Duas habitações a 30 metros a nascente da via 
268+700/268+900 Aglomerado habitacional a 7 metros a poente da via  
269+000/269+200 Aglomerado habitacional a 15 metros a poente da via  
269+300/269+500 Aglomerado habitacional a 15 metros a nascente da via 
269+900 Três habitações a 20 metros a nascente da via 
270+225 Duas habitações a 40 metros a nascente da via 
270+600/270+900 Aglomerado habitacional a 50 metros a nascente da via 
271+400/272+000 Aglomerado habitacional a 50 metros a poente da via  
272+200/272+300 Aglomerado habitacional a 60 metros a poente da v ia 
272+300/272+400 Aglomerado habitacional a 15 metros a nascente da via 
272+900/273+100 Aglomerado habitacional a 75 metros a nascente da via 
273+500/273+700 Moradias Unifamiliares a 90 metros a nascente da via  
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Para a componente sócio-económica, os principais impactes têm sobretudo a ver 

com a afectação directa de algumas áreas sociais/habitacionais que, após o 

alargamento da plataforma da via, ficarão numa posição “sobranceira” à auto-

estrada, na crista de taludes de escavação e/ou aterro. Em alguns casos serão 

executados muros de suporte, de forma a não ser necessário proceder a 

expropriações adicionais. 

 

Entre estes destacam-se alguns locais, onde a ocupação marginal à auto-estrada se 

encontra mais próxima. Essas situações localizam-se: 

 

• SUBLANÇO ALBERGARIA/ESTARREJA - km 256+200 de ambos os lados da via  

- km 256+800, a poente d a via  

- km 257+000, a poente da via  

• SUBLANÇO ESTARREJA/FEIRA - km 268+800, a poente da via  

- km 269+100, a poente da via  

 

Por outro lado, o projecto contempla o prolongamento de todas as actuais 

Passagens Inferiores à auto-estrada, acção que, durante a fase de obra obriga a 

algumas restrições de circulação, e poderá causar algum incómodo para os seus 

utilizadores. Da análise efectuada verifica -se que as situações mais criticas, mas de 

carácter temporário, pela sua importância nas ligações viárias locais, são as obras 

associadas ao prolongamento das seguintes passagens, todas elas inseridas no 

Sublanço Estarreja/Feira: 

PI14 – acesso Cabomonte/Teobalde, 

PI15 – acesso Tarei/Macieira, 

PI402 – ramo A+B do Nó da Feira, 

PI403 – acesso Espargo de Baixo/Milheirós. 

 

Outro aspecto tornado importante, mas essencialmente para a fase de construção, 

é o facto do presente Estudo Prévio, prevêr a demolição de todas as Passagens 

Superiores, facto que acarretará, nesta fase, uma situação de impacte através do 

factor de incómodo, desvio prévio de acessibilidades habituais ou de risco. Contudo, 

serão construídas novas Passagens Superiores antes da demolição das actuais, para 

sua substituição, ou em alternativa serão previstos percursos alternativos, na garantia 

das acessibilidades pré-existentes. 

 

Acresce-se que para as acções de alargamento e beneficiação dos sublanços da 

A1 em causa, inclusivé, para a construção de novas Passagens Superiores, será 
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necessário a expropriação pontual de algumas faixas de solos contíguas à actual 

auto-estrada. Estes solos têm um uso maioritariamente florestal, pese embora, 

pontualmente, haja a necessidade de expropriar pequenas manchas de solos 

ocupados por matos ou com uso agrícola. No âmbito do presente projecto não se 

prevê a demolição de qualquer edificação/anexo. 

 

Relacionando as componentes naturais mais importantes e as principais 

características de projecto, quer para a fase de construção, quer para a fase de 

exploração, foi possível fazer o levantamento qualitativo de toda a envolvente, 

tendo sido possível concluir que, dadas as acções de projecto, não se prevê a 

ocorrência de impactes ambientais negativos em toda a área de intervenção. 

 

No entanto, no âmbito deste Estudo de Impacte Ambiental, foram propostas 

algumas medidas de minimização e recomendações, com o objectivo de 

compatibilização do projecto com o meio envolvente, optimizando as suas acções, 

nomeadamente para a fase de construção. 

 

(medida 1) 

Conforme previsto no presente Estudo Prévio, os novos aterros devem ser 

devidamente compactados, drenados e revestidos, a fim de se evitarem fenómenos 

erosivos, relacionados com a dificuldade de estabilização de taludes, que levarão a 

possíveis situações de ruptura. 

 

(medida 2) 
Recomenda-se ainda para os locais em que já existem actualmente exsurgências 

de água, para além de outros locais dependentes das escavações a efectuar, a 

adopção de medidas que minimizem a erosão interna dos taludes e promovam a 

sua drenagem. 

 

(medida 3) 

O prolongamento das actuais de passagens hidráulicas (condutas de água) deve 

ser efectuada, sempre que possível, no Verão, despendendo-se o mínimo tempo 

possível, tentando alterar o mínimo possível o curso natural da linha de água. 
 

(medida 4) 

Deverá ter-se em atenção as captações de água que foram analisadas no estudo 

de forma a protegê-las, dado que, estas captações são utilizadas pelas populações 
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para a rega das pequenas parcelas agrícolas. 

 
(medida 5) 

No local de estaleiro(s) deverá ainda ser prevista a construção de fossas sépticas 

dimensionadas em relação ao número de pessoas presentes na obra e às condições 

hidrogeológicas e de vulnerabilidade dos terrenos.  

 
(medida 6) 

As áreas de ocupação agrícola não deverão ser ocupadas por qualquer tipo de 

estrutura referente a estaleiros ou outras de apoio à obra. As áreas de Reserva 

Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, bem como áreas sob o regime de 

Domínio Hídrico, deverão estar interditas a qualquer tipo de intervenção, que leve à 

alteração da sua qualidade ou perda de aptidão. 

 

(medida 7) 

Antes do início das obras propriamente ditas, deverá ser colocada a adequada 

sinalização temporária, indicando todas as restrições e cuidados a observar pelos 

condutores que circulam na via, com a máxima segurança. 

 

(medida 8) 

Os habitantes localizados na envolvente dos sublanços em intervenção, deverão ser 

previamente informados do início e duração das obras de alargamento e 

beneficiação indicando a localização da equipa de Fiscalização para atender as 

suas reclamações.  

 

(medida 9) 

Para as áreas dos taludes marginais sujeitas a intervenções e alvo de desmatações, 

deverá ser elaborado o correspondente Plano de Revegetação (a incluir no 

respectivo Projecto de Paisagismo), que deverá promover o rápido 

restabelecimento do coberto vegetal. 

 

(medida 10) 

Durante a construção, deverão ser mínimos os caminhos privados ou públicos 

obstruídos. Nos locais onde serão demolidas as Passagens Superiores, embora se 

perspective que a circulação não seja interropida, deverá existir correcta sinalização 

de proximidade de local de obra, bem como informação às populações. 
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(medida 11) 

Todos os trabalhos que envolvam movimentação de terras, deverão ter 

acompanhamento arqueológico. 

 

(medida 12) 

Apesar de não se prevêr a ocorrência de impactes negativos significativos ao nível 

da qualidade das águas subterrâneas que possam inviabilizar a utilização das 

águas, recomenda-se, a monitorização das águas subterrâneas em alguns pontos 

de captação (poços e furos), através de recolhas periódicas de águas. Esta 

amostragem permitirá controlar e, sobretudo prevenir atempadamente a evolução 

da concentração dos poluentes resultantes da circulação viária na auto-estrada. 

 

(medida 13) 

Nos locais mais sensíveis do ponto de vista hidrológico, nomeadamente nos 

atravessamentos de linhas de água, deverá proceder-se periodicamente a uma 

campanha de monitorização das águas de escorrência da plataforma, em termos 

qualitativos. A concretização do plano de monitorização da qualidade das águas, 

deverá ser feita em consonância com o desenvolvimento da fase posterior de 

Projecto de Execução, para a fase de exploração do sublanço em estudo, com 2x3 

vias. 

 

(medida 14) 

Deverá ser elaborado um adequado Plano de Monitorização do Ruído, em cujo 

âmbito deverão ser efectuadas campanhas de medição dos níveis de ruído. 
 

(medida 15) 

Recomenda-se a implementação de um Plano de Monitorização Ambiental da 

Qualidade do Ar. O principal objectivo deste plano é a validação das previsões de 

qualidade do ar obtidas através do modelo de qualidade do ar, ao longo da fase 

de exploração do projecto. 

 

(medida 16) 

Deverão ser cumpridos os programas de conservação e manutenção do material 

vegetal dos taludes intervencionados. Esta medida, visa essencialmente, a 

manutenção do enquadramento paisagístico da via, e assim, possibilitar a redução 

dos impacte paisagístico, visual e estrutural. Ainda de forma complementar, 
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recomenda-se manutenção estratégica da cobertura e distribuição dos maciços 

arbustivos dos taludes em relação às premissas de segurança da circulação 

rodoviária, permitindo desta forma a presença contínua de coberto vegetal ao 

longo do ano, e evitando situações potenciadoras de risco de incêndio. Estas 

operações de manutenção, residem essencialmente, na limpeza das áreas 

marginais dos taludes, junto das respectivas bermas de circulação rodoviária. 
 

5. PRINCIPAIS IMPACTES POSITIVOS 

 

Os impactes positivos identificados para o presente projecto, dizem essencialmente 

respeito, à melhoria das condições de acessibilidade, bem como ao aumento da 

melhoria do nível de serviço e segurança da Auto-Estrada do Norte, do ponto de 

vista do utente da via, que em muito beneficiará os percursos mais longos.  

 

O aumento de acessibilidade está directamente relacionado com a melhoria do 

nível de serviço, com benefícios evidentes ao nível da diminuição da distância-

tempo e, consequentemente, das ligações estabelecidas pela A1, Auto-Estrada do 

Norte, nos seus vários sublanços. É ainda de realçar, em termos de acessibilidade, a 

mais eficiente articulação com as restantes vias, inseridas na Rede Rodoviária 

Nacional, existentes na área de influência da A1, Auto-Estrada do Norte, 

nomeadamente com o IC1 e com o IC24. 

 

 

 

 

 

Carnaxide, Setembro de 2003 

 

 


