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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto de execução em
de Rans (EN106) – Ligação à EN106”
de Penafiel e Rans, o qual tem como objetivo 
complementar [IC35 – Penafiel (EN15) 
execução tendo sido ambientalmente aprovado pela 
Ambiental do Projeto de Execução (
contudo funcionar sem a referida Ligação
desconformidade no âmbito desse mesmo procedimento.
 
Com efeito, no âmbito desse procedimento 
mereceu parecer de desconformid
Avaliação considerar que o traçado apresentado teria
ao traçado do Estudo Prévio
e análise específica a esta Ligação
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE)
 
De facto, e no âmbito das possíveis alternativas, que incluem o traçado do Estudo Prévio, 
o do Projeto de Execução 
adequado, e de uma alternativa pontual 
pretende-se, no presente RECAPE, demonstrar 
as medidas de minimização 
equilibrada, garante os objetivos 
de impactes, sendo também a solução que se encontra de acordo com as intenções 
camarárias em vigor. 
 
Importa referir que do IC35 que ligará Penafiel a Sever do Vo
70 km, apenas 4 km se encontram atualmente em serviço correspondentes à nova ponte 
sobre o rio Douro e aos seus acessos, em Entre
concelho de Penafiel, e após o Estudo Prévio entre Penafiel e En
aprovado em 2003, apenas o trecho referido, entre a EN15, em Penafiel, e o nó de Rans, 
se encontra com o projeto de execução concluído e ambientalmente aprovado.
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(RECAPE) 

VOLUME 2 – RELATÓRIO BASE 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de execução em análise refere-se ao projeto do “IC35 – Penafiel (EN15) / 
Ligação à EN106”, localizado no concelho de Penafiel, freguesia

o qual tem como objetivo ligar o 1º trecho deste itinerário 
Penafiel (EN15) – Rans (EN106)] à EN106, cujo projeto de 

execução tendo sido ambientalmente aprovado pela Declaração de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE), emitida em 15 de julho 20
contudo funcionar sem a referida Ligação à EN106, a qual mereceu parecer de 
desconformidade no âmbito desse mesmo procedimento. 

o âmbito desse procedimento de avaliação, a referida Ligação 
eu parecer de desconformidade (ver DCAPE no Anexo 1) por a Comissão de 

que o traçado apresentado teria impactes negativos acrescidos face 
Estudo Prévio, situação que se pretende agora reverter com a 

específica a esta Ligação, que se efetua no âmbito do presente 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 

e no âmbito das possíveis alternativas, que incluem o traçado do Estudo Prévio, 
o do Projeto de Execução antes apresentado, o qual se mantem por se julgar o mais 

uma alternativa pontual agora estudada ao Projeto de Execução, 
se, no presente RECAPE, demonstrar que o projeto antes apresentado 

mização propostas, corresponde à solução que de forma 
garante os objetivos do projeto e do seu nível de serviço com a
, sendo também a solução que se encontra de acordo com as intenções 

Importa referir que do IC35 que ligará Penafiel a Sever do Vouga, numa extensão 
70 km, apenas 4 km se encontram atualmente em serviço correspondentes à nova ponte 
sobre o rio Douro e aos seus acessos, em Entre-os-Rios e do restante traçado, no 
concelho de Penafiel, e após o Estudo Prévio entre Penafiel e Entre
aprovado em 2003, apenas o trecho referido, entre a EN15, em Penafiel, e o nó de Rans, 
se encontra com o projeto de execução concluído e ambientalmente aprovado.
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(EN106) 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Penafiel (EN15) / Nó 
, localizado no concelho de Penafiel, freguesias 

ligar o 1º trecho deste itinerário 
à EN106, cujo projeto de 

Declaração de Conformidade 
emitida em 15 de julho 2015, não pode 
à EN106, a qual mereceu parecer de 

a referida Ligação à EN106, 
por a Comissão de 

impactes negativos acrescidos face 
reverter com a clarificação 

que se efetua no âmbito do presente Relatório de 

e no âmbito das possíveis alternativas, que incluem o traçado do Estudo Prévio, 
em por se julgar o mais 

ao Projeto de Execução, 
ue o projeto antes apresentado e com 

que de forma mais 
com a minimização 

, sendo também a solução que se encontra de acordo com as intenções 

uga, numa extensão total de 
70 km, apenas 4 km se encontram atualmente em serviço correspondentes à nova ponte 

Rios e do restante traçado, no 
tre-os-Rios ter sido 

aprovado em 2003, apenas o trecho referido, entre a EN15, em Penafiel, e o nó de Rans, 
se encontra com o projeto de execução concluído e ambientalmente aprovado. 
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Este troço, que corresponde ao mais priorit
segurança e circulação no troço mais congestionado da EN106, tem associada a 
necessária Ligação à EN106 a 
decisão favorável no âmbito da DCAPE emitida, nã
do IC35 possa funcionar. 
 
É deste modo objetivo do presente 
introduzidas face ao estudo prévio 
desenvolvidas tendo em vista a min
entidades responsáveis e proprietários
 
 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA

O proponente do projeto, e simultaneamente a entidade licenciadora, é a 
Infraestruturas de Portugal, S.A.
 
 
 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO E DO RECAPE

A elaboração do Projeto de Execução esteve a cargo da 
S.A., tendo o RECAPE sido elaborado pela empresa AGRI
S.A. que reuniu para o efeito uma equipa técnica cuja identificação se encontra descrita 
no quadro seguinte. 

Quadro I. 

Função Principal Nome 

Direção Técnica Fátima TEIXEIRA 

Técnicos das 
Especialidades 

Susana BAPTISTA 

Susana COSTA 

Nuno Cruz de CARVALHO

Fátima TEIXEIRA 

João ALBERGARIA 

Cartografia Jorge INÁCIO 

 
Os estudos técnicos que suportam o presente RECAPE decorreram en
setembro de 2019, seguindo-se um período de análise prévia pela IP.
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Este troço, que corresponde ao mais prioritário por pretender desagravar as condições de 
segurança e circulação no troço mais congestionado da EN106, tem associada a 
necessária Ligação à EN106 a partir do nó de Rans (FIG. I. 1), a qual não tendo tido 
decisão favorável no âmbito da DCAPE emitida, não permite assim que o referido troço 

É deste modo objetivo do presente RECAPE justificar a realização das alterações 
face ao estudo prévio e que as mesmas, cumprindo com a DIA, foram 

desenvolvidas tendo em vista a minimização de impactes e em de acordo com as 
entidades responsáveis e proprietários. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA

O proponente do projeto, e simultaneamente a entidade licenciadora, é a 
Infraestruturas de Portugal, S.A.. 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
EXECUÇÃO E DO RECAPE 

A elaboração do Projeto de Execução esteve a cargo da IP – Infraestruturas de Portugal, 
, tendo o RECAPE sido elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, 
que reuniu para o efeito uma equipa técnica cuja identificação se encontra descrita 

Quadro I. 1 – Composição da Equipa Técnica 

Formação Áreas de Intervenção

Geógrafa 

Coordenação dos Estudos
Antecedentes, Justificação e 
Descrição do Projeto. Verificação da 
conformidade ambiental

Bióloga 

Apoio à Coordenação 
Uso do Solo 
Sistemas Ecológicos. Clima e 
Alterações Cli

Engenheira Química (ramo 
Tecnologias Proteção Ambiental) 

Recursos Hídricos e Qualidade do 
Ar. Ruido. 
Plano de Acompanhamento 
Ambiental  

Nuno Cruz de CARVALHO Arquiteto Paisagista Paisagem 

Geógrafa Aspetos Socioeco
Ordenamento do Território. 

 Licenciatura em História  
(variante de Arqueologia) 

Património Cultural

Geógrafo SIG / Cartografia temática

Os estudos técnicos que suportam o presente RECAPE decorreram en
se um período de análise prévia pela IP. 
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var as condições de 
segurança e circulação no troço mais congestionado da EN106, tem associada a 

), a qual não tendo tido 
o permite assim que o referido troço 

justificar a realização das alterações 
e que as mesmas, cumprindo com a DIA, foram 
imização de impactes e em de acordo com as 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O proponente do projeto, e simultaneamente a entidade licenciadora, é a IP – 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

Infraestruturas de Portugal, 
PRO AMBIENTE Consultores, 

que reuniu para o efeito uma equipa técnica cuja identificação se encontra descrita 

Áreas de Intervenção 

Coordenação dos Estudos 
Antecedentes, Justificação e 
Descrição do Projeto. Verificação da 
conformidade ambiental 

Apoio à Coordenação  

Sistemas Ecológicos. Clima e 
Alterações Climáticas 

Recursos Hídricos e Qualidade do 

Plano de Acompanhamento 

Aspetos Socioeconómicos e 
Ordenamento do Território.  

Património Cultural 

SIG / Cartografia temática 

Os estudos técnicos que suportam o presente RECAPE decorreram entre abril e 
 



Sistema de referência Escalas

DataFicheiro Formato

Versão

Título

Novembro 2019

A

A3 - 297×420

I.1
Enquadramento Nacional e

Regional do Projeto

EPSG 3763
(PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)

Figura

Fonte: (Cartografia de Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala
1:25.000:
111 - Paços de Ferreira 5 edição de 2012; 112 - Penafiel 5 edição de 2012;
123 - Valongo 5 edição de 2012 e 124 - Marco de Canaveses 5 edição de 2012.
Referência NE 654/2018 (Cedência de utilização pela Tecnofisil para o referido
projeto).
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4. ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vi
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, 
dezembro. 
 
A elaboração do RECAPE, e face à não publicação ainda de portaria regulamentadora, 
seguiu o definido na secção IV
verificação da conformidade ambiental do projeto de execução e atendeu ainda ao 
documento orientador da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), “
para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 
Ambiental com o Projeto de Execução
 
Teve-se também em conta 
RECAPE’s. 
 
Para a elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foi considerado o documento “C
de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo 
ex-IPPAMB (Instituto de Promoção Ambiental), atual APA 
Ambiente, considerando a revisão preconizada pela APAI 
Avaliação de Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008.
 
 
 
 
5. OBJETIVOS DO PROJETO E DO

O IC35 corresponde a uma via de interesse regional, cujo desenvolvimento no território 
do concelho de Penafiel, pretende constituir um
circulação que atravessa o seu território no sentido norte 
que liga a A4 e a EN15, na zona da cidade de Penafiel, à zona de Entre
extremo sul do concelho, que 
Douro, estabelece depois comunicação para os concelhos a sul do rio Douro.
 
Os estudos do IC35, para o troço entre Penafiel e Entre
anos atrás e da DIA emitida em 2003, com parecer favorável
prévio apresentado (AIA n.º 888), foi viabilizado o traç
relativamente ao troço até este quilómetro, 
resolver as ligações desta via ao 
fundamental, através da A4/IP4.
realizou-se assim um novo processo de AIA (AIA n.º 1947), o qual veio a ter DIA 
favorável condicionada, em março de 2009.
 
Devido contudo ao elevado investimento associad
tratar de um traçado de 2x2 vias e nós desnivelados, a IP veio contudo a adiar a 
execução do Projeto de Execução e somente 
Nó de Rans, e devido ao
EN106, veio em 2015 a desenvolver o projeto de execução dentro do corredor aprovado 
em fase de Estudo Prévio, mas com características geométricas ajustadas às reais 
necessidades, com um perfil transve
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Base 

ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime 
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 152-

A elaboração do RECAPE, e face à não publicação ainda de portaria regulamentadora, 
seguiu o definido na secção IV deste novo decreto-lei relativo ao procedimento de 
verificação da conformidade ambiental do projeto de execução e atendeu ainda ao 
documento orientador da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), “
para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 
Ambiental com o Projeto de Execução” de projetos não abrangidos pelo regime LUA

se também em conta o Caderno de Encargos da IP para a elaboração de 

Para a elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foi considerado o documento “C
de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo 

IPPAMB (Instituto de Promoção Ambiental), atual APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente, considerando a revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de 

valiação de Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008.

PROJETO E DO RECAPE 

O IC35 corresponde a uma via de interesse regional, cujo desenvolvimento no território 
do concelho de Penafiel, pretende constituir uma alternativa ao principal eixo de 
circulação que atravessa o seu território no sentido norte – sul, correspondente à EN106, 

, na zona da cidade de Penafiel, à zona de Entre
extremo sul do concelho, que através da ponte recentemente construída

comunicação para os concelhos a sul do rio Douro.

Os estudos do IC35, para o troço entre Penafiel e Entre-os-Rios iniciaram
anos atrás e da DIA emitida em 2003, com parecer favorável condicionado

(AIA n.º 888), foi viabilizado o traçado a partir do km 3+255 (EN15),
troço até este quilómetro, a DIA solicitou a sua reavaliação 

solver as ligações desta via ao centro do núcleo urbano de Penafiel e à rede nacional 
fundamental, através da A4/IP4. Para este primeiro troço, desde a A4 até à EN15, 

se assim um novo processo de AIA (AIA n.º 1947), o qual veio a ter DIA 
favorável condicionada, em março de 2009. 

elevado investimento associado à implantação do projeto
tratar de um traçado de 2x2 vias e nós desnivelados, a IP veio contudo a adiar a 
execução do Projeto de Execução e somente para o troço, entre a EN15, em Penafiel e o 
Nó de Rans, e devido ao agravamento das condições de circulação e segurança na 
EN106, veio em 2015 a desenvolver o projeto de execução dentro do corredor aprovado 
em fase de Estudo Prévio, mas com características geométricas ajustadas às reais 
necessidades, com um perfil transversal de 1x1 vias e ligações de nível.
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gor, correspondente ao regime 
B/2017, de 11 de 

A elaboração do RECAPE, e face à não publicação ainda de portaria regulamentadora, 
ao procedimento de 

verificação da conformidade ambiental do projeto de execução e atendeu ainda ao 
documento orientador da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), “Normas Técnicas 
para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade 

” de projetos não abrangidos pelo regime LUA.  

o Caderno de Encargos da IP para a elaboração de 

Para a elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foi considerado o documento “Critérios 
de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo 

Agência Portuguesa do 
Associação Portuguesa de 

valiação de Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008. 

O IC35 corresponde a uma via de interesse regional, cujo desenvolvimento no território 
a alternativa ao principal eixo de 

sul, correspondente à EN106, 
, na zona da cidade de Penafiel, à zona de Entre-os-Rios no 

entemente construída sobre o rio 
comunicação para os concelhos a sul do rio Douro. 

iniciaram-se há bastante 
condicionado ao estudo 

ado a partir do km 3+255 (EN15), e 
a DIA solicitou a sua reavaliação de modo a 

bano de Penafiel e à rede nacional 
Para este primeiro troço, desde a A4 até à EN15, 

se assim um novo processo de AIA (AIA n.º 1947), o qual veio a ter DIA 

o à implantação do projeto e por se 
tratar de um traçado de 2x2 vias e nós desnivelados, a IP veio contudo a adiar a 

o troço, entre a EN15, em Penafiel e o 
agravamento das condições de circulação e segurança na 

EN106, veio em 2015 a desenvolver o projeto de execução dentro do corredor aprovado 
em fase de Estudo Prévio, mas com características geométricas ajustadas às reais 

rsal de 1x1 vias e ligações de nível. 
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Da sua avaliação ambiental foi emitida 
Conformidade Ambiental do 
conformidade do troço do IC35 e 
qual é assim objeto de análise 
RECAPE, tendo em vista obter a sua aprovação ambiental
e avaliações complementares que se efetuam
 
Face aos argumentos aprese
RECAPE e, por comparação do 
mantém) com o traçado do estudo prévio e de uma alternativa pontual ao projeto de 
execução na sua parte final que agora se apre
global da solução de projeto de execução em termos de nível serviço 
que as medidas propostas promoverão a
negativos que se identificam. 
 
Como segundo objetivo geral, pretende
devidamente justificado face às observações da DCAPE
na DIA de 2003 emitida. 
 
Importa assim referir que a avaliação de impactes na fase de exploração em termos do 
Ambiente Sonoro e Recursos Hídricos e Qualidade do Ar decorre dos estudos já antes 
elaborados para o RECAPE anterior que incluindo o IC35 e a sua ligação à EN106, se 
consideram válidos, por se manter o projeto da Ligação se manter sem qualquer 
alteração. 
 
De igual modo, e por o troço do IC35 
virem a ser alvo de empreitada simultânea, se mantém o Plano de Monitorização, 
apresentado de forma conjunta o IC35 e a Ligação à EN106 (
assim como as Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra 
(Volume 4 do RECAPE) e ainda o Projeto de Integração Paisagística (
RECAPE). 
 
 
 
 
6. ESTRUTURA E CONTEÚDO

A estrutura e o conteúdo do presente RECAPE foram elaborados tendo em co
legislação e documentos normativos em vigor
correspondendo: 
 

 O VOLUME 1 ao Resumo Não Técnico
 

O Resumo Não Técnico
informações que constam do RECAPE, destinando
público. 
 
Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do 
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as 
medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar par
o seu controlo ambiental.
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Da sua avaliação ambiental foi emitida em 15 de junho de 2015, uma 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) que concluiu 

troço do IC35 e pela não conformidade da Ligação do IC35 à EN106, a 
qual é assim objeto de análise específica de conformidade no âmbito do 

, tendo em vista obter a sua aprovação ambiental em face dos esclarecimentos 
e avaliações complementares que se efetuam. 

apresentados na DCAPE, pretende-se agora com o presente 
RECAPE e, por comparação do projeto de execução (já antes apresentado 

com o traçado do estudo prévio e de uma alternativa pontual ao projeto de 
que agora se apresenta, demonstrar a maior favorabilidade 

global da solução de projeto de execução em termos de nível serviço versus
que as medidas propostas promoverão a minimização / compensação dos impactes

 

geral, pretende-se demonstrar que o Projeto de Execução
devidamente justificado face às observações da DCAPE, obedece às condições definidas 

Importa assim referir que a avaliação de impactes na fase de exploração em termos do 
ente Sonoro e Recursos Hídricos e Qualidade do Ar decorre dos estudos já antes 

elaborados para o RECAPE anterior que incluindo o IC35 e a sua ligação à EN106, se 
consideram válidos, por se manter o projeto da Ligação se manter sem qualquer 

gual modo, e por o troço do IC35 – Penafiel / Rans e a respetiva Ligação à EN106, 
virem a ser alvo de empreitada simultânea, se mantém o Plano de Monitorização, 
apresentado de forma conjunta o IC35 e a Ligação à EN106 (Volume 3

áusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra 
do RECAPE) e ainda o Projeto de Integração Paisagística (

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

A estrutura e o conteúdo do presente RECAPE foram elaborados tendo em co
legislação e documentos normativos em vigor, sendo composto por 

Resumo Não Técnico 

Resumo Não Técnico transmite de uma forma resumida as principais 
informações que constam do RECAPE, destinando-se a public

Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do 
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as 
medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar par
o seu controlo ambiental. 
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uma Declaração de 
que concluiu pela 

ão do IC35 à EN106, a 
de conformidade no âmbito do presente 

em face dos esclarecimentos 

se agora com o presente 
apresentado e que se 

com o traçado do estudo prévio e de uma alternativa pontual ao projeto de 
, demonstrar a maior favorabilidade 

versus impactes e 
minimização / compensação dos impactes 

demonstrar que o Projeto de Execução 
obedece às condições definidas 

Importa assim referir que a avaliação de impactes na fase de exploração em termos do 
ente Sonoro e Recursos Hídricos e Qualidade do Ar decorre dos estudos já antes 

elaborados para o RECAPE anterior que incluindo o IC35 e a sua ligação à EN106, se 
consideram válidos, por se manter o projeto da Ligação se manter sem qualquer 

Penafiel / Rans e a respetiva Ligação à EN106, 
virem a ser alvo de empreitada simultânea, se mantém o Plano de Monitorização, 

Volume 3 do RECAPE), 
áusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra 

do RECAPE) e ainda o Projeto de Integração Paisagística (Volume 5 do 

A estrutura e o conteúdo do presente RECAPE foram elaborados tendo em conta a 
composto por 5 volumes, 

transmite de uma forma resumida as principais 
se a publicitação junto do 

Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do 
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as 
medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar para 
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 O VOLUME 2 ao 
subdividido nos seguintes capítulos:

• Capítulo I – Introdução

Faz a identificação do 
RECAPE e o seu

• Capítulo II – Antecedentes do 

Apresenta os antecedentes do 
Avaliação de Impacte Ambiental e das condicionantes estabelecidas na DIA
bem como do processo já
Conformidade Ambiental 

• Capítulo III – Descrição do 

Descreve as características técnicas principais do projeto.
as alterações introduzidas no projeto

• Capítulo IV – Conformidade com a DIA

Apresenta os estudos que se julgaram necessários para assegurar a 
conformidade do Projeto de Execução com as 
DIA e nomeadamente procedendo a uma avaliação compar
com a solução do estudo prévio, de modo a justificar
pela solução do projeto de execução. 

Analisa e discute as condicionantes e medidas de minimização propostas na 
DIA, bem como 
várias fases de projeto, cuja descrição é contudo autonomizada em volume 
próprio para mais fácil manuseamento.

As medidas definidas na DI
uma a uma detalhadamente e conforme a ordem ap

• Capítulo V – Conclusões

Apresenta as conclusões do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 
de Execução. 

• ANEXOS 

 O VOLUME 3 ao Plano Geral de Monitorização
aprovado e a presente Ligação à EN106, por os mesmo
empreitada conjunta).

 O VOLUME 4 às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 
da Obra (que engloba o troço do IC35 já aprovado e a presente Ligação à EN106, 
por os mesmos irem ser alvo de empreitada conjunta).

 O VOLUME 5 ao Projeto de Integração Paisagística
IC35 já aprovado e a presente Ligação à EN106, por os mesmos irem ser alvo de 
empreitada conjunta).

  

Penafiel (EN15) / Nó de Rans – Ligação à EN106 
Base 

Relatório Técnico, correspondente ao presente documento, 
subdividido nos seguintes capítulos: 

Introdução 

Faz a identificação do projeto, da entidade proponente e dos responsáveis pelo 
RECAPE e o seu enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo.

Antecedentes do Projeto 

Apresenta os antecedentes do projeto em termos do procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental e das condicionantes estabelecidas na DIA
bem como do processo já anteriormente realizado para a verificação da 
Conformidade Ambiental do Projeto execução. 

Descrição do Projeto 

Descreve as características técnicas principais do projeto. 
as alterações introduzidas no projeto de execução face ao estudo prévio

Conformidade com a DIA 

Apresenta os estudos que se julgaram necessários para assegurar a 
conformidade do Projeto de Execução com as condicionantes 

nomeadamente procedendo a uma avaliação compar
com a solução do estudo prévio, de modo a justificar-se a opção fundamentada 
pela solução do projeto de execução.  

Analisa e discute as condicionantes e medidas de minimização propostas na 
identifica os programas de monitorização a implemen

várias fases de projeto, cuja descrição é contudo autonomizada em volume 
próprio para mais fácil manuseamento. 

As medidas definidas na DIA e aplicáveis ao presente projeto
uma a uma detalhadamente e conforme a ordem apresentada. 

Conclusões 

Apresenta as conclusões do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

Plano Geral de Monitorização (que engloba o troço do IC35 já 
aprovado e a presente Ligação à EN106, por os mesmos irem ser alvo de 
empreitada conjunta). 

Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 
(que engloba o troço do IC35 já aprovado e a presente Ligação à EN106, 

por os mesmos irem ser alvo de empreitada conjunta). 

Projeto de Integração Paisagística (que engloba o troço do 
IC35 já aprovado e a presente Ligação à EN106, por os mesmos irem ser alvo de 
empreitada conjunta). 
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, correspondente ao presente documento, 

, da entidade proponente e dos responsáveis pelo 
, estrutura e conteúdo. 

em termos do procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental e das condicionantes estabelecidas na DIA, 

anteriormente realizado para a verificação da 

Identifica e justifica 
ção face ao estudo prévio. 

Apresenta os estudos que se julgaram necessários para assegurar a 
condicionantes apresentadas na 

nomeadamente procedendo a uma avaliação comparada de impactes 
se a opção fundamentada 

Analisa e discute as condicionantes e medidas de minimização propostas na 
ção a implementar nas 

várias fases de projeto, cuja descrição é contudo autonomizada em volume 

A e aplicáveis ao presente projeto são respondidas 
resentada.  

Apresenta as conclusões do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

(que engloba o troço do IC35 já 
s irem ser alvo de 

Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 
(que engloba o troço do IC35 já aprovado e a presente Ligação à EN106, 

(que engloba o troço do 
IC35 já aprovado e a presente Ligação à EN106, por os mesmos irem ser alvo de 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
1. ENQUADRAMENTO DA LIGAÇÃO DO NÓ DE RANS À EN106 NO C

ATUAL DO PROJETO DO IC35

Para o enquadramento do projeto da
no presente RECAPE e da importância que a mesma assume 
contextualizá-la nos antecedentes globais do IC35, de modo a se 
crescente que a mesma passou a assumir em face 
entre a fase de estudo prévio, em que a mesma foi aprovada, e a fase de projeto de 
execução, com as alterações propostas para a sua melhor ade
atual funcionalidade do IC35
 
Importa também desde logo destacar que entre Penafiel e Entre
rodoviária é atualmente garantida pela EN106, que atravessa zonas densamente 
povoadas e polos industriais e comerciais, sendo uma das estradas mais movimentadas 
do país e também uma das que apresenta maior sinistralidade, pretendendo o IC35 
constituir uma alternativa a esta estrada, sobretudo nas ligações de maior extensão 
promovendo assim o descongestionamento na EN106.
 
Assim, e como já exposto na 
os-Rios, no limite sul do concelho de Penafiel, foi sujeito em fase de Estudo Prévio e com 
um perfil de 2x2 vias e nós desnivelados, a proce
no Anexo 1), do qual resultou uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 
2003 que viabilizou o IC35 a partir do km 3+255 (EN15), e considerou que para o primeiro 
troço até este quilometro (entre a A4 e a EN1
resolver as ligações deste IC ao centro urbano de Penafiel é à A4. 
 
Para este troço, entre a A4 e a EN15, veio a ser realizado um novo procedimento de AIA, 
com emissão de DIA favorável condicionado em 11 de mar
 
Devido a condicionalismos orçamentais, a IP veio, e como já referido, a adiar a execução 
do Projeto de Execução e somente para o troço, entre a EN15 e o Nó de Rans, e devido 
ao agravamento das condições de circulação e segurança
2015 o projeto de execução dentro do corredor aprovado em fase de estudo prévio, mas 
com características geométricas ajustadas e consentâneas com os estudos de trafego 
mais atualizados, de que resulta assim uma proposta de via com
mais reduzido (1x1 vias) e ligações de nível ao invés de nós desnivelados. 
 
Este projeto foi sujeito a procedimento de verificação da conformidade ambiental do 
projeto de execução e onde se incluiu a presente Ligação, desde o fim de
de Rans - Rotunda 2) até à EN106, a qual apresenta cerca de 
rotunda intermédia (Rotunda 3) 
(Rotunda 4).  
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CAPÍTULO II – ANTECEDENTES DO PROJETO 

ENQUADRAMENTO DA LIGAÇÃO DO NÓ DE RANS À EN106 NO C
DO PROJETO DO IC35  

do projeto da Ligação do IC35 à EN106, em Rans
e da importância que a mesma assume na atualidade, 

nos antecedentes globais do IC35, de modo a se perceber a importância 
que a mesma passou a assumir em face das alterações que se efetuarem 

entre a fase de estudo prévio, em que a mesma foi aprovada, e a fase de projeto de 
com as alterações propostas para a sua melhor adequação aos o

funcionalidade do IC35 (FIG. II. 1). 

Importa também desde logo destacar que entre Penafiel e Entre-os
rodoviária é atualmente garantida pela EN106, que atravessa zonas densamente 

s industriais e comerciais, sendo uma das estradas mais movimentadas 
do país e também uma das que apresenta maior sinistralidade, pretendendo o IC35 
constituir uma alternativa a esta estrada, sobretudo nas ligações de maior extensão 

scongestionamento na EN106. 

Assim, e como já exposto na Introdução o projeto global do IC35 entre Penafiel e Entre
Rios, no limite sul do concelho de Penafiel, foi sujeito em fase de Estudo Prévio e com 

um perfil de 2x2 vias e nós desnivelados, a procedimento de AIA (AIA n.º 888 
), do qual resultou uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 

2003 que viabilizou o IC35 a partir do km 3+255 (EN15), e considerou que para o primeiro 
troço até este quilometro (entre a A4 e a EN15) se deveria reavaliar o projeto, de modo a 
resolver as ligações deste IC ao centro urbano de Penafiel é à A4.  

Para este troço, entre a A4 e a EN15, veio a ser realizado um novo procedimento de AIA, 
com emissão de DIA favorável condicionado em 11 de março de 2009 

Devido a condicionalismos orçamentais, a IP veio, e como já referido, a adiar a execução 
do Projeto de Execução e somente para o troço, entre a EN15 e o Nó de Rans, e devido 
ao agravamento das condições de circulação e segurança na EN106, desenvolveu em 
2015 o projeto de execução dentro do corredor aprovado em fase de estudo prévio, mas 
com características geométricas ajustadas e consentâneas com os estudos de trafego 
mais atualizados, de que resulta assim uma proposta de via com um perfil transversal 
mais reduzido (1x1 vias) e ligações de nível ao invés de nós desnivelados. 

Este projeto foi sujeito a procedimento de verificação da conformidade ambiental do 
projeto de execução e onde se incluiu a presente Ligação, desde o fim de

Rotunda 2) até à EN106, a qual apresenta cerca de 1,6 km de extensão e uma 
(Rotunda 3) para além de nova rotunda no fim do traçado
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ENQUADRAMENTO DA LIGAÇÃO DO NÓ DE RANS À EN106 NO CONTEXTO 

do IC35 à EN106, em Rans, em análise 
na atualidade, importa 
perceber a importância 

das alterações que se efetuarem 
entre a fase de estudo prévio, em que a mesma foi aprovada, e a fase de projeto de 

quação aos objetivos e 

-Rios, a circulação 
rodoviária é atualmente garantida pela EN106, que atravessa zonas densamente 

s industriais e comerciais, sendo uma das estradas mais movimentadas 
do país e também uma das que apresenta maior sinistralidade, pretendendo o IC35 
constituir uma alternativa a esta estrada, sobretudo nas ligações de maior extensão e 

o projeto global do IC35 entre Penafiel e Entre-
Rios, no limite sul do concelho de Penafiel, foi sujeito em fase de Estudo Prévio e com 

dimento de AIA (AIA n.º 888 – ver DIA 
), do qual resultou uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 

2003 que viabilizou o IC35 a partir do km 3+255 (EN15), e considerou que para o primeiro 
5) se deveria reavaliar o projeto, de modo a 

Para este troço, entre a A4 e a EN15, veio a ser realizado um novo procedimento de AIA, 
 (AIA n.º 1947). 

Devido a condicionalismos orçamentais, a IP veio, e como já referido, a adiar a execução 
do Projeto de Execução e somente para o troço, entre a EN15 e o Nó de Rans, e devido 

na EN106, desenvolveu em 
2015 o projeto de execução dentro do corredor aprovado em fase de estudo prévio, mas 
com características geométricas ajustadas e consentâneas com os estudos de trafego 

um perfil transversal 
mais reduzido (1x1 vias) e ligações de nível ao invés de nós desnivelados.  

Este projeto foi sujeito a procedimento de verificação da conformidade ambiental do 
projeto de execução e onde se incluiu a presente Ligação, desde o fim desse troço (Nó 

km de extensão e uma 
rotunda no fim do traçado  
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FIG. II. 1 – Contextualização do Pr
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Contextualização do Projeto do IC35 e da Ligação em estudo à EN106
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Da DCAPE emitida em 15 de julho de 2015, e como também já referido, foi dada 
conformidade ao troço do IC35 e a Ligação à EN106 foi considerada não conforme, pelo 
facto de considerar a Comissão de Avaliação q
mais significativos que a solução do Estudo Prévio.
 
Importa também ainda referir que no Plano Diretor Municipal (PDM) de Penafiel, o 
corredor reservado para o IC35 constante da Carta de Condicionantes, corresponde a
corredor aprovado em 2003, sendo que a Ligação do Nó de Rans à EN106, apresenta 
contudo um diferente traçado na Carta de Ordenamento, fruto das inten
Câmara Municipal considera 
que é, no essencial, o traçado apresentado no 
 
As Cartas de Condicionantes e de Ordenamento são apresentadas no 
RECAPE, onde se procede à avaliação dos impactes do projeto.
 
 
 
 
2. DECISÃO DA DCAPE DE 2015 AO PROJETO DE EXECUÇ

PARA A LIGAÇÃO À EN106

Relativamente ao Projeto de Execução da Ligação à EN106
Desenho 484-REC-020-002
conformidade em 2015, a DCAPE 
que lhe deu parecer de desconformidade,
 

“(…) verifica-se que a Rotunda 3 e a Ligação 3.3 desenvolvem
em detrimento da Ligação 1 B do Estudo Prévio, aprovada pela DIA, que neste troço 
contemplava o aproveitamento
 
Verifica-se assim que as alterações inerentes 
3.3 implicam impactes negativos significativos, irreversíveis, sobre solos de elevada 
fertilidade e aptidão agrícola, de classe de capacidade de uso A
património de elevado valor, integrados na sua quase totalidade na RAN.

 
Verifica-se também, em termos de património, que:
 

• A Rotunda 3 e a Ligação 3.3 desenvolvem
Arqueológica da Lardosa 
existência na área do Mosteiro medieval de São Pedro da Lardosa.

• A Ligação 3.3 desenvolve
Vila Só (ocorrência patrimonial), consubstanciando um novo troço rod
envolvente da referida ocorrência, com implicações quanto ao seu enquadramento 
paisagístico e ambiente sonoro gerado.

• A Ligação 3.3 implica a destruição de duas das cinco casas que constituem o 
conjunto do Património dos Pobres (ocorrência patri
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Da DCAPE emitida em 15 de julho de 2015, e como também já referido, foi dada 
conformidade ao troço do IC35 e a Ligação à EN106 foi considerada não conforme, pelo 
facto de considerar a Comissão de Avaliação que a mesma induzia a impactes negativos 
mais significativos que a solução do Estudo Prévio. 

Importa também ainda referir que no Plano Diretor Municipal (PDM) de Penafiel, o 
corredor reservado para o IC35 constante da Carta de Condicionantes, corresponde a
corredor aprovado em 2003, sendo que a Ligação do Nó de Rans à EN106, apresenta 
contudo um diferente traçado na Carta de Ordenamento, fruto das inten
Câmara Municipal considera na atualidade mais adequadas ao ordenamento municipal e 

o traçado apresentado no Projeto de Execução em avaliação.

As Cartas de Condicionantes e de Ordenamento são apresentadas no 
RECAPE, onde se procede à avaliação dos impactes do projeto. 

DECISÃO DA DCAPE DE 2015 AO PROJETO DE EXECUÇ
PARA A LIGAÇÃO À EN106 

Relativamente ao Projeto de Execução da Ligação à EN106 
002-003 apresentado a seguir) sujeito a apreciação de 

a DCAPE então emitida em 15 de julho de 2015 (ver 
que lhe deu parecer de desconformidade, refere: 

se que a Rotunda 3 e a Ligação 3.3 desenvolvem-se sobre áreas agrícolas, 
em detrimento da Ligação 1 B do Estudo Prévio, aprovada pela DIA, que neste troço 
contemplava o aproveitamento da via existente. 

se assim que as alterações inerentes à implantação da Rotunda 3 e da Ligação 
3.3 implicam impactes negativos significativos, irreversíveis, sobre solos de elevada 
fertilidade e aptidão agrícola, de classe de capacidade de uso A, considerados como um 
património de elevado valor, integrados na sua quase totalidade na RAN.

se também, em termos de património, que: 

A Rotunda 3 e a Ligação 3.3 desenvolvem-se dentro da Área de Sensibilidade 
Arqueológica da Lardosa - Zona com potencial arqueológico, face a provável 
existência na área do Mosteiro medieval de São Pedro da Lardosa.

A Ligação 3.3 desenvolve-se na sua quase totalidade dentro da zona de proteção da 
Vila Só (ocorrência patrimonial), consubstanciando um novo troço rod
envolvente da referida ocorrência, com implicações quanto ao seu enquadramento 
paisagístico e ambiente sonoro gerado. 

A Ligação 3.3 implica a destruição de duas das cinco casas que constituem o 
conjunto do Património dos Pobres (ocorrência patrimonial). 

 

 

Capítulo II 
julho 2020 

11

Da DCAPE emitida em 15 de julho de 2015, e como também já referido, foi dada 
conformidade ao troço do IC35 e a Ligação à EN106 foi considerada não conforme, pelo 

ue a mesma induzia a impactes negativos 

Importa também ainda referir que no Plano Diretor Municipal (PDM) de Penafiel, o 
corredor reservado para o IC35 constante da Carta de Condicionantes, corresponde ao 
corredor aprovado em 2003, sendo que a Ligação do Nó de Rans à EN106, apresenta 
contudo um diferente traçado na Carta de Ordenamento, fruto das intenções que a 

mais adequadas ao ordenamento municipal e 
de Execução em avaliação. 

As Cartas de Condicionantes e de Ordenamento são apresentadas no Anexo 4 do 

DECISÃO DA DCAPE DE 2015 AO PROJETO DE EXECUÇÃO ENTREGUE 

 (ver traçado no  
sujeito a apreciação de 

emitida em 15 de julho de 2015 (ver Anexo 1), e 

se sobre áreas agrícolas, 
em detrimento da Ligação 1 B do Estudo Prévio, aprovada pela DIA, que neste troço 

implantação da Rotunda 3 e da Ligação 
3.3 implicam impactes negativos significativos, irreversíveis, sobre solos de elevada 

, considerados como um 
património de elevado valor, integrados na sua quase totalidade na RAN. 

se dentro da Área de Sensibilidade 
potencial arqueológico, face a provável 

existência na área do Mosteiro medieval de São Pedro da Lardosa. 

se na sua quase totalidade dentro da zona de proteção da 
Vila Só (ocorrência patrimonial), consubstanciando um novo troço rodoviário na 
envolvente da referida ocorrência, com implicações quanto ao seu enquadramento 

A Ligação 3.3 implica a destruição de duas das cinco casas que constituem o 



 
 

Capítulo II 
julho 2020 

12

 
 

Saliente-se ainda que a solução do Projeto de Execução contraria o preconizado na DIA
para o conjunto do Património dos Pobres, que determina o afastamento do traçado ao
referido património e que poderá revelar
sensibilidade arqueológica da Lardosa.
 
A inserção da Rotunda 3 implica ainda a ripagem do traçado da Ligação 2.1 para a zona
central da Quinta do Ameal, desenvolvendo
agrícola, em detrimento do traçado do 
orla da área florestal, induzindo uma maior afetação de uma área de eucaliptal.
 
No que concerne ao fator património cultural, a referida alteração induz impactes negativos 
acrescidos quando comparada com a 
se desenvolver entre a matriz agrícola e o edificado da Quinta do Ameal, a qual constitui 
um conjunto com alguma relevância no que respeita aos assentos agrícolas daquela 
região, encontrando-se em plena ativ
para a valorização da Paisagem.
 
Assim, verifica-se que o Projeto de Execução apresentado para a Ligação a EN106 
(Ligação 2.1 e Ligação 3.3) induz impactes negativos significativos que não ocorriam com 
a solução aprovada em sede de Estudo Prévio (Ligação IB), decorrentes nomeadamente 
da inserção da Rotunda 3 e de um novo troço rodoviário (Ligação 3.3), não previstos 
inicialmente, Nesse sentido, emite
apresentado para a ligação à EN106. (…)”

 
 
 
Para enquadramento e compreensão da situação, n
Projeto de Execução então apresentado
Prévio, e ainda o corredor que 
bem com o traçado que a autarquia propõe para a Ligação à EN106 e que consta por 
isso da Carta de Ordenamento do PDM, sendo coincidente com o projeto de execução 
que se propõe com término na EN106.
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se ainda que a solução do Projeto de Execução contraria o preconizado na DIA
para o conjunto do Património dos Pobres, que determina o afastamento do traçado ao
referido património e que poderá revelar-se muito impactante no que resp
sensibilidade arqueológica da Lardosa. 

A inserção da Rotunda 3 implica ainda a ripagem do traçado da Ligação 2.1 para a zona
central da Quinta do Ameal, desenvolvendo-se assim predominantemente em área
agrícola, em detrimento do traçado do Estudo Prévio que se desenvolvia mais próximo
orla da área florestal, induzindo uma maior afetação de uma área de eucaliptal.

No que concerne ao fator património cultural, a referida alteração induz impactes negativos 
acrescidos quando comparada com a solução do Estudo Prévio, destacando
se desenvolver entre a matriz agrícola e o edificado da Quinta do Ameal, a qual constitui 
um conjunto com alguma relevância no que respeita aos assentos agrícolas daquela 

se em plena atividade, e representando um contributo muito relevante 
para a valorização da Paisagem. 

se que o Projeto de Execução apresentado para a Ligação a EN106 
(Ligação 2.1 e Ligação 3.3) induz impactes negativos significativos que não ocorriam com 

solução aprovada em sede de Estudo Prévio (Ligação IB), decorrentes nomeadamente 
da inserção da Rotunda 3 e de um novo troço rodoviário (Ligação 3.3), não previstos 
inicialmente, Nesse sentido, emite-se decisão de não conformidade ao projeto 

ara a ligação à EN106. (…)” 

Para enquadramento e compreensão da situação, na FIG. II. 2 apresenta
apresentado (e que se mantém) versus o traçado do Estudo 

, e ainda o corredor que consta da Carta de Condicionantes do PDM de Penafiel, 
bem com o traçado que a autarquia propõe para a Ligação à EN106 e que consta por 
isso da Carta de Ordenamento do PDM, sendo coincidente com o projeto de execução 

na EN106. 
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se ainda que a solução do Projeto de Execução contraria o preconizado na DIA 
para o conjunto do Património dos Pobres, que determina o afastamento do traçado ao 

se muito impactante no que respeita a área de 

A inserção da Rotunda 3 implica ainda a ripagem do traçado da Ligação 2.1 para a zona 
se assim predominantemente em área 

Estudo Prévio que se desenvolvia mais próximo da 
orla da área florestal, induzindo uma maior afetação de uma área de eucaliptal. 

No que concerne ao fator património cultural, a referida alteração induz impactes negativos 
solução do Estudo Prévio, destacando-se facto de 

se desenvolver entre a matriz agrícola e o edificado da Quinta do Ameal, a qual constitui 
um conjunto com alguma relevância no que respeita aos assentos agrícolas daquela 

idade, e representando um contributo muito relevante 

se que o Projeto de Execução apresentado para a Ligação a EN106 
(Ligação 2.1 e Ligação 3.3) induz impactes negativos significativos que não ocorriam com 

solução aprovada em sede de Estudo Prévio (Ligação IB), decorrentes nomeadamente 
da inserção da Rotunda 3 e de um novo troço rodoviário (Ligação 3.3), não previstos 

se decisão de não conformidade ao projeto 

-se o traçado do 
o traçado do Estudo 

consta da Carta de Condicionantes do PDM de Penafiel, 
bem com o traçado que a autarquia propõe para a Ligação à EN106 e que consta por 
isso da Carta de Ordenamento do PDM, sendo coincidente com o projeto de execução 
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FIG. II. 2 – Traçado Estudo Prévio versus Projeto Projeto de Execução. Corredores do PDM (Carta de Condicionantes e Carta de Ordenamento)
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. Corredores do PDM (Carta de Condicionantes e Carta de Ordenamento) 
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3. AS RAZÕES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS AO TRAÇADO DA LIGAÇÃO À 

EN106 EM PROJETO DE EXECUÇÃO E QUE JUSTIFICAM O PROJETO 
APRESENTADO EM 2015 E QUE SE MANTÊM

Nesta sequência e face à decisão da CA, importa assim e desde já justificar as alterações 
efetuadas ao estudo prévio e que justificam o traçado apresentado em projet
execução (ver FIG. II. 2).  
 
Assim e de uma forma sistematizada, refere
 

• No Estudo Prévio, para o lanço do IC35, entre o Nó de Penafiel Sul (EN15) e o Nó 
de Rans, estava associado um TMDA de 18084 veículos e entre o Nó de 
No de Cabeça Santa, imediatamente a seguir, estava previsto um TMDA de 17791 
veículos, ambos para o ano de início de exploração 

• A solução aprovada em Estudo Prévio tinha continuidade até Entre
a mesma constituída, para além 
troço a sul do Nó de Rans (Nó de Cabeça Santa, Nó de Rio de Moinhos e Nó de 
Entre-os-Rios); 

• Neste âmbito, a Ligação associada ao Nó de Rans foi 
TMDA da ordem dos 700 veículos/dia (70
diretamente à EM589-1, por meio de um entroncamento, permitindo para nascente 
o acesso ao centro de Rans, e para poente a ligação à EN106 (cerca do 
km 30+400), através da 
neste trecho uma zona urbana, numa extensão de cerca de 150 m;

• Como já referido, devido à desfavorável conjuntura económica em que o país 
entretanto entrou, o projeto de execução do IC35 só foi retomado em 2014 e foi 
decidido fasear a construção
lugar com o troço considerado mais premente, designadamente o troço entre a 
EN15 e o Nó de Rans, em Moinho de Moinhos
a partir desse nó; 

• Assim, atendendo a que não há, num 
executar o trecho seguinte 
EN15 e o Nó de Rans, obriga à construção de uma solução que dê resposta às 
necessidades de Ligação à E
IC35; 

• Quando o projeto do IC35, entre a EN15 e a EN106
2014, foi revisto o Estudo de Tráfego, obtendo
tráfego mais modestas (de 6858 
exploração 7, face aos 18

Estes valores conduziram assim 
projetar, tendo-se designadamente reduzido o Perfil Transversal T
do IC35 para 1x2 vias, pre
características geométricas compatíveis com a velocidade base de 90 km/h; 
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AS RAZÕES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS AO TRAÇADO DA LIGAÇÃO À 
N106 EM PROJETO DE EXECUÇÃO E QUE JUSTIFICAM O PROJETO 

APRESENTADO EM 2015 E QUE SE MANTÊM 

Nesta sequência e face à decisão da CA, importa assim e desde já justificar as alterações 
efetuadas ao estudo prévio e que justificam o traçado apresentado em projet

Assim e de uma forma sistematizada, refere-se: 

No Estudo Prévio, para o lanço do IC35, entre o Nó de Penafiel Sul (EN15) e o Nó 
de Rans, estava associado um TMDA de 18084 veículos e entre o Nó de 
No de Cabeça Santa, imediatamente a seguir, estava previsto um TMDA de 17791 
veículos, ambos para o ano de início de exploração – 2005; 

A solução aprovada em Estudo Prévio tinha continuidade até Entre
a mesma constituída, para além do Nó de Rans, por mais 3 nós desnivelados, no 
troço a sul do Nó de Rans (Nó de Cabeça Santa, Nó de Rio de Moinhos e Nó de 

Neste âmbito, a Ligação associada ao Nó de Rans foi então dimensionada para um 
TMDA da ordem dos 700 veículos/dia (70 veículos/h na hora de ponta) e ligava 

1, por meio de um entroncamento, permitindo para nascente 
o acesso ao centro de Rans, e para poente a ligação à EN106 (cerca do 
km 30+400), através da referida EM589-1 (atual Rua de S. Miguel
neste trecho uma zona urbana, numa extensão de cerca de 150 m; 

evido à desfavorável conjuntura económica em que o país 
entrou, o projeto de execução do IC35 só foi retomado em 2014 e foi 

fasear a construção em trechos, tendo-se optado por prosseguir, em 1º 
lugar com o troço considerado mais premente, designadamente o troço entre a 

, em Moinho de Moinhos, assegurando uma ligação à EN106 

Assim, atendendo a que não há, num horizonte de curto prazo, perspetivas de 
seguinte do IC35, verifica-se que a execução do 1º 

EN15 e o Nó de Rans, obriga à construção de uma solução que dê resposta às 
de Ligação à EN106, em Rans, até à execução do trecho restante

Quando o projeto do IC35, entre a EN15 e a EN106 em Rans, foi retomado em 
2014, foi revisto o Estudo de Tráfego, obtendo-se agora estimativas de valores de 
tráfego mais modestas (de 6858 veículos de TMDA, para o ano de início 

, face aos 18 804 veículos da fase de Estudo Prévio). 

Estes valores conduziram assim a que se repensassem as caraterísticas da via a 
se designadamente reduzido o Perfil Transversal T

do IC35 para 1x2 vias, preconizando ligações de nível, do tipo giratório, e adotando 
características geométricas compatíveis com a velocidade base de 90 km/h; 

 

 

Penafiel (EN15) / Nó de Rans – Ligação à EN106 
Volume 2 – Relatório Base 

Rev.01 

AS RAZÕES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS AO TRAÇADO DA LIGAÇÃO À 
N106 EM PROJETO DE EXECUÇÃO E QUE JUSTIFICAM O PROJETO 

Nesta sequência e face à decisão da CA, importa assim e desde já justificar as alterações 
efetuadas ao estudo prévio e que justificam o traçado apresentado em projeto de 

No Estudo Prévio, para o lanço do IC35, entre o Nó de Penafiel Sul (EN15) e o Nó 
de Rans, estava associado um TMDA de 18084 veículos e entre o Nó de Rans e o 
No de Cabeça Santa, imediatamente a seguir, estava previsto um TMDA de 17791 

A solução aprovada em Estudo Prévio tinha continuidade até Entre-os-Rios, sendo 
do Nó de Rans, por mais 3 nós desnivelados, no 

troço a sul do Nó de Rans (Nó de Cabeça Santa, Nó de Rio de Moinhos e Nó de 

dimensionada para um 
veículos/h na hora de ponta) e ligava 

1, por meio de um entroncamento, permitindo para nascente 
o acesso ao centro de Rans, e para poente a ligação à EN106 (cerca do  

Rua de S. Miguel), atravessando 

evido à desfavorável conjuntura económica em que o país 
entrou, o projeto de execução do IC35 só foi retomado em 2014 e foi 

se optado por prosseguir, em 1º 
lugar com o troço considerado mais premente, designadamente o troço entre a 

, assegurando uma ligação à EN106 

horizonte de curto prazo, perspetivas de 
1º trecho, entre a 

EN15 e o Nó de Rans, obriga à construção de uma solução que dê resposta às 
do trecho restante do 

, foi retomado em 
se agora estimativas de valores de 

de TMDA, para o ano de início de 

que se repensassem as caraterísticas da via a 
ipo da plena via 

conizando ligações de nível, do tipo giratório, e adotando 
características geométricas compatíveis com a velocidade base de 90 km/h;  
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• No caso específico da Ligação à EN106, esta teve necessariamente que ser 

projetada atendendo a que irá ser utilizada po
com origem no IC35 (considerando
tráfego que utilizará a
ou seja, por cerca de 6858 veículos/dia no ano de início 
700 veículos /dia, previstos em Estudo Prévio
valor significa cerca de 685 veículos/hora, ou seja cerca de 11,4 veículos/min, que 
se destinarão preferencialmente à EN106;

• A adoção da solução aprovad
EM589-1, na realidade atual, implicaria
volume de tráfego na via municipal existente
urbano (Rua de São Miguel)
significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa 
interseção, quer na própria via municipal (atendendo ao seu modesto perfil 
transversal). Esta situação induziria ainda problemas de incumprimento da 
legislação de ruído de difícil
termos técnicos, dada a proximidade dos recetores sensíveis;

• A solução do Estudo Prévio 
tráfego proveniente do IC35, que se dest
através do cruzamento atual (localizado cerca do km 30+400), zona sinalizada 
como tendo problemas de segurança rodoviária, classificada inclusivamente, como 
ponto negro em term
estrada nacional é uma das vias com maior índice de sinistralidade, o que motivou 
à execução de intervenções recentes em vária
da EN106, através da criação de rotundas
também neste km 30+400, independentemente da aprovação ou não da Ligação do 
IC35 a Rans. 

 
Deste modo, e em resumo
apresentado anteriormente e que se mantém
 

- Os volumes de tráfego previstos
acedem aquele local após a construção da Ligação do IC35 à EN106, são 
significativamente superiores aos valores previstos no Estudo Prévio para a 
mesma ligação (respetivamente 6858

- Dimensão e capacidade das vias existentes
impreterível de construção da rotunda na EN106 por motivos de sinistralidade
nesta via, as vias que a 
Miguel) não têm dimensão e carac
tráfego induzido pelo IC35 (perfil transversal tipo a variar entre 5,5 a 6,0 
metros). Os quantitativos de tráfego em causa implicariam ainda sérias 
dificuldades designadamente na mistura d
trazendo dificuldades nos movimentos locais, 
de garantir a manutenção da acessibilidade às habitações existentes na 
envolvente da via. Destaca
garagens, de estacionamento localizado ao longo da via e mesmo de um 
parque infantil, localizado do lado esquerdo do EM589
4 pisos localizados na aproximação à EN106;
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No caso específico da Ligação à EN106, esta teve necessariamente que ser 
projetada atendendo a que irá ser utilizada por praticamente a totalidade do tráfego 
com origem no IC35 (considerando-se comparativamente pouco significativo o 
tráfego que utilizará a restante ligação a partir da Rotunda de Rans
ou seja, por cerca de 6858 veículos/dia no ano de início de exploração

previstos em Estudo Prévio. Em termos de ponta horária, este 
valor significa cerca de 685 veículos/hora, ou seja cerca de 11,4 veículos/min, que 
se destinarão preferencialmente à EN106; 

A adoção da solução aprovada em fase de Estudo Prévio, com ligação direta à 
1, na realidade atual, implicaria assim um acréscimo muito significativo no 

volume de tráfego na via municipal existente e que é atualmente um arruamento 
(Rua de São Miguel), induzindo uma consequentemente depreciação 

significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa 
interseção, quer na própria via municipal (atendendo ao seu modesto perfil 
transversal). Esta situação induziria ainda problemas de incumprimento da 

ão de ruído de difícil minimização, senão mesmo impossível, resolução em 
termos técnicos, dada a proximidade dos recetores sensíveis; 

do Estudo Prévio para ligação à EN106 implicaria ainda que a maioria do 
tráfego proveniente do IC35, que se destina à EN106, acedesse 
através do cruzamento atual (localizado cerca do km 30+400), zona sinalizada 
como tendo problemas de segurança rodoviária, classificada inclusivamente, como 
ponto negro em termos de sinistralidade rodoviária. De refe
estrada nacional é uma das vias com maior índice de sinistralidade, o que motivou 

e intervenções recentes em várias das interseções existentes ao longo 
através da criação de rotundas, situação que será sempre execut

também neste km 30+400, independentemente da aprovação ou não da Ligação do 

em resumo, a Ligação à EN106 constante do Projeto de Execução
anteriormente e que se mantém, foi condicionada por três grandes fatores:

Os volumes de tráfego previstos – os volumes de tráfego expectáveis, e que 
acedem aquele local após a construção da Ligação do IC35 à EN106, são 
significativamente superiores aos valores previstos no Estudo Prévio para a 
mesma ligação (respetivamente 6858 veículos/h vs. 700 veículos/h);

Dimensão e capacidade das vias existentes – Para além da necessidade 
impreterível de construção da rotunda na EN106 por motivos de sinistralidade

, as vias que a ela afluem, designadamente a EM
el) não têm dimensão e características geométricas para comportar o 

tráfego induzido pelo IC35 (perfil transversal tipo a variar entre 5,5 a 6,0 
metros). Os quantitativos de tráfego em causa implicariam ainda sérias 
dificuldades designadamente na mistura de tráfegos, de passagem e local, 

iculdades nos movimentos locais, e principalmente na necessidade 
de garantir a manutenção da acessibilidade às habitações existentes na 
envolvente da via. Destaca-se a existência de diversos acessos diretos a 

ragens, de estacionamento localizado ao longo da via e mesmo de um 
parque infantil, localizado do lado esquerdo do EM589-1, junto aos edifícios de 

lizados na aproximação à EN106; 
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No caso específico da Ligação à EN106, esta teve necessariamente que ser 
r praticamente a totalidade do tráfego 

se comparativamente pouco significativo o 
a partir da Rotunda de Rans para nascente), 

de exploração, face aos 
. Em termos de ponta horária, este 

valor significa cerca de 685 veículos/hora, ou seja cerca de 11,4 veículos/min, que 

a em fase de Estudo Prévio, com ligação direta à 
um acréscimo muito significativo no 
e que é atualmente um arruamento 

quentemente depreciação 
significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa 
interseção, quer na própria via municipal (atendendo ao seu modesto perfil 
transversal). Esta situação induziria ainda problemas de incumprimento da 

, senão mesmo impossível, resolução em 

para ligação à EN106 implicaria ainda que a maioria do 
ina à EN106, acedesse depois a essa via 

através do cruzamento atual (localizado cerca do km 30+400), zona sinalizada 
como tendo problemas de segurança rodoviária, classificada inclusivamente, como 

rir ainda que esta 
estrada nacional é uma das vias com maior índice de sinistralidade, o que motivou 

s das interseções existentes ao longo 
, situação que será sempre executada 

também neste km 30+400, independentemente da aprovação ou não da Ligação do 

a Ligação à EN106 constante do Projeto de Execução 
, foi condicionada por três grandes fatores: 

os volumes de tráfego expectáveis, e que 
acedem aquele local após a construção da Ligação do IC35 à EN106, são 
significativamente superiores aos valores previstos no Estudo Prévio para a 

700 veículos/h); 

Para além da necessidade 
impreterível de construção da rotunda na EN106 por motivos de sinistralidade 

ela afluem, designadamente a EM589-1 (Rua de S. 
terísticas geométricas para comportar o 

tráfego induzido pelo IC35 (perfil transversal tipo a variar entre 5,5 a 6,0 
metros). Os quantitativos de tráfego em causa implicariam ainda sérias 

e tráfegos, de passagem e local, 
principalmente na necessidade 

de garantir a manutenção da acessibilidade às habitações existentes na 
se a existência de diversos acessos diretos a 

ragens, de estacionamento localizado ao longo da via e mesmo de um 
1, junto aos edifícios de 
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- A sinistralidade obs
construção de uma rotunda naquele local está prevista no âmbito do Programa 
de Intervenções de Segurança Rodoviária da 
segurança rodoviária esta rotunda 
encontra previsto 
viabilização ambiental da Ligação à EN106.

 

Foto 1 – Vista da EM 589-1, no sentido da EN106, onde é possível ver as caraterísticas da 
via e a sua ocupação envolvente.

Ligação em fase de Estudo Prévio, por meio de um entroncamento

 
 

Foto 2 – Vista da EM589-1, no sentido da EN106, 
anterior, onde é possível ver do lado esquerd
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observada no local de ligação à EN106 (km 30+4
construção de uma rotunda naquele local está prevista no âmbito do Programa 
de Intervenções de Segurança Rodoviária da IP. Assim, por motivos de 
segurança rodoviária esta rotunda será sempre implementada no

o término do projeto do IC35, independentemente da 
viabilização ambiental da Ligação à EN106. 

1, no sentido da EN106, onde é possível ver as caraterísticas da 
via e a sua ocupação envolvente. Corresponde à via em que se previa terminar o traçado da 

Ligação em fase de Estudo Prévio, por meio de um entroncamento

1, no sentido da EN106, um pouco mais a jusante da fotografia 
é possível ver do lado esquerdo um parque infantil e do lado direito a entra

da Quinta Vila Só 
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(km 30+400) – A 
construção de uma rotunda naquele local está prevista no âmbito do Programa 

. Assim, por motivos de 
implementada no local onde se 

do IC35, independentemente da 

 
1, no sentido da EN106, onde é possível ver as caraterísticas da 

ue se previa terminar o traçado da 
Ligação em fase de Estudo Prévio, por meio de um entroncamento 

 
um pouco mais a jusante da fotografia 

o um parque infantil e do lado direito a entrada 
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Foto 3 – Vista da EN106, no local de implantação da rotunda proposta para términus da 
Ligação à EN106, em fase de projeto de Execução

uma rotunda para diminuir a sinistralidade que aqui se verifica (ponto negro)

 
 
Cumpre ainda realçar que a solução do Projeto de Execução do IC35, e em particular o 
traçado da Ligação à EN106 foi desenvolvido em estreita articulação com a C.M. 
Penafiel, com a junta de Freguesia de Rans e com os proprietários das principais 
parcelas afetadas, como foi o caso da Quinta do Ameal
 
Esta articulação e concordância foi inclusivamente manifestada por escrito em março de 
2015 pela Câmara Municipal d
qualquer exposição de particulares ou de outros órgãos autárquicos locais em sede da 
Consulta Pública promovida no âmbito da verificação da 
Execução. Nomeadamente, de referir que
parecer da DCAPE e que será sempre interferida pela Ligação
do restabelecimento a efetuar entr
IP em articulação com os seus propriet
 
Importa também ainda referir e, como se apresenta na 
de Penafiel tem na Planta de 
ligação que é diferente do aprovado em Estudo Prévio (e que apenas se representa por 
isso na Planta de Condicionantes do PDM), o qual termina na EN106, no mesmo local 
que se propõe no projeto de execução. De facto, considera a autarquia que há que neste 
local eliminar o atual cru
transformando-o em rotunda e com isso obter
futura Zona Empresarial e Industrial (ZEI) de Galegos que a Câmara Municipal pretende 
implantar a poente da EN106.
 
Deste modo, justifica-se assim a alteraç
do Nó de Rans à EN106
EM589-1, como previsto no 
 
Quanto aos aspetos específicos da DCAPE relativamente ao projeto entr
apreciação e aos seus impactes, os mesmos são seguidamente analisados.
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Vista da EN106, no local de implantação da rotunda proposta para términus da 
, em fase de projeto de Execução e onde a IP terá sempre qu

uma rotunda para diminuir a sinistralidade que aqui se verifica (ponto negro)

que a solução do Projeto de Execução do IC35, e em particular o 
traçado da Ligação à EN106 foi desenvolvido em estreita articulação com a C.M. 
Penafiel, com a junta de Freguesia de Rans e com os proprietários das principais 
parcelas afetadas, como foi o caso da Quinta do Ameal.  

concordância foi inclusivamente manifestada por escrito em março de 
2015 pela Câmara Municipal de Penafiel (ver Anexo 2), não tendo sido registado 
qualquer exposição de particulares ou de outros órgãos autárquicos locais em sede da 
Consulta Pública promovida no âmbito da verificação da conformidade do Projeto de 

Nomeadamente, de referir que, em relação à Quinta do Ameal, referida no 
e que será sempre interferida pela Ligação, a definição do traçado e 

do restabelecimento a efetuar entre os dois lados da propriedade, foi desenvolvida pela 
IP em articulação com os seus proprietários, como mais à frente se enquadra.

Importa também ainda referir e, como se apresenta na FIG. II. 2, que a Câmara Municipal 
de Penafiel tem na Planta de Ordenamento do PDM, um traçado proposto para esta 

do aprovado em Estudo Prévio (e que apenas se representa por 
isso na Planta de Condicionantes do PDM), o qual termina na EN106, no mesmo local 
que se propõe no projeto de execução. De facto, considera a autarquia que há que neste 
local eliminar o atual cruzamento por ser um ponto de elevada sinistralidade, 

o em rotunda e com isso obter-se também uma ligação adequada da 
futura Zona Empresarial e Industrial (ZEI) de Galegos que a Câmara Municipal pretende 
implantar a poente da EN106. 

se assim a alteração introduzida quanto ao facto da Ligação 
Nó de Rans à EN106 ter agora efetivamente término na EN106 e não na 

como previsto no Estudo Prévio.  

Quanto aos aspetos específicos da DCAPE relativamente ao projeto entr
apreciação e aos seus impactes, os mesmos são seguidamente analisados.
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Vista da EN106, no local de implantação da rotunda proposta para términus da 

e onde a IP terá sempre que implantar 
uma rotunda para diminuir a sinistralidade que aqui se verifica (ponto negro) 

que a solução do Projeto de Execução do IC35, e em particular o 
traçado da Ligação à EN106 foi desenvolvido em estreita articulação com a C.M. de 
Penafiel, com a junta de Freguesia de Rans e com os proprietários das principais 

concordância foi inclusivamente manifestada por escrito em março de 
, não tendo sido registado 

qualquer exposição de particulares ou de outros órgãos autárquicos locais em sede da 
onformidade do Projeto de 

, em relação à Quinta do Ameal, referida no 
, a definição do traçado e 

foi desenvolvida pela 
ários, como mais à frente se enquadra. 

, que a Câmara Municipal 
do PDM, um traçado proposto para esta 

do aprovado em Estudo Prévio (e que apenas se representa por 
isso na Planta de Condicionantes do PDM), o qual termina na EN106, no mesmo local 
que se propõe no projeto de execução. De facto, considera a autarquia que há que neste 

zamento por ser um ponto de elevada sinistralidade, 
se também uma ligação adequada da 

futura Zona Empresarial e Industrial (ZEI) de Galegos que a Câmara Municipal pretende 

introduzida quanto ao facto da Ligação 
na EN106 e não na  

Quanto aos aspetos específicos da DCAPE relativamente ao projeto entregue para 
apreciação e aos seus impactes, os mesmos são seguidamente analisados. 
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4. ANÁLISE E ESCLARECIMENTO DAS SITUAÇÕES PARTICULARES 

INVOCADAS NA DCAPE PARA A NÃO 
LIGAÇÃO À EN106 

De acordo com o parecer da 
invocadas para a não conformidade do Projeto de Execução da Ligação à EN106 
baseiam-se na existência de impactes negativos significativos, 
em dois pontos específicos: 
 

• A introdução de impactes negativos 
elevada fertilidade e aptidão agrícola (…),
na sua quase totalidade na RAN

• Questões no âmbito do Património Cultural respeitante à Área de Sensibilidade 
Arqueológica da Lardosa, zona de proteção de Vila Só e Quinta do Ameal. 

 
Sobre estas questões esclarece
adotados no Projeto de Execução 
impactes: 
 
 

 Impactes sobre áreas de RAN
 
Neste âmbito, e de acordo com 
Prévio e o Projeto de Execução 
aumento da área da RAN afetada
decorre em grande parte da área de ocupação dos 
Prévio, não tinham sido ainda definidos, pois como se verifica do desenho, em termos de 
extensão, a área de RAN atravessada é semelhante e o acréscimo a partir da R
é marginal à área de RAN existente
decorrentes dos fatores indicados anteriormente, 
inclusão da Rotunda 3 e Ligação 3.3 para estender o traçado até à EN106.
 
Todavia, as áreas envolvidas são em ambos os casos de reduzida dimensão em termos 
absolutos (1,9 ha no Estudo Prévio e 
traçado do Projeto de Execução foi posicionado em articulação com os proprietários, 
caso da Quinta do Ameal e na zona de acréscimo da extensão de traçado pela inclusão 
da Rotunda 3 e Ligação 3.3, o mesmo foi posicionado na extrema 
encostado ao muro da Quinta Vila Só
zona de RAN. 
 
É também ainda de realçar o caso da Quinta do Ameal e contrariamente ao mencionado 
no parecer da Comissão de Avaliação e elencado na proposta de DCAPE, onde a 
ripagem do traçado da Ligação dividiu efetivamente a propriedade em duas partes, mas o 
que permitiu assegurar aos proprietários (e em concordância dos mesmos) duas áreas de 
exploração viável, mantendo-se grande parte da área de vinha. 
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ANÁLISE E ESCLARECIMENTO DAS SITUAÇÕES PARTICULARES 
INVOCADAS NA DCAPE PARA A NÃO CONFORMIDADE DO PROJETO DA 

De acordo com o parecer da DCAPE, que se transcreveu no Ponto 2, a
invocadas para a não conformidade do Projeto de Execução da Ligação à EN106 

existência de impactes negativos significativos, que se podem explicitar 

A introdução de impactes negativos significativos, irreversíveis, sobre os solos de 
elevada fertilidade e aptidão agrícola (…), entre a Rotunda 3 e a EN106, 
na sua quase totalidade na RAN; 

Questões no âmbito do Património Cultural respeitante à Área de Sensibilidade 
da Lardosa, zona de proteção de Vila Só e Quinta do Ameal. 

Sobre estas questões esclarece-se a situação em cada uma delas e os cuidados 
adotados no Projeto de Execução que pretenderam uma efetiva minimização de 

Impactes sobre áreas de RAN 

, e de acordo com a representação que se faz dos traçados do 
Execução sobre as áreas de RAN (FIG. II. 3), existe de facto um 

aumento da área da RAN afetada, mas que é mínimo (2,6 ha face a 1,9
decorre em grande parte da área de ocupação dos restabelecimentos 

não tinham sido ainda definidos, pois como se verifica do desenho, em termos de 
extensão, a área de RAN atravessada é semelhante e o acréscimo a partir da R
é marginal à área de RAN existente. Este acréscimo resulta de necessidades técnicas 
decorrentes dos fatores indicados anteriormente, no Ponto 3 e que se traduzem na

o da Rotunda 3 e Ligação 3.3 para estender o traçado até à EN106.

s áreas envolvidas são em ambos os casos de reduzida dimensão em termos 
ha no Estudo Prévio e 2,6 ha no Projeto de Execução), sendo que o 

traçado do Projeto de Execução foi posicionado em articulação com os proprietários, 
Ameal e na zona de acréscimo da extensão de traçado pela inclusão 

da Rotunda 3 e Ligação 3.3, o mesmo foi posicionado na extrema 
encostado ao muro da Quinta Vila Só, pelo que é assim uma afetação marginal dessa 

de realçar o caso da Quinta do Ameal e contrariamente ao mencionado 
no parecer da Comissão de Avaliação e elencado na proposta de DCAPE, onde a 
ripagem do traçado da Ligação dividiu efetivamente a propriedade em duas partes, mas o 

s proprietários (e em concordância dos mesmos) duas áreas de 
se grande parte da área de vinha.  
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ANÁLISE E ESCLARECIMENTO DAS SITUAÇÕES PARTICULARES 
DO PROJETO DA 

creveu no Ponto 2, as razões 
invocadas para a não conformidade do Projeto de Execução da Ligação à EN106 

que se podem explicitar 

significativos, irreversíveis, sobre os solos de 
entre a Rotunda 3 e a EN106, integrados 

Questões no âmbito do Património Cultural respeitante à Área de Sensibilidade 
da Lardosa, zona de proteção de Vila Só e Quinta do Ameal.  

se a situação em cada uma delas e os cuidados 
que pretenderam uma efetiva minimização de 

a representação que se faz dos traçados do Estudo 
, existe de facto um 

, mas que é mínimo (2,6 ha face a 1,9 ha) e que 
que, em Estudo 

não tinham sido ainda definidos, pois como se verifica do desenho, em termos de 
extensão, a área de RAN atravessada é semelhante e o acréscimo a partir da Rotunda 3 

acréscimo resulta de necessidades técnicas 
no Ponto 3 e que se traduzem na 

o da Rotunda 3 e Ligação 3.3 para estender o traçado até à EN106. 

s áreas envolvidas são em ambos os casos de reduzida dimensão em termos 
ha no Projeto de Execução), sendo que o 

traçado do Projeto de Execução foi posicionado em articulação com os proprietários, 
Ameal e na zona de acréscimo da extensão de traçado pela inclusão 

da propriedade 
, pelo que é assim uma afetação marginal dessa 

de realçar o caso da Quinta do Ameal e contrariamente ao mencionado 
no parecer da Comissão de Avaliação e elencado na proposta de DCAPE, onde a 
ripagem do traçado da Ligação dividiu efetivamente a propriedade em duas partes, mas o 

s proprietários (e em concordância dos mesmos) duas áreas de 
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FIG. II. 3 – Extrato da Carta da RAN 
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Tal não acontecia com o traçado do Estudo Prévio o qual provo
sobrantes de exploração inviável, como é possível aferir pela planta de sobreposição 
Estudo Prévio vs. Projeto de Execução na 
 

FIG. II. 4 – Extrato da Planta Cad

 
 
Nesta FIG. II. 4 e como se verifica do levantamento cadastral desta zona, as parcelas 
59.1, 59.2, 59.3 e 60 pertencem a um único proprietár
situação foi tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e implantação da 
PS4 / Restabelecimento 5, que inicialmente dividia esse conjunto parcelar em quatro 
partes, situação indesejada por parte do proprietário e conf
consta por isso no Projeto de Expropriações. 
 
O projeto do traçado da Ligação incluiu ainda uma solução consensual para as 
acessibilidades das duas parcelas criadas, uma delas de uso exclusivo da Quinta 
Ameal – a PH L2.1-2 (com 2,5 m x 2,5 m) e outra de restabelecimento do caminho 
público existente (Restabelecimento 5 / PS4). Acresce que a solução do Estudo Prévio 
não contemplava o restabelecimento do caminho, facto que teria sempre de ser 
considerado no âmbito do projeto de
comparado diretamente com a solução agora apresentada, naturalmente com maior 
afetação pela inclusão dos restabelecimentos. 
  

Quinta do 
Ameal 
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Tal não acontecia com o traçado do Estudo Prévio o qual provocaria parcelas agrícolas 
sobrantes de exploração inviável, como é possível aferir pela planta de sobreposição 

. Projeto de Execução na FIG. II. 4.  

Extrato da Planta Cadastral (Desenho n.º 484_PE_110_CAD_001_002_02
da Quinta do Ameal 

e como se verifica do levantamento cadastral desta zona, as parcelas 
59.1, 59.2, 59.3 e 60 pertencem a um único proprietário (Quinta do Ameal) e essa 
situação foi tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e implantação da 
PS4 / Restabelecimento 5, que inicialmente dividia esse conjunto parcelar em quatro 
partes, situação indesejada por parte do proprietário e conforme então manifestou à IP e 
consta por isso no Projeto de Expropriações.  

O projeto do traçado da Ligação incluiu ainda uma solução consensual para as 
acessibilidades das duas parcelas criadas, uma delas de uso exclusivo da Quinta 

(com 2,5 m x 2,5 m) e outra de restabelecimento do caminho 
público existente (Restabelecimento 5 / PS4). Acresce que a solução do Estudo Prévio 
não contemplava o restabelecimento do caminho, facto que teria sempre de ser 
considerado no âmbito do projeto de execução, pelo que o mesmo não poderá ser 
comparado diretamente com a solução agora apresentada, naturalmente com maior 
afetação pela inclusão dos restabelecimentos.  
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caria parcelas agrícolas 
sobrantes de exploração inviável, como é possível aferir pela planta de sobreposição 

 

Desenho n.º 484_PE_110_CAD_001_002_02) na zona 

e como se verifica do levantamento cadastral desta zona, as parcelas 
io (Quinta do Ameal) e essa 

situação foi tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e implantação da 
PS4 / Restabelecimento 5, que inicialmente dividia esse conjunto parcelar em quatro 

orme então manifestou à IP e 

O projeto do traçado da Ligação incluiu ainda uma solução consensual para as 
acessibilidades das duas parcelas criadas, uma delas de uso exclusivo da Quinta do 

(com 2,5 m x 2,5 m) e outra de restabelecimento do caminho 
público existente (Restabelecimento 5 / PS4). Acresce que a solução do Estudo Prévio 
não contemplava o restabelecimento do caminho, facto que teria sempre de ser 

execução, pelo que o mesmo não poderá ser 
comparado diretamente com a solução agora apresentada, naturalmente com maior 
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 Área de Sensibilidade Arqueológica da Lardosa

 
A interferência com esta área 
km 0+163 da Ligação 3.3, tratando
provável existência na área de ruínas soterradas do Mosteiro de Lardosa.
 
A interferência regista-se na periferia sul da vasta área 
poderão encontrar e não no centro da área de sensibilidade arqueológica
 

FIG. II. 5 – Excerto da planta que consta do relatório patrimonial 
apresentado no anterior RECAPE, 

 
 
Acresce que, a zona em causa foi objeto de prospeção sistemática, apresentando boa 
visibilidade, conforme relatório arqueológico, e nada foi detetado, o 
da IP injustifica as objeções levantadas.
 
Independentemente de tudo o referido e de forma preventiva, o projeto englobou também 
medidas minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: 
atenção no âmbito da imp
sendo que o surgimento de vestígios arqueológicos in situ levará à imediata 
implementação de um programa de sondagens e/ou escavação arqueológica.”
 
Estas medidas mantêm-se no atual RECAPE.
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Área de Sensibilidade Arqueológica da Lardosa 

A interferência com esta área regista-se entre o km 1+000 da Ligação 2.1 e o 
0+163 da Ligação 3.3, tratando-se de uma zona com potencial arqueológico, face à 

provável existência na área de ruínas soterradas do Mosteiro de Lardosa.

se na periferia sul da vasta área onde essas mesmas ruínas se 
poderão encontrar e não no centro da área de sensibilidade arqueológica

Excerto da planta que consta do relatório patrimonial do Projeto de Execu
apresentado no anterior RECAPE, com a definição da Área de Sensibilidade Arqueológica 

Lardosa 

Acresce que, a zona em causa foi objeto de prospeção sistemática, apresentando boa 
visibilidade, conforme relatório arqueológico, e nada foi detetado, o que em entendimento 
da IP injustifica as objeções levantadas. 

Independentemente de tudo o referido e de forma preventiva, o projeto englobou também 
medidas minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: “Área a ser tida em especial 

lementação do acompanhamento arqueológico da empreitada, 
sendo que o surgimento de vestígios arqueológicos in situ levará à imediata 
implementação de um programa de sondagens e/ou escavação arqueológica.”

se no atual RECAPE. 
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1+000 da Ligação 2.1 e o  
se de uma zona com potencial arqueológico, face à 

provável existência na área de ruínas soterradas do Mosteiro de Lardosa. 

onde essas mesmas ruínas se 
poderão encontrar e não no centro da área de sensibilidade arqueológica (FIG. II. 5).  

 
do Projeto de Execução, 

bilidade Arqueológica – 

Acresce que, a zona em causa foi objeto de prospeção sistemática, apresentando boa 
que em entendimento 

Independentemente de tudo o referido e de forma preventiva, o projeto englobou também 
“Área a ser tida em especial 

lementação do acompanhamento arqueológico da empreitada, 
sendo que o surgimento de vestígios arqueológicos in situ levará à imediata 
implementação de um programa de sondagens e/ou escavação arqueológica.”  
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 Zona de Proteção da Vila Só

 
No âmbito do Projeto de Execução, verifica
da Ligação 3.3, na área de proteção da Vila Só estabelecida
interferência no imóvel ou na sua área de proteção carece
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico, conforme n.º 3 do Artigo 51.º 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007.
 
Nesse âmbito, a IP desenvolv
da inserção do traçado na área de proteção de Vila Só
que a Câmara propõe no PDM passa também aqui,
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade tenha emitido 
parecer de concordância com a localização do traçado, o qual foi aprovado por 
unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer que se anexa 
(Anexo 2).  
 
Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a 
delimita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos 
normativos legais existentes. 
 

Foto 4 – Envolvente a Vila Só que incluía a zona de proteção definida em PDM
desenvolve-se à esquerda do muro que delim

afetação do terreno a poente que se integra em área de RAN

 
 
O projeto englobou ainda medidas minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: 
fase anterior à execução de qualquer atividade relacionada com a empreitad
implementado um programa de monitorização, quer das estruturas habitacionais quer do 
muro que as cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, 
complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventua
existentes, as quais para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de 
monitorização através da colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de 
fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da 
empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta.”
Esta situação mantém-se no atual RECAPE. 
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Vila Só 

do Projeto de Execução, verifica-se efetivamente a interferência
na área de proteção da Vila Só estabelecida em PDM, pelo que,

interferência no imóvel ou na sua área de proteção carece de parecer vinculativo da 
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico, conforme n.º 3 do Artigo 51.º 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007. 

desenvolveu todos os procedimentos legais tendentes à 
serção do traçado na área de proteção de Vila Só, tanto mais que o próprio traçado 

que a Câmara propõe no PDM passa também aqui, situação que levou
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade tenha emitido 

concordância com a localização do traçado, o qual foi aprovado por 
unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer que se anexa 

Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a 
lmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos 

 

 
Envolvente a Vila Só que incluía a zona de proteção definida em PDM

se à esquerda do muro que delimita a propriedade e minimiza também a 
afetação do terreno a poente que se integra em área de RAN

medidas minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: 
fase anterior à execução de qualquer atividade relacionada com a empreitad
implementado um programa de monitorização, quer das estruturas habitacionais quer do 
muro que as cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, 
complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventua
existentes, as quais para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de 
monitorização através da colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de 
fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da 

reitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta.”
se no atual RECAPE.  
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se efetivamente a interferência, ao km 0+100 
pelo que, qualquer 

de parecer vinculativo da 
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico, conforme n.º 3 do Artigo 51.º 

todos os procedimentos legais tendentes à aprovação 
, tanto mais que o próprio traçado 

situação que levou assim a que a 
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade tenha emitido 

concordância com a localização do traçado, o qual foi aprovado por 
unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer que se anexa ao RECAPE 

Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a 
lmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos 

 
Envolvente a Vila Só que incluía a zona de proteção definida em PDM. O traçado 

ita a propriedade e minimiza também a 
afetação do terreno a poente que se integra em área de RAN 

medidas minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: “Em 
fase anterior à execução de qualquer atividade relacionada com a empreitada, deverá ser 
implementado um programa de monitorização, quer das estruturas habitacionais quer do 
muro que as cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, 
complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente 
existentes, as quais para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de 
monitorização através da colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de 
fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da 

reitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta.”  
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Importa também destacar, e como é visível na 
Planta de Ordenamento do PDM, que o traçado que a autarquia propõe para a Ligação à 
EN106, e que é no essencial seguido, se desenvolve nesta mesma zona de proteção 
municipal, pelo que não há assim qualquer condicionante legal à implantação do traçado 
nesta zona. 
 
 

 Bairro do Património dos Pobres
 
A interferência registada com o bairro do Património dos Pobres,
em granito efetivamente não está alinhada com o disposto na DIA, não se registando o 
afastamento nela requerido e afetando duas das cinco edif
nenhuma é contudo habitada
 

Foto 5 – Bairro do Património dos Pobres, com 
na fotografia e da que lhe fica adjacente

 
Esta afetação é contudo inevit
enquadrou, e cujo traçado está devidamente enquadrado
 
Pese embora o sítio não tenha qualquer proteção patrimonial
também levado à Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, 
a qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de concordância com a l
do traçado (ver Anexo 2). 
 
Independentemente da descaraterização existente no bairro, de que se destacam anexos 
construídos sem qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e 
janelas em alumínio, entre diversos outros elementos,
minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: 
imóveis a demolir, através de memória descritiva, registo fotográfico exaustivo e 
elaboração de desenho técnico, nomeadamente, planta, alçados e cor
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, e como é visível na FIG. II. 6, onde se reproduz o extrato da 
ento do PDM, que o traçado que a autarquia propõe para a Ligação à 

EN106, e que é no essencial seguido, se desenvolve nesta mesma zona de proteção 
, pelo que não há assim qualquer condicionante legal à implantação do traçado 

o Património dos Pobres 

A interferência registada com o bairro do Património dos Pobres, constituído por 5 casas 
efetivamente não está alinhada com o disposto na DIA, não se registando o 

afastamento nela requerido e afetando duas das cinco edificações, sendo de referir que 
nenhuma é contudo habitada (Foto 5).  

do Património dos Pobres, com afetação da edificação visível em 1º plano 
na fotografia e da que lhe fica adjacente 

ão é contudo inevitável face ao término do projeto na EN106, como antes se 
enquadrou, e cujo traçado está devidamente enquadrado em PDM (ver 

não tenha qualquer proteção patrimonial, o assunto 
à Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, 

a qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de concordância com a l

Independentemente da descaraterização existente no bairro, de que se destacam anexos 
construídos sem qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e 
janelas em alumínio, entre diversos outros elementos, o projeto engloba medidas 
minimizadoras detalhadas, que se transcrevem: “Registo para memória futura dos 2 
imóveis a demolir, através de memória descritiva, registo fotográfico exaustivo e 
elaboração de desenho técnico, nomeadamente, planta, alçados e cortes.
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, onde se reproduz o extrato da 
ento do PDM, que o traçado que a autarquia propõe para a Ligação à 

EN106, e que é no essencial seguido, se desenvolve nesta mesma zona de proteção 
, pelo que não há assim qualquer condicionante legal à implantação do traçado 

constituído por 5 casas 
efetivamente não está alinhada com o disposto na DIA, não se registando o 

icações, sendo de referir que 

 
afetação da edificação visível em 1º plano 

do projeto na EN106, como antes se 
em PDM (ver FIG. II. 6).  

o assunto foi contudo 
à Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, 

a qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de concordância com a localização 

Independentemente da descaraterização existente no bairro, de que se destacam anexos 
construídos sem qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e 

o projeto engloba medidas 
“Registo para memória futura dos 2 

imóveis a demolir, através de memória descritiva, registo fotográfico exaustivo e 
tes. 
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FIG. II. 6 – Extrato da Planta 

IC35 – Penafiel (EN15) / Nó de Rans 

Planta de Ordenamento do PDM de Penafiel com a Zona de Proteção da Vila Só

 

Penafiel (EN15) / Nó de Rans – Ligação à EN106 
RECAPE – Volume 2 – Relatório Base 

Rev.01 

 
do PDM de Penafiel com a Zona de Proteção da Vila Só 
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Aos 2 imóveis que mais próximo se encontrarão da área da empreitada, em fase anterior 
à execução de qualquer atividade
programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico 
exaustivo, complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações 
eventualmente existentes em cada um dos imóveis, 
medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas 
mais significativas, de fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o 
método de trabalho da empreitada deverá ser 
deverá ser reposta.” 
 
Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Património do Pobres 
(Paróquia de Rans) não se opõe
IC35 e desta sua Ligação, e q
noutro local, das duas casas afetadas com as condições de habitabilidade que são 
necessárias nos dias de hoje e mantendo o modelo muito particular pelo uso das pedras 
de granito resultante da demo
mais uma medida do presente RECAPE. 
 
 
 

 Quinta do Ameal 
 
Importa aqui referir que na Quinta do Ameal, no âmbito dos estudos realizados, apenas 
foi atribuído relevo patrimonia
 
Os cerca de 100 m a que o portão, e a própria casa habitacional da Quinta, se encontram 
da área prevista para construção da Ligação à EN106
terreno e à falta de relevo da casa no panoram
da necessidade de se preconizar qualquer medida minimizadora referente ao imóve
causa. 
 
 
 

 Conclusão 
 
Pelo exposto anteriormente, 
salvaguardados os impactes no património cultural, tendo sido definidas medidas 
minimizadoras gerais e específicas por forma a salvaguardar as ocorrências identificadas, 
bem como qualquer eventual situação que ve
 
O acréscimo de áreas de RAN, que
mínimo e decorre da definição do projeto em fase de Projeto de Execução, com a 
definição dos restabelecimentos e do términ
EM589-1, para que a Ligação possa funcion
impactes sobre o quotidiano da população.
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Aos 2 imóveis que mais próximo se encontrarão da área da empreitada, em fase anterior 
à execução de qualquer atividade com ela relacionada, deverá ser implementado um 
programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico 
exaustivo, complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações 
eventualmente existentes em cada um dos imóveis, as quais para além de fotografadas e 
medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas 
mais significativas, de fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o 
método de trabalho da empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação 

referir que a entidade gestora deste Património do Pobres 
(Paróquia de Rans) não se opõe a esta afetação parcial, reconhecendo a necessidade do 
IC35 e desta sua Ligação, e que a indemnização a receber lhes irá permitir a construção, 
noutro local, das duas casas afetadas com as condições de habitabilidade que são 
necessárias nos dias de hoje e mantendo o modelo muito particular pelo uso das pedras 
de granito resultante da demolição controlada das casas afetadas, que constitui assim 
mais uma medida do presente RECAPE.  

Importa aqui referir que na Quinta do Ameal, no âmbito dos estudos realizados, apenas 
foi atribuído relevo patrimonial ao portão associado à Quinta. 

m a que o portão, e a própria casa habitacional da Quinta, se encontram 
da área prevista para construção da Ligação à EN106 (FIG. II. 7), aliados à orografia do 
terreno e à falta de relevo da casa no panorama agrícola da região, ditaram a inexistência 
da necessidade de se preconizar qualquer medida minimizadora referente ao imóve

Pelo exposto anteriormente, considera-se que se encontram devidamente 
actes no património cultural, tendo sido definidas medidas 

minimizadoras gerais e específicas por forma a salvaguardar as ocorrências identificadas, 
bem como qualquer eventual situação que venha a ocorrer na fase de obra. 

O acréscimo de áreas de RAN, que se verifica com o Projeto de Execução, é também 
mínimo e decorre da definição do projeto em fase de Projeto de Execução, com a 
definição dos restabelecimentos e do término que se terá que efetuar na EN106 e não na 

1, para que a Ligação possa funcionar de forma adequada e com menores 
impactes sobre o quotidiano da população. 

 

Capítulo II 
julho 2020 

27

Aos 2 imóveis que mais próximo se encontrarão da área da empreitada, em fase anterior 
com ela relacionada, deverá ser implementado um 

programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico 
exaustivo, complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações 

as quais para além de fotografadas e 
medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas 
mais significativas, de fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o 

alterado e no final da mesma a situação 

referir que a entidade gestora deste Património do Pobres 
a esta afetação parcial, reconhecendo a necessidade do 

ue a indemnização a receber lhes irá permitir a construção, 
noutro local, das duas casas afetadas com as condições de habitabilidade que são 
necessárias nos dias de hoje e mantendo o modelo muito particular pelo uso das pedras 

controlada das casas afetadas, que constitui assim 

Importa aqui referir que na Quinta do Ameal, no âmbito dos estudos realizados, apenas 

m a que o portão, e a própria casa habitacional da Quinta, se encontram 
, aliados à orografia do 

a agrícola da região, ditaram a inexistência 
da necessidade de se preconizar qualquer medida minimizadora referente ao imóvel em 

se que se encontram devidamente justificados e 
actes no património cultural, tendo sido definidas medidas 

minimizadoras gerais e específicas por forma a salvaguardar as ocorrências identificadas, 
nha a ocorrer na fase de obra.  

de Execução, é também 
mínimo e decorre da definição do projeto em fase de Projeto de Execução, com a 

na EN106 e não na 
ar de forma adequada e com menores 
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FIG. II. 7 – Quinta do Ameal 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL

A Ligação do IC35 entre o nó
concelho de Penafiel (sub
destinando-se a ligar o primeiro 
Execução (Penafiel (EN15) / Rans (EN106)
Penafiel, termina na designada Rotunda 2
sem qualquer ligação aprovada para poente com a rede viária existente
 
Este trecho do IC35 com cerca de 1,5
constituirá uma alternativa 
se mais especificamente junto do km 29
em estudo prévio se previa a passagem i
através de uma rotunda (Rotunda 2) 
existente, para nascente ao caminho municipal de acesso a Marecos
EN106, em Rans, cujo traç
contudo a ser aprovado no âmbito do processo de verificação de conformidade do projeto 
de execução a que o projeto foi anteriormente sujeito 
 
De facto, como já referido no 
para o projeto de execução do IC35 entre a EN15 e Rans e que incluiu esta Ligação à 
EN106, de modo a criar uma variante global a este trecho da estrada nacional, 
considerou que o projeto de execução da Ligação
a impactes negativos mais significativos que a solução do Estudo Prévio.
 
Considera contudo a IP e face ao contexto particular que este troço do IC35 assume e
devidamente apresentado e justificado no capítulo anter
execução que antes se propôs
da Ligação para o trafego que agora se prevê 
a concretização do IC35 em projeto de execução 
acrescidos no nível de serviço e na
 
Para isso houve assim que al
na EN106 (FIG. III. 1), com maior capacidade para r
estrada municipal antes prevista (EM589
Ligação e um posicionamento em cerca de metade do trajeto mais a nascente do que 
aquele que se propõe em 
volumes de trafego 10 vezes superio
eminentemente urbana e que entronca
2011 pela Autoridade Rodoviária Nacional
ter alguma intervenção adicional associada
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PÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

E ENQUADRAMENTO GERAL 

A Ligação do IC35 entre o nó de Rans e a EN106, em avaliação, 
(sub-região do Tâmega), freguesias de 

primeiro troço do IC35 com conformidade ambiental do 
Penafiel (EN15) / Rans (EN106)) à EN106, o qual partindo da EN15, 

designada Rotunda 2 junto a Moinho de Moinhos (
sem qualquer ligação aprovada para poente com a rede viária existente

com cerca de 1,5 km (mais cerca de 1,2 km da Ligação à EN106)
 ao troço mais congestionado desta estrada nacional

junto do km 29 da EN15, através de uma rotunda de nível, onde 
em estudo prévio se previa a passagem inferior do eixo do IC35 e termina no nó de Rans, 

(Rotunda 2) a partir da qual se efetua a ligação à rede viária 
para nascente ao caminho municipal de acesso a Marecos

EN106, em Rans, cujo traçado, correspondente ao projeto agora em análise,
no âmbito do processo de verificação de conformidade do projeto 

de execução a que o projeto foi anteriormente sujeito na sua globalidade

omo já referido no capítulo anterior, a DCAPE emitida em 1
para o projeto de execução do IC35 entre a EN15 e Rans e que incluiu esta Ligação à 

de modo a criar uma variante global a este trecho da estrada nacional, 
considerou que o projeto de execução da Ligação não estava conforme
a impactes negativos mais significativos que a solução do Estudo Prévio.

Considera contudo a IP e face ao contexto particular que este troço do IC35 assume e
apresentado e justificado no capítulo anterior, que o traçado do projeto de 

que antes se propôs, e que se mantém, é o único que permite o funcionamento 
da Ligação para o trafego que agora se prevê face ao contexto especifico assumido
a concretização do IC35 em projeto de execução e sem com isso vir a causar impactes 

viço e nas zonas atravessadas.  

que alterar o término da Ligação que se faz agora de forma direta 
, com maior capacidade para receber o trafego da Ligação

antes prevista (EM589-1) que associando um trajeto mais curto para a 
Ligação e um posicionamento em cerca de metade do trajeto mais a nascente do que 
aquele que se propõe em projeto de execução, implica contudo o descarregar de 
volumes de trafego 10 vezes superiores aos anteriormente previstos, numa via que é 
eminentemente urbana e que entronca depois num local da EN106 (

pela Autoridade Rodoviária Nacional como ponto de sinistralidade
ter alguma intervenção adicional associada.  
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, em avaliação, desenvolve-se no 
Penafiel e Rans, 

troço do IC35 com conformidade ambiental do Projeto de 
partindo da EN15, junto a 

nto a Moinho de Moinhos (FIG. III. 1), mas 
sem qualquer ligação aprovada para poente com a rede viária existente. 

km da Ligação à EN106) 
desta estrada nacional, iniciando-

através de uma rotunda de nível, onde 
nferior do eixo do IC35 e termina no nó de Rans, 

efetua a ligação à rede viária 
para nascente ao caminho municipal de acesso a Marecos e para poente à 

dente ao projeto agora em análise, não veio 
no âmbito do processo de verificação de conformidade do projeto 

na sua globalidade em 2015. 

5 de julho de 2015, 
para o projeto de execução do IC35 entre a EN15 e Rans e que incluiu esta Ligação à 

de modo a criar uma variante global a este trecho da estrada nacional, 
não estava conforme a DIA, induzindo 

a impactes negativos mais significativos que a solução do Estudo Prévio. 

Considera contudo a IP e face ao contexto particular que este troço do IC35 assume e, já 
ior, que o traçado do projeto de 

que permite o funcionamento 
face ao contexto especifico assumido para 

m com isso vir a causar impactes 

da Ligação que se faz agora de forma direta 
eceber o trafego da Ligação e não na 

1) que associando um trajeto mais curto para a 
Ligação e um posicionamento em cerca de metade do trajeto mais a nascente do que 

contudo o descarregar de 
res aos anteriormente previstos, numa via que é 

(classificado desde 
idade) e sem com isso 
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O diferente posicionamento que o traçado do projeto de e
de metade da sua extensão, mais a poente do estudo prévio, para a necessária ligação 
direta na EN106, foi também devidamente articulado pela IP com a Câmara Municipal de 
Penafiel e a Junta de Freguesia de Rans e também no terreno, com os proprietários, pelo 
que se considera que houve uma efetiva preocupação com a minimização 
com a sua implantação, a qual ocorre sempre dentro do corredor 
um afastamento máximo de 80
onde termina. 
 
No Anexo 4 deste RECAPE 
de execução versus estudo prévio, a que se 
parte final do traçado do projeto de execução, 
mas com isso terminando no 
 
Dessa avaliação, justificou-se e demonstrou
do projeto de execução e que eventuais alterações pontuais que se façam no mesmo 
para evitar as zonas identificadas 
face ao traçado do estudo prévio, sobretudo localizado no troço da Ligação entre as 
Rotundas 3 e 4, não resolvem o problema geral do funcionamento e nível de serviço a 
prestar por esta Ligação e que as diferenças de impactes que se identificam e comparam 
neste RECAPE, são pouco 
propostas. 
 
Deste modo, nos pontos seguintes descreve
anteriormente proposto, com os detalhes necessários que enquadram e justificam a sua 
adoção. 
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O diferente posicionamento que o traçado do projeto de execução assume assim
de metade da sua extensão, mais a poente do estudo prévio, para a necessária ligação 

6, foi também devidamente articulado pela IP com a Câmara Municipal de 
Penafiel e a Junta de Freguesia de Rans e também no terreno, com os proprietários, pelo 
que se considera que houve uma efetiva preocupação com a minimização 

ntação, a qual ocorre sempre dentro do corredor aprovado
um afastamento máximo de 80 m ao eixo do Estudo Prévio e de 160 m no caso do ponto 

é feita uma avaliação de impactes dos traçados do 
prévio, a que se juntou ainda uma alternativa 

projeto de execução, que evita o trajeto entre as rotundas 3 e 4, 
mesmo local do estudo prévio. 

se e demonstrou-se a maior favorabilidade global do traçado 
do projeto de execução e que eventuais alterações pontuais que se façam no mesmo 
para evitar as zonas identificadas na DCAPE como tendo os impactes mais significativos 

do prévio, sobretudo localizado no troço da Ligação entre as 
Rotundas 3 e 4, não resolvem o problema geral do funcionamento e nível de serviço a 
prestar por esta Ligação e que as diferenças de impactes que se identificam e comparam 

significativas e se encontram minimizadas pelas medidas 

Deste modo, nos pontos seguintes descreve-se o traçado adotado, correspondente ao já 
anteriormente proposto, com os detalhes necessários que enquadram e justificam a sua 
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xecução assume assim a partir 
de metade da sua extensão, mais a poente do estudo prévio, para a necessária ligação 

6, foi também devidamente articulado pela IP com a Câmara Municipal de 
Penafiel e a Junta de Freguesia de Rans e também no terreno, com os proprietários, pelo 
que se considera que houve uma efetiva preocupação com a minimização dos impactes 

aprovado, apresentando 
m no caso do ponto 

dos traçados do projeto 
estudada para a 

trajeto entre as rotundas 3 e 4, 

se a maior favorabilidade global do traçado 
do projeto de execução e que eventuais alterações pontuais que se façam no mesmo 

como tendo os impactes mais significativos 
do prévio, sobretudo localizado no troço da Ligação entre as 

Rotundas 3 e 4, não resolvem o problema geral do funcionamento e nível de serviço a 
prestar por esta Ligação e que as diferenças de impactes que se identificam e comparam 

imizadas pelas medidas 

se o traçado adotado, correspondente ao já 
anteriormente proposto, com os detalhes necessários que enquadram e justificam a sua 
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2. ALTERAÇÕES AO ESTUDO PRÉVIO E ALTERNATIVAS

PROJETO DE EXECUÇÃO

2.1 Enquadramento do Projeto de Execução Face a
Efetuadas e sua Justificação

2.1.1 Enquadramento 

O projeto do IC35, no concelho de Penafiel, 
Estudo Prévio (AIA n.º 888 
global à atual EN106 entre Penafiel e Entre
num contexto macro muito dife
fase de projeto de execução 
(IC35 – Penafiel (EN15) / Rans (EN106)
 
Esse troço do IC35 em apreço, 
muito mais reduzido e com um enquadram
o descongestionamento da zona mais crítica da EN10
 
As características geométricas 
atualizados, sendo mais reduzidas face ao previsto em estudo prévio, passando de um
perfil transversal tipo de 2x2 vias para 1x1 vias e de nós desni
nível. Deste modo, as ligações à rede viária existente fazem
na zona de Moinho de Moinhos, designada no projeto de execução apresentado e 
aprovado pela DCAPE emitida, como Rotunda 2: a Ligação 2.1 para
EN106 e a zona de Rans 
aprovada) e a Ligação 2.2, para nascente
traçado em planta apresentado no Projeto de Execução, no âmbito do processo de
no Capítulo II).  
 
De referir que esta geomet
permitirão no futuro a continuidade do restante troço do IC35, sem modificar a 
infraestrutura proposta nesta 1ª fase de construção do IC35, ou s
infraestrutura entretanto construída.
 
 
 
 
2.1.2 Alterações efetuadas em projeto de execução

RECAPE e sua justificação

Relativamente à Ligação da Rotunda 2 do IC35 à EN106
projeto de execução submetido a processo de verificação de conformidade e que
veio a ter aprovação ambiental
alterações realizadas, por 
apresenta, por se consider
e volumes de trafego associados, e que foram realizadas 
com as entidades locais e os proprietários. 
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ALTERAÇÕES AO ESTUDO PRÉVIO E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS NO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

Enquadramento do Projeto de Execução Face ao Estudo Prévio / Alterações 
Efetuadas e sua Justificação 

O projeto do IC35, no concelho de Penafiel, foi inicialmente apresentado, em fase de 
º 888 - 2003), com o objetivo de constituir-se como uma alternativa

e Penafiel e Entre-os-Rios, numa extensão de cerca de 17 km 
um contexto macro muito diferente do que o que foi apresentado no primeiro troço 

fase de projeto de execução sujeito a processo de verificação de conformidade 
Penafiel (EN15) / Rans (EN106)). 

Esse troço do IC35 em apreço, totalizou uma extensão de cerca de 1,5
muito mais reduzido e com um enquadramento mais local do que regional, tendo em vista 

o da zona mais crítica da EN106, de Penafiel a Rans.

características geométricas da via foram também adaptadas aos valores de trafego 
reduzidas face ao previsto em estudo prévio, passando de um

perfil transversal tipo de 2x2 vias para 1x1 vias e de nós desnivelados para ligações de 
Deste modo, as ligações à rede viária existente fazem-se a partir da rotunda final, 

na zona de Moinho de Moinhos, designada no projeto de execução apresentado e 
DCAPE emitida, como Rotunda 2: a Ligação 2.1 para

(alvo de nova análise no presente RECAPE por não ter sido 
e a Ligação 2.2, para nascente, para a zona de Marecos

traçado em planta apresentado no Projeto de Execução, no âmbito do processo de

geometria do traçado e ligações de nível à rede viária existente, 
a continuidade do restante troço do IC35, sem modificar a 

infraestrutura proposta nesta 1ª fase de construção do IC35, ou seja, aproveitando a 
infraestrutura entretanto construída. 

fetuadas em projeto de execução constantes do anterior 
RECAPE e sua justificação 

Relativamente à Ligação da Rotunda 2 do IC35 à EN106, designada de Ligação 2.1 no 
submetido a processo de verificação de conformidade e que

ambiental, importa seguidamente contextualizar e justif
as mesmas se manterem no âmbito do projeto que 

se considerar que são as adequadas face ao novo contexto desta ligação 
associados, e que foram realizadas num contexto de articulação 

des locais e os proprietários.  
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CONSIDERADAS NO 

o Estudo Prévio / Alterações 

foi inicialmente apresentado, em fase de 
se como uma alternativa 

tensão de cerca de 17 km e 
foi apresentado no primeiro troço da 

sujeito a processo de verificação de conformidade em 2015 

uma extensão de cerca de 1,5 km, num contexto 
ento mais local do que regional, tendo em vista 

6, de Penafiel a Rans. 

foram também adaptadas aos valores de trafego 
reduzidas face ao previsto em estudo prévio, passando de um 

velados para ligações de 
se a partir da rotunda final, 

na zona de Moinho de Moinhos, designada no projeto de execução apresentado e 
DCAPE emitida, como Rotunda 2: a Ligação 2.1 para poente, para a 

(alvo de nova análise no presente RECAPE por não ter sido 
para a zona de Marecos (ver desenho do 

traçado em planta apresentado no Projeto de Execução, no âmbito do processo de 2015, 

à rede viária existente, 
a continuidade do restante troço do IC35, sem modificar a 

eja, aproveitando a 

constantes do anterior 

, designada de Ligação 2.1 no 
submetido a processo de verificação de conformidade e que não 

, importa seguidamente contextualizar e justificar as 
no âmbito do projeto que agora se 

ar que são as adequadas face ao novo contexto desta ligação 
num contexto de articulação 
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Assim, da necessária alteração do términus do local de articul
rede viária existente, proposta e
e características geométricas 
preveem no projeto de execução 
resulta a alteração do traçado
traçado do estudo prévio por o ponto de ligação ocorrer também mais
diretamente na EN106 e não numa via municipal i
forma mais direta, ao centro de Rans, como previsto no estudo prévio. 
 
Por esta situação ser a razão que justifica a alteração global do 
inicia seguidamente a análise comparativa e justificativa das alterações re
fase de projeto de execução e que é visível na 
 
 
 
2.1.2.1 Alteração do términus do traçado 

Prévio 

De acordo com o estudo de trafego atualizado n
a que o seu perfil transversal tipo fosse alterado, passando de 2x2 vias e nós 
desnivelados para 1x1 vias e ligações de nível do tipo rotunda
execução do IC35 estar agora faseada, os valores de trafego 
Ligação do nó de Rans à EN106 
local, são agora substancialmente mais altos que em fase de 
(6858 veículos/dia, no ano de início de 
prévio). 
 
De facto, com o contexto específico de executar em primeiro lugar este troço do IC35, o 
trafego que circulará nesta Ligação 
sul, muito mais elevado, uma vez que a quase totalidade do tra
referido troço terá como destino a EN106.
 
O trafego que circulará nesta ligação 
estudo prévio, não sendo de todo possível continuar a prever o seu términus numa 
estrada municipal (EM589-1), a qual não tem
adequadas, tratando-se atualmente 
também designada Rua de S. Miguel, com um 
6,0 metros com passeios, acessos laterais às habitações e comércio e ainda um parque 
infantil na envolvente direta.  
 
Na FIG. III. 1 é visível a planta com 
Prévio, em que o final da Ligação à
entroncamento com esta estrada municipal 
EN106 e em que se atravessaria até à estrada nacional, 
este arruamento urbano, numa extensão de cer
 
De referir que os quantitativos de tráfego agora previstos implicariam ainda sérias 
dificuldades designadamente na mistura de tráfegos, de passagem e local, trazendo 
dificuldades nos movimentos locais, principalmente na necessidade de garanti
manutenção da acessibilidade às habitações existentes na envolvente da via. 
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necessária alteração do términus do local de articulação desta Ligação com a 
rede viária existente, proposta executar-se diretamente na EN106, com maior 
e características geométricas para acolher os elevados volumes de trafego que se 
preveem no projeto de execução desta ligação e com destino a esta estrada nacional

traçado para montante, que se teve que posicionar para poe
traçado do estudo prévio por o ponto de ligação ocorrer também mais
diretamente na EN106 e não numa via municipal intermedia (EM589-1)

ao centro de Rans, como previsto no estudo prévio.  

Por esta situação ser a razão que justifica a alteração global do traçado, é por ela que se 
a análise comparativa e justificativa das alterações re

fase de projeto de execução e que é visível na FIG. III. 1, antes apresentada

Alteração do términus do traçado da Ligação à EN106 face ao Estudo 

tudo de trafego atualizado na fase de projeto de execução 
a que o seu perfil transversal tipo fosse alterado, passando de 2x2 vias e nós 
desnivelados para 1x1 vias e ligações de nível do tipo rotunda, e também pelo facto da 
execução do IC35 estar agora faseada, os valores de trafego que se 

Rans à EN106 que liga o 1º trecho do IC35 a implementar à rede viária 
são agora substancialmente mais altos que em fase de 

6858 veículos/dia, no ano de início de exploração face aos 700 veículos/dia

om o contexto específico de executar em primeiro lugar este troço do IC35, o 
Ligação à EN106 será, até à construção do restante IC

sul, muito mais elevado, uma vez que a quase totalidade do trafego que circulará no 
referido troço terá como destino a EN106. 

nesta ligação será praticamente 10 vezes mais que o pre
de todo possível continuar a prever o seu términus numa 
), a qual não tem características geométricas 

atualmente de um arruamento urbano da povoação de Rans, 
também designada Rua de S. Miguel, com um perfil transversal tipo a variar entre 5,5 a 

cessos laterais às habitações e comércio e ainda um parque 

a planta com a solução aprovada pela DIA, em sede de Estu
final da Ligação à EN106 encontrava-se estabelecido 

estrada municipal EM589-1, de acesso do centro de Rans à 
vessaria até à estrada nacional, a área habitacional que lad
numa extensão de cerca de 150 m. 

s quantitativos de tráfego agora previstos implicariam ainda sérias 
dificuldades designadamente na mistura de tráfegos, de passagem e local, trazendo 
dificuldades nos movimentos locais, principalmente na necessidade de garanti
manutenção da acessibilidade às habitações existentes na envolvente da via. 
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a Ligação com a 
se diretamente na EN106, com maior capacidade 

os elevados volumes de trafego que se 
ta estrada nacional, 

que se teve que posicionar para poente do 
traçado do estudo prévio por o ponto de ligação ocorrer também mais para poente, 

1) que ligaria, de 

, é por ela que se 
a análise comparativa e justificativa das alterações realizadas em 

, antes apresentada. 

à EN106 face ao Estudo 

de execução que levou 
a que o seu perfil transversal tipo fosse alterado, passando de 2x2 vias e nós 

também pelo facto da 
que se preveem nesta 

que liga o 1º trecho do IC35 a implementar à rede viária 
Estudo Prévio  

os 700 veículos/dia no estudo 

om o contexto específico de executar em primeiro lugar este troço do IC35, o 
à EN106 será, até à construção do restante IC35 para 

fego que circulará no 

praticamente 10 vezes mais que o previsto no 
de todo possível continuar a prever o seu términus numa 

características geométricas suficientes e 
da povoação de Rans, 

perfil transversal tipo a variar entre 5,5 a 
cessos laterais às habitações e comércio e ainda um parque 

a solução aprovada pela DIA, em sede de Estudo 
por meio de um 

1, de acesso do centro de Rans à 
a área habitacional que ladeia 

s quantitativos de tráfego agora previstos implicariam ainda sérias 
dificuldades designadamente na mistura de tráfegos, de passagem e local, trazendo 
dificuldades nos movimentos locais, principalmente na necessidade de garantir a 
manutenção da acessibilidade às habitações existentes na envolvente da via.  
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Esta solução do Estudo Prévio
proveniente do IC35, que se destina à EN106, acedesse a essa via através do 
cruzamento atual (localizado cerca do km 30+400), zona sinalizada como tendo 
problemas de segurança rodoviária, classificada inclusivamente pela ANSR, em 2011, 
como ponto negro em termos de sinistralidade rodoviária
níveis de risco.  
 
De referir ainda que esta estrada nacional é uma das vias com maior índice de 
sinistralidade, o que motivou à execução de intervenções recentes em várias das 
interseções existentes ao longo do seu traçado, transformando
 
Deste modo, propôs-se ass
na EN106, no local identificado na 
rotunda, para diminuição dos níveis de sinistralidade e 
geométricas são mais compatíveis com os volumes de trafego previstos descarregar e 
sem o uso intermédio de um arruamento urbano
uso teria impactes negativos importantes na segurança e qualidade de vida das áreas 
residenciais envolventes à via pela circulação acrescida de um elevado 
veículos.  
 
De referir que esta alteração foi devidamen
Penafiel e Junta de Freguesia de Rans (
parecer global favorável ao traçado contante do ante
mantém.  
 
Em termos globais entende
alteração positiva pelo facto de evitar o tráfego de passagem entre o IC35 e a EN106 
pelo conjunto urbano e fundamentalmente 
problemas de segurança rodoviária na EN106
em rotunda.  
 
 
 
2.1.2.2 Otimização do restante 

a) Do início da Ligação a

Para montante da rotunda 
que sofrer assim uma ripagem mais para poente, em alinhamento com o at
términus e onde o seu posicionamento foi devidamente realizado em articulação com os 
usos e os proprietários dos terrenos e os
final do traçado. 
 
De realçar que esta Ligação
particularmente difíceis, face ao acentuado desnível observado entre o t
a cota da EN106, o que associado aos fatores 
próprio da fase de projeto de execução
apresentada em fase de Projeto de Execução, com as inerentes alterações em p
perfil longitudinal face à solução do Estudo Prévio
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solução do Estudo Prévio, implicaria também ainda que a maioria do tráfego 
proveniente do IC35, que se destina à EN106, acedesse a essa via através do 

l (localizado cerca do km 30+400), zona sinalizada como tendo 
problemas de segurança rodoviária, classificada inclusivamente pela ANSR, em 2011, 
como ponto negro em termos de sinistralidade rodoviária, aumentando por isso os seus 

rir ainda que esta estrada nacional é uma das vias com maior índice de 
sinistralidade, o que motivou à execução de intervenções recentes em várias das 
interseções existentes ao longo do seu traçado, transformando-as em rotundas. 

se assim que o términus da Ligação à EN106 ocorresse
no local identificado na Foto 3 do Capítulo II e já previsto transformar em 

para diminuição dos níveis de sinistralidade e onde as 
mais compatíveis com os volumes de trafego previstos descarregar e 

sem o uso intermédio de um arruamento urbano, sem características adequadas
impactes negativos importantes na segurança e qualidade de vida das áreas 
s envolventes à via pela circulação acrescida de um elevado 

alteração foi devidamente articulada pela IP com a autarquia de 
Penafiel e Junta de Freguesia de Rans (ver oficio no Anexo 2 da Câmara em que dá 

lobal favorável ao traçado contante do anterior RECAPE e que agora se 

Em termos globais entende-se assim que a alteração em apreço se trata de uma
alteração positiva pelo facto de evitar o tráfego de passagem entre o IC35 e a EN106 

urbano e fundamentalmente por vir ajudar a resolver 
odoviária na EN106, com a transformação do atual cruzamento 

restante traçado da Ligação  

Do início da Ligação até ao km 0+600 

de ligação na EN106 proposta, o traçado do estudo prévio teve 
que sofrer assim uma ripagem mais para poente, em alinhamento com o at

e onde o seu posicionamento foi devidamente realizado em articulação com os 
roprietários dos terrenos e os valores patrimoniais que ocorrem junto à parte 

Ligação do IC35 à EN106 desenvolve-se em condições orográficas 
particularmente difíceis, face ao acentuado desnível observado entre o t

EN106, o que associado aos fatores antes expostos e ao maior nível de detalhe 
próprio da fase de projeto de execução, conduziu ao desenvolvimento da solução 
apresentada em fase de Projeto de Execução, com as inerentes alterações em p

face à solução do Estudo Prévio (FIG. III. 1). 
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implicaria também ainda que a maioria do tráfego 
proveniente do IC35, que se destina à EN106, acedesse a essa via através do 

l (localizado cerca do km 30+400), zona sinalizada como tendo 
problemas de segurança rodoviária, classificada inclusivamente pela ANSR, em 2011, 

, aumentando por isso os seus 

rir ainda que esta estrada nacional é uma das vias com maior índice de 
sinistralidade, o que motivou à execução de intervenções recentes em várias das 

as em rotundas.  

rminus da Ligação à EN106 ocorresse diretamente 
e já previsto transformar em 

onde as características 
mais compatíveis com os volumes de trafego previstos descarregar e 

sem características adequadas, e cujo 
impactes negativos importantes na segurança e qualidade de vida das áreas 
s envolventes à via pela circulação acrescida de um elevado número de 

com a autarquia de 
da Câmara em que dá 

rior RECAPE e que agora se 

se assim que a alteração em apreço se trata de uma 
alteração positiva pelo facto de evitar o tráfego de passagem entre o IC35 e a EN106 

resolver também um dos 
, com a transformação do atual cruzamento 

o traçado do estudo prévio teve 
que sofrer assim uma ripagem mais para poente, em alinhamento com o atual local de 

e onde o seu posicionamento foi devidamente realizado em articulação com os 
que ocorrem junto à parte 

se em condições orográficas 
particularmente difíceis, face ao acentuado desnível observado entre o traçado do IC35 e 

e ao maior nível de detalhe 
, conduziu ao desenvolvimento da solução 

apresentada em fase de Projeto de Execução, com as inerentes alterações em planta e 
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Assim, o traçado desde o seu 
em Moinho de Moinhos, desenvolve
substituir o nó desnivelado em forma de trompete, previsto no estudo prévio, por uma 
rotunda com ligações de nível. Esta alteração do nó
configurou do ponto de vista dos impactes uma
consequente minimização na afetação dos
nó.  
 
Como se verifica na FIG. III. 
projeto de execução da Ligação 
prévio, com as alterações devidas pela forma de articulaçã
proposta (curva à direita e depois curva à esquerda) o que levou 
próximas que surgem cerca do km 0+300
passasse a ter mesmo um ligeiro afastamento de cerca de 20/30
 
O detalhe próprio desta fase d
dos restabelecimentos, ocorrendo o primeiro (
forma de passagem agrícola e que tem associada duas serventias que funcionam como 
caminho paralelo de ambos os lados da via (
respetivamente, de acesso ao caminho 
ao km 0+300/0+340 e às propriedades
via. 
 
 

b) Do km 0+600 até ao final da Ligação 

A partir do km 0+600 o traçado começa a ser ripado para poente adquirindo uma 
orientação mais direta para o local da rotunda n
ao traçado do estudo prévio de cerca de 80
aprovado com o estudo prévio (
 
No trecho entre os km 0+650 e 0+900 destaca
do Ameal, e no qual a alteração do pos
entre a IP e os proprietários.  
 
O levantamento cadastral do projeto de execução nesta zona (
Capítulo II) revela que as parcelas 59.1, 59.2, 59.3 e 60 pertencem ao mesmo 
proprietário e essa situação foi tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e 
implantação da PS4/Restabelecimento 5, que inicialmente dividia esse conjunto parcelar 
em quatro partes, situação indesejada por parte do proprietário da Quinta do Ameal. 
 
O atravessamento da Quinta do Ameal (km 0+625 /
mais central na propriedade face ao estudo prévio
extremo nascente, conduzia contudo à existência de parcelas sobrantes e de mais difícil 
uso pelo proprietário.  
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desde o seu início na Rotunda 2 (aprovada), no final do troço do IC35 
hos, desenvolve-se em articulação já com a alteração feita de 

substituir o nó desnivelado em forma de trompete, previsto no estudo prévio, por uma 
unda com ligações de nível. Esta alteração do nó, que foi já aprovada pela DCAPE

configurou do ponto de vista dos impactes uma menor área de ocupação com a 
consequente minimização na afetação dos usos existentes e do impacte paisagístico 

1, até cerca do km 0+600, o posicionamento do traçado do 
da Ligação está no essencial alinhado com o traçado do estudo 

prévio, com as alterações devidas pela forma de articulação com a rotunda agora 
proposta (curva à direita e depois curva à esquerda) o que levou que face às casas mais 
próximas que surgem cerca do km 0+300 / 0+340 o traçado do projeto de execução, 

um ligeiro afastamento de cerca de 20/30 m.  

O detalhe próprio desta fase de projeto de execução permitiu também a
os restabelecimentos, ocorrendo o primeiro (Restabelecimento 4) ao km 0+475 sob a 

forma de passagem agrícola e que tem associada duas serventias que funcionam como 
caminho paralelo de ambos os lados da via (Serventias 2 e 3),

de acesso ao caminho rural do lado poente da via e às edificaçõ
propriedades e caminho rural existentes do lado nascente da 

o km 0+600 até ao final da Ligação  

A partir do km 0+600 o traçado começa a ser ripado para poente adquirindo uma 
orientação mais direta para o local da rotunda na EN106, tendo um afastamento máximo 
ao traçado do estudo prévio de cerca de 80 m e dentro do corredor de 400
aprovado com o estudo prévio (FIG. III. 1). 

No trecho entre os km 0+650 e 0+900 destaca-se a zona de atravessamento da 
, e no qual a alteração do posicionamento do traçado foi feita

 

O levantamento cadastral do projeto de execução nesta zona (ver 
revela que as parcelas 59.1, 59.2, 59.3 e 60 pertencem ao mesmo 

proprietário e essa situação foi tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e 
implantação da PS4/Restabelecimento 5, que inicialmente dividia esse conjunto parcelar 

, situação indesejada por parte do proprietário da Quinta do Ameal. 

O atravessamento da Quinta do Ameal (km 0+625 / 0+750) faz-se agora numa posição 
mais central na propriedade face ao estudo prévio, que estando mais localizado no 

zia contudo à existência de parcelas sobrantes e de mais difícil 
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, no final do troço do IC35 
o já com a alteração feita de 

substituir o nó desnivelado em forma de trompete, previsto no estudo prévio, por uma 
que foi já aprovada pela DCAPE, 

a de ocupação com a 
e do impacte paisagístico do 

o posicionamento do traçado do 
tá no essencial alinhado com o traçado do estudo 

o com a rotunda agora 
que face às casas mais 

çado do projeto de execução, 

e projeto de execução permitiu também a definição final 
) ao km 0+475 sob a 

forma de passagem agrícola e que tem associada duas serventias que funcionam como 
2 e 3), que servem, 

do lado poente da via e às edificações 
e caminho rural existentes do lado nascente da 

A partir do km 0+600 o traçado começa a ser ripado para poente adquirindo uma 
a EN106, tendo um afastamento máximo 

m e dentro do corredor de 400 m de largura 

ssamento da Quinta 
icionamento do traçado foi feita em articulação 

ver FIG. II. 4, no  
revela que as parcelas 59.1, 59.2, 59.3 e 60 pertencem ao mesmo 

proprietário e essa situação foi tida em consideração na deslocação do eixo do traçado e 
implantação da PS4/Restabelecimento 5, que inicialmente dividia esse conjunto parcelar 

, situação indesejada por parte do proprietário da Quinta do Ameal.  

se agora numa posição 
que estando mais localizado no 

zia contudo à existência de parcelas sobrantes e de mais difícil 
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Assim, a ripagem do traçado da Ligação 
partes, mas permite assegurar ao
mantendo-se grande parte da área de vinha
prévio, que provocaria um número significativo de parcelas agrícolas sobrantes de 
exploração inviável. 
 
Acresce ainda que, o projeto do traçado da Ligação inclui uma soluçã
as acessibilidades das duas parcelas criadas, uma delas de uso e
Ameal – a PH L2.1-2 com 2,5 m x 2,5 m, 
existente (Restabelecimento 5
 
Acresce que a solução do E
caminhos, facto que teria sempre de ser considerado no âmbito do projeto de execução, 
pelo que não poderá ser comp
 
Importa também ainda referir e face ao
na DCAPE) que o traçado do projeto de execução se encontra a cerca de 90 m 
entrada / portão e o traçado do estudo prévio estaria a 110
muito diferente (ver FIG. II. 
 
Após este restabelecimento, segue
do solo semelhantes no local do traçado do estudo 
que os impactes são semelhantes.
 
Cerca do km 1+050 e para a 
centro urbano de Rans, a sudeste
da Ligação, em fase de estudo prévio, num entroncamento a criar com a EM589
de S. Miguel, previu-se n
municipal que teria que ser restabelecido para o acesso às habitações que serve, 
implantação de uma rotunda 
permite por sua vez a ligação à EM58
 
Esta rotunda tem assim também as mesmas funções da Rotunda do estudo prévio na 
EM589-1, servindo de forma mais direta o centr
circular urbana como é visível na 
 
Após a Rotunda 3, a continuidade da Ligação
direção à EN106 (km 30+400) e à Rotunda 4 que ai se estabelece
trecho de 150 m de extens
que diverge da Rotunda 3. 
 

O desenvolvimento deste curto trajeto foi posicionado 
da propriedade classificada em PDM, com a designação de 
pela EM589-1, promovendo
a fachada principal bem como a minimização da afetação do terreno 
integrado em área de RAN
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ripagem do traçado da Ligação divide efetivamente a propriedade em duas 
assegurar ao proprietário duas áreas de exploração viável, 

se grande parte da área de vinha e tal não acontecia com o traçado do estudo 
provocaria um número significativo de parcelas agrícolas sobrantes de 

Acresce ainda que, o projeto do traçado da Ligação inclui uma soluçã
as acessibilidades das duas parcelas criadas, uma delas de uso exclusivo da Quinta 

2 com 2,5 m x 2,5 m, e outra de restabelecimento do caminho público 
existente (Restabelecimento 5 / PS4).  

Acresce que a solução do Estudo Prévio não contemplava o restabelecimento d
, facto que teria sempre de ser considerado no âmbito do projeto de execução, 

pelo que não poderá ser comparado diretamente com a solução agora apresentada. 

Importa também ainda referir e face ao edificado da Quinta do Ameal (situação levantada 
que o traçado do projeto de execução se encontra a cerca de 90 m 

do do estudo prévio estaria a 110 m, situação que não é assim 
FIG. II. 7). 

lecimento, segue-se um curto trecho de 150 m em condições de usos 
do solo semelhantes no local do traçado do estudo prévio e do projeto de execução, pelo 
que os impactes são semelhantes. 

ara a acessibilidade mais direta a quem possa pretender ir para o 
centro urbano de Rans, a sudeste e mantendo o espírito que presidiu à colocação do final 
da Ligação, em fase de estudo prévio, num entroncamento a criar com a EM589

se no projeto de execução e face à interseção de um caminho 
que teria que ser restabelecido para o acesso às habitações que serve, 

rotunda intermédia (Rotunda 3) que restabelece esse caminho e 
permite por sua vez a ligação à EM589-1 e ao centro urbano de Rans. 

Esta rotunda tem assim também as mesmas funções da Rotunda do estudo prévio na 
1, servindo de forma mais direta o centro urbano de Rans com ligação à sua 
urbana como é visível na FIG. III. 1. 

a continuidade da Ligação até à EN106 faz-se para sudoeste em 
direção à EN106 (km 30+400) e à Rotunda 4 que ai se estabelece, através de um curto 

m de extensão, designado de Ligação 3.3, por constituir a terceira l
 

nto deste curto trajeto foi posicionado por forma a passar pela
da propriedade classificada em PDM, com a designação de Vila Só, cuj

promovendo-se com isto a sua não afetação física e impacte visual sobre 
bem como a minimização da afetação do terreno 

 (ver FIG. II. 6 e Foto 4 no Capítulo II). 
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efetivamente a propriedade em duas 
duas áreas de exploração viável, 

al não acontecia com o traçado do estudo 
provocaria um número significativo de parcelas agrícolas sobrantes de 

Acresce ainda que, o projeto do traçado da Ligação inclui uma solução consensual para 
xclusivo da Quinta do 

e outra de restabelecimento do caminho público 

studo Prévio não contemplava o restabelecimento de 
, facto que teria sempre de ser considerado no âmbito do projeto de execução, 

diretamente com a solução agora apresentada.  

(situação levantada 
que o traçado do projeto de execução se encontra a cerca de 90 m da sua 

, situação que não é assim 

m em condições de usos 
prévio e do projeto de execução, pelo 

acessibilidade mais direta a quem possa pretender ir para o 
e mantendo o espírito que presidiu à colocação do final 

da Ligação, em fase de estudo prévio, num entroncamento a criar com a EM589-1/Rua 
o projeto de execução e face à interseção de um caminho 

que teria que ser restabelecido para o acesso às habitações que serve, a 
) que restabelece esse caminho e 

 

Esta rotunda tem assim também as mesmas funções da Rotunda do estudo prévio na 
o urbano de Rans com ligação à sua 

se para sudoeste em 
através de um curto 

por constituir a terceira ligação 

por forma a passar pelas traseiras 
cuja entrada ocorre 

física e impacte visual sobre 
bem como a minimização da afetação do terreno agrícola a poente, 
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Esta passagem pelas traseira
assim a separação entre o tráfego local que continuará a circular nessa estrada /
arruamento urbano e o tráfego de passagem que circulará na Ligação. 
 
Relativamente a Vila Só e por
IP todos os procedimentos legais tendentes à inserção do traçado na área de proteção de 
Vila Só, situação que levou a que a Comissão Municipal de Património Cultural e 
Paisagístico da edilidade tenha emitido parecer de concordância com a localização do 
traçado, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer 
que se anexa (Anexo 2).  
 
Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a 
delimita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos 
normativos legais existentes
Ordenamento do PDM com o traçado da Ligação a desenvolver
FIG. II. 6).  
 
O projeto engloba ainda medidas minimizadoras, que se transcrevem: 
execução de qualquer atividade relacionada com a empreitada, deverá ser implementado 
um programa de monitorização, quer das estruturas habitacio
cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, complementado 
com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente existentes, as quais 
para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de m
colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de fissurómetros. No caso de se 
registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da empreitada deverá ser 
alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta.”
 
A implantação da Rotunda 4,
introduzirá uma melhoria significativa das condições de circulação
eliminação de manobras de viragens à esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários 
no eixo principal. 
 
Importa mais uma vez mencionar que a adoção de 
sempre realizada, dados os problemas de segurança rodoviária registados nos últimos 
anos e a necessidade de moderação da velocidade de circulação nesta z
continuidade de ações similar
Entre-os-Rios. 
 
Com a execução da rotunda ocorre a afetação de duas edificações localizadas do lado 
norte da EN106 e que fazem parte do designado “
social, associado à obra benemérita do Padre Américo constituído por cinco pequenas 
imóveis, nenhum deles habitado (
 
Estas casas, embora estejam na área de proteção de Vila Só, não têm contudo qualqu
estatuto de classificação no PDM, tendo no entanto a IP esclarecido mais uma vez a 
situação com a Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, a 
qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resoluç
Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de concordância com a localização do 
traçado (ver Anexo 2). 
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traseiras da propriedade ao invés de na estrada municipal, permite 
assim a separação entre o tráfego local que continuará a circular nessa estrada /
arruamento urbano e o tráfego de passagem que circulará na Ligação.  

or se tratar de património municipal, foram desenvolvidos pela 
IP todos os procedimentos legais tendentes à inserção do traçado na área de proteção de 
Vila Só, situação que levou a que a Comissão Municipal de Património Cultural e 

enha emitido parecer de concordância com a localização do 
traçado, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer 

Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a 
imita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos 

normativos legais existentes, situação esta que é aliás a prevista na Planta de 
do PDM com o traçado da Ligação a desenvolver-se neste local (ver 

O projeto engloba ainda medidas minimizadoras, que se transcrevem: “Em fase anterior à 
execução de qualquer atividade relacionada com a empreitada, deverá ser implementado 
um programa de monitorização, quer das estruturas habitacionais quer do muro que as 
cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, complementado 
com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente existentes, as quais 
para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto de monitorização através da 
colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de fissurómetros. No caso de se 
registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da empreitada deverá ser 
alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta.” 

, no final da Ligação 3.3 e cerca do km 30+400 da EN106, 
introduzirá uma melhoria significativa das condições de circulação atuais, possibilitando a 
eliminação de manobras de viragens à esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários 

mencionar que a adoção de uma rotunda neste local terá que ser 
os problemas de segurança rodoviária registados nos últimos 

anos e a necessidade de moderação da velocidade de circulação nesta z
similares realizadas noutros trechos da EN106 entre Penafiel e 

Com a execução da rotunda ocorre a afetação de duas edificações localizadas do lado 
norte da EN106 e que fazem parte do designado “Património dos Pobres
social, associado à obra benemérita do Padre Américo constituído por cinco pequenas 
imóveis, nenhum deles habitado (Foto 6).  

Estas casas, embora estejam na área de proteção de Vila Só, não têm contudo qualqu
estatuto de classificação no PDM, tendo no entanto a IP esclarecido mais uma vez a 
situação com a Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, a 
qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resoluç
Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de concordância com a localização do 
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da propriedade ao invés de na estrada municipal, permite 
assim a separação entre o tráfego local que continuará a circular nessa estrada / 

oram desenvolvidos pela 
IP todos os procedimentos legais tendentes à inserção do traçado na área de proteção de 
Vila Só, situação que levou a que a Comissão Municipal de Património Cultural e 

enha emitido parecer de concordância com a localização do 
traçado, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme se encontra expresso no parecer 

Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que a Vila Só, bem como o muro que a 
imita integralmente, não fossem fisicamente afetados e no estrito cumprimento dos 

, situação esta que é aliás a prevista na Planta de 
se neste local (ver  

“Em fase anterior à 
execução de qualquer atividade relacionada com a empreitada, deverá ser implementado 

nais quer do muro que as 
cerca, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, complementado 
com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente existentes, as quais 

onitorização através da 
colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de fissurómetros. No caso de se 
registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da empreitada deverá ser 

cerca do km 30+400 da EN106, 
, possibilitando a 

eliminação de manobras de viragens à esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários 

neste local terá que ser 
os problemas de segurança rodoviária registados nos últimos 

anos e a necessidade de moderação da velocidade de circulação nesta zona, na 
noutros trechos da EN106 entre Penafiel e 

Com a execução da rotunda ocorre a afetação de duas edificações localizadas do lado 
obres”, antigo bairro 

social, associado à obra benemérita do Padre Américo constituído por cinco pequenas 

Estas casas, embora estejam na área de proteção de Vila Só, não têm contudo qualquer 
estatuto de classificação no PDM, tendo no entanto a IP esclarecido mais uma vez a 
situação com a Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico da edilidade, a 
qual, por unanimidade e no respeito do disposto no n.º 3 do Artigo 51.º da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu parecer de concordância com a localização do 
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Foto 6 – Passagem do traçado para a implantação da Rotunda 4 na EN106, no antigo bairro 
social do Património dos Pobres afetando as duas casas mais a nascente

 
 
 
Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que apenas dois dos cinco imóveis do Bairro 
Social do Património dos Pobres fossem afetados e i
descaraterização introduzida no
qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e janelas em alumínio, 
entre diversos outros elementos, o projeto engloba 
detalhadas, correspondentes a registo p
uma monotorização das restantes durante a construção. 
 
Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Património dos Pobres 
(Paróquia de Rans) não se opondo a esta afetação parcial, pelo reconhecim
interesse público do IC35 e da sua imperiosa necessidade, solicita que as pedras de 
granito resultantes da demolição controlada das casas afetadas lhes sejam entregues, 
para que as possa usar na construção das duas novas casas a realizar noutro loc
base na indeminização que receberá do processo expropriativo. 
 
 
 
 
2.2 Traçado alternativo

RECAPE 

Tendo presente a DCAPE emitida no âmbito do projeto global do IC35 entre Penafiel e 
Rans, com parecer não favorável ao traçado da Ligação à EN106, pelo facto da 
“Rotunda 3 e Ligação 3.3 desenvolverem
Ligação 1B do Estudo Prévio, aprovada pela DIA, que neste troço contemplava o 
aproveitamento da via existe
passagem dentro do corredor aprovado, mas efetivamente e como se verifica da análise 
da planta com a representação dos traçados do PE e EP e corredor aprovado, tal 
situação não é possível 
permitindo de igual modo assegurar o nível de serviço necessário 
FIG. III. 1). 
 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
Base 

Passagem do traçado para a implantação da Rotunda 4 na EN106, no antigo bairro 
s Pobres afetando as duas casas mais a nascente

Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que apenas dois dos cinco imóveis do Bairro 
nio dos Pobres fossem afetados e independentemente da 

descaraterização introduzida no bairro, de que se destacam anexos construídos sem 
qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e janelas em alumínio, 
entre diversos outros elementos, o projeto engloba contudo medidas minimizadoras 
detalhadas, correspondentes a registo para memoria futura das duas casas afetadas e a 
uma monotorização das restantes durante a construção.  

Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Património dos Pobres 
(Paróquia de Rans) não se opondo a esta afetação parcial, pelo reconhecim
interesse público do IC35 e da sua imperiosa necessidade, solicita que as pedras de 
granito resultantes da demolição controlada das casas afetadas lhes sejam entregues, 
para que as possa usar na construção das duas novas casas a realizar noutro loc
base na indeminização que receberá do processo expropriativo.  

raçado alternativo estudado para o final da Ligação no âmbito do presente 

Tendo presente a DCAPE emitida no âmbito do projeto global do IC35 entre Penafiel e 
er não favorável ao traçado da Ligação à EN106, pelo facto da 

Rotunda 3 e Ligação 3.3 desenvolverem-se em áreas agrícolas em detrimento da 
Ligação 1B do Estudo Prévio, aprovada pela DIA, que neste troço contemplava o 
aproveitamento da via existente”, a IP fez uma tentativa de encontrar alternativa de 
passagem dentro do corredor aprovado, mas efetivamente e como se verifica da análise 

com a representação dos traçados do PE e EP e corredor aprovado, tal 
e não trás qualquer vantagem face ao estudo prévio, não 

permitindo de igual modo assegurar o nível de serviço necessário (ver 
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Passagem do traçado para a implantação da Rotunda 4 na EN106, no antigo bairro 
s Pobres afetando as duas casas mais a nascente na fotografia 

Assim, o projeto foi desenvolvido de forma a que apenas dois dos cinco imóveis do Bairro 
ndependentemente da 

bairro, de que se destacam anexos construídos sem 
qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e janelas em alumínio, 

medidas minimizadoras 
ara memoria futura das duas casas afetadas e a 

Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Património dos Pobres 
(Paróquia de Rans) não se opondo a esta afetação parcial, pelo reconhecimento do 
interesse público do IC35 e da sua imperiosa necessidade, solicita que as pedras de 
granito resultantes da demolição controlada das casas afetadas lhes sejam entregues, 
para que as possa usar na construção das duas novas casas a realizar noutro local, com 

para o final da Ligação no âmbito do presente 

Tendo presente a DCAPE emitida no âmbito do projeto global do IC35 entre Penafiel e 
er não favorável ao traçado da Ligação à EN106, pelo facto da  

se em áreas agrícolas em detrimento da 
Ligação 1B do Estudo Prévio, aprovada pela DIA, que neste troço contemplava o 

P fez uma tentativa de encontrar alternativa de 
passagem dentro do corredor aprovado, mas efetivamente e como se verifica da análise 

com a representação dos traçados do PE e EP e corredor aprovado, tal 
face ao estudo prévio, não 

(ver localização na 



 
 

Capítulo III 
julho 2020 

40

 
 
De facto, e em primeiro lugar, 
de traçado trará sempre afetações dos usos existentes que são ou áreas agrícolas ou 
edificado. O local alternativo proposto no 
na EN106 corresponde efetivamente ao local mais desimpedido de edificado e que segue 
na extrema de propriedades. 
nascente do proposto anteriormente,
estrada nacional, onde surge com um carater mais denso.
 
Para poente, do local da rotunda 
mais extenso) seria possível encontrar um novo local livre de edificado, o qual já ficaria 
fora do corredor aprovado e sempre com afetação inevitável de áreas agrícolas também 
integradas na RAN e seccionando
desenvolvimento geral poente 
 
Uma eventual outra possibilidade seria infletir o traçado da Ligação para sudeste, 
sendo de todo impossível implantar um traçado sem o atravessamento da EM589
edificado que esse encontra ao lon
da EM589-1 e estabelecer aqui a rotunda
gestão e circulação de trafego face a um entroncamento
junto ao entroncamento previsto no estudo prévio.
 
Esta solução implicaria contudo que o tráfego 
arruamento urbano, apresentando portanto os mesmos problemas do estudo prévio e que 
levaram à proposta de alteração do final da Ligação, a terminar diretamente na EN106, 
via com maior capacidade e características geométricas mais adequadas. 
 
Esta potencial solução, que se afigura contudo sem qualquer vantagem, 
alvo de análise comparada de impactes 
entre o traçado do estudo prévio, o do projeto de execução 
se considera como o mais favorável
Execução.  
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e em primeiro lugar, não sendo usada uma via existente, qualquer implantação 
açado trará sempre afetações dos usos existentes que são ou áreas agrícolas ou 

O local alternativo proposto no Projeto de Execução para implantar a rotunda 
na EN106 corresponde efetivamente ao local mais desimpedido de edificado e que segue 

xtrema de propriedades. Uma eventual ligação na EN106 mais a poente ou a 
ormente, tem inevitáveis afetações de edificado junto a esta 

surge com um carater mais denso. 

Para poente, do local da rotunda proposta, só muito mais longe (e portanto com traçado 
seria possível encontrar um novo local livre de edificado, o qual já ficaria 

fora do corredor aprovado e sempre com afetação inevitável de áreas agrícolas também 
integradas na RAN e seccionando parcelas agrícolas de forma central face ao seu 
desenvolvimento geral poente – nascente. 

Uma eventual outra possibilidade seria infletir o traçado da Ligação para sudeste, 
implantar um traçado sem o atravessamento da EM589

o que esse encontra ao longo da sua envolvente, o mesmo teria que parar antes 
1 e estabelecer aqui a rotunda, solução mais eficiente do ponto de vista da 

gestão e circulação de trafego face a um entroncamento, sendo que o local possív
junto ao entroncamento previsto no estudo prévio. 

contudo que o tráfego continuasse a ser todo descarregado neste 
apresentando portanto os mesmos problemas do estudo prévio e que 

teração do final da Ligação, a terminar diretamente na EN106, 
via com maior capacidade e características geométricas mais adequadas. 

, que se afigura contudo sem qualquer vantagem, 
comparada de impactes que se faz no Anexo 4 do presente RECAPE, 

entre o traçado do estudo prévio, o do projeto de execução (já antes apresentado 
se considera como o mais favorável) e esta alternativa ao traçado
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, qualquer implantação 
açado trará sempre afetações dos usos existentes que são ou áreas agrícolas ou 

para implantar a rotunda 
na EN106 corresponde efetivamente ao local mais desimpedido de edificado e que segue 

igação na EN106 mais a poente ou a 
tem inevitáveis afetações de edificado junto a esta 

longe (e portanto com traçado 
seria possível encontrar um novo local livre de edificado, o qual já ficaria 

fora do corredor aprovado e sempre com afetação inevitável de áreas agrícolas também 
parcelas agrícolas de forma central face ao seu 

Uma eventual outra possibilidade seria infletir o traçado da Ligação para sudeste, mas 
implantar um traçado sem o atravessamento da EM589-1 e do 

teria que parar antes 
mais eficiente do ponto de vista da 

, sendo que o local possível seria 

todo descarregado neste 
apresentando portanto os mesmos problemas do estudo prévio e que 

teração do final da Ligação, a terminar diretamente na EN106, 
via com maior capacidade e características geométricas mais adequadas.  

, que se afigura contudo sem qualquer vantagem, é no entanto 
presente RECAPE, 
apresentado e que 

 do Projeto de 



 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligaçã
RECAPE – Volume 2 – Relatório Base
Rev.01 

 
 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Traçado 

O traçado do projeto de execução 
nó de Rans (já aprovado pela DECAPE de 2015, sob a forma de rotunda (Rotunda 2)
desenvolvendo-se depois para sudoeste, em direção à EN106, e se
corredor aprovado em estudo prévio, onde face ao eixo desse traçado, se afasta 
pontualmente e no máximo cerca de 80
ligação direta na EN106 ao invés de o fazer na estrada municipal 589
iria entroncar nessa estrada nacional. 
 
No seu desenvolvimento apresenta ainda mais uma rotunda intermédia (Rotunda 3), que 
origina assim uma constituição desta Ligação segundo os seguintes trechos
FIG. III. 1): 
 

• Ligação 2.1, entre a Rotunda 2 e a 

• Ligação 3.1, que deriva da Rotunda 3, para norte
25 m de extensão; 

• Ligação 3.2, que deriva da Rotunda 3 para sul até à EM589
extensão; 

• Ligação 3.3, que deriva da Rotunda 3 para poente até à EN106 (Rotunda 4), com 
180 m de extensão;

• Ligação 4.1, correspondente ao ramo norte da Rotunda 4 sobre a EN106;

• Ligação 4.2, correspondente ao ramo poente da rotunda 4 para ligação à via, que 
cruza a EN106 nest
extensão; 

• Ligação 4.3, correspondente ao ramo sul da Rotunda 4 sobre a EN106.

 
 
Para além de 2 restabelecimentos 
duas serventias (Serventias 2 e 3)
afetadas pelo traçado da via.
 
A PH L2.1-1, localizada na quinta do Ameal, com 2,5 m x 2,5 m, funciona também ainda 
como um restabelecimento privado desta propriedade
parcelas agrícolas, localizadas de am
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DESCRIÇÃO DO PROJETO  

do projeto de execução em avaliação e que consta da FIG. I
já aprovado pela DECAPE de 2015, sob a forma de rotunda (Rotunda 2)

se depois para sudoeste, em direção à EN106, e se
corredor aprovado em estudo prévio, onde face ao eixo desse traçado, se afasta 

lmente e no máximo cerca de 80 m (antes da Rotunda 3), de modo a executar a 
EN106 ao invés de o fazer na estrada municipal 589-

iria entroncar nessa estrada nacional.  

No seu desenvolvimento apresenta ainda mais uma rotunda intermédia (Rotunda 3), que 
origina assim uma constituição desta Ligação segundo os seguintes trechos

ação 2.1, entre a Rotunda 2 e a Rotunda 3, com 1075 m de extensão;

Ligação 3.1, que deriva da Rotunda 3, para norte para acesso 

Ligação 3.2, que deriva da Rotunda 3 para sul até à EM589

.3, que deriva da Rotunda 3 para poente até à EN106 (Rotunda 4), com 
180 m de extensão; 

Ligação 4.1, correspondente ao ramo norte da Rotunda 4 sobre a EN106;

Ligação 4.2, correspondente ao ramo poente da rotunda 4 para ligação à via, que 
cruza a EN106 neste local e que serve de acesso a Galegos, com 75 m de 

Ligação 4.3, correspondente ao ramo sul da Rotunda 4 sobre a EN106.

restabelecimentos (PA1 / Rest. 4 e PS4 / Rest. 5), 
(Serventias 2 e 3), garantindo-se, assim, os acessos às parcelas 

afetadas pelo traçado da via. 

1, localizada na quinta do Ameal, com 2,5 m x 2,5 m, funciona também ainda 
como um restabelecimento privado desta propriedade (passagem agrícola

olas, localizadas de ambos os lados da Ligação. 
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FIG. III. 1, inicia-se no 
já aprovado pela DECAPE de 2015, sob a forma de rotunda (Rotunda 2)), 

se depois para sudoeste, em direção à EN106, e sempre dentro do 
corredor aprovado em estudo prévio, onde face ao eixo desse traçado, se afasta 

m (antes da Rotunda 3), de modo a executar a 
-1, que por sua vez 

No seu desenvolvimento apresenta ainda mais uma rotunda intermédia (Rotunda 3), que 
origina assim uma constituição desta Ligação segundo os seguintes trechos (ver  

3, com 1075 m de extensão; 

para acesso a edificado, com  

Ligação 3.2, que deriva da Rotunda 3 para sul até à EM589-1, com 70 m de 

.3, que deriva da Rotunda 3 para poente até à EN106 (Rotunda 4), com 

Ligação 4.1, correspondente ao ramo norte da Rotunda 4 sobre a EN106; 

Ligação 4.2, correspondente ao ramo poente da rotunda 4 para ligação à via, que 
e local e que serve de acesso a Galegos, com 75 m de 

Ligação 4.3, correspondente ao ramo sul da Rotunda 4 sobre a EN106. 

foram introduzidas 
se, assim, os acessos às parcelas 

1, localizada na quinta do Ameal, com 2,5 m x 2,5 m, funciona também ainda 
agrícola), ligando as 
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3.2 Características Geométricas

O perfil transversal tipo da plena via 
com 3,50 m de largura cada, 
12.00 metros, face ao perfil previsto no estudo prévio, constituído por 2 faixas de 
rodagem, com 2 vias por sentido, com 3.75
acrescido de separador central com 2.60
 
O perfil transversal tipo da plena via da Ligação à EN106
por: 
 

• Vias com 3.50 m; 

• Bermas direitas com 2.5 m (ou bermas direitas com 1.5 quando associadas a via 
de lentos);  

• Via de lentos com 3.25 m (no caso da Ligação

• Passeios com 2.25 m (quando aplicados

 
 
As rotundas apresentam: 

• 2 vias com 10.6 m no total na Rotunda 4;

• 1 via com 6.2 m na Rotunda 3;

• Bermas interiores e exteriores com 1.0 m;

• Passeios exteriores com 2.25 m (quando aplicados, caso da Rot

 
 
O perfil transversal tipo adotado para 
 

• 4,0 m de faixa de rodagem;

• 0,5 m de bermas exteriores.

 
 
No que se refere à velocidade
geométricas compatíveis para uma velocidade base de 90 Km/h.
 
As ligações mais locais das 
geométricas fora dos parâmetros normativos. Nestes casos as velocidades base do 
projeto são de 40 km/h. 
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Geométricas 

O perfil transversal tipo da plena via é constituído por duas vias (uma por cada sentido), 
 bermas exteriores de 2.50 m, ou seja, uma largura total

12.00 metros, face ao perfil previsto no estudo prévio, constituído por 2 faixas de 
rodagem, com 2 vias por sentido, com 3.75 m, bermas direitas com 3.25
acrescido de separador central com 2.60 m, totalizando uma largura total de 24.10

da plena via da Ligação à EN106 (Ligações 2.1 e 3.3

Bermas direitas com 2.5 m (ou bermas direitas com 1.5 quando associadas a via 

ntos com 3.25 m (no caso da Ligação 2.1); 

m (quando aplicados, caso da Ligação 3.3). 

2 vias com 10.6 m no total na Rotunda 4; 

1 via com 6.2 m na Rotunda 3; 

Bermas interiores e exteriores com 1.0 m; 

Passeios exteriores com 2.25 m (quando aplicados, caso da Rotunda 3).

O perfil transversal tipo adotado para os Restabelecimentos e Serventias Rurais é de:

4,0 m de faixa de rodagem; 

0,5 m de bermas exteriores. 

No que se refere à velocidade, o projeto foi dimensionado com características 
para uma velocidade base de 90 Km/h. 

 rotundas apresentam, em casos pontuais, características 
geométricas fora dos parâmetros normativos. Nestes casos as velocidades base do 
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(uma por cada sentido), 
uma largura total de 

12.00 metros, face ao perfil previsto no estudo prévio, constituído por 2 faixas de 
m, bermas direitas com 3.25 m cada, 

m, totalizando uma largura total de 24.10 m. 

Ligações 2.1 e 3.3) é composto 

Bermas direitas com 2.5 m (ou bermas direitas com 1.5 quando associadas a via 

unda 3). 

Serventias Rurais é de: 

o projeto foi dimensionado com características 

apresentam, em casos pontuais, características 
geométricas fora dos parâmetros normativos. Nestes casos as velocidades base do 



 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligaçã
RECAPE – Volume 2 – Relatório Base
Rev.01 

 
 
3.3 Restabelecimentos e 

Ao longo da Ligação à EN106 
características geométricas 
 
A Passagem Agrícola PA1 insere
destinando-se ao restabelecimento de caminho vicinal interferido cerca do km 0+450, 
tendo um comprimento de 108 m, com uma 
perfazendo uma largura total de 5,0 m.
 
A Passagem Superior PS4 insere
destinando ao restabelecimento de caminho municipal interferido cerca do km 0+800,
tendo um comprimento de 248 m, com uma largura de via de 5,5 m, 
ainda passadiços de 1,30 m, o que perfaz um total de 9,10 m de largura.
 

Quadro III. 1 – Características 

Designação Obra de Arte 
Associada 

Rest. 4 PA1 0.5 (B) + 4.0 (FR) + 0.5 (B)

Rest. 5 PS4 0.5 (B) 

LEGENDA: (B) – berma; (FR) –

 
 
De referir ainda que a PH L2.1
2,5 m x 2,5 m, funciona também como passagem agrícola exclusiva da Quinta do Ameal.
 
Foram ainda preconizadas duas 
apresenta no quadro resumo 
 

Quadro III. 

Designação 

Serventia 2 

Serventia 3 

 
 
Estas serventias estão associadas ao Restabelecimento 4, desenvolvendo
Serventia 2 do lado direito da Ligação e a Serventia 3 do lado esquerdo da Ligação. 
 
O seu perfil transversal é idêntico ao dos restabelecimentos.
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Restabelecimentos e Serventias 

Ao longo da Ligação à EN106 estão previstos 2 restabelecimentos, cuja identificação e
ticas geométricas se resumem no quadro seguinte. 

A Passagem Agrícola PA1 insere-se no Restabelecimento 4 ao km 0+475 da Ligação 2.1, 
stabelecimento de caminho vicinal interferido cerca do km 0+450, 

tendo um comprimento de 108 m, com uma largura de via 4,0 m e bermas de 0,50 m, 
perfazendo uma largura total de 5,0 m. 

A Passagem Superior PS4 insere-se no Restabelecimento 5 ao 0+876 da
destinando ao restabelecimento de caminho municipal interferido cerca do km 0+800,
tendo um comprimento de 248 m, com uma largura de via de 5,5 m, 
ainda passadiços de 1,30 m, o que perfaz um total de 9,10 m de largura.

Características Geométricas em Planta dos Restabelecimentos

PT Tipo  
(m) 

Extensão 
(m) 

Raio Mínimo 
(m) 

0.5 (B) + 4.0 (FR) + 0.5 (B) 108.344 150 

0.5 (B) + 5.5 (FR) + 0.5 (B) 248.104 25 

– faixa de rodagem 

De referir ainda que a PH L2.1-2, localizada ao km 0+651 e com uma dimensão de 
na também como passagem agrícola exclusiva da Quinta do Ameal.

ainda preconizadas duas Serventias Rurais neste projeto, cuja informação se 
quadro resumo seguinte.  

Quadro III. 2 – Quadro Resumo das Serventias 

Localização aproximada Extensão (m)

À direita da Ligação 2.1, 

entre km 0+390 e km 0+480 (lado direito 
da via) 

98.288

À esquerda da Ligação 2.1, 

entre km 0+075 e km 0+450 (lado 
esquerdo da via) 

364.516

ntias estão associadas ao Restabelecimento 4, desenvolvendo
Serventia 2 do lado direito da Ligação e a Serventia 3 do lado esquerdo da Ligação. 

O seu perfil transversal é idêntico ao dos restabelecimentos. 
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, cuja identificação e 

se no Restabelecimento 4 ao km 0+475 da Ligação 2.1, 
stabelecimento de caminho vicinal interferido cerca do km 0+450, 

4,0 m e bermas de 0,50 m, 

se no Restabelecimento 5 ao 0+876 da Ligação 2.1, 
destinando ao restabelecimento de caminho municipal interferido cerca do km 0+800, 

bermas de 0,5 m e 
ainda passadiços de 1,30 m, o que perfaz um total de 9,10 m de largura. 

Restabelecimentos 

Raio Mínimo  Via Transposta e 
respetivo km 

Ligação 2.1 

Km 0+475.320 

Ligação 2.1 

Km 0+876.671 

2, localizada ao km 0+651 e com uma dimensão de  
na também como passagem agrícola exclusiva da Quinta do Ameal. 

cuja informação se 

Extensão (m) 

98.288 

364.516 

ntias estão associadas ao Restabelecimento 4, desenvolvendo-se a  
Serventia 2 do lado direito da Ligação e a Serventia 3 do lado esquerdo da Ligação.  
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3.4 Drenagem 

3.4.1 Drenagem transversal

As obras de drenagem transversal 
100 anos e são fundamentalmente constituídas pelos seguintes elementos:
 

• Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de 
∅1.20 m e ∅1.50 m; 

• Bocas de entrada e saída par

• Box-culvert de betão, com secção quadrangular de

• Bocas de entrada e saída para “box

• Descidas de água em meia
escavação; 

• Órgãos de dissipação de energia e proteção contra a erosão a jusante.

 

Quadro III. 

PH km Secção 
(m) 

Q 
(m3/s) 

D 
(m) 

Controlo de 

Hm/D

L2.1-1 0+306 1,20 1,30 1,20 0,84

R4-1 0+100 1,00 0,56 1,00 0,70

L2.1.-2 0+652 2,5x2,5 2,180 - <0,35

R5-1 0+079 1,50 3,86 1,50 1,05

L2.1-3 0+779 1,50 3,68 1,50 1,05

 
 
 
3.4.2 Drenagem longitudinal

A drenagem da plataforma 
superficiais e internas, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e nas 
bermas e as encaminharão para as linhas de água naturais mais próximas.
 
Assim, tendo em conta as características e a c
definiram-se as seguintes obras: 
 

• Valetas de plataforma laterais de secção reduzida, em betão, com 1.20 m de 
largura por 0.20 m de profundidade, com inclinação da espalda 1/5 (V/H) do lado 
da berma e 1/1 (V/H) do la

• Nos Restabelecimentos as valetas são de secção semicircular de diâmetro 0.40 m 
e 0.50 m de profundidade;
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transversal 

de drenagem transversal foram dimensionadas para um período de retorno de 
fundamentalmente constituídas pelos seguintes elementos:

Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de 

a e saída para aquedutos circulares em betão; 

culvert de betão, com secção quadrangular de 2,50 m x 2,50 m

rada e saída para “box-culvert”; 

Descidas de água em meia-cana ou trapezoidais nos taludes de aterro e 

ão de energia e proteção contra a erosão a jusante.

Quadro III. 3 – Quadro Geral da PH 

Controlo de 
Entrada Controlo de Saída 

Hm/D Hm 
(m) ke H 

(m) 
Hc 
(m) 

Tw 
(m) 

L 
(m) 

I 
(%) 

Hm
(m)

0,84 1,01 0,2 0,11 0,62 0,90 21,62 3,60 0,24

0,70 0,70 0,2 0,04 0,42 0,66 7,06 0,50 0,71

<0,35 - 0,2 - 0,43 - 22,59 - 1,50

1,05 1,57 0,2 0,34 1,02 1,23 16,48 3,28 1,06

1,05 1,57 0,2 0,31 0,99 1,26 25,58 4,00 0,92

Drenagem longitudinal 

é assegurada por um conjunto de obras longitudinais, 
superficiais e internas, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e nas 
bermas e as encaminharão para as linhas de água naturais mais próximas.

Assim, tendo em conta as características e a constituição do perfil transversal tipo, 
se as seguintes obras:  

Valetas de plataforma laterais de secção reduzida, em betão, com 1.20 m de 
largura por 0.20 m de profundidade, com inclinação da espalda 1/5 (V/H) do lado 
da berma e 1/1 (V/H) do lado do talude; 

Nos Restabelecimentos as valetas são de secção semicircular de diâmetro 0.40 m 
e 0.50 m de profundidade; 
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foram dimensionadas para um período de retorno de 
fundamentalmente constituídas pelos seguintes elementos: 

Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de ∅1.00 m,  

2,50 m x 2,50 m; 

cana ou trapezoidais nos taludes de aterro e 

ão de energia e proteção contra a erosão a jusante. 

Secção 
de 

Controlo 

Veloci-
dade de 
Saída 
(m/s) 

Hm 
(m) 

0,24 Entrada 4,83 

0,71 Entrada 1,90 

1,50 Entrada 3,60 

1,06 Entrada 6,23 

0,92 Entrada 6,60 

é assegurada por um conjunto de obras longitudinais, 
superficiais e internas, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e nas 
bermas e as encaminharão para as linhas de água naturais mais próximas. 

onstituição do perfil transversal tipo, 

Valetas de plataforma laterais de secção reduzida, em betão, com 1.20 m de 
largura por 0.20 m de profundidade, com inclinação da espalda 1/5 (V/H) do lado 

Nos Restabelecimentos as valetas são de secção semicircular de diâmetro 0.40 m 
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• Valetas de bordadura de plataforma, a colocar nos trechos em aterro com altura 
igual ou superior a 3.00 m, destinadas a assegurar a pr
aterro contra a erosão provocada pelas águas escorridas da plataforma. Estas 
valetas são constituídas por meias
colocadas de ambos os lados da via (troços retos) ou apenas no bordo do lado do 
intradorso (troços em curva). As águas recolhidas por estas valetas de bordadura 
são conduzidas a descidas de talude, em meias

• Dissipadores de energia, colocados para recolha das águas provenientes das 
descidas de taludes. Estes d
descidas de água em escavação e/ou aterro, podendo ser colocados ao longo das 
descidas, quando se justificar pela sua extensão;

• Sumidouros, com grelha, para recolha das águas das plataformas e condução ao 
coletor. A utilizar em zonas de plataforma ladeada por passeios.

 
 
 
 
3.5 Terraplenagens e Movimentação de 

O volume total de escavação é da ordem dos 78 053
710 m3 o volume de materiais a levar a depósito, por falta de caracter
considerando-se o restante para aplicação
 
Deste modo, resulta assim, um excesso
acrescem os 19 710 m3 a sanear.
 
No que diz respeito à “terra viva”, obteve
328m3, que serão aplicados no revestimento dos taludes e áreas interiores das rotundas.
 

Quadro III. 

Escavação Saneamento

58 343 19 710

 
 
 
 
3.6 Pavimento 

Como solução base de pavimentação para a Plena Via, prevê
estrutura do tipo flexível, com uma 
Drenante) 45/80-65 (BBd) com 4 cm de espessura, vulgarmen
pavimento drenante. 
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Valetas de bordadura de plataforma, a colocar nos trechos em aterro com altura 
igual ou superior a 3.00 m, destinadas a assegurar a proteção dos taludes de 
aterro contra a erosão provocada pelas águas escorridas da plataforma. Estas 
valetas são constituídas por meias-canas de betão com 0.30 m de diâmetro e 
colocadas de ambos os lados da via (troços retos) ou apenas no bordo do lado do 

tradorso (troços em curva). As águas recolhidas por estas valetas de bordadura 
são conduzidas a descidas de talude, em meias-canas de betão com 

Dissipadores de energia, colocados para recolha das águas provenientes das 
descidas de taludes. Estes dissipadores são colocados no final de todas as 
descidas de água em escavação e/ou aterro, podendo ser colocados ao longo das 
descidas, quando se justificar pela sua extensão; 

Sumidouros, com grelha, para recolha das águas das plataformas e condução ao 
tor. A utilizar em zonas de plataforma ladeada por passeios.

Movimentação de Terras 

escavação é da ordem dos 78 053 m3, estimando
o volume de materiais a levar a depósito, por falta de caracter

se o restante para aplicação em aterro (55 979 m3).  

Deste modo, resulta assim, um excesso de terras reduzido, de cerca de 2 363 m
a sanear. 

No que diz respeito à “terra viva”, obteve-se um volume de decapagem da ordem dos 19 
, que serão aplicados no revestimento dos taludes e áreas interiores das rotundas.

Quadro III. 4 – Resumo de Volumes de Terras (m3) 

Saneamento Aterro Saldo final 

19 710 55 979 2 364  

Como solução base de pavimentação para a Plena Via, prevê-se a execução de uma 
estrutura do tipo flexível, com uma camada de desgaste em PA12,5 (Betão Betuminoso 

65 (BBd) com 4 cm de espessura, vulgarmente conhecido como 
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Valetas de bordadura de plataforma, a colocar nos trechos em aterro com altura 
oteção dos taludes de 

aterro contra a erosão provocada pelas águas escorridas da plataforma. Estas 
canas de betão com 0.30 m de diâmetro e 

colocadas de ambos os lados da via (troços retos) ou apenas no bordo do lado do 
tradorso (troços em curva). As águas recolhidas por estas valetas de bordadura 

canas de betão com ∅0.40 m; 

Dissipadores de energia, colocados para recolha das águas provenientes das 
issipadores são colocados no final de todas as 

descidas de água em escavação e/ou aterro, podendo ser colocados ao longo das 

Sumidouros, com grelha, para recolha das águas das plataformas e condução ao 
tor. A utilizar em zonas de plataforma ladeada por passeios. 

-se contudo em 19 
o volume de materiais a levar a depósito, por falta de características, 

reduzido, de cerca de 2 363 m3, a que 

capagem da ordem dos 19 
, que serão aplicados no revestimento dos taludes e áreas interiores das rotundas. 

Decapagem 

19 328 

se a execução de uma 
camada de desgaste em PA12,5 (Betão Betuminoso 

te conhecido como 
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3.7 Vedações  

A instalação da vedação foi prevista para ambos os lados 
3, não tendo sido prevista qualquer vedação para os restabelecimentos. A rede a aplicar 
será de malha retangular pro
farpado no topo. 
 
Será instalada uma vedação adicional de malha fina sobreposta, junto à base e do lado 
externo da vedação principal, dobrada em “L a fixar na vedação principal com 50 cm de 
altura e uma base com 50 cm fixada com amarrações, espaçadas a 1 m, coberta com 
terras existentes com uma altura de 20 a 30 cm
cabo de aço na base da vedação, sobre a rede tipo em L,
grampos farpados para garantir que a rede não sai do lugar. 
 
Será previsto o espaço necessário para a colocação da base da rede em L, a qual tem de 
ficar obrigatoriamente do lado de fora da estrada e da vedação principal. A base deverá 
ser coberta com terra vegetal e deverá lev
contribua para a fixar à medida que cresce) ou betão pobre (nas zonas de rocha). 
 
No entanto, é necessário garantir a sua fixação sob o solo no período de tempo que 
medeia o crescimento da vegetação, motivo por q
fiada de cabo de aço sobre a base da rede, pregada aos postes, bem como o 
grampeamento ao solo da extremidade da base. 
 
Foi ainda prevista a colocação de portões basculantes junto das Obras de Arte e das 
Passagens Hidráulicas ou locais de acesso relativamente fácil, com um afastamento 
máximo entre eles de 500 m. 
 
 
 
3.8 Serviços Afetados  

No âmbito do presente projeto de execução foram identificados os seguintes serviços 
afetados que serão todos restabelecidos
 

• Infraestruturas elétricas
reposicionamento das linhas aéreas e dos postes no limite do novo passeio, 
mantendo-se a rede aérea. Para a rede subterrânea não são previstas alterações, 
salvo em obra, caso a mesma i
existente de média tensão é proposto que as linhas aéreas existentes e 
interferentes na construção da via sejam passadas pa
via. 

• Infraestruturas de telecomunicações
e postes, sendo que as condutas alternativas devem ser preferencialmente 
construídas em passeio.

• Drenagem de águas -
dos coletores existentes e a execução de uma nova red
águas residuais está também prevista a desativação dos respetivos coletores 
existentes e execução de uma nova rede, paralela à das águas pluviais.
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foi prevista para ambos os lados da Ligação 2.1 até à Rotunda 
3, não tendo sido prevista qualquer vedação para os restabelecimentos. A rede a aplicar 
será de malha retangular progressiva com 1,50 m de altura acima do solo, sem arame 

Será instalada uma vedação adicional de malha fina sobreposta, junto à base e do lado 
externo da vedação principal, dobrada em “L a fixar na vedação principal com 50 cm de 

a base com 50 cm fixada com amarrações, espaçadas a 1 m, coberta com 
terras existentes com uma altura de 20 a 30 cm. Será também colocada uma fiada de 
cabo de aço na base da vedação, sobre a rede tipo em L,  e pregada aos postes com 

arantir que a rede não sai do lugar.  

Será previsto o espaço necessário para a colocação da base da rede em L, a qual tem de 
ficar obrigatoriamente do lado de fora da estrada e da vedação principal. A base deverá 
ser coberta com terra vegetal e deverá levar sementeira (para que a vegetação também 
contribua para a fixar à medida que cresce) ou betão pobre (nas zonas de rocha). 

No entanto, é necessário garantir a sua fixação sob o solo no período de tempo que 
medeia o crescimento da vegetação, motivo por que se recomenda a colocação de uma 
fiada de cabo de aço sobre a base da rede, pregada aos postes, bem como o 
grampeamento ao solo da extremidade da base.  

Foi ainda prevista a colocação de portões basculantes junto das Obras de Arte e das 
licas ou locais de acesso relativamente fácil, com um afastamento 

 

No âmbito do presente projeto de execução foram identificados os seguintes serviços 
restabelecidos: 

s elétricas - para a rede existente de baixa tensão prevê
reposicionamento das linhas aéreas e dos postes no limite do novo passeio, 

se a rede aérea. Para a rede subterrânea não são previstas alterações, 
salvo em obra, caso a mesma interfira com a construção das vias. Para a rede 
existente de média tensão é proposto que as linhas aéreas existentes e 
interferentes na construção da via sejam passadas para uma conduta por baixo da 

Infraestruturas de telecomunicações - prevê-se a necessidade do desvio de cabos 
e postes, sendo que as condutas alternativas devem ser preferencialmente 
construídas em passeio. 

- para as águas pluviais encontra-se prevista a desativação 
dos coletores existentes e a execução de uma nova rede. No que diz respeito às 
águas residuais está também prevista a desativação dos respetivos coletores 
existentes e execução de uma nova rede, paralela à das águas pluviais.
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Ligação 2.1 até à Rotunda 
3, não tendo sido prevista qualquer vedação para os restabelecimentos. A rede a aplicar 

m de altura acima do solo, sem arame 

Será instalada uma vedação adicional de malha fina sobreposta, junto à base e do lado 
externo da vedação principal, dobrada em “L a fixar na vedação principal com 50 cm de 

a base com 50 cm fixada com amarrações, espaçadas a 1 m, coberta com 
Será também colocada uma fiada de 

e pregada aos postes com 

Será previsto o espaço necessário para a colocação da base da rede em L, a qual tem de 
ficar obrigatoriamente do lado de fora da estrada e da vedação principal. A base deverá 

ar sementeira (para que a vegetação também 
contribua para a fixar à medida que cresce) ou betão pobre (nas zonas de rocha).  

No entanto, é necessário garantir a sua fixação sob o solo no período de tempo que 
ue se recomenda a colocação de uma 

fiada de cabo de aço sobre a base da rede, pregada aos postes, bem como o 

Foi ainda prevista a colocação de portões basculantes junto das Obras de Arte e das 
licas ou locais de acesso relativamente fácil, com um afastamento 

No âmbito do presente projeto de execução foram identificados os seguintes serviços 

para a rede existente de baixa tensão prevê-se realizar o 
reposicionamento das linhas aéreas e dos postes no limite do novo passeio, 

se a rede aérea. Para a rede subterrânea não são previstas alterações, 
nterfira com a construção das vias. Para a rede 

existente de média tensão é proposto que as linhas aéreas existentes e 
ra uma conduta por baixo da 

essidade do desvio de cabos 
e postes, sendo que as condutas alternativas devem ser preferencialmente 

se prevista a desativação 
e. No que diz respeito às 

águas residuais está também prevista a desativação dos respetivos coletores 
existentes e execução de uma nova rede, paralela à das águas pluviais. 
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3.9 Tráfego  

Apresenta-se no quadro seguinte, as Previsões de Tráfego da procura de v
ligeiros e pesados, para o troço em estudo do IC35 
EN106), com valores previstos de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) referentes ao ano 
de entrada em exploração, ano
 
Este tráfego terá como saída p
 

Quadro III. 

Designação do 
Troço Ano

IC35 – Penafiel 
(EN15) – Rans 

(Ligação à EN106) 

Entrada em 
exploração

2027

2037

 
 
 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
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se no quadro seguinte, as Previsões de Tráfego da procura de v
ligeiros e pesados, para o troço em estudo do IC35 – Penafiel (EN15) 
EN106), com valores previstos de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) referentes ao ano 

em exploração, ano 2027 e ano 2037. 

Este tráfego terá como saída preferencial e quase total a Ligação para poente à EN106.

Quadro III. 5 – Tráfego Médio Diário Anual 

Ano Veículos Ligeiros Veículos 
Pesados 

Entrada em 
xploração 6312 546 

2027 7070 600 

2037 8245 686 
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se no quadro seguinte, as Previsões de Tráfego da procura de veículos 
Penafiel (EN15) – Rans (ligação 

EN106), com valores previstos de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) referentes ao ano 

referencial e quase total a Ligação para poente à EN106. 

TMDA 

6858 

7670 

8931 
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4. FASE DE CONSTRUÇÃO

4.1 Programação Temporal da Execução da Obra

A obra terá uma duração aproximada de 9 meses, estando prevista a
está prevista no primeiro trimestre de
 
 
 
4.2 Localização dos Estaleiros. Principai

Durante a fase de construção será necessária a implantação de estal
obra.  
 
Na figura seguinte apresentam
apoio à obra que constaram
empreitada conjunta que seria
Ligação à EN106.  
 
Indo agora contudo as empreitadas decorrer de forma individualizada, ma
temporais simultaneamente, estes locais antes propostos, poderão ser considerados de 
uma forma articulada entre as empreitadas, rentabilizando os espaços.
 
De referir que os locais indicados
ao local onde se desenvolve o projeto
Câmara Municipal de Penafiel relativa aos locais disponíveis, às condicionantes legais 
existentes no território, e tendo também em atenção as distâncias a percorrer na fase de
obra.  
 
No âmbito da execução da empreitada
responsável pela sua efetiva localização, o qual poderá atender a estas indicações
 
Estaleiro 1 
 
O local identificado para o Estaleiro 
7,04 ha, situa-se entre o início da Ligação 1.3 na EN15, e a PS1 (junto à Rotunda 
existente na EN106), e ocupa as parcelas de ambos os lados do traçado proposto para o 
IC35, conforme pode ser const
 
A ocupação do solo predominante na zona de estaleiro são áreas agrícolas, 
identificando-se também, com alguma representatividade, unidades comerciais cujo 
acesso é efetuado quer através da EN15, como também através da EN106 e da zona 
industrial de Guilhufe.  
 
O acesso ao estaleiro poderá efetuar
através de caminhos municipais. 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

Programação Temporal da Execução da Obra 

duração aproximada de 9 meses, estando prevista a entrada em serviço 
está prevista no primeiro trimestre de 2022. 

ização dos Estaleiros. Principais Preocupações de Funcionamento

Durante a fase de construção será necessária a implantação de estaleiros de apoio à 

apresentam-se, e apenas em termos indicativos, possíveis
que constaram já do anterior RECAPE (FIG.III.2), e tendo em conta a 

empreitada conjunta que seria constituída pelo troço do IC35 entre a EN15 e Rans e a

Indo agora contudo as empreitadas decorrer de forma individualizada, ma
temporais simultaneamente, estes locais antes propostos, poderão ser considerados de 
uma forma articulada entre as empreitadas, rentabilizando os espaços. 

indicados resultaram de uma análise efetuada à área envolvente 
desenvolve o projeto, conjugada com informação transmitida pela 

Câmara Municipal de Penafiel relativa aos locais disponíveis, às condicionantes legais 
existentes no território, e tendo também em atenção as distâncias a percorrer na fase de

No âmbito da execução da empreitada será contudo o empreiteiro adjudicatário e 
responsável pela sua efetiva localização, o qual poderá atender a estas indicações

Estaleiro 1, Foto 7, apresenta uma área total aproximada de 
se entre o início da Ligação 1.3 na EN15, e a PS1 (junto à Rotunda 

existente na EN106), e ocupa as parcelas de ambos os lados do traçado proposto para o 
IC35, conforme pode ser constatado na FIG.III.2. 

A ocupação do solo predominante na zona de estaleiro são áreas agrícolas, 
se também, com alguma representatividade, unidades comerciais cujo 

acesso é efetuado quer através da EN15, como também através da EN106 e da zona 

acesso ao estaleiro poderá efetuar-se pela EN15 e EN106, e na envolvente próxima 
através de caminhos municipais.  
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entrada em serviço 

s Preocupações de Funcionamento 

eiros de apoio à 

se, e apenas em termos indicativos, possíveis áreas de 
tendo em conta a 

entre a EN15 e Rans e a 

Indo agora contudo as empreitadas decorrer de forma individualizada, mas em termos 
temporais simultaneamente, estes locais antes propostos, poderão ser considerados de 

m de uma análise efetuada à área envolvente 
, conjugada com informação transmitida pela 

Câmara Municipal de Penafiel relativa aos locais disponíveis, às condicionantes legais 
existentes no território, e tendo também em atenção as distâncias a percorrer na fase de 

será contudo o empreiteiro adjudicatário e 
responsável pela sua efetiva localização, o qual poderá atender a estas indicações. 

, apresenta uma área total aproximada de 
se entre o início da Ligação 1.3 na EN15, e a PS1 (junto à Rotunda 

existente na EN106), e ocupa as parcelas de ambos os lados do traçado proposto para o 

A ocupação do solo predominante na zona de estaleiro são áreas agrícolas, 
se também, com alguma representatividade, unidades comerciais cujo 

acesso é efetuado quer através da EN15, como também através da EN106 e da zona 

se pela EN15 e EN106, e na envolvente próxima 
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Foto 7 – Panorâmica do local proposto para o Estaleiro 1

 
 
Estaleiro 2 
 
O local identificado para o Estaleiro 2, Foto 8, apresenta uma área aproximada de 
4,21 ha, e situa-se em Rãs, junto ao Bairro Novo, conforme pode ser constatado na
FIG. III. 2. 
 

Foto 8

 
A zona 2, proposta para localização do estaleiro, é uma área mais afastada da zona do 
traçado do que a primeira localização proposta, e situa
um aglomerado habitacional, cujo uso do solo é composto por matos, pi
 
O acesso ao estaleiro poderá efetuar
a Estrada da Sernada (que será um acesso direto à frente de obra junto à Rotunda 2), ou 
então através da EN106 e Avenida Padre António Pimentel (Circu
referir que este acesso será utilizado predominantemente para o abastecimento dos 
principais equipamentos e materiais à empreitada, sendo que, relativamente aos acessos 
à obra, será dada prioridade à circulação em linha dentro da área
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Panorâmica do local proposto para o Estaleiro 1

ficado para o Estaleiro 2, Foto 8, apresenta uma área aproximada de 
se em Rãs, junto ao Bairro Novo, conforme pode ser constatado na

8 – Vista do local proposto para o Estaleiro 2 

A zona 2, proposta para localização do estaleiro, é uma área mais afastada da zona do 
traçado do que a primeira localização proposta, e situa-se a meia encosta, no limite de 
um aglomerado habitacional, cujo uso do solo é composto por matos, pi

acesso ao estaleiro poderá efetuar-se através de estradas/caminhos municipais, como 
a Estrada da Sernada (que será um acesso direto à frente de obra junto à Rotunda 2), ou 
então através da EN106 e Avenida Padre António Pimentel (Circular de Rans). Importa 
referir que este acesso será utilizado predominantemente para o abastecimento dos 
principais equipamentos e materiais à empreitada, sendo que, relativamente aos acessos 
à obra, será dada prioridade à circulação em linha dentro da área expropriada.
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Panorâmica do local proposto para o Estaleiro 1 

ficado para o Estaleiro 2, Foto 8, apresenta uma área aproximada de  
se em Rãs, junto ao Bairro Novo, conforme pode ser constatado na  

 

A zona 2, proposta para localização do estaleiro, é uma área mais afastada da zona do 
se a meia encosta, no limite de 

um aglomerado habitacional, cujo uso do solo é composto por matos, pinhal e eucaliptal. 

se através de estradas/caminhos municipais, como 
a Estrada da Sernada (que será um acesso direto à frente de obra junto à Rotunda 2), ou 

lar de Rans). Importa 
referir que este acesso será utilizado predominantemente para o abastecimento dos 
principais equipamentos e materiais à empreitada, sendo que, relativamente aos acessos 

expropriada. 
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No que concerne aos acessos gerais à obra, e tendo como objetivo principal a 
minimização da perturbação na zona, será utilizado assim que possível todo o corredor a 
expropriar. No entanto foi tido em consideração o faseamento construtivo d
e os possíveis desvios de tráfego previstos para esse mesmo faseamento, conforme 
definido no P10.1 – Desvios Provisórios de Tráfego. 
 
Por forma a minimizar o transtorno causado por este tipo de alterações, foi também 
previsto no âmbito da com
atempadamente prevê a comunicação de alterações de trânsito e acesso para a área em 
causa. 
 
Para a minimização dos impactes desta fase de construção adotar
gerais preconizadas pela APA que estão 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra que constitui o 
RECAPE e no qual se integra a Carta Síntese de Condicionantes a seguir apresentada, 
de modo a salvaguardar-se zonas sensíveis ao nível social
solo e da água. 
 
 
 
4.3 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

No P21 do Projeto apresenta
Construção e Demolição (PPGRCD), onde consta a caracterização su
executar e dos métodos construtivos, uma previsão / estimativa dos resíduos produzidos, 
a encaminhar a destino final e/ou reincorporar em obra, o tipo de resíduos produzidos, 
respetivo acondicionamento e triagem aquando a execução da obra e
RCD produzido. 
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No que concerne aos acessos gerais à obra, e tendo como objetivo principal a 
minimização da perturbação na zona, será utilizado assim que possível todo o corredor a 
expropriar. No entanto foi tido em consideração o faseamento construtivo d
e os possíveis desvios de tráfego previstos para esse mesmo faseamento, conforme 

Desvios Provisórios de Tráfego.  

Por forma a minimizar o transtorno causado por este tipo de alterações, foi também 
previsto no âmbito da componente social, um Plano de Comunicação que 
atempadamente prevê a comunicação de alterações de trânsito e acesso para a área em 

Para a minimização dos impactes desta fase de construção adotar-se
gerais preconizadas pela APA que estão também contempladas nas Clausulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra que constitui o 
RECAPE e no qual se integra a Carta Síntese de Condicionantes a seguir apresentada, 

se zonas sensíveis ao nível social, ecológico e para proteção do 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

do Projeto apresenta-se o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
(PPGRCD), onde consta a caracterização sumária da obra a 

executar e dos métodos construtivos, uma previsão / estimativa dos resíduos produzidos, 
a encaminhar a destino final e/ou reincorporar em obra, o tipo de resíduos produzidos, 
respetivo acondicionamento e triagem aquando a execução da obra e o destino final do 
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No que concerne aos acessos gerais à obra, e tendo como objetivo principal a 
minimização da perturbação na zona, será utilizado assim que possível todo o corredor a 
expropriar. No entanto foi tido em consideração o faseamento construtivo da empreitada 
e os possíveis desvios de tráfego previstos para esse mesmo faseamento, conforme 

Por forma a minimizar o transtorno causado por este tipo de alterações, foi também 
ponente social, um Plano de Comunicação que 

atempadamente prevê a comunicação de alterações de trânsito e acesso para a área em 

se-ão as medidas 
também contempladas nas Clausulas 

Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra que constitui o Volume 4 do 
RECAPE e no qual se integra a Carta Síntese de Condicionantes a seguir apresentada, 

, ecológico e para proteção do 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
mária da obra a 

executar e dos métodos construtivos, uma previsão / estimativa dos resíduos produzidos, 
a encaminhar a destino final e/ou reincorporar em obra, o tipo de resíduos produzidos, 

o destino final do 
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CAPÍTULO IV – VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDA
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A DIA que se apresenta no 
globalidade do projeto do IC35 entre Penafiel e Entre
à rede viária local, estabelece
Execução e respetivas medidas de minimização, 
os estudos a elaborar.  
 
Para a Ligação do IC35 a Rans
âmbito do troço do IC35 entre Penafiel e Rans
conformidade ambiental do projeto de execução
qual veio a ter a respetiva aprovação por parte da Autoridade
2015 (DCAPE apresentada no 
à Ligação à EN106 em Rans
Comissão de Avaliação considerar 
significativos que a solução do Es
 
Face a esta decisão considera contudo a IP que a Ligação à EN106, proposta em projeto 
de execução para este troço específico do IC35 (e
IC35, embora ambientalmente aprovado, 
adequada e a que se justifica face ao contexto atual em que se encontra o projeto global 
do IC35 – Penafiel / Entre
concretizado. 
 
De facto, como se apresentou e justificou já no Capitulo II do pr
alterações efetuadas são justificadas e as únicas que permitem o funcionamento da 
Ligação à EN106 em adequadas condições de serviço e com menores impactes face à 
envolvente, sendo que das afetações diretas que se verificam no território a
são pouco diferentes das previstas com o traç
comparada de impactes que se apresenta no 
 
O projeto de execução da Ligação 
necessariamente alterado em termos do seu 
por praticamente a totalidad
veículos/dia no ano de início de exploração
estudo prévio e que decorriam de ter associado a implantação do restante traçado do 
IC35 até Entre-os-Rios, com mais 3 ligações à EN106
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VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO COM A DIA

A DIA que se apresenta no Anexo 1 e que foi emitida em fase de Estudo Prévio
globalidade do projeto do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios, incluindo as suas ligações 

, estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do 
Execução e respetivas medidas de minimização, bem como os planos de monitorização e 

Para a Ligação do IC35 a Rans, cujo projeto de execução se concluiu em 
5 entre Penafiel e Rans, foi já realizada a respetiva 

do projeto de execução, conforme RECAPE 
a ter a respetiva aprovação por parte da Autoridade de AIA, 

tada no Anexo 1) mas só para o troço do IC35, porque em relação 
em Rans, a mesma foi considerada não conforme, pelo facto 

Comissão de Avaliação considerar que a mesma induzia a impactes negativos mais 
significativos que a solução do Estudo Prévio. 

Face a esta decisão considera contudo a IP que a Ligação à EN106, proposta em projeto 
ste troço específico do IC35 (e para além naturalmente 

IC35, embora ambientalmente aprovado, não funcionar sem a mesma) é a
adequada e a que se justifica face ao contexto atual em que se encontra o projeto global 

Penafiel / Entre-os-Rios, aprovado em fase de estudo prévio, 

De facto, como se apresentou e justificou já no Capitulo II do presente RECAPE
alterações efetuadas são justificadas e as únicas que permitem o funcionamento da 

em adequadas condições de serviço e com menores impactes face à 
envolvente, sendo que das afetações diretas que se verificam no território a

diferentes das previstas com o traçado do estudo prévio, conforme avaliação 
comparada de impactes que se apresenta no Anexo 4 no presente RECAPE.

O projeto de execução da Ligação a Rans que termina agora na EN106
amente alterado em termos do seu término, atendendo a que irá ser utilizado

por praticamente a totalidade do tráfego com origem no IC35, ou seja, por cerca de 6858 
o de início de exploração, face aos 700 veículos /dia

e que decorriam de ter associado a implantação do restante traçado do 
Rios, com mais 3 ligações à EN106.  
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DE DO PROJETO COM A DIA 

em fase de Estudo Prévio para a 
Rios, incluindo as suas ligações 

ionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de 
lanos de monitorização e 

, cujo projeto de execução se concluiu em 2015, no 
realizada a respetiva avaliação de 

então elaborado, o 
, em 15 de julho de 

mas só para o troço do IC35, porque em relação 
foi considerada não conforme, pelo facto da 

que a mesma induzia a impactes negativos mais 

Face a esta decisão considera contudo a IP que a Ligação à EN106, proposta em projeto 
para além naturalmente deste troço do 

não funcionar sem a mesma) é a mais 
adequada e a que se justifica face ao contexto atual em que se encontra o projeto global 

rovado em fase de estudo prévio, mas nunca 

esente RECAPE, as 
alterações efetuadas são justificadas e as únicas que permitem o funcionamento da 

em adequadas condições de serviço e com menores impactes face à 
envolvente, sendo que das afetações diretas que se verificam no território as mesmas 

do do estudo prévio, conforme avaliação 
no presente RECAPE. 

na EN106, teve que ser 
tendendo a que irá ser utilizado 

ou seja, por cerca de 6858 
, face aos 700 veículos /dia, previstos em 

e que decorriam de ter associado a implantação do restante traçado do 
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Caso se mantivesse a solução aprovada em fase de 
EM589-1, haveria assim um acréscim
municipal que funciona atualmente 
significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa interseção,
quer na própria via municipal 
induziria ainda a problemas de 
da legislação de ruído de difícil, 
técnicos, dada a proximidade 
 
Este traçado do projeto de execução 
Penafiel considera como o mais
Planta de Ordenamento, por estabelecer a ligação direta à via da
maior interesse para a distrib
atuais e previstas. Relembre-
consta por isso da Planta de Condicionantes do PDM
desenvolvido numa outra realidade. 
 
A Câmara de Penafiel e para além de não concordar também com o fim da Ligação numa 
via que é atualmente um arruamento 
deve ocorrer numa nova rotunda
adequado para vir a substituir um cruzamento com elevada sinistralidade, 
poder vir a servir também a Zona Empresarial e Industrial de Galegos que a Câmara 
propõe a poente da EN106 e cuja implantação e
articulação da Ligação do IC35 nesta 
 
Deste modo, face a esta realidade 
proposto e da avaliação comparada de impactes que se agora se fez
estudo prévio (ver Anexo 4)
pouco significativos face aos do estudo prévio e com medidas de mi
compensação adequadas. 
 
Seguidamente, procede-se assim 
proposto com a DIA que aprovou o projeto em fase de estudo prévio, evidenciando 
quando necessário, as alterações 
comparados associados. 
 
O seu objetivo é assim o de poder dar 
necessárias sobre a avaliação ambient
 
Correspondendo à decisão da DIA, foi também desenvolvido o conjunto de estudos 
complementares e documentos, bem como de procedimentos para a fase de construção
correspondentes a: 
 

− Plano Geral de Monitorização no 

− Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra no 
Volume 4 do RECAPE;

− Projeto de Integração Paisagística no 
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solução aprovada em fase de estudo prévio, com ligação direta 
assim um acréscimo muito significativo no volume de tráfego n

atualmente como arruamento urbano, induzindo uma depreciação 
significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa interseção,

atendendo ao seu modesto perfil transversal
problemas de qualidade de vida da envolvente urbana e 

da legislação de ruído de difícil, ou senão mesmo de impossível, resolução em termos 
 dos recetores sensíveis. 

do projeto de execução segue aliás também no corredor que a 
mais adequado no atual PDM e que por isso consta da sua 

Planta de Ordenamento, por estabelecer a ligação direta à via da rede viária local de 
maior interesse para a distribuição do trafego e dinâmicas de ocupação do território

se que o corredor aprovado do estudo prévio
consta por isso da Planta de Condicionantes do PDM, tem mais de 15 anos e foi 
desenvolvido numa outra realidade.  

A Câmara de Penafiel e para além de não concordar também com o fim da Ligação numa 
via que é atualmente um arruamento urbano, considera que o término da Ligação 

rotunda na EN106, no local que a IP também considera o 
vir a substituir um cruzamento com elevada sinistralidade, 

a Zona Empresarial e Industrial de Galegos que a Câmara 
propõe a poente da EN106 e cuja implantação efetiva em muito dependerá da desejável 
articulação da Ligação do IC35 nesta zona da EN106.  

face a esta realidade atual e que justifica o projeto de execução já antes 
comparada de impactes que se agora se fez com o t

), demonstra-se que os impactes negativos
pouco significativos face aos do estudo prévio e com medidas de mi

se assim à análise da conformidade do projeto de execução 
proposto com a DIA que aprovou o projeto em fase de estudo prévio, evidenciando 

as alterações e a sua justificação bem como os impactes 

O seu objetivo é assim o de poder dar à Autoridade de AIA todas as informações 
necessárias sobre a avaliação ambiental da alteração introduzida no projeto.

Correspondendo à decisão da DIA, foi também desenvolvido o conjunto de estudos 
complementares e documentos, bem como de procedimentos para a fase de construção

Plano Geral de Monitorização no Volume 3 do RECAPE; 

usulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra no 
do RECAPE; 

Projeto de Integração Paisagística no Volume 5 do RECAPE. 
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, com ligação direta na 
o muito significativo no volume de tráfego nesta via 

, induzindo uma depreciação 
significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa interseção, 

o perfil transversal. Esta situação 
qualidade de vida da envolvente urbana e incumprimento 

impossível, resolução em termos 

no corredor que a Câmara de 
e que por isso consta da sua 

rede viária local de 
uição do trafego e dinâmicas de ocupação do território, 

se que o corredor aprovado do estudo prévio, e que é o que 
de 15 anos e foi 

A Câmara de Penafiel e para além de não concordar também com o fim da Ligação numa 
da Ligação a Rans 

no local que a IP também considera o 
vir a substituir um cruzamento com elevada sinistralidade, e com isso 

a Zona Empresarial e Industrial de Galegos que a Câmara 
fetiva em muito dependerá da desejável 

execução já antes 
com o traçado do 

que os impactes negativos do projeto são 
pouco significativos face aos do estudo prévio e com medidas de minimização / 

eto de execução 
proposto com a DIA que aprovou o projeto em fase de estudo prévio, evidenciando 

e a sua justificação bem como os impactes 

as as informações 
al da alteração introduzida no projeto.  

Correspondendo à decisão da DIA, foi também desenvolvido o conjunto de estudos 
complementares e documentos, bem como de procedimentos para a fase de construção, 

usulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra no  
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Mantendo-se o mesmo traçado e 
desenvolvida em simultâneo
incluem os dois projetos e não sofrem por isso alterações face ao apresentado no 
anterior RECAPE. 
 
No quadro seguinte sistematizam
que lhes dão cumprimento de forma a verificar a sua conformidade. Para facilitar a 
consulta, neste quadro cada medida está identificada com a numeração da DIA, que é 
também a equivalente à atribuí
verificação da sua conformidade.
 
 
 
 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
Base 

se o mesmo traçado e o facto da empreitada da Ligação à EN106 vir a ser 
desenvolvida em simultâneo com a do respetivo troço do IC35, estes documentos 
incluem os dois projetos e não sofrem por isso alterações face ao apresentado no 

No quadro seguinte sistematizam-se as medidas da DIA com referência aos documentos 
que lhes dão cumprimento de forma a verificar a sua conformidade. Para facilitar a 
consulta, neste quadro cada medida está identificada com a numeração da DIA, que é 
também a equivalente à atribuída na análise do presente capítulo
verificação da sua conformidade. 
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gação à EN106 vir a ser 
com a do respetivo troço do IC35, estes documentos 

incluem os dois projetos e não sofrem por isso alterações face ao apresentado no 

se as medidas da DIA com referência aos documentos 
que lhes dão cumprimento de forma a verificar a sua conformidade. Para facilitar a 
consulta, neste quadro cada medida está identificada com a numeração da DIA, que é 

capítulo, onde se faz a 
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Quadro IV. 1 – Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental

Medidas de Minimização e Monitorização

I – Fase Prévia de Construção 

FP.1 
Em projeto de execução deve ser realizada uma análise ma
da região, devendo prever-se sinalização específica para nevoeiros e geadas 

FP.2 

A implantação dos estaleiros e os locais de empréstimo e depósito de terras, 
deve evitar os solos de melhor potencial produtivo, especialmente os 
classificados na RAN, as zonas habitadas (casas, escolas e hospital), as áreas 
classificadas de mais sensíveis do ponto de vista da flora e fauna e as restantes 
áreas classificadas 

FP.3 
Os estaleiros, bem como as vias de acesso à obra devem localizar
preferencialmente em plataformas já impermeabilizadas e em pontos afastados 
de zonas sensíveis, como sejam as linhas de água e pontos de captação

FP.4 
No caso dos poços ou furos que sejam diretamente e irremediavelmente 
afetados devem ser construídas alternativas, de modo a não prejudicar os seus 
utilizadores, e inviabilizar os usos associados 

FP.5 
Deve ser feita a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado 
para construção, sendo esta medida essencial para prever e evitar 
atempadamente a destruição de elementos patrimoniais 

FP.6 Deve proceder-se à desafetação das áreas RAN e desanexação das áreas de 
REN afetadas 

FP.7 
Deve ser estudada a localização espacial e temporal da implantação das 
barreiras acústicas, nos locais com maior proximidade a áreas edificadas, a 
avaliar em sede de projeto de execução 

FP.8 
Devem ser assegurados os restabelecimentos de todos os serviços intercetados 
pela estrada 

FP.9 
Devem ser incluídos no Caderno de Encargos do Projeto de Execução, todos os 
restabelecimentos a efetuar 
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Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Em projeto de execução deve ser realizada uma análise mais detalhada do clima 
se sinalização específica para nevoeiros e geadas  -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

A implantação dos estaleiros e os locais de empréstimo e depósito de terras, 
rodutivo, especialmente os 

classificados na RAN, as zonas habitadas (casas, escolas e hospital), as áreas 
classificadas de mais sensíveis do ponto de vista da flora e fauna e as restantes 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

taleiros, bem como as vias de acesso à obra devem localizar-se 
preferencialmente em plataformas já impermeabilizadas e em pontos afastados 
de zonas sensíveis, como sejam as linhas de água e pontos de captação 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

o caso dos poços ou furos que sejam diretamente e irremediavelmente 
afetados devem ser construídas alternativas, de modo a não prejudicar os seus Projeto 

Expropriações 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

ve ser feita a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado 
para construção, sendo esta medida essencial para prever e evitar  Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

se à desafetação das áreas RAN e desanexação das áreas de Licenciamento a 
efetuar pela IP 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 

Deve ser estudada a localização espacial e temporal da implantação das 
r proximidade a áreas edificadas, a - Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

Devem ser assegurados os restabelecimentos de todos os serviços intercetados Projeto 
Serviços 
Afetados 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Devem ser incluídos no Caderno de Encargos do Projeto de Execução, todos os Projeto de 
Obras Arte 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

 

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
RECAPE – Volume 2 – Relatório Base 

Rev.01 

Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental 

e Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

-- FP 

-- FpC 

-- 
FpC 

FC 

-- 
FP 

FE 

Vol. 2  
(Anexo 5) 

FP 

FpC 

-- FpC 

Vol. 2  
(Anexo 4) FP 

-- 
FP 

FC 

-- 
FP 

FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

FP.10 
A instrução dos processos de licenciamento de áreas de depósito, de 
empréstimo, de estaleiro, deve ocorrer antes da execução de qualquer trabalho

FP.11 
Deve o projeto de execução contemplar o número adequado e suficiente de 
passagens inferiores ou superiores no sentido de minorar o impacte causad
pelo efeito barreira 

FP.12 
Devem ser assegurados os restabelecimentos dos caminhos rurais, entre outros, 
não considerados em fase de estudo prévio e que sejam identificados em projeto 
de execução 

FP.13 
A construção da obra deve ser planeada tendo em conta as épocas de 
desenvolvimento das diversas culturas praticadas na região de modo a não 
interferir com a eficiência de produtividade desta 

II – Fase de Construção 

FC.1 
A definição das manchas de empréstimo para suprir o eventual deficit de 
materiais de aterro deve privilegiar pedreiras em atividade na região para evitar 
intervencionar áreas virgens  

FC.2 

Os materiais excedentes devem ser conduzidos preferencialmente para pedreiras 
da região favorecendo a recuperação paisagística dessas pedreiras, de acordo 
com os respetivos Planos de Pedreira. Desta forma, o impacte potencialme
negativo induzido pelo depósito de materiais rejeitados em vazadouro poderá 
transformar-se num impacte positivo relevante, contribuindo para devolver às 
zonas intervencionadas pelas pedreiras a sua primitiva aptidão

FC.3 
As manchas de empréstimo devem utilizar preferencialmente pedreiras em 
exploração, com o mesmo objetivo 

FC.4 

A estabilidade e os assentamentos dos aterros dependem da natureza dos 
materiais com que forem construídos e do seu modo de colocação, bem como da 
qualidade da construção, pelo que devem ser adotadas as técnicas de colocação 
e de compactação adequadas 

  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

A instrução dos processos de licenciamento de áreas de depósito, de 
, de estaleiro, deve ocorrer antes da execução de qualquer trabalho - 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve o projeto de execução contemplar o número adequado e suficiente de 
passagens inferiores ou superiores no sentido de minorar o impacte causado Projeto de 

Obras Arte 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

Devem ser assegurados os restabelecimentos dos caminhos rurais, entre outros, 
não considerados em fase de estudo prévio e que sejam identificados em projeto 

Projeto de 
Obras Arte 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

A construção da obra deve ser planeada tendo em conta as épocas de 
desenvolvimento das diversas culturas praticadas na região de modo a não -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

A definição das manchas de empréstimo para suprir o eventual deficit de 
materiais de aterro deve privilegiar pedreiras em atividade na região para evitar -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Os materiais excedentes devem ser conduzidos preferencialmente para pedreiras 
da região favorecendo a recuperação paisagística dessas pedreiras, de acordo 
com os respetivos Planos de Pedreira. Desta forma, o impacte potencialmente 
negativo induzido pelo depósito de materiais rejeitados em vazadouro poderá 

se num impacte positivo relevante, contribuindo para devolver às 
zonas intervencionadas pelas pedreiras a sua primitiva aptidão 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

As manchas de empréstimo devem utilizar preferencialmente pedreiras em 
-- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

A estabilidade e os assentamentos dos aterros dependem da natureza dos 
onstruídos e do seu modo de colocação, bem como da 

qualidade da construção, pelo que devem ser adotadas as técnicas de colocação 

Projeto 
Terraplenagens 

e Estudo 
Geológico 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 
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formidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

-- FpC 

-- FP 

-- FP 

-- FpC 

-- 
FpC 

FC 

-- 
FpC 

FC 

-- 
FpC 

FC 

-- FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

FC.5 
O revestimento dos taludes deve ser efetuado com terra e espécies vegetais 
adequadas, logo após as operações de terraplenagem, de forma a evitar o 
ravinamento de taludes em materiais não rochosos 

FC.6 

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais, sua 
fracturação e alteração, de forma a garantir a sua estabilidade. Deverão ser 
cumpridas na íntegra as recomendações indicadas no Estudo Geológico e 
Geotécnico, particularmente, no que respeita à geometria de taludes e drenagem 
interna 

FC.7 
Deve-se proceder, de imediato, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de 
rocha e de massas rochosas, com o objetivo de reduzir a possibilidade de 
quedas de blocos ou de desagregações ao longo dos taludes de escavação

FC.8 

Quando, após esse saneamento e regularização das superfícies se verificar que 
continua a existir a possibilidade de vir a ocorrer a queda de blocos ou de 
desagregações de rocha, deve proceder-se ao revestimento dos taludes com 
redes metálicas 

FC.9 
Os solos de cobertura do local de implantação do traçado d
armazenados para posterior reutilização no revestimento dos taludes

FC.10 Os depósitos temporários de terras não devem ser colocados em linhas de água

FC.11 

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais (fracturação 
e alteração), de forma a garantir a sua estabilidade, devendo as inclinações dos 
mesmos permitir a fácil integração na envolvente. As obras de aterro e 
escavação devem ser acompanhadas por um geotécnico 

FC.12 
Deve efetuar-se o endentamento com captação e drenagem de eventuais 
exsurgências de água, após uma eventual intersecção do nível freático, dado que 
os aquíferos do tipo fissural se desenvolvem em função do grau de fracturação

FC.13 De forma a possibilitar a infiltração das águas pluviais no subsolo, deve construir
se, na medida do possível, os aterros com materiais permeáveis
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zação e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

tuado com terra e espécies vegetais 
adequadas, logo após as operações de terraplenagem, de forma a evitar o -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

ureza dos materiais, sua 
fracturação e alteração, de forma a garantir a sua estabilidade. Deverão ser 
cumpridas na íntegra as recomendações indicadas no Estudo Geológico e 
Geotécnico, particularmente, no que respeita à geometria de taludes e drenagem 

Projeto 
Terraplenagens 

e Estudo 
Geológico 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se proceder, de imediato, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de 
rocha e de massas rochosas, com o objetivo de reduzir a possibilidade de 

desagregações ao longo dos taludes de escavação 

Projeto 
Terraplenagens 

e Estudo 
Geológico 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

Quando, após esse saneamento e regularização das superfícies se verificar que 
rer a queda de blocos ou de 

se ao revestimento dos taludes com 

Projeto 
Terraplenagens 

e Estudo 
Geológico 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Os solos de cobertura do local de implantação do traçado devem ser 
armazenados para posterior reutilização no revestimento dos taludes -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Os depósitos temporários de terras não devem ser colocados em linhas de água -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

ludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais (fracturação 
e alteração), de forma a garantir a sua estabilidade, devendo as inclinações dos 
mesmos permitir a fácil integração na envolvente. As obras de aterro e 

Projeto 
Terraplenagens 

e Estudo 
Geológico 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se o endentamento com captação e drenagem de eventuais 
exsurgências de água, após uma eventual intersecção do nível freático, dado que 

uíferos do tipo fissural se desenvolvem em função do grau de fracturação 

Projeto 
Drenagem 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

De forma a possibilitar a infiltração das águas pluviais no subsolo, deve construir-
materiais permeáveis 

Projeto 
Terraplenagens  

Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 
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Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

Vol. 5 – PIP  FC 

-- 
FP 

FC 

-- FC 

-- FC 

Vol. 5 – PIP  FC 

-- FC 

-- FC 

-- FC 

-- FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

FC.14 Nas áreas correspondentes aos solos da RAN, deve ser evitada a circulação de 
maquinaria e pessoal, fora da área de trabalho 

FC.15 
A desmatação deve ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à 
construção da obra 

FC.16 
As linhas de água intersetadas devem ser restabelecidas na sua totalidade o 
mais rapidamente possível com secções adequadas que 
hídrica 

FC.17 
Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto 
espaço de tempo e com todos os cuidados, de modo a evitar
materiais nos seus leitos 

FC.18 
Deve proceder-se à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua 
obstrução total ou parcial de modo a que a drenagem se efetue naturalmente

FC.19 
Deve ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com maquinaria 
de forma a evitar o derramamento de óleos, combustíveis e mais poluentes nas 
linhas de água 

FC.20 Deve restringir-se a execução de ações poluentes nos locais
estaleiros 

FC.21 
Determinadas ações como a limpeza das máquinas e enchimento dos camiões 
com combustível e outros materiais devem ser realizados em locais 
impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e armazenagem

FC.22 A recolha dos óleos e outros produtos, deve ser realizada de acordo com normas 
nacionais 

FC.23 
Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga aciden
poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser avisadas 
imediatamente as entidades responsáveis 

  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da

Obra 

Nas áreas correspondentes aos solos da RAN, deve ser evitada a circulação de -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

r reduzida ao mínimo estritamente necessário à Projeto 
Terraplenagens 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

As linhas de água intersetadas devem ser restabelecidas na sua totalidade o 
 permitam a drenagem Projeto 

Drenagem 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto 
espaço de tempo e com todos os cuidados, de modo a evitar-se a deposição de -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua 
obstrução total ou parcial de modo a que a drenagem se efetue naturalmente -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com maquinaria 
de forma a evitar o derramamento de óleos, combustíveis e mais poluentes nas -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se a execução de ações poluentes nos locais dos próprios -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Determinadas ações como a limpeza das máquinas e enchimento dos camiões 
com combustível e outros materiais devem ser realizados em locais 

recolha e armazenagem 
-- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

A recolha dos óleos e outros produtos, deve ser realizada de acordo com normas -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais 
poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser avisadas -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 
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Estudos 

-- 
FpC 

FC 

-- FC 

-- FC 

-- FC 

-- 
FC 

FPC 

-- FC 

-- FC 

-- FC 

-- FC 

-- FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

FC.24 
O planeamento de construção deve ter em conta as épocas de desenvolvimento 
das diversas culturas praticadas na região, de modo a não interferir com a 
eficiência de produtividade desta 

FC.25 

Deve ser humedecido o pavimento de terra batida, ao longo das faixas de 
construção, nos locais das obras e principalmente se os trabalhos forem 
desenvolvidos durante a época seca, de modo a evitar a redução significativa do 
levantamento de poeiras geradas pela movimentação de maquinaria necessária 
à construção do projeto 

FC.26 

No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição 
atmosférica, nomeadamente centrais betuminosas e centrais de betão, estas 
devem ser providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes e 
localizadas o mais longe possível das áreas habitacionais e das áreas cultivadas

FC.27 A via deverá ser vedada com rede de malhagem progressiva, colocada sobre o 
solo ou ligeiramente enterrada, a uma profundidade de 30 cm

FC.28 
Nos locais de passagem hidráulica, e/ou passagem inferior, as vedações 
paralelas à via devem ser colocadas em ângulo inferior a 180 graus para permitir 
o encaminhamento dos animais para a passagem 

FC.29 

Deve ser feito o acompanhamento arqueológico integral das obras de construção 
do empreendimento rodoviário, nas fases que impliquem revolvimento de terras, 
tais como desmatações, escavações e terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de terras, construção de estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de obra

FC.30 
Deve ser dada especial atenção às zonas de construção onde existe interferência 
com a rede viária existente no sentido de minimizar as situações de conflito

FC.31 Procurar recrutar mão-de-obra necessária na zona, potenciando a criação de 
emprego local e evitando problemas de alojamento e inserção social

FC.32 
Devem ser mantidos livres os caminhos e estradas de passagem habitual, 
mantendo os atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da 
população local 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

O planeamento de construção deve ter em conta as épocas de desenvolvimento 
raticadas na região, de modo a não interferir com a -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve ser humedecido o pavimento de terra batida, ao longo das faixas de 
e os trabalhos forem 

desenvolvidos durante a época seca, de modo a evitar a redução significativa do 
levantamento de poeiras geradas pela movimentação de maquinaria necessária 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

r necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição 
atmosférica, nomeadamente centrais betuminosas e centrais de betão, estas 
devem ser providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes e 

bitacionais e das áreas cultivadas 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

A via deverá ser vedada com rede de malhagem progressiva, colocada sobre o 
solo ou ligeiramente enterrada, a uma profundidade de 30 cm 

Projeto de 
Vedações 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Nos locais de passagem hidráulica, e/ou passagem inferior, as vedações 
paralelas à via devem ser colocadas em ângulo inferior a 180 graus para permitir 

Projeto de 
Vedações 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve ser feito o acompanhamento arqueológico integral das obras de construção 
do empreendimento rodoviário, nas fases que impliquem revolvimento de terras, 
tais como desmatações, escavações e terraplenagens, depósitos e empréstimos 

ras, construção de estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de obra 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve ser dada especial atenção às zonas de construção onde existe interferência 
imizar as situações de conflito -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

obra necessária na zona, potenciando a criação de 
emprego local e evitando problemas de alojamento e inserção social -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Devem ser mantidos livres os caminhos e estradas de passagem habitual, 
mantendo os atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) 
Vol. 4 
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-- FC 

-- FC 

Vol. 2  
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-- FC 

-- FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

FC.33 
Devem ser restabelecidos rapidamente as ligações intersectadas
efeito barreira e o transtorno causado aos utentes dessas vias

FC.34 
Deve ter-se todo o cuidado para afetar o mínimo possível as Termas existentes 
nesta região 

FC.35 

Devem ser assinaladas na atual rede viária com painéis informativos, as áreas 
afetadas pela construção desta via e criadas as condições que reduzam as 
situações de perigo. Refira-se a existência de vários pontos críticos na restante 
rede viária onde se verificará um elevado número de pontos de intersecção com 
a nova via. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o objetivo de 
desviar o tráfego das áreas em construção, estes devem ser divulgados 
localmente e devidamente sinalizados, bem como mantidas as boas condições
de circulação 

FC.36 Deve ser divulgado nos meios de comunicação local os condicionamentos à 
circulação durante a fase de construção da obra 

FC.37 No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma devem ser repostas em 
condições idênticas às inicias 

FC.38 
Dada a forte interferência com a população e a vivência local, deve ser 
apresentado o projeto localmente, bem como os seus impactes n
positivos 

FC.39 
Deve efetuar-se a vedação com tapumes das áreas de estaleiro e parques de 
máquinas, de forma a proteger-se as populações das poeiras e do impacte visual 
da obra 

FC.40 Deve ser feita a recolha dos óleos usados para recipientes através de bombas 
específicas para o efeito, evitando derrame 

FC.41 
Os óleos usados devem ser armazenados em contentores com 200 litros de 
capacidade devidamente estanque e selado, com uma taxa de enchimento 
inferior a 98% 

FC.42 O contentor deve ser colocado numa bacia de receção estanque que permita 
responder a eventuais situações de falha no sistema de trans

  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Devem ser restabelecidos rapidamente as ligações intersectadas, minimizando o 
efeito barreira e o transtorno causado aos utentes dessas vias -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se todo o cuidado para afetar o mínimo possível as Termas existentes 
Não aplicável

na atual rede viária com painéis informativos, as áreas 
afetadas pela construção desta via e criadas as condições que reduzam as 

se a existência de vários pontos críticos na restante 
ero de pontos de intersecção com 

a nova via. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o objetivo de 
desviar o tráfego das áreas em construção, estes devem ser divulgados 
localmente e devidamente sinalizados, bem como mantidas as boas condições 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve ser divulgado nos meios de comunicação local os condicionamentos à -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

zadas para acesso à mesma devem ser repostas em -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Dada a forte interferência com a população e a vivência local, deve ser 
apresentado o projeto localmente, bem como os seus impactes negativos e -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se a vedação com tapumes das áreas de estaleiro e parques de 
se as populações das poeiras e do impacte visual -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) 
Vol. 4 

Deve ser feita a recolha dos óleos usados para recipientes através de bombas -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Os óleos usados devem ser armazenados em contentores com 200 litros de 
cidade devidamente estanque e selado, com uma taxa de enchimento -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) 
Vol. 4 

O contentor deve ser colocado numa bacia de receção estanque que permita 
responder a eventuais situações de falha no sistema de transporte e recolha -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 
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-- FC 

Não aplicável 

-- 
FpC 

FC 

-- FC 

-- FPC 

-- FpC 

-- 
FpC 

FC 

-- Fc 

-- FC 

-- FC 
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Medidas de Minimização e Monitorização

III – Fase de Conclusão da Obra 

FCO.1 

Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola, 
temporariamente utilizadas, devem ser limpas dos materiais da obra e efetuada 
uma escarificação ou gradagem, de forma a recuperarem mais rapidamente as 
sua características naturais. Este aspeto é particularmente importante nos locais 
de construção de viadutos, por coincidirem frequentemente com áreas de solos 
de elevada aptidão agrícola 

FCO.2 Deve ser reconstruída a floresta afetada, aquando da construção da via, com 
espécies a selecionar prioritariamente da flora espontânea da região

FCO.3 
Deve ser plantada uma cortina arbóreo-arbustiva com espécies de crescimento 
rápido, nos taludes que se aproximem de habitações, minimizando a barreira 
visual provocada pela construção da via 

FCO.4 
Deve ser implementado de imediato o revestimento vegetal dos taludes 
resultantes da intersecção da via na paisagem, com o objetivo de diminuir o seu 
impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão 

FCO.5 Deve ser assegurado que, antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras 
minimizadoras ou corretoras dos impactes estejam concluídas

FCO.6 

Após remoção dos entulhos e de outras infraestruturas de apoio à obra, deve 
proceder-se a uma escarificação do solo seguida de uma sementeira semelhante 
à preconizada para os taludes da via na zona adjacente ao local de intervenção 
ou outra considerada adequada, de acordo com o projeto de recuperação 
paisagística específico a realizar 

FCO.7 

No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas 
para estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios, de modo a 
descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possíve
estrutura e equilíbrio. 

FCO.8 
Deve ser implantado um adequado plano de sinalização ao longo da via de modo 
a alertar os utentes para as situações de maior risco, aumentando assim a 
segurança rodoviária 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola, 
temporariamente utilizadas, devem ser limpas dos materiais da obra e efetuada 

em, de forma a recuperarem mais rapidamente as 
sua características naturais. Este aspeto é particularmente importante nos locais 
de construção de viadutos, por coincidirem frequentemente com áreas de solos 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve ser reconstruída a floresta afetada, aquando da construção da via, com 
espécies a selecionar prioritariamente da flora espontânea da região -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

arbustiva com espécies de crescimento 
rápido, nos taludes que se aproximem de habitações, minimizando a barreira -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

revestimento vegetal dos taludes 
resultantes da intersecção da via na paisagem, com o objetivo de diminuir o seu -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) 
Vol. 4 

abertura da via ao tráfego, todas as obras 
minimizadoras ou corretoras dos impactes estejam concluídas -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

Após remoção dos entulhos e de outras infraestruturas de apoio à obra, deve 
do solo seguida de uma sementeira semelhante 

à preconizada para os taludes da via na zona adjacente ao local de intervenção 
ou outra considerada adequada, de acordo com o projeto de recuperação 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas 
para estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios, de modo a 

los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Deve ser implantado um adequado plano de sinalização ao longo da via de modo 
a alertar os utentes para as situações de maior risco, aumentando assim a -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 
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Vol. 5 – PIP  FPC 

Vol. 5 – PIP  FC 

Vol. 5 – PIP  FC 

Vol. 5 – PIP  FC 

--  FPC 

Vol. 5 – PIP  FPC 

--  FPC 

--  FC 
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IV – Fase de Exploração 

FE.1 
Deve ser assegurada a observação e manutenção das estruturas de controlo da 
erosão e de correção torrencial que vierem a ser construídas, de forma a garantir 
as suas boas condições de funcionalidade 

FE.2 

Devem ser mantidos em boas condições todos os revestimentos vegetais que 
vierem a ser executados como forma de proteção contra a erosão, como por 
exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação ou aterro. Tais medidas 
poderão passar pelo revestimento vegetal desses terrenos com um tipo de 
vegetação adaptado às características da região, pela construção de estruturas 
dissipadoras de energia, como por exemplo a colocação de pedras a jusante das 
passagens hidráulicas 

FE.3 

Deve ser efetuado um estudo pormenorizado da potencial contaminação das 
linhas de água com as escorrências da via e da suscetibilidade do aquífero que 
alimenta as águas minerais, de modo a precaver-se qualquer risco de 
contaminação destas 

FE.4 
Deve ser implementado um programa de monitorização do teor de poluentes nas 
linhas de água superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior 
incidência nos poluentes originados pela circulação automóvel

FE.5 

No caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte 
matérias perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais 
poluentes para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser tomadas as 
medidas adequadas e avisadas de imediato as entidades responsáveis

FE.6 

Deve ser mantido o corredor verde nas áreas em que ele já existe e criadas 
novas barreiras florestadas nas zonas envolventes (nos locais em que a situação 
existente o permita). Esta ação deve ser tida em conta principalmente junto dos 
locais mais próximos dos focos habitados 

FE.7 
O município deverá proceder ao controlo do uso do solo, de modo a evitar 
conflito de usos 

FE.8 
Implementação dos planos de monitorização da qualidade da água subterrânea e 
superficial, qualidade do ar, ambiente sonoro e sistemas ecológicos de acordo 
com os programas de monitorização previstos no EIA 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Deve ser assegurada a observação e manutenção das estruturas de controlo da 
erosão e de correção torrencial que vierem a ser construídas, de forma a garantir -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) 
-- 

Devem ser mantidos em boas condições todos os revestimentos vegetais que 
vierem a ser executados como forma de proteção contra a erosão, como por 
exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação ou aterro. Tais medidas 

ar pelo revestimento vegetal desses terrenos com um tipo de 
vegetação adaptado às características da região, pela construção de estruturas 
dissipadoras de energia, como por exemplo a colocação de pedras a jusante das 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 

Deve ser efetuado um estudo pormenorizado da potencial contaminação das 
linhas de água com as escorrências da via e da suscetibilidade do aquífero que 

se qualquer risco de -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Deve ser implementado um programa de monitorização do teor de poluentes nas 
linhas de água superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior 

s pela circulação automóvel 
-- Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

No caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte 
matérias perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais 

ra o próprio solo, devem ser tomadas as 
medidas adequadas e avisadas de imediato as entidades responsáveis 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Deve ser mantido o corredor verde nas áreas em que ele já existe e criadas 
s envolventes (nos locais em que a situação 

existente o permita). Esta ação deve ser tida em conta principalmente junto dos -- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

uso do solo, de modo a evitar 
-- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Implementação dos planos de monitorização da qualidade da água subterrânea e 
superficial, qualidade do ar, ambiente sonoro e sistemas ecológicos de acordo -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 
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-- FE 

Vol. 5 – PIP  FE 

Vol. 2  
(Anexo 4) 

FP 

FE 

Vol. 3 – PGM  FE 

-- FE 

Vol. 5 – PIP  FE 

-- FE 

Vol. 5 – PIP  

FpC 

FC 

FE 
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Medidas de Minimização e Monitorização

V – Medidas de Carater Específico ou Localizado 

MM.1 

Em fase de projeto de execução deve ser analisada a viabilidade de implantação 
de um viaduto, no atravessamento do vale da ribeira das Lajes, que minimize a 
destruição de solos de elevada aptidão agrícola e evite o aumento dos riscos de 
geada 

MM.2 
As descargas das escorrências provenientes da estrada não devem drenar para 
as nascentes identificadas ou a identificar em fase de projeto de execução, pelo 
que devem as descargas divergir para zonas afastadas destas zonas sensíveis

MM.3 
Deve ser efetuado um programa de monitorização do teor de poluentes nas 
linhas de água superficiais atravessadas pelo traçado e
incidência nos poluentes originados pela circulação automóvel

MM.4 

Nas vinhas atravessadas, em acordo com o proprietário e com a necessária 
antecedência, devem ser definidas com rigor, às áreas a intervencionar e fixados 
os sistemas de condução de arame, de modo a que, durante a fase da obra, os 
prejuízos sejam restritos unicamente às áreas de intervenção direta

MM.5 

Deve ser assegurada a manutenção de faixas sem vegetação, nem material 
lenhoso, paralelas ao traçado, em zonas em que a estrada não se desenvolva 
em locais de escavação. Esta medida é particularmente necessária nas áreas 
cartografadas como áreas florestais na carta de ocupação atual do solo (desenho 
PFER-EP-EIA-03) 

MM.6 Devem ser preservadas as margens das linhas de água, na fase de construção e 
a sua recuperação quando afetadas 

MM.7 

Deve ter-se um especial cuidado quando se proceder à construção da 
infraestrutura rodoviária nas proximidades das escolas, nomeadamente, perto do 
Nó de Penafiel (Sul), Nó de Cabeça Santa e Nó de Rio de Moinhos. Deve ser 
programada a obra, de modo a que a construção da via nas proximidades destas 
escolas decorra durante o período de férias 

MM.8 Deve ser afetado o mínimo possível, as Termas de Entre-os
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Em fase de projeto de execução deve ser analisada a viabilidade de implantação 
das Lajes, que minimize a 

destruição de solos de elevada aptidão agrícola e evite o aumento dos riscos de Não aplicável

As descargas das escorrências provenientes da estrada não devem drenar para 
ase de projeto de execução, pelo 

que devem as descargas divergir para zonas afastadas destas zonas sensíveis 
Não aplicável

Deve ser efetuado um programa de monitorização do teor de poluentes nas 
linhas de água superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior 
incidência nos poluentes originados pela circulação automóvel 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

Nas vinhas atravessadas, em acordo com o proprietário e com a necessária 
às áreas a intervencionar e fixados 

os sistemas de condução de arame, de modo a que, durante a fase da obra, os 
prejuízos sejam restritos unicamente às áreas de intervenção direta 

Projeto 
Expropriações 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

segurada a manutenção de faixas sem vegetação, nem material 
lenhoso, paralelas ao traçado, em zonas em que a estrada não se desenvolva 
em locais de escavação. Esta medida é particularmente necessária nas áreas 

e ocupação atual do solo (desenho 
-- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Devem ser preservadas as margens das linhas de água, na fase de construção e -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se um especial cuidado quando se proceder à construção da 
infraestrutura rodoviária nas proximidades das escolas, nomeadamente, perto do 
Nó de Penafiel (Sul), Nó de Cabeça Santa e Nó de Rio de Moinhos. Deve ser 

a construção da via nas proximidades destas 
Não aplicável

os-Rios e de S. Vicente  Não aplicável
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Não aplicável 

Não aplicável 

Vol. 3 – PGM  

FpC 

FC 

FE 

-- 
FpC 

FC 

Vol. 5 – PIP  
FP 

FE 

-- 
FC 

FPC 

Não aplicável 

Não aplicável 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

MM.9 

Em fase de projeto de execução deve ser efetuada uma análise esp
forma a avaliar os reais impactes da implantação da nova infraestrutura 
(especialmente se for a Solução B ao longo do trecho 2), na zona das pedreiras, 
e determinar as medidas de minimização a serem adotadas

MM.10 Devem ser garantidos, nas diferentes fases da obra os acessos necessários às 
explorações agrícolas e florestais 

VI – Medidas de Minimização preconizadas pela CA e a incluir no Projeto de Execução

Geomorfologia 

MMCA.1 

Deve ser efetuada a movimentação de terras em períodos secos, possibilitando a 
estabilização progressiva dos terrenos afetados. Se ocorrer a emissão de níveis 
de poeiras elevados, deve ser efetuada a aspersão com água dos materiais a 
movimentar 

MMCA.2 
Nas zonas de aluvião deve prever-se a decapagem dos solos com terra vegetal, 
bem como dos coluvio-aluvionares que devem ser guardados de modo a 
poderem ser utilizados no processo de vegetação dos taludes

Solos e reserva Agrícola Nacional 

MMCA.3 

Antes do início das obras deverá proceder-se à decapagem da camada 
superficial de todos os solos agrícolas e da RAN que irão ser afetados, e realizar 
o seu devido armazenamento em pargas para posterior utilização, 
nomeadamente no revestimento e estabilização dos taludes

Clima 

MMCA.4 
O estudo a elaborar para a fase de projeto de execução deverá identificar 
eventuais pontos críticos em termos de gelo, nevoeiros, geadas e das áreas que 
eventualmente poderão originar estrangulamentos à circulação de massas de ar

  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Em fase de projeto de execução deve ser efetuada uma análise específica, de 
forma a avaliar os reais impactes da implantação da nova infraestrutura 
(especialmente se for a Solução B ao longo do trecho 2), na zona das pedreiras, 
e determinar as medidas de minimização a serem adotadas 

Não aplicável

tidos, nas diferentes fases da obra os acessos necessários às -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

Medidas de Minimização preconizadas pela CA e a incluir no Projeto de Execução 

etuada a movimentação de terras em períodos secos, possibilitando a 
estabilização progressiva dos terrenos afetados. Se ocorrer a emissão de níveis 
de poeiras elevados, deve ser efetuada a aspersão com água dos materiais a -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se a decapagem dos solos com terra vegetal, 
aluvionares que devem ser guardados de modo a 

poderem ser utilizados no processo de vegetação dos taludes 

Projeto 
Terraplenagens 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

se à decapagem da camada 
superficial de todos os solos agrícolas e da RAN que irão ser afetados, e realizar 

em pargas para posterior utilização, 
nomeadamente no revestimento e estabilização dos taludes 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

O estudo a elaborar para a fase de projeto de execução deverá identificar 
mos de gelo, nevoeiros, geadas e das áreas que 

eventualmente poderão originar estrangulamentos à circulação de massas de ar 
-- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 
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ificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

Não aplicável 

-- 
FpC 

FC 

-- FC 

Vol. 5 – PIP  FC 

-- 
FpC 

FC 

Vol. 2 
(Anexo 4) FP 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

MMCA.5 

Considerando que se conhecem os pontos sensíveis à poluição e os pontos onde 
se preveem maiores concentrações de efluentes poluídos, dever
sistema de retenção nos locais onde são estimadas maiores concentrações e 
quantidades de poluentes. A definição do sistema de drenagem da vai deverá ter 
em conta a sua localização, acessos e outros tipos de condicionantes, de modo a 
permitir a monitorização prevista no EIA 

MMCA.6 

Deverão ser realizados estudos sobre a dinâmica das águas subterrâneas, 
quanto à sua direção e volumes, nas proximidades dos perímetros de proteção 
das águas minerais e captações públicas e privadas, de modo a identificar 
eventuais pontos críticos e avaliar a necessidade de instalação de sistemas de 
retenção e de tratamento das escorrências da plataforma. No caso de ser 
identificada essa necessidade, dever-se-á adequar o projeto de drenagem a 
esses factos 

MMCA.7 
Deve ser reanalisado a interferência do traçado do trecho 3 com os perímetros de 
proteção das termas de Entre-os-Rios, fixados pela Portaria 
Março 

Ambienta Sonoro 

MMCA.8 
e 9 

De acordo com o EIA, as soluções e tipologias, das medidas de minimização a 
implementar, designadamente a colocação de barreiras acústicas, serão 
definidas na fase de projeto de execução, sendo apenas indicadas, nesta fase, 
as extensões de traçado a proteger, para cada uma das soluções em apreciação

Assim o estudo a desenvolver, em fase de Projeto de Execuç
apresentado com o detalhe necessário à sua implementação e deverá ter em 
atenção o seguinte:  

• Avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis 
existentes e previstas, para o ano início de exploração, um ano intermédio 
e ano horizonte de projeto  

• A extensão das medidas apresentadas, para a localização das proteções 
sonoras, deverá ser revista atendendo às características do P.E

A classificação acústica (mista ou sensível), que o município local entretanto 
venha a adotar para as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao nº3 do 
art.º 4º do RLPS 
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Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

poluição e os pontos onde 
se preveem maiores concentrações de efluentes poluídos, dever-se-á propor um 
sistema de retenção nos locais onde são estimadas maiores concentrações e 
quantidades de poluentes. A definição do sistema de drenagem da vai deverá ter 
em conta a sua localização, acessos e outros tipos de condicionantes, de modo a 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

Deverão ser realizados estudos sobre a dinâmica das águas subterrâneas, 
sua direção e volumes, nas proximidades dos perímetros de proteção 

das águas minerais e captações públicas e privadas, de modo a identificar 
eventuais pontos críticos e avaliar a necessidade de instalação de sistemas de 

ncias da plataforma. No caso de ser 
á adequar o projeto de drenagem a 

Estudo 
Hidrogeológico 

Vol. 2 
(Anexo 2) 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

3 com os perímetros de 
Rios, fixados pela Portaria n.º 203/03, de 7 de Não aplicável

De acordo com o EIA, as soluções e tipologias, das medidas de minimização a 
a colocação de barreiras acústicas, serão 

definidas na fase de projeto de execução, sendo apenas indicadas, nesta fase, 
as extensões de traçado a proteger, para cada uma das soluções em apreciação 

Assim o estudo a desenvolver, em fase de Projeto de Execução, deverá ser 
apresentado com o detalhe necessário à sua implementação e deverá ter em 

Avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis 
existentes e previstas, para o ano início de exploração, um ano intermédio 

A extensão das medidas apresentadas, para a localização das proteções 
sonoras, deverá ser revista atendendo às características do P.E 

A classificação acústica (mista ou sensível), que o município local entretanto 
zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao nº3 do 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 
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Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 
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Estudos 

Vol. 2 
(Anexo 4) FP 

-- FP 

Não aplicável 

Vol. 2 
(Anexo 4) 

FP 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

Uso e Ocupação do Solo 

MMCA. 
10 

A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, locais de empréstimo e 
depósitos de terras e todas as outras infraestruturas de apoio à obra deverão ser 
feitos por forma a preservar as áreas de ocupação florestal 

MMCA. 
11 

Todas as áreas afetadas com este projeto deverão ser recuperadas, recorrendo à 
reflorestação com espécies adequadas à região 

MMCA. 
12 

Plantação de taludes com espécies florestais adequadas à região e resistentes 
ao fogo, devido ao elevado risco de incêndio florestal 

MMCA. 
13 

Na travessia do vale da Ribeira das Lages em viaduto, a equacionar, deve 
atender-se à integração da via junto da Escola EB 2,3 de Penafiel, visto que é 
necessário salvaguardar a minimização de impactes junto deste equipamento, 
sensível à luz do D.L n.º 292/2000 de 14 de novembro. No local da passagem 
pela escola, o perfil transversal da via deve procurar potenciar o efeito das 
medidas de minimização a implementar para mitigar os impactes do ruído

MMCA.
14 

Na travessia dos locais onde a ocupação seja predominantemente agrícola ou 
RAN, ou nos troços de via que drenem para essas áreas, devem ser previstos 
equipamentos de tratamento de lixiviados da via, previamente à sua descarga 
nos solos ou linhas de água 

  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, locais de empréstimo e 
ruturas de apoio à obra deverão ser 

 
-- Vol. 2 

(Ponto IV.2) 
Vol. 4 

Todas as áreas afetadas com este projeto deverão ser recuperadas, recorrendo à -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Plantação de taludes com espécies florestais adequadas à região e resistentes 
-- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) Vol. 4 

Na travessia do vale da Ribeira das Lages em viaduto, a equacionar, deve 
se à integração da via junto da Escola EB 2,3 de Penafiel, visto que é 

necessário salvaguardar a minimização de impactes junto deste equipamento, 
292/2000 de 14 de novembro. No local da passagem 

pela escola, o perfil transversal da via deve procurar potenciar o efeito das 
medidas de minimização a implementar para mitigar os impactes do ruído 

Não aplicável

e a ocupação seja predominantemente agrícola ou 
RAN, ou nos troços de via que drenem para essas áreas, devem ser previstos 
equipamentos de tratamento de lixiviados da via, previamente à sua descarga 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 
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Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

-- 
FpC 

FC 

Vol. 5 – PIP  
FC  

FPC 

Vol. 5 – PIP  FC 

Não aplicável 

Vol. 2 
(Anexo 4) 

FP 



  
 

Capítulo IV 
julho 2020 

70

 

(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

MMCA.
15 

Elaborar para a fase de RECAPE, um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 
devidamente estruturado, de acordo com os seguintes critérios:

1. Deverá apresentar-se uma caracterização dos principais resíduos 
(identificando o código LER) e uma análise às inf
regionais ou nacionais, devidamente autorizadas a recolher esses 
resíduos. Neste lote de materiais incluem-se as terras de escavação 
que carecerão de ser enviadas para aterro, devidamente autorizado 
para o efeito; 

2. Identificação e classificação dos principais resíduos esperados na fase 
de construção (de acordo com a Lista Europeia dos Resíduos);

3. Identificação dos sistemas preconizados para a sua gestão;

4. A identificação dos procedimentos a seguir, para as diferentes fases do 
projeto tendo em vista a triagem e recolha seletiva, condições de 
armazenamento temporário, recolha e transporte para destino final dos 
diversos resíduos identificados: 

5. A triagem e recolha seletiva em fase de obra, deverá ter lugar nos 
estaleiros a construir, bem como, nas diferentes frentes de obra 
devendo ser concebidos e planeados os locais onde poderão ser 
colocados de forma seletiva os diversos resíduos:

6. Os recipientes/contentores devem estar devidamente sinalizados com 
a designação LER mas, sobretudo, com a desi
resíduos em local bem visível. E devem existir em número suficiente 
para evitar o espalhamento/abandono dos diversos resíduos nos solos;

Os locais de recolha seletiva/armazenamento temporário dos resíduos perigosos, 
quer em frente de obra, quer no estaleiro, devem ser de base impermeabilizados 
e devem ser cobertos 

MMCA.
16 

A componente de gestão destes resíduos deve ser integrada nos C.E de Obra, 
sendo que este documento deve mostrar-se aberto aos processos de reutilização 
e reciclagem de materiais 
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Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Elaborar para a fase de RECAPE, um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 
devidamente estruturado, de acordo com os seguintes critérios: 

se uma caracterização dos principais resíduos 
(identificando o código LER) e uma análise às infraestruturas de gestão 
regionais ou nacionais, devidamente autorizadas a recolher esses 

se as terras de escavação 
que carecerão de ser enviadas para aterro, devidamente autorizado 

ssificação dos principais resíduos esperados na fase 
de construção (de acordo com a Lista Europeia dos Resíduos); 

Identificação dos sistemas preconizados para a sua gestão; 

A identificação dos procedimentos a seguir, para as diferentes fases do 
do em vista a triagem e recolha seletiva, condições de 

armazenamento temporário, recolha e transporte para destino final dos 

A triagem e recolha seletiva em fase de obra, deverá ter lugar nos 
o, nas diferentes frentes de obra 

devendo ser concebidos e planeados os locais onde poderão ser 
colocados de forma seletiva os diversos resíduos: 

Os recipientes/contentores devem estar devidamente sinalizados com 
a designação LER mas, sobretudo, com a designação genérica dos 
resíduos em local bem visível. E devem existir em número suficiente 
para evitar o espalhamento/abandono dos diversos resíduos nos solos; 

Os locais de recolha seletiva/armazenamento temporário dos resíduos perigosos, 
ra, quer no estaleiro, devem ser de base impermeabilizados 

P21 – PPGRCD 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

A componente de gestão destes resíduos deve ser integrada nos C.E de Obra, 
erto aos processos de reutilização -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

Planeamento e Gestão do Território 

MMCA.
17 

Para além da desafetação das áreas RAN, é necessário instruir o 
Reconhecimento de Interesse Público das manchas da REN (devendo se
identificadas e quantificadas as áreas por ecossistema), bem como, solicitado o 
respetivo parecer quanto à ocupação e descarga para o Domínio Hídrico. Estes 
dois últimos processos são da gestão da DRAOT Norte 

MMCA.
18 

Deve evitar-se a utilização de vias que servem as escolas identificadas no 
projeto, como acessos à obra. Na situação extrema da necessidade de utilização 
destes acessos, haverá que reduzir velocidades de circulação e zelar pela 
conservação e limpeza desses mesmos acessos e sua sinalização. Também 
junto das ocupações sensíveis à luz do DL 292/2000, deve evitar
de trabalhos que possam constituir fontes de perturbação dos níveis sonoros 
naqueles locais 

MMCA.
19 

A planificação da execução da obra deve atendar ao período de trabalho definido 
no artigo 9º do diploma citado, que restringe os trabalhos de construção ao 
período diurno, isto é, das 07.00 às 18.00 

MMCA.
20 

Não deve haver deposição de resíduos em qualquer área que não esteja 
licenciada para o efeito, independentemente da sua sensibilidade ambiental

Património Arquitetónico 

MMCA.
21 

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrên
em risco de afetação pela solução escolhida, devem ser integralmente cumpridas

 
 
  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Para além da desafetação das áreas RAN, é necessário instruir o 
Reconhecimento de Interesse Público das manchas da REN (devendo ser 
identificadas e quantificadas as áreas por ecossistema), bem como, solicitado o 
respetivo parecer quanto à ocupação e descarga para o Domínio Hídrico. Estes 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

se a utilização de vias que servem as escolas identificadas no 
projeto, como acessos à obra. Na situação extrema da necessidade de utilização 
destes acessos, haverá que reduzir velocidades de circulação e zelar pela 

mos acessos e sua sinalização. Também 
junto das ocupações sensíveis à luz do DL 292/2000, deve evitar-se a execução 
de trabalhos que possam constituir fontes de perturbação dos níveis sonoros 

Não aplicável

o da obra deve atendar ao período de trabalho definido 
no artigo 9º do diploma citado, que restringe os trabalhos de construção ao -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

uos em qualquer área que não esteja 
licenciada para o efeito, independentemente da sua sensibilidade ambiental 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências 
em risco de afetação pela solução escolhida, devem ser integralmente cumpridas -- Vol. 2 

(Ponto IV.2) Vol. 4 

 

Capítulo IV 
julho 2020 

71 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização ais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

-- FP 

Não aplicável 

-- 
FpC 

FC 

-- FC 

Vol. 2 
(Anexo 5) FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

MMCA.
22 

Relativamente aos imóveis abaixo discriminados deve ser efetuada uma 
alteração do traçado, dentro do corredor, de modo a obter 
distanciamento possível daqueles, visando atenuar o impacte indireto que a 
passagem da via provocará ao seu enquadramento paisagístico:

1. Nº 18 – Quinta; 

2. Nº 19 – Quinta; 

3. Nº 35 – Conjuntos rurais; 

4. Nº 51 – Cruzeiro das Lampreias; 

5. Nº 58 – Quinta; 

6. Nº 63 – Conjunto Moageiro; 

7. Nº 64 – Igreja S. Sebastião; 

8. Nº 65 – Património dos Pobres; 

9. Nº 80 – Conjunto rural 

Património Arqueológico 

MMCA.
23 

Antes da fase de P.E (antes, pois de apresentado o RECAPE), deve ser 
realizada a prospeção arqueológica sistemática da solução que vier a ser 
escolhida. Este trabalho de ser apresentado ao IPA sob a forma de Relatório, 
para análise e parecer. Caso se verifique a necessidade de implementar 
quaisquer medidas de minimização de carácter intrusivo (sondagens ou 
escavações arqueológicas), estas devem ser igualmente realizadas antes de 
apresentado o RECAPE, carecendo igualmente de aprovação por parte do IPA

MMCA.
24 

Deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas 
relacionadas com o projeto cujas localizações ainda não são conhecidas e onde 
se preveja que venham a existir ações que impliquem revolvimento dos solos 
(estaleiros, acessos, zonas de empréstimo e de depósito de terras)

MMCA.
25 

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências 
em risco de afetação pela solução escolhida, devem igualmente ser cumpridas

MMCA.
26 

O acompanhamento arqueológico de todas as ações relacionadas com o projeto 
que impliquem revolvimento de terras deve igualmente ser previsto e incluído no 
C.E 
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Integradas no CE da 

Obra 

Relativamente aos imóveis abaixo discriminados deve ser efetuada uma 
alteração do traçado, dentro do corredor, de modo a obter o maior 
distanciamento possível daqueles, visando atenuar o impacte indireto que a 
passagem da via provocará ao seu enquadramento paisagístico: 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Antes da fase de P.E (antes, pois de apresentado o RECAPE), deve ser 
lizada a prospeção arqueológica sistemática da solução que vier a ser 

escolhida. Este trabalho de ser apresentado ao IPA sob a forma de Relatório, 
para análise e parecer. Caso se verifique a necessidade de implementar 

rácter intrusivo (sondagens ou 
escavações arqueológicas), estas devem ser igualmente realizadas antes de 
apresentado o RECAPE, carecendo igualmente de aprovação por parte do IPA 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

ospeção arqueológica sistemática de todas as áreas 
relacionadas com o projeto cujas localizações ainda não são conhecidas e onde 
se preveja que venham a existir ações que impliquem revolvimento dos solos 

ito de terras) 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências 
em risco de afetação pela solução escolhida, devem igualmente ser cumpridas -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

O acompanhamento arqueológico de todas as ações relacionadas com o projeto 
que impliquem revolvimento de terras deve igualmente ser previsto e incluído no -- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 
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Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

Vol. 2 
(Anexo 5) FP 

Vol. 2 
(Anexo 5) FP 

-- FpC 

-- 
FPC 

PC 

-- FC 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

Paisagem 

MMCA.
27 

Deve ser apresentado o Plano de Recuperação Paisagística, para
estaleiros e demais locais intervencionados 

Aspetos Socioeconómicos 

MMCA.
28 

Não interferir na malha urbana, a fim de evitar a perturbação do quotidiano das 
populações e a afetação das áreas agrícolas 

MMCA.
29 

Interditar a localização de estaleiros e áreas de empréstimo e/ou deposição de 
terras 

MMCA.
30 

Deve ser elaborado e apresentado um Plano de Gestão de Risco para a 
exploração da via que contemple: 

1. Os sismos base de projeto relativamente às obras de arte cujos 
critérios de dimensionamento devem seguir o estado

2. As cheias denominadas como flash flood, como recomendadas pela 
comissão europeia, e o dimensionamento tanto das estruturas como 
dos sistemas de drenagem das águas, considerando situações de falha 
e de não falha; 

3. Os métodos de análise para predizer os perigos potenciais e riscos 
ambientais de falha de drenagem com respetiva cenarização;

4. A informação base sobre o previsível comportamento das obras de arte 
face a um flash flood; 

5. Os potenciais acidentes associados a incêndios florestais e indicação 
das respetivas saídas de emergência do IC35, a nível de projeto;

6. O tempo previsível como resposta às possíveis defi
forma a garantir a segurança da mesma; 

7. Os tipos de mercadorias perigosas mais prováveis, e respetivos 
cenários de acidentes, acidentes postulados, e análise de impactes 
potenciais para elaboração do Plano de Emergência;

8. Identificação dos pontos mais críticos, em termos dos sistemas de 
drenagem e escoamento das águas superficiais e subterrâneas, e 
respetiva apresentação justificativa do seu dimensionamento;

9. Medidas para assegurar o bom funcionamento dos sistemas de 
drenagem e escoamento das águas superficiais e subterrâneas

  

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Deve ser apresentado o Plano de Recuperação Paisagística, para a via, -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Não interferir na malha urbana, a fim de evitar a perturbação do quotidiano das -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

Interditar a localização de estaleiros e áreas de empréstimo e/ou deposição de -- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

Vol. 4 

Deve ser elaborado e apresentado um Plano de Gestão de Risco para a 

Os sismos base de projeto relativamente às obras de arte cujos 
critérios de dimensionamento devem seguir o estado-da-arte; 

As cheias denominadas como flash flood, como recomendadas pela 
anto das estruturas como 

dos sistemas de drenagem das águas, considerando situações de falha 

Os métodos de análise para predizer os perigos potenciais e riscos 
ambientais de falha de drenagem com respetiva cenarização; 

re o previsível comportamento das obras de arte 

Os potenciais acidentes associados a incêndios florestais e indicação 
das respetivas saídas de emergência do IC35, a nível de projeto; 

O tempo previsível como resposta às possíveis deficiências da via, de 

Os tipos de mercadorias perigosas mais prováveis, e respetivos 
cenários de acidentes, acidentes postulados, e análise de impactes 
potenciais para elaboração do Plano de Emergência; 

s pontos mais críticos, em termos dos sistemas de 
drenagem e escoamento das águas superficiais e subterrâneas, e 
respetiva apresentação justificativa do seu dimensionamento; 

Medidas para assegurar o bom funcionamento dos sistemas de 
as águas superficiais e subterrâneas 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 
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Conformidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

Vol. 5 – PIP  
FpC 

FC 

-- 
FpC 

FC 

-- 
FpC 

FC 

-- FP 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização

MMCA.
31 

Deve ser apresentado o Plano de Emergência para os aspetos mais relevantes, 
sobre defesa ambiental, de saúde e segurança pública, depois de identificados 
os potenciais cenários relativos a acidentes e respetivos impactes potenciais

MMCA.
32 

Deve ser demonstrada a aplicabilidade dos Princípios Base de Segurança para 
Vias, nomeadamente: 

1. GAME (Globalement Au Moins Équivalent), isto é, a segurança do IC35 
vai ser equivalente a qualquer das restantes vias suas homólogas;

2. ALARP (As Low As Reasonably Practicable), isto é, os níveis de risco 
de acidente encontram-se na gama de risco internacionalmente 
aceitável 

VII – Planos de Monitorização Propostos no EIA e aceites pela CA 

 

Programa de Monitorização do Teor de Poluentes nas Águas Superficiais e 
Subterrâneas 

Qualidade do Ar 

Ambiente Sonoro 

Sistemas Ecológicos 

Património 

VIII – Planos de Monitorização Propostos pela CA  

 

Qualidade do Ar 

Ambiente Sonoro 

Recursos Hídricos 

Legenda: 
FP – Fase de Projeto 

FpC – Fase de Pré-construção 

FC – Fase de Construção 

FPC – Fase de Pós-construção 

FE – Fase de Exploração 
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Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental

Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Obra 

Deve ser apresentado o Plano de Emergência para os aspetos mais relevantes, 
sobre defesa ambiental, de saúde e segurança pública, depois de identificados 

ntes e respetivos impactes potenciais 
-- 

Vol. 2 
(Ponto IV.2) -- 

Deve ser demonstrada a aplicabilidade dos Princípios Base de Segurança para 

GAME (Globalement Au Moins Équivalent), isto é, a segurança do IC35 
alente a qualquer das restantes vias suas homólogas; 

ALARP (As Low As Reasonably Practicable), isto é, os níveis de risco 
se na gama de risco internacionalmente 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

Propostos no EIA e aceites pela CA  

Programa de Monitorização do Teor de Poluentes nas Águas Superficiais e 

-- 
Vol. 2 

(Ponto IV.2) -- 

-- Vol. 2 
(Ponto IV.2) 

-- 
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Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Cláusulas Ambientais 
Integradas no CE da 

Projeto de Medidas de 
Minimização / Outros 

Estudos 

-- FP 

-- FP 

Vol. 3 – PGM  

FpC 

FC 

FE 

Vol. 3 – PGM 

FpC 

FC 

FE 
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2. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO DA LIGAÇÃO À EN106 COM 

A DIA 

I – FASE PRÉVIA DE CONSTRUÇÃO
 
 
FP.1 Em projeto de execução deve ser realizada uma análise mais detalhada do clima da região, 
devendo prever-se sinalização específica para 
 
Da análise dos dados do clima da região
conclui-se que a área onde se pretende construir 
probabilidade de ocorrência de situações de geada é soment
média. 
 
No que se refere a registos de situações de nevoeiro também se verificam valores pouco 
significativos, sendo o valor anual de 40,2 dias repartidos ao longo de todos os meses do 
ano, registando-se os valores mais elevados entre outubro e feve
dias) e os mais baixos nos restantes meses do ano (entre 1 a 3 dias).
 
Assim, com base nesta informação não foi identificada a necessidade de contemplar no 
projeto de execução sinalização específica nem para situações de nevoeiro ne
geada, tanto mais que o traçado da ligação é também de reduzida extensão (cerca de 
1,6 km) e não se insere de forma perpendicular face a vales
onde o desenvolvimento de
criar barreira à circulação das brisas de vale
de maior extensão e altura (máximo frontal de 9 m), logo no início do projeto, mas cuja 
implantação não se faz, contudo, de forma perpendicular a um vale que
linha de drenagem principal de massas de ar locais e que não é assim suscetível de 
qualquer impacte. 
 
 
 
FP.2 A implantação dos estaleiros e os locais de empréstimo e depósito de terras, deve evitar os 
solos de melhor potencial produtivo, es
(casas, escolas e hospital), as áreas classificadas de mais sensíveis do ponto de vista da flora e 
fauna e as restantes áreas classificadas
 
Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Claus
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (
respeitada pelo adjudicatário da obra, o qual será responsável pela respetiva 
programação da fase de construção, incluindo a
e de apoio à obra. 
 
Para apoiar essa tarefa elaborou
de Estaleiros e Infraestruturas da Obra
com identificação, entre outras condicionantes, das áreas de
 
Existem também 2 locais propostos para estaleiro (ver ponto 4.2 do Capitulo III) que 
poderão ser usados e que resultam de uma proposta do anterior RECAPE, a qual teve 
por base a análise das condicionantes legais e a indicação da Câmara de Penafiel. 
 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
Base 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO DA LIGAÇÃO À EN106 COM 

FASE PRÉVIA DE CONSTRUÇÃO 

Em projeto de execução deve ser realizada uma análise mais detalhada do clima da região, 
se sinalização específica para nevoeiros e geadas  

Da análise dos dados do clima da região, conforme análise que consta do 
a área onde se pretende construir a Ligação à EN106 em Rans

probabilidade de ocorrência de situações de geada é somente de 4,4 dias por 

No que se refere a registos de situações de nevoeiro também se verificam valores pouco 
significativos, sendo o valor anual de 40,2 dias repartidos ao longo de todos os meses do 

se os valores mais elevados entre outubro e fevereiro (valores de 4 a 5 
dias) e os mais baixos nos restantes meses do ano (entre 1 a 3 dias). 

Assim, com base nesta informação não foi identificada a necessidade de contemplar no 
projeto de execução sinalização específica nem para situações de nevoeiro ne

, tanto mais que o traçado da ligação é também de reduzida extensão (cerca de 
1,6 km) e não se insere de forma perpendicular face a vales de dimensão significativa, 
onde o desenvolvimento de aterro de grande extensão e altura poderia ser suscetí
criar barreira à circulação das brisas de vale. Apenas se identifica uma situação de aterro 
de maior extensão e altura (máximo frontal de 9 m), logo no início do projeto, mas cuja 
implantação não se faz, contudo, de forma perpendicular a um vale que
linha de drenagem principal de massas de ar locais e que não é assim suscetível de 

A implantação dos estaleiros e os locais de empréstimo e depósito de terras, deve evitar os 
solos de melhor potencial produtivo, especialmente os classificados na RAN, as zonas habitadas 
(casas, escolas e hospital), as áreas classificadas de mais sensíveis do ponto de vista da flora e 
fauna e as restantes áreas classificadas 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Claus
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (Volume 4 do RECAPE
respeitada pelo adjudicatário da obra, o qual será responsável pela respetiva 

da fase de construção, incluindo a definição efetiva dos locais d

Para apoiar essa tarefa elaborou-se contudo a Carta de Condicionantes à Implantação 
de Estaleiros e Infraestruturas da Obra, que se inclui no referido Volume 4
com identificação, entre outras condicionantes, das áreas de RAN. 

Existem também 2 locais propostos para estaleiro (ver ponto 4.2 do Capitulo III) que 
poderão ser usados e que resultam de uma proposta do anterior RECAPE, a qual teve 
por base a análise das condicionantes legais e a indicação da Câmara de Penafiel. 
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AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO DA LIGAÇÃO À EN106 COM 

Em projeto de execução deve ser realizada uma análise mais detalhada do clima da região, 

, conforme análise que consta do Anexo 4, 
a Ligação à EN106 em Rans, a 

e de 4,4 dias por ano em 

No que se refere a registos de situações de nevoeiro também se verificam valores pouco 
significativos, sendo o valor anual de 40,2 dias repartidos ao longo de todos os meses do 

reiro (valores de 4 a 5 

Assim, com base nesta informação não foi identificada a necessidade de contemplar no 
projeto de execução sinalização específica nem para situações de nevoeiro nem de 

, tanto mais que o traçado da ligação é também de reduzida extensão (cerca de  
de dimensão significativa, 

aterro de grande extensão e altura poderia ser suscetível de 
Apenas se identifica uma situação de aterro 

de maior extensão e altura (máximo frontal de 9 m), logo no início do projeto, mas cuja 
implantação não se faz, contudo, de forma perpendicular a um vale que constituía uma 
linha de drenagem principal de massas de ar locais e que não é assim suscetível de 

A implantação dos estaleiros e os locais de empréstimo e depósito de terras, deve evitar os 
pecialmente os classificados na RAN, as zonas habitadas 

(casas, escolas e hospital), as áreas classificadas de mais sensíveis do ponto de vista da flora e 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
do RECAPE), de modo a ser 

respeitada pelo adjudicatário da obra, o qual será responsável pela respetiva 
dos locais de estaleiro 

a Carta de Condicionantes à Implantação 
Volume 4 do RECAPE, 

Existem também 2 locais propostos para estaleiro (ver ponto 4.2 do Capitulo III) que 
poderão ser usados e que resultam de uma proposta do anterior RECAPE, a qual teve 
por base a análise das condicionantes legais e a indicação da Câmara de Penafiel.  
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FP.3 Os estaleiros, bem como as vias de acesso à obra devem localizar
plataformas já impermeabilizadas e em pontos afastados de zonas sensíveis, como sejam as 
linhas de água e pontos de captação
 
Esta medida constitui uma preoc
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (
definição dos estaleiros a propor pelo adjudicatário da obra.
 
 
 
FP.4 No caso dos poços ou furos que sejam diretamente e irremedia
construídas alternativas, de modo a não prejudicar os seus utilizadores, e inviabilizar os usos 
associados 
 
No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Execução, foi efetuado um levantamento de 
todas as infraestruturas de captaçã
conforme consta do desenho seguinte
particular para rega. 
 
A afetação destas infraestruturas e a correspondente solução i
compensação será negociada com os respetivos proprietários no âmbito do projeto de 
expropriações, ficando a solução final decorrente dessa negociação
 
 
 
FP.5 Deve ser feita a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado para
construção, sendo esta medida essencial para prever e evitar atempadamente a destruição de 
elementos patrimoniais  
 
A prospeção arqueológica sistemática foi efetuada para a totalidade da zona de obra, 
conforme o relatório patrimonial realizado
especial atenção à relocalização dos sítios identificados no âmbito da pesquisa 
documental, bem como à deteção de outros que à presente data possam existir e 
permaneçam inéditos.  
 
Conforme o relatório elaborado, dessa pros
ocorrências n.º 3 (Património dos Pobres), n.º 6 (Quinta do Agrelo 3) e n.º 10 
(Caminho Velho) que têm impactes negativos diretos e certos
escavação e terraplenagem do terreno, que vão provocar a dem
existente na área de afetação.
 
As ocorrências n.º 4 (Vila Só), n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do Ameal) e n.º 11 
(Mosqueiros) têm impactes negativos indiretos e certos,
decorrente da proximidade da via a
ocupação humana). 
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Os estaleiros, bem como as vias de acesso à obra devem localizar-se preferencialmente em 
plataformas já impermeabilizadas e em pontos afastados de zonas sensíveis, como sejam as 
linhas de água e pontos de captação 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (Volume 4 do RECAPE), a ter em conta na 
definição dos estaleiros a propor pelo adjudicatário da obra. 

ou furos que sejam diretamente e irremediavelmente afetados devem ser 
construídas alternativas, de modo a não prejudicar os seus utilizadores, e inviabilizar os usos 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Execução, foi efetuado um levantamento de 
todas as infraestruturas de captação de água, afetadas diretamente pelo traçado, 
conforme consta do desenho seguinte (FIG. IV. 1), correspondendo a 4

A afetação destas infraestruturas e a correspondente solução indemnizadora ou de 
negociada com os respetivos proprietários no âmbito do projeto de 

a solução final decorrente dessa negociação. 

Deve ser feita a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado para
construção, sendo esta medida essencial para prever e evitar atempadamente a destruição de 

A prospeção arqueológica sistemática foi efetuada para a totalidade da zona de obra, 
o relatório patrimonial realizado, que se apresenta no Anexo 5

especial atenção à relocalização dos sítios identificados no âmbito da pesquisa 
documental, bem como à deteção de outros que à presente data possam existir e 

Conforme o relatório elaborado, dessa prospeção sistemática as afetações cingem
ocorrências n.º 3 (Património dos Pobres), n.º 6 (Quinta do Agrelo 3) e n.º 10 
(Caminho Velho) que têm impactes negativos diretos e certos
escavação e terraplenagem do terreno, que vão provocar a demolição do edificado 
existente na área de afetação. 

As ocorrências n.º 4 (Vila Só), n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do Ameal) e n.º 11 
(Mosqueiros) têm impactes negativos indiretos e certos, por ação do impacte visual 
decorrente da proximidade da via aos conjuntos edificados existentes (a maioria com 
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se preferencialmente em 
plataformas já impermeabilizadas e em pontos afastados de zonas sensíveis, como sejam as 

upação contemplada nas Clausulas Ambientais 
), a ter em conta na 

velmente afetados devem ser 
construídas alternativas, de modo a não prejudicar os seus utilizadores, e inviabilizar os usos 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Execução, foi efetuado um levantamento de 
etadas diretamente pelo traçado, 

, correspondendo a 4 poços de uso 

emnizadora ou de 
negociada com os respetivos proprietários no âmbito do projeto de 

Deve ser feita a prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado para 
construção, sendo esta medida essencial para prever e evitar atempadamente a destruição de 

A prospeção arqueológica sistemática foi efetuada para a totalidade da zona de obra, 
Anexo 5, onde foi dada 

especial atenção à relocalização dos sítios identificados no âmbito da pesquisa 
documental, bem como à deteção de outros que à presente data possam existir e 

as afetações cingem-se às 
ocorrências n.º 3 (Património dos Pobres), n.º 6 (Quinta do Agrelo 3) e n.º 10 
(Caminho Velho) que têm impactes negativos diretos e certos, por ação da 

olição do edificado 

As ocorrências n.º 4 (Vila Só), n.º 7 (Ponte Nova 1), n.º 8 (Quinta do Ameal) e n.º 11 
por ação do impacte visual 

os conjuntos edificados existentes (a maioria com 



Sistema de referência Escalas

DataFicheiro Formato

Versão

Título

Novembro 2019

A

A3 - 297×420

IV.1Captações de Água

EPSG 3763
(PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)

Desenho

Fonte: (Cartografia de Base)

Topografia cedida pela IP para o efeito.

1/1

Folha

P.S.4/REST.5

LIGAÇÃO 2.1
P.A.1/REST.4

P.H.R5.01

SERVENTIA 3

SERVENTIA 2

P.H.L2.1-1

ROTUNDA 2

P.H.L2.1-1 P.H.R4-1

Início da Lig. 4.3

Fim da Lig. 2.1

Fim do Rest.4

Início do Rest.4

Fim do Rest.5

Fim da Rot.3
Início da Rot.3

Início da Lig. 3.1

Fim da Lig. 3.1

Fim da Lig. 3.2Início da Lig. 3.3

Fim da Lig. 3.3

Fim da Rot.4
Início da Rot.4

Início da Lig. 4.1
Fim da Lig. 4.1

Início do Rest.5

Fim da Serv .2
Início da Serv .2

Início da Lig. 4.2

Fim da Lig. 4.2

Início da Serv .3

Fim da Serv .4

Fim da Lig. 4.3

0+1

0+0

0+3
0+2

0+5

0+4

0+3

0+2

0+1

0+0

0+
1

0+
0

0+
2

0+1

0+0

0+
1

0+0

0+
1

0+0

0+0 0+0

0+
0

0 +
1

0+
0

0+0

0+1

1+0

0+9

0+8

0+7

0+6

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .
! .

! .

! .

! .

! .

! .

! .

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

! !

!!

!

!

!

! !

!

!

!!

!

!

!

Mosqueiros

Monte de Moinhos

RANS

Pedreira

Pombal

Qta do Ameal

Vila Só

Ponte Vedra

A

B

E
M

58
9-

1

EN106

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28

29
30

31

3233

34

3536
3738

39
40

41

42 43

44

45

4647

48

49
50

-1
45

00
-1

40
00

-1
35

00

167000167500168000

FIGIV01-CaptacoesAgua

¯ Solução Projeto de Execução

Solução Alternativa

Solução Estudo Prévio

IC35-Penafiel(EN15)/Nó de Rans
(Proc AIA 1947) - PE

IC35-Rans/Entre-os-Rios (Proc
AIA 888) - EP

IC35-PENAFIEL (EN15)/NÓ DE RANS (EN106)
LIGAÇÃO À EN106
PROJETO DE EXECUÇÃO

RECAPE

0 25 50 75
m

1:4,000

Captação de água (RECAPE 2015)

! Poço

! Furo

! Mina

! Presa

! Nascente

Captação de água

!.
Captação de água subterrânea -
Rega (APA)

!. Captação de água (LNEG)





 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106
RECAPE – Volume 2 – Relatório Base
Rev.01 

 
FP.6 Deve proceder-se à desafetação das áreas RAN e desanexação das áreas de REN afetadas
 
A gestão dos solos classifica
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março. Assim, para execução do empreendimento em 
avaliação e após a sua aprovação ambiental, será promovido pela IP junto da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do No
para ocupação de solos abrangidos por esse regime, incluindo
todas as áreas afetadas. Essas áreas, que totalizam 2,6 ha estão cartografadas na Carta 
da RAN que se apresentou já na
 
No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN) 
não existe a afetação de qualquer área de REN, verificando
troço do IC35, já aprovado
 
Contudo, de salientar que 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro
publicação e o disposto no n.º 3 do art
públicas, nomeadamente rodoviárias, … sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a 
declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação.”, “… é aplicável às decla
ambiental favoráveis ou condicionalmente favoráveis que tenham sido emitidas antes da 
entrada em vigor do presente decreto
nas situações previstas no número anterior em que o procedimento
impacte ambiental tenha ocorrido em fase de estudo prévio ou de anteprojeto, a 
comissão de coordenação e desenvolvimento regional pode estabelecer, quando 
necessário os condicionamentos e as medidas de minimização de afetação das áreas 
integradas na REN previstas no n.º
 
Da DCAPE emitida em 2015 e que aprovou o troço do IC35, não existe necessidade de 
instruir qualquer procedimento.
 
 
 
FP.7 Deve ser estudada a localização espacial e temporal da implantação das barreiras ac
nos locais com maior proximidade a áreas edificadas, a avaliar em sede de projeto de execução 
 
O projeto em análise e conforme o Estudo do Ruído que se apresenta no 
contempla já uma medida de minimização na fonte, designadamente a aplica
camada de desgaste em PA12,5 (Betão Betuminoso Drenante) 45/80
de espessura, com caraterísticas de absorção acústica, que conferirá uma redução de 
cerca de 3 dB(A).  
 
No sentido de determinar a necessidade de medidas complement
previsão dos níveis sonoros para 
Ligação a Rans e do restante troço do IC35, conforme relatório conjunto que se 
apresentou no anterior RECAPE
se encontrar válido para a Ligação à EN106
conta os valores resultantes de 
será necessário adotar medidas complementares que tomarão a forma de du
acústicas a instalar antes da entrada em exploração. 
proteger os recetores identificados pelos pontos PH12/PH13 e PH15, todos localizados 
na envolvente do troço do IC35.
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se à desafetação das áreas RAN e desanexação das áreas de REN afetadas

A gestão dos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) rege
Lei n.º 73/2009, de 31 de março. Assim, para execução do empreendimento em 

avaliação e após a sua aprovação ambiental, será promovido pela IP junto da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN Norte) o respetivo pedido de autorização 
para ocupação de solos abrangidos por esse regime, incluindo-se no respetivo processo 
todas as áreas afetadas. Essas áreas, que totalizam 2,6 ha estão cartografadas na Carta 
da RAN que se apresentou já na FIG. II. 3 do Capítulo II. 

No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN) na Ligação à EN106, em análise, 
não existe a afetação de qualquer área de REN, verificando-se essa situação somente no 

.  

de salientar que a versão atualmente em vigor do regime jurídico 
Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e de acordo com o n.º 1 do artigo 44º dessa 

o disposto no n.º 3 do art.º 21º, é referido que “No caso 
públicas, nomeadamente rodoviárias, … sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a 
declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação.”, “… é aplicável às decla
ambiental favoráveis ou condicionalmente favoráveis que tenham sido emitidas antes da 
entrada em vigor do presente decreto-lei”. Refere ainda o n.º 2 do mesmo artigo que,
nas situações previstas no número anterior em que o procedimento
impacte ambiental tenha ocorrido em fase de estudo prévio ou de anteprojeto, a 
comissão de coordenação e desenvolvimento regional pode estabelecer, quando 
necessário os condicionamentos e as medidas de minimização de afetação das áreas 

egradas na REN previstas no n.º 2 do artigo 21º”. 

Da DCAPE emitida em 2015 e que aprovou o troço do IC35, não existe necessidade de 
instruir qualquer procedimento. 

Deve ser estudada a localização espacial e temporal da implantação das barreiras ac
nos locais com maior proximidade a áreas edificadas, a avaliar em sede de projeto de execução 

e conforme o Estudo do Ruído que se apresenta no 
contempla já uma medida de minimização na fonte, designadamente a aplica
camada de desgaste em PA12,5 (Betão Betuminoso Drenante) 45/80-65 (BBd) com 4 cm 
de espessura, com caraterísticas de absorção acústica, que conferirá uma redução de 

No sentido de determinar a necessidade de medidas complementares, efetuou
previsão dos níveis sonoros para os recetores localizados na envolvente do traçado
Ligação a Rans e do restante troço do IC35, conforme relatório conjunto que se 
apresentou no anterior RECAPE e que se apresenta de novo no Anexo
se encontrar válido para a Ligação à EN106. Concluiu-se nesse relatório 
conta os valores resultantes de Lden e Ln obtidos logo para o ano de início de projeto, 
será necessário adotar medidas complementares que tomarão a forma de du
acústicas a instalar antes da entrada em exploração. Essas barreiras destinam
proteger os recetores identificados pelos pontos PH12/PH13 e PH15, todos localizados 
na envolvente do troço do IC35.  
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se à desafetação das áreas RAN e desanexação das áreas de REN afetadas  

dos como Reserva Agrícola Nacional (RAN) rege-se pelo 
Lei n.º 73/2009, de 31 de março. Assim, para execução do empreendimento em 

avaliação e após a sua aprovação ambiental, será promovido pela IP junto da Entidade 
rte (ERRAN Norte) o respetivo pedido de autorização 

se no respetivo processo 
todas as áreas afetadas. Essas áreas, que totalizam 2,6 ha estão cartografadas na Carta 

a Ligação à EN106, em análise, 
se essa situação somente no 

a versão atualmente em vigor do regime jurídico da REN, 
de acordo com o n.º 1 do artigo 44º dessa 

No caso de infraestruturas 
públicas, nomeadamente rodoviárias, … sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a 
declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação.”, “… é aplicável às declarações de impacte 
ambiental favoráveis ou condicionalmente favoráveis que tenham sido emitidas antes da 

lei”. Refere ainda o n.º 2 do mesmo artigo que, ”… 
nas situações previstas no número anterior em que o procedimento de avaliação de 
impacte ambiental tenha ocorrido em fase de estudo prévio ou de anteprojeto, a 
comissão de coordenação e desenvolvimento regional pode estabelecer, quando 
necessário os condicionamentos e as medidas de minimização de afetação das áreas 

Da DCAPE emitida em 2015 e que aprovou o troço do IC35, não existe necessidade de 

Deve ser estudada a localização espacial e temporal da implantação das barreiras acústicas, 
nos locais com maior proximidade a áreas edificadas, a avaliar em sede de projeto de execução  

e conforme o Estudo do Ruído que se apresenta no Anexo 4, 
contempla já uma medida de minimização na fonte, designadamente a aplicação de uma 

65 (BBd) com 4 cm 
de espessura, com caraterísticas de absorção acústica, que conferirá uma redução de 

ares, efetuou-se uma 
recetores localizados na envolvente do traçado da 

Ligação a Rans e do restante troço do IC35, conforme relatório conjunto que se 
Anexo 4, por o mesmo 

nesse relatório que, tendo em 
obtidos logo para o ano de início de projeto, 

será necessário adotar medidas complementares que tomarão a forma de duas barreiras 
Essas barreiras destinam-se a 

proteger os recetores identificados pelos pontos PH12/PH13 e PH15, todos localizados 
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Quanto à Ligação a Rans, apenas se ident
complementar, para além da conferida pelo pavimento que é a referente à proteção ao 
recetor PH21 (Vila Só), a qual será conferida pelo próprio muro que já existe e que veda 
a propriedade, com 3 m de altura.
 
De facto, a barreira acústica proposta
ponto PH21, simulada no modelo com 3 metros de altura, não se afigura necessária dada 
a existência de muro, no limite da 
altura, como se pode verificar na imagem seguinte:
 

Foto 9 – Muro existente no recetor Sensível (Vila Só) representado pelo ponto PH2
funcionará como barreira acústica para a sua proteção

 
 
Assim, a barreira em torno do Pont
barreiras, representa o muro apresentado na foto anterior e não uma nova barreira a 
implantar. Com este muro, verifica
para o Ln, correspondente ao período mai
legais para zonas mistas.  
 
 
 
FP.8 Devem ser assegurados os restabelecimentos de todos os serviços intercetados pela
estrada  
 
No âmbito da consulta a entidades, foi efetuado o levantamento de todas as 
infraestruturas interferidas. Essa identificação para posterior reposição, em fase de obra, 
encontra-se devidamente detalhada no 
de Execução, correspondendo à rede de baixa tensão e iluminação pública e à rede 
subterrânea de telecomunicações que ocorre na zona da Rotunda 4.
 
 
 
FP.9 Devem ser incluídos no Caderno de Encargos do Projeto de Execução, todos os 
restabelecimentos a efetuar 
 
No âmbito da elaboração do Projeto de Execução, foram i
e estradas municipais, por forma a garantir que o projeto contemplasse todas a
situações a repor. 
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a Rans, apenas se identificou uma situação de proteção acústica 
complementar, para além da conferida pelo pavimento que é a referente à proteção ao 
recetor PH21 (Vila Só), a qual será conferida pelo próprio muro que já existe e que veda 
a propriedade, com 3 m de altura. 

proposta para o recetor sensível (Vila Só), representado pelo 
ponto PH21, simulada no modelo com 3 metros de altura, não se afigura necessária dada 
a existência de muro, no limite da propriedade a proteger, sensivelmente com a mesma 
altura, como se pode verificar na imagem seguinte: 

Muro existente no recetor Sensível (Vila Só) representado pelo ponto PH2
funcionará como barreira acústica para a sua proteção 

, a barreira em torno do Ponto PH21, visível no mapa de ruído de 2027 com 
barreiras, representa o muro apresentado na foto anterior e não uma nova barreira a 

Com este muro, verifica-se que os níveis de ruído previstos são de 
correspondente ao período mais restritivo, cumprindo-se assim 

Devem ser assegurados os restabelecimentos de todos os serviços intercetados pela

No âmbito da consulta a entidades, foi efetuado o levantamento de todas as 
Essa identificação para posterior reposição, em fase de obra, 

se devidamente detalhada no Volume P4-P4.3 – Serviços Afetados do Projeto 
Execução, correspondendo à rede de baixa tensão e iluminação pública e à rede 

rânea de telecomunicações que ocorre na zona da Rotunda 4. 

Devem ser incluídos no Caderno de Encargos do Projeto de Execução, todos os 

No âmbito da elaboração do Projeto de Execução, foram identificados todos os caminho
, por forma a garantir que o projeto contemplasse todas a
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ificou uma situação de proteção acústica 
complementar, para além da conferida pelo pavimento que é a referente à proteção ao 
recetor PH21 (Vila Só), a qual será conferida pelo próprio muro que já existe e que veda 

para o recetor sensível (Vila Só), representado pelo 
ponto PH21, simulada no modelo com 3 metros de altura, não se afigura necessária dada 

, sensivelmente com a mesma 

 
Muro existente no recetor Sensível (Vila Só) representado pelo ponto PH21 e que 

o PH21, visível no mapa de ruído de 2027 com 
barreiras, representa o muro apresentado na foto anterior e não uma nova barreira a 

se que os níveis de ruído previstos são de 45,5 dBA 
assim com os limites 

Devem ser assegurados os restabelecimentos de todos os serviços intercetados pela 

No âmbito da consulta a entidades, foi efetuado o levantamento de todas as 
Essa identificação para posterior reposição, em fase de obra, 

Serviços Afetados do Projeto 
Execução, correspondendo à rede de baixa tensão e iluminação pública e à rede 

Devem ser incluídos no Caderno de Encargos do Projeto de Execução, todos os 

dentificados todos os caminhos 
, por forma a garantir que o projeto contemplasse todas as 
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Dessa identificação, foram
conforme definido nos quadro
 

Quadro IV. 2 – 

Designação 

Rest. 4 

Rest. 5 

 

Quadro IV. 3 – 

Designação 

Serventia 2 

Serventia 3 entr

 
 
A PH L2.1.-2, localizada ao km 0+651, na Quinta do Ameal, funcionará também ainda 
como passagem agrícola privada, dada a sua dimensão (2,5 m x 2,5 m)
 
 
 
FP.10 A instrução dos processos de licenciament
estaleiro, deve ocorrer antes da execução de qualquer trabalho 
 
Esta medida encontra-se devidamente salvaguardada nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
acautelada pelo adjudicatário da obra, previamente à sua aprovação pela IP.
 
 
 
FP.11 Deve o projeto de execução contemplar o número adequado e suficiente de passagens 
inferiores ou superiores no sentido de minorar o impacte causado pelo efeito barreira
 
No projeto de execução foram analisadas todas as interferências com parcelas e vias 
intersetadas, quer estas fossem estradas municipais, caminhos municipais ou rurais, 
garantindo-se o seu restabelecimento através de uma rede de restabelecimentos e 
serventias rurais criadas para o efeito.
 
As infraestruturas projetadas 
vias de circulação afetadas 
Rest. 4 e PS4 / Rest. 5) e a 2 serventias (
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Dessa identificação, foram projetados 2 restabelecimentos e 2 serventias
quadros seguintes. 

 Quadro dos Restabelecimentos na Ligação à EN106

Obra de Arte 
Associada 

Extensão 
(m) 

Via Transposta e respetivo 
km 

PA1 108.344 
Ligação 2.1 

Km 0+475.320 

PS4 248.104 
Ligação 2.1 

Km 0+876.671 

 Quadro Resumo das Serventias na Ligação à EN106

Localização aproximada 

À direita da Ligação 2.1, 
entre km 0+390 e km 0+480 (lado direito da via) 

À esquerda da Ligação 2.1, 
entre km 0+075 e km 0+450 (lado esquerdo da via) 

2, localizada ao km 0+651, na Quinta do Ameal, funcionará também ainda 
como passagem agrícola privada, dada a sua dimensão (2,5 m x 2,5 m)

A instrução dos processos de licenciamento de áreas de depósito, de empréstimo, de 
estaleiro, deve ocorrer antes da execução de qualquer trabalho  

se devidamente salvaguardada nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

lada pelo adjudicatário da obra, previamente à sua aprovação pela IP.

Deve o projeto de execução contemplar o número adequado e suficiente de passagens 
inferiores ou superiores no sentido de minorar o impacte causado pelo efeito barreira

o projeto de execução foram analisadas todas as interferências com parcelas e vias 
intersetadas, quer estas fossem estradas municipais, caminhos municipais ou rurais, 

se o seu restabelecimento através de uma rede de restabelecimentos e 
s rurais criadas para o efeito.  

projetadas garantem o acesso a todas as edificações, propriedades e 
vias de circulação afetadas pelo projeto, correspondendo a 2 restabelecimentos (PA1 

) e a 2 serventias (Serventias 2 e 3). 
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e 2 serventias rurais, 

à EN106 

Via Transposta e respetivo 

à EN106 

Extensão 
(m) 

98.288 

364.516 

2, localizada ao km 0+651, na Quinta do Ameal, funcionará também ainda 
como passagem agrícola privada, dada a sua dimensão (2,5 m x 2,5 m) 

o de áreas de depósito, de empréstimo, de 

se devidamente salvaguardada nas Cláusulas Ambientais 
do RECAPE, devendo ser 

lada pelo adjudicatário da obra, previamente à sua aprovação pela IP. 

Deve o projeto de execução contemplar o número adequado e suficiente de passagens 
inferiores ou superiores no sentido de minorar o impacte causado pelo efeito barreira 

o projeto de execução foram analisadas todas as interferências com parcelas e vias 
intersetadas, quer estas fossem estradas municipais, caminhos municipais ou rurais, 

se o seu restabelecimento através de uma rede de restabelecimentos e 

garantem o acesso a todas as edificações, propriedades e 
pelo projeto, correspondendo a 2 restabelecimentos (PA1 / 
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Conforme se identificou na resposta à Medidas FP.9
km 0+876, corresponde ao restabelecimento 
ao km 0+800, na zona da Quinta do Ameal, o qual é comple
especial que funciona como 
correspondente à PH L2.1-2, de dimensões especiais (
 
O Restabelecimento 4, ao km 0+475, restabelece um caminho agrícola existente, o qual é 
complementado por duas serventias
acesso a parcelas e edificado existente na envolvente.
 
Cerca do km 1+050 e para a acessibilidade mais direta a quem possa pretender ir para o 
centro urbano de Rans, a sudeste e man
da Ligação, em fase de estudo prévio, num entroncamento a criar com a EM589
de S. Miguel, previu-se também no projeto de execução e face à interseção de um 
caminho municipal que teria que ser restabe
serve, a implantação de uma rotunda intermédia (Rotunda 3) que restabelece esse 
caminho e permite por sua vez a ligação à EM589
 
Esta rotunda tem assim também as mesmas funções da Rotunda
EM589-1, servindo de forma mais direta o centro urbano de Rans com ligação à sua 
circular urbana como é visível na 
 
 
 
FP.12 Devem ser assegurados os restabelecimentos dos caminhos rurais, entre out
considerados em fase de estudo prévio e que sejam identificados em projeto de execução 
 
A solução aprovada pela DIA (2003) não previa para a Ligação de Rans (Ligação 
aprovada pela DIA) quaisquer 
 
Com o desenvolvimento do 
Freguesia e proprietários, foi possível identificar 
transposição desta infraestrutura, por forma a manter passagens e acessos a 
edificações, propriedades e vias, criando
serventias, como pôde ser verificado no
 
A Rotunda 3 faz também ainda o 
conforme se enquadrou na resposta acima
consiste também numa estrutura que permite o seu funcionamento como passagem 
agrícola para a Quinta do Ameal
 
 
 
FP.13 A construção da obra deve ser planeada tendo em conta as épocas de desenvolvimento 
das diversas culturas praticada
produtividade desta  
 
Esta medida encontra-se devidamente salvaguardada nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
salvaguardada, na medida do
elaborar pelo adjudicatário da obra e a aprovar previamente pela IP
duração estimada de cerca de 9 meses.
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icou na resposta à Medidas FP.9, o Restabelecimento 5, ao 
km 0+876, corresponde ao restabelecimento superior à via do caminho público existente 

Quinta do Ameal, o qual é complementado ainda 
uma passagem agrícola, para uso exclusivo desta Quinta, 

, de dimensões especiais (2,5 m x 2,5 m). 

O Restabelecimento 4, ao km 0+475, restabelece um caminho agrícola existente, o qual é 
o por duas serventias (Serventias 2 e 3), uma de cada lado da ligação para 

acesso a parcelas e edificado existente na envolvente. 

Cerca do km 1+050 e para a acessibilidade mais direta a quem possa pretender ir para o 
centro urbano de Rans, a sudeste e mantendo o espírito que presidiu à colocação do final 
da Ligação, em fase de estudo prévio, num entroncamento a criar com a EM589

se também no projeto de execução e face à interseção de um 
caminho municipal que teria que ser restabelecido para o acesso às habitações que 
serve, a implantação de uma rotunda intermédia (Rotunda 3) que restabelece esse 
caminho e permite por sua vez a ligação à EM589-1 e ao centro urbano de Rans.

Esta rotunda tem assim também as mesmas funções da Rotunda do estudo prévio na 
1, servindo de forma mais direta o centro urbano de Rans com ligação à sua 

circular urbana como é visível na FIG. III. 1. 

Devem ser assegurados os restabelecimentos dos caminhos rurais, entre out
considerados em fase de estudo prévio e que sejam identificados em projeto de execução 

lução aprovada pela DIA (2003) não previa para a Ligação de Rans (Ligação 
quaisquer restabelecimentos. 

Projeto de Execução, consulta ao Município,
, foi possível identificar as necessidades a assegurar 

transposição desta infraestrutura, por forma a manter passagens e acessos a 
edificações, propriedades e vias, criando-se para o efeito 2 restabelecimentos e 

de ser verificado nos quadros da resposta à Medida FP.9.

A Rotunda 3 faz também ainda o restabelecimento de um caminho municipal existente, 
conforme se enquadrou na resposta acima, e a PH L2.1-2, de grandes dimensões, 
consiste também numa estrutura que permite o seu funcionamento como passagem 
agrícola para a Quinta do Ameal. 

A construção da obra deve ser planeada tendo em conta as épocas de desenvolvimento 
das diversas culturas praticadas na região de modo a não interferir com a eficiência de 

se devidamente salvaguardada nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE
salvaguardada, na medida do possível, face ao calendário de obra e planeamento a 

da obra e a aprovar previamente pela IP. A obra tem uma 
duração estimada de cerca de 9 meses.  
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, o Restabelecimento 5, ao  
do caminho público existente 

ainda por uma PH 
, para uso exclusivo desta Quinta, 

O Restabelecimento 4, ao km 0+475, restabelece um caminho agrícola existente, o qual é 
, uma de cada lado da ligação para 

Cerca do km 1+050 e para a acessibilidade mais direta a quem possa pretender ir para o 
tendo o espírito que presidiu à colocação do final 

da Ligação, em fase de estudo prévio, num entroncamento a criar com a EM589-1/Rua 
se também no projeto de execução e face à interseção de um 

lecido para o acesso às habitações que 
serve, a implantação de uma rotunda intermédia (Rotunda 3) que restabelece esse 

1 e ao centro urbano de Rans. 

do estudo prévio na 
1, servindo de forma mais direta o centro urbano de Rans com ligação à sua 

Devem ser assegurados os restabelecimentos dos caminhos rurais, entre outros, não 
considerados em fase de estudo prévio e que sejam identificados em projeto de execução  

lução aprovada pela DIA (2003) não previa para a Ligação de Rans (Ligação 1B 

Execução, consulta ao Município, Juntas de 
assegurar para a 

transposição desta infraestrutura, por forma a manter passagens e acessos a 
restabelecimentos e 2 

quadros da resposta à Medida FP.9. 

de um caminho municipal existente, 
de grandes dimensões, 

consiste também numa estrutura que permite o seu funcionamento como passagem 

A construção da obra deve ser planeada tendo em conta as épocas de desenvolvimento 
s na região de modo a não interferir com a eficiência de 

se devidamente salvaguardada nas Cláusulas Ambientais 
do RECAPE, devendo ser 

possível, face ao calendário de obra e planeamento a 
A obra tem uma 
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II – FASE DE CONSTRUÇÃO
 
FC.1 A definição das manchas de empréstimo para supr
deve privilegiar pedreiras em atividade na região para evitar intervencionar áreas virgens 
 
Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (
respeitada pelo adjudicatário da obra.
 
 
 
FC.2 Os materiais excedentes devem ser conduzidos preferencialmente para pedreiras da região 
favorecendo a recuperação paisagística dessas pedreiras, de acordo com os respetivos P
Pedreira. Desta forma, o impacte potencialmente negativo induzido pelo depósito de materiais 
rejeitados em vazadouro poderá transformar
devolver às zonas intervencionadas pelas pedreiras a sua p
 
Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (
respeitada pelo adjudicatário da obra.
 
Os materiais excedentes 
execução dos aterros serão transportados
Pedreira do Facho e Pedreira das Lages, ambas no concelho de Penafiel, como 
possíveis locais para depósito destes materiais.
 
 
 
FC.3 As manchas de empréstimo devem utilizar preferencialmente pedreiras em exploração, com 
o mesmo objetivo  
 
Como já foi referido na resposta à
e Pedreira das Lages, ambas no concelho de Penafiel, como possíve
deposição das terras em excesso (cerca de 2 364 m
que não apresentam características adequadas para incorporação no projeto (cerca de 
19 710 m3).  
 
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Ambientais Integrada
da Obra, Volume 4 do RECAPE
 
 
 
FC.4 A estabilidade e os assentamentos dos aterros dependem da natureza dos materiais com 
que forem construídos e do seu modo de colocação, bem como da qualidade da construção, pelo 
que devem ser adotadas as técnicas de colocação e de compactação adequadas
 
No projeto de execução as questões relativas à estabilidade e assentamento dos aterros 
encontram-se devidamente
fundação a sanear por não apre
19 710 m3), como também pela definição das condições a que os aterros devem 
obedecer do ponto de vista de inclinação e das 
constituição da parte inferior, corpo, e parte superi
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

A definição das manchas de empréstimo para suprir o eventual deficit de materiais de aterro 
deve privilegiar pedreiras em atividade na região para evitar intervencionar áreas virgens 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (Volume 4 do RECAPE
respeitada pelo adjudicatário da obra. 

Os materiais excedentes devem ser conduzidos preferencialmente para pedreiras da região 
favorecendo a recuperação paisagística dessas pedreiras, de acordo com os respetivos P
Pedreira. Desta forma, o impacte potencialmente negativo induzido pelo depósito de materiais 
rejeitados em vazadouro poderá transformar-se num impacte positivo relevante, contribuindo para 
devolver às zonas intervencionadas pelas pedreiras a sua primitiva aptidão 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra (Volume 4 do RECAPE
respeitada pelo adjudicatário da obra. 

ou que não apresentam as características técnicas para a 
serão transportados a depósito, sendo desde já

Pedreira do Facho e Pedreira das Lages, ambas no concelho de Penafiel, como 
possíveis locais para depósito destes materiais. 

manchas de empréstimo devem utilizar preferencialmente pedreiras em exploração, com 

resposta à Medida FC.2, foram identificadas a Pedreira do Facho 
e Pedreira das Lages, ambas no concelho de Penafiel, como possíve

das terras em excesso (cerca de 2 364 m3), bem como das terras saneadas 
que não apresentam características adequadas para incorporação no projeto (cerca de 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 
do RECAPE. 

A estabilidade e os assentamentos dos aterros dependem da natureza dos materiais com 
que forem construídos e do seu modo de colocação, bem como da qualidade da construção, pelo 

tadas as técnicas de colocação e de compactação adequadas

No projeto de execução as questões relativas à estabilidade e assentamento dos aterros 
se devidamente salvaguardadas, não só pela identificação dos 

não apresentarem as características adequadas
como também pela definição das condições a que os aterros devem 

obedecer do ponto de vista de inclinação e das características 
constituição da parte inferior, corpo, e parte superior dos aterros. 
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de materiais de aterro 
deve privilegiar pedreiras em atividade na região para evitar intervencionar áreas virgens  

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
do RECAPE), de modo a ser 

Os materiais excedentes devem ser conduzidos preferencialmente para pedreiras da região 
favorecendo a recuperação paisagística dessas pedreiras, de acordo com os respetivos Planos de 
Pedreira. Desta forma, o impacte potencialmente negativo induzido pelo depósito de materiais 

se num impacte positivo relevante, contribuindo para 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Clausulas Ambientais 
do RECAPE), de modo a ser 

as características técnicas para a 
sendo desde já identificadas a 

Pedreira do Facho e Pedreira das Lages, ambas no concelho de Penafiel, como 

manchas de empréstimo devem utilizar preferencialmente pedreiras em exploração, com 

, foram identificadas a Pedreira do Facho 
e Pedreira das Lages, ambas no concelho de Penafiel, como possíveis locais para a 

), bem como das terras saneadas 
que não apresentam características adequadas para incorporação no projeto (cerca de 

s no Caderno de Encargos 

A estabilidade e os assentamentos dos aterros dependem da natureza dos materiais com 
que forem construídos e do seu modo de colocação, bem como da qualidade da construção, pelo 

tadas as técnicas de colocação e de compactação adequadas 

No projeto de execução as questões relativas à estabilidade e assentamento dos aterros 
não só pela identificação dos solos de 

em as características adequadas (cerca de  
como também pela definição das condições a que os aterros devem 

das camadas de 
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Relativamente à estabilidade dos aterros, o Estudo Geológico e Geotécnico 
teve em linha de conta a natureza dos solos, e respetiva altura dos aterros previstos, 
considerando uma inclinação constante de 2/3 (v:h) 
dos mesmos. 
 
Para a estabilidade e proteção dos taludes foi também considerada a instalação de 
valetas na crista dos taludes e de pé de talude, para proceder à recolha e 
encaminhamento das águas pluviais para o sistema de drenagem.
ainda prevista a execução de más
Geológico e Geotécnico, que servem ambas as funções, de drenar os caudais para os 
órgãos de drenagem, e ao mesmo tempo contribuem para a estabilidade dos talu
 
 
 
FC.5 O revestimento dos taludes deve ser efetuado com terra e espécies vegetais adequadas, 
logo após as operações de terraplenagem, de forma a evitar o ravinamento de taludes em 
materiais não rochosos  
 
Esta questão está salvaguardada na memória d
Paisagística que constitui o 
“Contribuição para a estabilidade dos taludes de escavação e de aterro, através do 
revestimento vegetal, recorrendo à utilização de vegetação au
operações de terraplenagem”, que “Sempre que possível as plantações e sementeiras 
deverão ser realizadas à medida que os troços vão sendo construídos, respeitando as 
épocas mais apropriadas à realização destas operações” e ainda quand
“caso os taludes sejam concluídos fora da época adequada à realização das 
sementeiras, com o objetivo de evitar a sua erosão superficial, recomenda
de uma sementeira herbácea de proteção dos taludes”. 
 
Esta medida foi igualmente integrada no 
Especiais do Caderno de Encargos.
 
 
 
FC.6 Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais, sua fracturação e 
alteração, de forma a garantir a sua estabilidade. Deverão ser cumpridas 
recomendações indicadas no Estudo Geológico e Geotécnico, particularmente, no que respeita à 
geometria de taludes e drenagem interna
 
A análise dos taludes é efetuada no Estudo Geológico e Geotécnico
base as características geo-mec
dos mesmos, bem como a definição de uma 
estabilidade, tendo também sido previsto, quando necessário, a colocação de banquetas, 
bem como o revestimento vegetal, tendo esta recomendação, sido devidamente 
compatibilizada com o PIP (Volume 5 
 
Tendo por base a estabilização e proteção dos taludes foi também considerada a 
instalação de valetas na crista dos taludes e de pé de talude
encaminhamento das águas pluviais para o sistema de drenagem, conforme previsto no 
Projeto de Execução (P2 – Drenagem).
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Relativamente à estabilidade dos aterros, o Estudo Geológico e Geotécnico 
teve em linha de conta a natureza dos solos, e respetiva altura dos aterros previstos, 
considerando uma inclinação constante de 2/3 (v:h) que permite garantir a estabilidade 

Para a estabilidade e proteção dos taludes foi também considerada a instalação de 
valetas na crista dos taludes e de pé de talude, para proceder à recolha e 
encaminhamento das águas pluviais para o sistema de drenagem. Encontra

prevista a execução de máscaras e/ou esporões drenantes, conforme o
Geológico e Geotécnico, que servem ambas as funções, de drenar os caudais para os 
órgãos de drenagem, e ao mesmo tempo contribuem para a estabilidade dos talu

O revestimento dos taludes deve ser efetuado com terra e espécies vegetais adequadas, 
logo após as operações de terraplenagem, de forma a evitar o ravinamento de taludes em 

Esta questão está salvaguardada na memória descritiva do Projeto de Integração 
Paisagística que constitui o Volume 5 do RECAPE que refere ter como objetivo 
“Contribuição para a estabilidade dos taludes de escavação e de aterro, através do 
revestimento vegetal, recorrendo à utilização de vegetação autóctone, logo após as 
operações de terraplenagem”, que “Sempre que possível as plantações e sementeiras 
deverão ser realizadas à medida que os troços vão sendo construídos, respeitando as 
épocas mais apropriadas à realização destas operações” e ainda quand
“caso os taludes sejam concluídos fora da época adequada à realização das 
sementeiras, com o objetivo de evitar a sua erosão superficial, recomenda
de uma sementeira herbácea de proteção dos taludes”.  

integrada no Volume 4 do RECAPE – Cláusulas Ambientais 
Especiais do Caderno de Encargos. 

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais, sua fracturação e 
alteração, de forma a garantir a sua estabilidade. Deverão ser cumpridas 
recomendações indicadas no Estudo Geológico e Geotécnico, particularmente, no que respeita à 
geometria de taludes e drenagem interna 

A análise dos taludes é efetuada no Estudo Geológico e Geotécnico do projeto
mecânicas dos solos, necessária para garantir a estabilidade 

dos mesmos, bem como a definição de uma inclinação constante que permite
estabilidade, tendo também sido previsto, quando necessário, a colocação de banquetas, 

to vegetal, tendo esta recomendação, sido devidamente 
Volume 5 do RECAPE). 

Tendo por base a estabilização e proteção dos taludes foi também considerada a 
valetas na crista dos taludes e de pé de talude, para proced

encaminhamento das águas pluviais para o sistema de drenagem, conforme previsto no 
Drenagem). 
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Relativamente à estabilidade dos aterros, o Estudo Geológico e Geotécnico do projeto 
teve em linha de conta a natureza dos solos, e respetiva altura dos aterros previstos, 

rantir a estabilidade 

Para a estabilidade e proteção dos taludes foi também considerada a instalação de 
valetas na crista dos taludes e de pé de talude, para proceder à recolha e 

contra-se também 
caras e/ou esporões drenantes, conforme o Estudo 

Geológico e Geotécnico, que servem ambas as funções, de drenar os caudais para os 
órgãos de drenagem, e ao mesmo tempo contribuem para a estabilidade dos taludes.  

O revestimento dos taludes deve ser efetuado com terra e espécies vegetais adequadas, 
logo após as operações de terraplenagem, de forma a evitar o ravinamento de taludes em 

escritiva do Projeto de Integração 
que refere ter como objetivo 

“Contribuição para a estabilidade dos taludes de escavação e de aterro, através do 
tóctone, logo após as 

operações de terraplenagem”, que “Sempre que possível as plantações e sementeiras 
deverão ser realizadas à medida que os troços vão sendo construídos, respeitando as 
épocas mais apropriadas à realização destas operações” e ainda quando refere que 
“caso os taludes sejam concluídos fora da época adequada à realização das 
sementeiras, com o objetivo de evitar a sua erosão superficial, recomenda-se a execução 

Cláusulas Ambientais 

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais, sua fracturação e 
alteração, de forma a garantir a sua estabilidade. Deverão ser cumpridas na íntegra as 
recomendações indicadas no Estudo Geológico e Geotécnico, particularmente, no que respeita à 

do projeto, tendo por 
nicas dos solos, necessária para garantir a estabilidade 

inclinação constante que permite a sua 
estabilidade, tendo também sido previsto, quando necessário, a colocação de banquetas, 

to vegetal, tendo esta recomendação, sido devidamente 

Tendo por base a estabilização e proteção dos taludes foi também considerada a 
, para proceder à recolha e 

encaminhamento das águas pluviais para o sistema de drenagem, conforme previsto no 



 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106
RECAPE – Volume 2 – Relatório Base
Rev.01 

 
 
Encontra-se também prevista a execução de máscaras e/ou esporões drenantes no 
Estudo Geológico e Geotécnico, que serv
para os órgãos de drenagem, e ao mesmo tempo contribuem para a estabilidade dos 
taludes.  
 
 
 
FC.7 Deve-se proceder, de imediato, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de rocha e de 
massas rochosas, com o objetivo
desagregações ao longo dos taludes de escavação
 
A análise da possibilidade de ocorrência de instabilidade nos taludes de escavação foi 
efetuada, considerando a altura máxima dos taludes previstos (conf
prevendo-se o seu dimensionamento tendo em conta os resultados do Estudo Geológico 
e Geotécnico.  
 

Quadro IV. 

Trecho 
(km) 

0+300 – 0+475 

0+800 – 1+067 

 
 
Por forma a permitir uma maior estabilização e proteção dos taludes de escavação, 
foram previstas a instalação de valetas de crista e de pé de talude, bem como descidas 
de água para os taludes de aterro e escavação e dissipadores de energia.
 
 
 
FC.8 Quando, após esse saneamento e regularização das superfícies se verificar que continua a 
existir a possibilidade de vir a ocorrer a queda de blocos ou de desagregações de rocha, deve 
proceder-se ao revestimento dos taludes com redes metálicas
 
No seguimento do indicado na medida anterior, a análise relativa ao dimensionamento, 
composição de materiais, e inclinações previstas para os taludes de escavação e 
consequente estabilidade dos mesmos, foi a
não se encontrando prevista a necessidade de revestimento de nenhum talude com rede 
metálica.  
 
 
 
FC.9 Os solos de cobertura do local de implantação do traçado devem ser armazenados para 
posterior reutilização no revestimento dos taludes 
 
Esta medida integra as Condições Técnicas que acompanham o projeto de Integração 
Paisagística (capítulos 4.2 e 4.3 do 
– Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obr
necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) e ao 
seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento dos taludes.
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se também prevista a execução de máscaras e/ou esporões drenantes no 
Estudo Geológico e Geotécnico, que servem ambas as funções, de drenar os caudais 
para os órgãos de drenagem, e ao mesmo tempo contribuem para a estabilidade dos 

se proceder, de imediato, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de rocha e de 
massas rochosas, com o objetivo de reduzir a possibilidade de quedas de blocos ou de 
desagregações ao longo dos taludes de escavação 

A análise da possibilidade de ocorrência de instabilidade nos taludes de escavação foi 
efetuada, considerando a altura máxima dos taludes previstos (conforme

se o seu dimensionamento tendo em conta os resultados do Estudo Geológico 

Quadro IV. 4 – Quadro síntese das principais escavações

U.G. Extensão 
(m) 

Altura máxima (m)

Talude esq.º Eixo 

co/γπm 175 --- 4,80 

co/γπm 267 15,00 8,00 

Por forma a permitir uma maior estabilização e proteção dos taludes de escavação, 
foram previstas a instalação de valetas de crista e de pé de talude, bem como descidas 

des de aterro e escavação e dissipadores de energia.

Quando, após esse saneamento e regularização das superfícies se verificar que continua a 
existir a possibilidade de vir a ocorrer a queda de blocos ou de desagregações de rocha, deve 

ao revestimento dos taludes com redes metálicas 

No seguimento do indicado na medida anterior, a análise relativa ao dimensionamento, 
composição de materiais, e inclinações previstas para os taludes de escavação e 
consequente estabilidade dos mesmos, foi analisada no Estudo Geológico e Geotécnico, 
não se encontrando prevista a necessidade de revestimento de nenhum talude com rede 

Os solos de cobertura do local de implantação do traçado devem ser armazenados para 
revestimento dos taludes  

medida integra as Condições Técnicas que acompanham o projeto de Integração 
Paisagística (capítulos 4.2 e 4.3 do Volume 5 do RECAPE) e foi integrada no 

Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obr
necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) e ao 
seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento dos taludes.
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se também prevista a execução de máscaras e/ou esporões drenantes no 
em ambas as funções, de drenar os caudais 

para os órgãos de drenagem, e ao mesmo tempo contribuem para a estabilidade dos 

se proceder, de imediato, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de rocha e de 
de reduzir a possibilidade de quedas de blocos ou de 

A análise da possibilidade de ocorrência de instabilidade nos taludes de escavação foi 
orme Quadro IV. 4), e 

se o seu dimensionamento tendo em conta os resultados do Estudo Geológico 

das principais escavações 

Altura máxima (m) 

Talude dt.º 

10,00 

3,00 

Por forma a permitir uma maior estabilização e proteção dos taludes de escavação, 
foram previstas a instalação de valetas de crista e de pé de talude, bem como descidas 

des de aterro e escavação e dissipadores de energia. 

Quando, após esse saneamento e regularização das superfícies se verificar que continua a 
existir a possibilidade de vir a ocorrer a queda de blocos ou de desagregações de rocha, deve 

No seguimento do indicado na medida anterior, a análise relativa ao dimensionamento, 
composição de materiais, e inclinações previstas para os taludes de escavação e 

nalisada no Estudo Geológico e Geotécnico, 
não se encontrando prevista a necessidade de revestimento de nenhum talude com rede 

Os solos de cobertura do local de implantação do traçado devem ser armazenados para 

medida integra as Condições Técnicas que acompanham o projeto de Integração 
) e foi integrada no Volume 4 

Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, que reforça a 
necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) e ao 
seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento dos taludes. 
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FC.10 Os depósitos temporários de terras não devem ser colocados e
 
Esta medida constitui uma preocupação 
contemplada nas Cláusulas Ambientais Integradas no 
Volume 4 do RECAPE. 
 
 
 
FC.11 Os taludes a executar devem ter em conta a 
alteração), de forma a garantir a sua estabilidade, devendo as inclinações dos mesmos permitir a 
fácil integração na envolvente. As obras de aterro e escavação devem ser acompanhadas por um 
geotécnico 
 
De acordo com o que já foi referido anteriormente, o Estudo Geológico e Geotécnico 
desenvolvido para o Projeto de Execução, analisou a natureza litológica e estrutura dos 
maciços, graus de alteração e aspetos hidrogeológicos, por forma a garantir a 
estabilidade dos taludes de aterro e escavação.
 
No Quadro IV. 5 apresenta-
localização, extensão, alturas máximas e respetiva geometria, à esquerda e à direita, 
bem como inclinações e as medidas de est
órgãos de drenagem, execução de banquetas e revestimento vegetal (de acordo com o 
que se encontra previsto no PIP 
 

Quadro IV. 5 – Principais 

Trecho 
(km) 

U.G. Extensão
(m)

Ligação 2.1 

(km 0+300 – 0+475) 
γπm 175

Km 0+800 – 1+067 co/γπm 267

Ligação 3.2 

(km 0+000 – 0+120) 
co 120

Restabelecimento 4 

(km 0+000 – 0+108) 
γπm 108
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Os depósitos temporários de terras não devem ser colocados em linhas de água 

onstitui uma preocupação a respeitar pelo empreiteiro e que se encontra 
contemplada nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais (fracturação e 
alteração), de forma a garantir a sua estabilidade, devendo as inclinações dos mesmos permitir a 
fácil integração na envolvente. As obras de aterro e escavação devem ser acompanhadas por um 

que já foi referido anteriormente, o Estudo Geológico e Geotécnico 
desenvolvido para o Projeto de Execução, analisou a natureza litológica e estrutura dos 
maciços, graus de alteração e aspetos hidrogeológicos, por forma a garantir a 

s de aterro e escavação. 

-se os principais troços em escavação, nomeadamente a 
localização, extensão, alturas máximas e respetiva geometria, à esquerda e à direita, 
bem como inclinações e as medidas de estabilização que passam pela execução de 
órgãos de drenagem, execução de banquetas e revestimento vegetal (de acordo com o 
que se encontra previsto no PIP – Volume 5 do RECAPE). 

Principais Troços em Escavação na Ligação à EN106

Extensão 
(m) 

Altura máxima Inclinação 
dos taludes 

(v/h) 
Talude 

esqº eixo Talude 
dtº 

175 - 4,80 10,00 2/3 
Banqueta aos 8 m de 
altura (lado esq.).

Largura da b
3,0 m.

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento vegetal 
após a escavação.

267 15,00 8,00 3,00 2/3 

120 2,30 2,80 2,90 2/3 

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento veget
após a escavação.

108 6,00 4,50 3,00 2/3 

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento vegetal 
após a escavação.
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m linhas de água  

a respeitar pelo empreiteiro e que se encontra 
de Encargos da Obra, 

natureza dos materiais (fracturação e 
alteração), de forma a garantir a sua estabilidade, devendo as inclinações dos mesmos permitir a 
fácil integração na envolvente. As obras de aterro e escavação devem ser acompanhadas por um 

que já foi referido anteriormente, o Estudo Geológico e Geotécnico 
desenvolvido para o Projeto de Execução, analisou a natureza litológica e estrutura dos 
maciços, graus de alteração e aspetos hidrogeológicos, por forma a garantir a 

se os principais troços em escavação, nomeadamente a 
localização, extensão, alturas máximas e respetiva geometria, à esquerda e à direita, 

abilização que passam pela execução de 
órgãos de drenagem, execução de banquetas e revestimento vegetal (de acordo com o 

igação à EN106 

Medidas de 
Estabilização 

Banqueta aos 8 m de 
altura (lado esq.). 

Largura da banqueta = 
3,0 m. 

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento vegetal 
após a escavação. 

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento vegetal 
após a escavação. 

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento vegetal 
após a escavação. 
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De igual modo, e tal como foi aplicado na definição dos taludes de escavação, as 
geometrias preconizadas para os taludes em aterro, atenderam também à natureza dos 
materiais a aplicar na execução dos mesmos, bem como aos aspetos hidrogeológicos. 
 
Desta forma, e como poderá ser constatado no
troços em aterro, considerou
generalidade dos taludes, 
cumprir o objetivo de enquadramento paisagístico, bem como para melhorar o seu 
comportamento face à erosão, pelo que foi preconizado o revestimento 
uma espessura de terra vegetal de 0.15
 

Quadro IV. 

Trecho 
(km) U.G. Extensão

Ligação 2.1 

(km 0+050 – 0+330) 
co/γπm 

 
 
Foi também prevista a execução de órgãos de drenagem superficial dos taludes, a fim de 
complementar a drenagem da plataforma, tendo sido consideradas valas de crista, valas 
de pé de talude e de banqueta, descidas de água em meia
energia na base das descidas de água.
 
 
 
FC.12 Deve efetuar-se o endentamento com captação e drenagem de eventua
água, após uma eventual intersecção do nível freático, dado que os aquíferos do tipo fissural se 
desenvolvem em função do grau de fracturação
 
Os endentamentos no terreno natural dos aterros a preconizar encontram
memória descritiva do Projeto de Execução. É ainda referido que caso ocorra 
exsurgências de água, as mesmas deverão ser captadas, nomeadamente com a 
execução dos esporões drenantes, camadas e valas drenantes.
 
Considera-se assim, desta forma, que situação 
acautelada. 
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De igual modo, e tal como foi aplicado na definição dos taludes de escavação, as 
rias preconizadas para os taludes em aterro, atenderam também à natureza dos 

materiais a aplicar na execução dos mesmos, bem como aos aspetos hidrogeológicos. 

Desta forma, e como poderá ser constatado no quadro seguinte, referente aos principais 
m aterro, considerou-se como adequada uma inclinação de 2/3 (v/h), para a 

generalidade dos taludes, complementada pelo seu revestimento vegetal por forma a 
cumprir o objetivo de enquadramento paisagístico, bem como para melhorar o seu 

erosão, pelo que foi preconizado o revestimento 
uma espessura de terra vegetal de 0.15 m seguida de sementeira.  

Quadro IV. 6 – Principais Troços em Aterro 

Extensão 
(m) 

Altura máxima Inclinação 
dos taludes 

(v/h) 
Talude 

esqº eixo Talude 
dtº 

280 6,70 10,00 15,00 2/3 

Foi também prevista a execução de órgãos de drenagem superficial dos taludes, a fim de 
em da plataforma, tendo sido consideradas valas de crista, valas 

de pé de talude e de banqueta, descidas de água em meia-cana e dissipadores de 
energia na base das descidas de água. 

se o endentamento com captação e drenagem de eventua
água, após uma eventual intersecção do nível freático, dado que os aquíferos do tipo fissural se 
desenvolvem em função do grau de fracturação 

Os endentamentos no terreno natural dos aterros a preconizar encontram
descritiva do Projeto de Execução. É ainda referido que caso ocorra 

exsurgências de água, as mesmas deverão ser captadas, nomeadamente com a 
execução dos esporões drenantes, camadas e valas drenantes. 

se assim, desta forma, que situação identificada nesta medida 
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De igual modo, e tal como foi aplicado na definição dos taludes de escavação, as 
rias preconizadas para os taludes em aterro, atenderam também à natureza dos 

materiais a aplicar na execução dos mesmos, bem como aos aspetos hidrogeológicos.  

, referente aos principais 
adequada uma inclinação de 2/3 (v/h), para a 

seu revestimento vegetal por forma a 
cumprir o objetivo de enquadramento paisagístico, bem como para melhorar o seu 

erosão, pelo que foi preconizado o revestimento dos taludes com 

Medidas de 
Estabilização 

Endentamento no 
terreno natural. 

Execução dos órgãos 
de drenagem e do 
revestimento vegetal 
após conclusão do 
aterro. 

Foi também prevista a execução de órgãos de drenagem superficial dos taludes, a fim de 
em da plataforma, tendo sido consideradas valas de crista, valas 

cana e dissipadores de 

se o endentamento com captação e drenagem de eventuais exsurgências de 
água, após uma eventual intersecção do nível freático, dado que os aquíferos do tipo fissural se 

Os endentamentos no terreno natural dos aterros a preconizar encontram-se previstos na 
descritiva do Projeto de Execução. É ainda referido que caso ocorra 

exsurgências de água, as mesmas deverão ser captadas, nomeadamente com a 

icada nesta medida encontra-se 
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FC.13 De forma a possibilitar a infiltração das águas pluviais no subsolo, deve construir
medida do possível, os aterros com materiais permeáveis
 
Na construção dos aterros s
Esses materiais apresentam, após tratamento, granulometria que permit
de águas pelos mesmos. 
 
 
 
FC.14 Nas áreas correspondentes aos solos da RAN, deve ser evitada a circulação de maquinaria 
e pessoal, fora da área de trabalho
 
Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
adjudicatário da obra. 
 
 
 
FC.15 A desmatação deve ser reduzida ao mínimo estritamente
 
Esta medida integra a Memória Descritiva do 
Paisagística, quando refere 
vegetação existente “estritamente à faixa de ocupação
arbóreo-arbustiva e herbácea existente nas áreas não atingidas por movimentos de terra, 
ainda que no interior dos limites da faixa expropriada, deverá ser protegida, de modo a 
não ser afetada com a movimentação de máquinas 
estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal ou outras
 
Esta medida encontra-se também devidamente salvaguardada no 
RECAPE, correspondente às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encar
da Obra. 
 
 
 
FC.16 As linhas de água intersetadas devem ser restabelecidas na sua totalidade o mais 
rapidamente possível com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica
 
No projeto de drenagem (P2 
estruturas necessários, de forma a salvaguardar a implementação de uma adequada 
drenagem transversal e longitudinal da via a construir. O projeto 
dimensionamento das passagens hidráulicas para um período de retorno de 100 anos 
assegurando assim que o restabelecimento das linhas de água interferidas se promoverá 
em segurança. 
 
No Quadro III. 3 do Capítulo III 
caracterizadas as PH’s previstas , que correspondem a um
∅ 1,0 m, ∅ 1,2 m e ∅ 1,5 m. Há ainda uma box
agrícola, com 2,5 m x 2,5 m. 
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De forma a possibilitar a infiltração das águas pluviais no subsolo, deve construir
medida do possível, os aterros com materiais permeáveis 

erão reutilizados os materiais provenientes da escavação. 
Esses materiais apresentam, após tratamento, granulometria que permit

Nas áreas correspondentes aos solos da RAN, deve ser evitada a circulação de maquinaria 
ea de trabalho 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE, a respeitar pelo 

A desmatação deve ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à construção da obra

Esta medida integra a Memória Descritiva do Volume 5 do RECAPE – Projeto 
que “é absolutamente necessário limitar a destruição” da 

vegetação existente “estritamente à faixa de ocupação da nova estrada” e “
arbustiva e herbácea existente nas áreas não atingidas por movimentos de terra, 

ainda que no interior dos limites da faixa expropriada, deverá ser protegida, de modo a 
não ser afetada com a movimentação de máquinas e viaturas, ou pela localização de 
estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal ou outras”. 

se também devidamente salvaguardada no 
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encar

As linhas de água intersetadas devem ser restabelecidas na sua totalidade o mais 
rapidamente possível com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica

(P2 – Drenagem) foram preconizados todos os dispositiv
estruturas necessários, de forma a salvaguardar a implementação de uma adequada 
drenagem transversal e longitudinal da via a construir. O projeto 
dimensionamento das passagens hidráulicas para um período de retorno de 100 anos 

assim que o restabelecimento das linhas de água interferidas se promoverá 

Capítulo III – Descrição do Projeto encontram-se identificadas e 
caracterizadas as PH’s previstas , que correspondem a um total de 5, com dimensões de 

1,5 m. Há ainda uma box-culvert que funciona como passagem 
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De forma a possibilitar a infiltração das águas pluviais no subsolo, deve construir-se, na 

ais provenientes da escavação. 
Esses materiais apresentam, após tratamento, granulometria que permite a percolação 

Nas áreas correspondentes aos solos da RAN, deve ser evitada a circulação de maquinaria 

Esta medida constitui uma preocupação contemplada nas Cláusulas Ambientais 
, a respeitar pelo 

necessário à construção da obra 

Projeto Integração 
é absolutamente necessário limitar a destruição” da 

” e “A vegetação 
arbustiva e herbácea existente nas áreas não atingidas por movimentos de terra, 

ainda que no interior dos limites da faixa expropriada, deverá ser protegida, de modo a 
e viaturas, ou pela localização de 

Volume 4 do 
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 

As linhas de água intersetadas devem ser restabelecidas na sua totalidade o mais 
rapidamente possível com secções adequadas que permitam a drenagem hídrica 

foram preconizados todos os dispositivos e 
estruturas necessários, de forma a salvaguardar a implementação de uma adequada 

contemplou o 
dimensionamento das passagens hidráulicas para um período de retorno de 100 anos 

assim que o restabelecimento das linhas de água interferidas se promoverá 

se identificadas e 
total de 5, com dimensões de 

culvert que funciona como passagem 
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A execução desta medida encontra
RECAPE, correspondente 
da Obra. 
 
 
 
FC.17 Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço de 
tempo e com todos os cuidados, de modo a evitar
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.18 Deve proceder-se à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua obstrução total ou 
parcial de modo a que a drenagem se efetue naturalmente
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.19 Deve ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e co
evitar o derramamento de óleos, combustíveis e mais poluentes nas linhas de água 
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.20 Deve restringir-se a execução de ações poluentes nos locais dos próprios estaleiros
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.21 Determinadas ações como a limpeza das máquinas e enchimento dos camiões com 
combustível e outros materiais devem ser realizados em locais impermeabilizados e onde seja 
possível fazer a sua recolha e armazenagem
 
Esta medida constitui uma preocupação que se e
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
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medida encontra-se devidamente salvaguardada no 
 às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 

Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço de 
tempo e com todos os cuidados, de modo a evitar-se a deposição de materiais nos seus leitos

titui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

se à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua obstrução total ou 
drenagem se efetue naturalmente 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com maquinaria de forma a 
evitar o derramamento de óleos, combustíveis e mais poluentes nas linhas de água 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

se a execução de ações poluentes nos locais dos próprios estaleiros

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

terminadas ações como a limpeza das máquinas e enchimento dos camiões com 
combustível e outros materiais devem ser realizados em locais impermeabilizados e onde seja 
possível fazer a sua recolha e armazenagem 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE
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se devidamente salvaguardada no Volume 4 do 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos 

Todas as construções em linhas de água devem ser realizadas no mais curto espaço de 
se a deposição de materiais nos seus leitos 

titui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

se à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua obstrução total ou 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

m maquinaria de forma a 
evitar o derramamento de óleos, combustíveis e mais poluentes nas linhas de água  

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

se a execução de ações poluentes nos locais dos próprios estaleiros 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

terminadas ações como a limpeza das máquinas e enchimento dos camiões com 
combustível e outros materiais devem ser realizados em locais impermeabilizados e onde seja 

ncontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 
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FC.22 A recolha dos óleos e outros produtos, deve ser realizada de acordo com normas nacionais 
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encon
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.23 Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes 
para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser avisada
responsáveis  
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.24 O planeamento de construção deve ter em conta as époc
diversas culturas praticadas na região, de modo a não interferir com a eficiência de produtividade 
desta  
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da
modo a poder ser, na medida do possível, assegurada pelo adjudicatário da obra.
duração estimada para a obra é de cerca de 9 meses.
 
 
 
FC.25 Deve ser humedecido o pavimento de terra batida, ao longo das faixas de construção,
locais das obras e principalmente se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca, de 
modo a evitar a redução significativa do levantamento de poeiras geradas pela movimentação de 
maquinaria necessária à construção do projeto
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.26 No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição 
atmosférica, nomeadamente centrais 
de dispositivos de redução de emissão de poluentes e localizadas o mais longe possível das 
áreas habitacionais e das áreas cultivadas
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida n
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
  

 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106
RECAPE – Volume 2 

A recolha dos óleos e outros produtos, deve ser realizada de acordo com normas nacionais 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes 
para o meio aquático ou para o próprio solo, devem ser avisadas imediatamente as entidades 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

O planeamento de construção deve ter em conta as épocas de desenvolvimento das 
diversas culturas praticadas na região, de modo a não interferir com a eficiência de produtividade 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE
modo a poder ser, na medida do possível, assegurada pelo adjudicatário da obra.
duração estimada para a obra é de cerca de 9 meses. 

Deve ser humedecido o pavimento de terra batida, ao longo das faixas de construção,
locais das obras e principalmente se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca, de 
modo a evitar a redução significativa do levantamento de poeiras geradas pela movimentação de 
maquinaria necessária à construção do projeto 

stitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição 
atmosférica, nomeadamente centrais betuminosas e centrais de betão, estas devem ser providas 
de dispositivos de redução de emissão de poluentes e localizadas o mais longe possível das 
áreas habitacionais e das áreas cultivadas 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida n
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE
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A recolha dos óleos e outros produtos, deve ser realizada de acordo com normas nacionais  

tra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes 
s imediatamente as entidades 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

as de desenvolvimento das 
diversas culturas praticadas na região, de modo a não interferir com a eficiência de produtividade 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE, de 

modo a poder ser, na medida do possível, assegurada pelo adjudicatário da obra. A 

Deve ser humedecido o pavimento de terra batida, ao longo das faixas de construção, nos 
locais das obras e principalmente se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca, de 
modo a evitar a redução significativa do levantamento de poeiras geradas pela movimentação de 

stitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

No caso de ser necessária a instalação de equipamentos que produzam poluição 
betuminosas e centrais de betão, estas devem ser providas 

de dispositivos de redução de emissão de poluentes e localizadas o mais longe possível das 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 
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FC.27 A via deverá ser vedada com rede de malhagem progressiva, colocada sobre o solo ou 
ligeiramente enterrada, a uma profundidade de 30
 
A rede a aplicar será de malha retangular progressiva com
solo. Com o objetivo de não rebaixar a altura da rede, e consequente redução das 
malhas basais mais estreitas, considerou
vindo a ser utilizada pela IP
em “L”, de malha apertada (1
principal, dobrada em “L” junto ao solo, com 0,50 m de altura e 0,50 m de base. A base 
da rede de malha fina será r
(Elementos de Projeto) apresentam
 
Com a implementação desta segunda rede, nos moldes referidos, os animais não 
conseguem encontrar, ou criar, uma abertura sob a r
outro lado, a malha apertada impede os animais de menor porte de passarem entre as 
malhas da rede da vedação principal os quais, uma vez atropelados na estrada, são um 
chamariz muito forte para predadores e necrófagos, que 
para entrar na estrada. 
 
 
 
FC.28 Nos locais de passagem hidráulica, e/ou passagem inferior, as vedações paralelas à via 
devem ser colocadas em ângulo inferior a 180 graus para permitir o encaminhamento dos animais 
para a passagem 
 
No projeto de vedações está previsto a vedação contornar as PH, em ângulo inferior a 
180 graus, otimizando a sua função de encaminhamento da fauna para as passagens 
que permitem o seu atravessamento (ver 
RECAPE). 
 
 
 
FC.29 Deve ser feito o acompanhamento arqueológico integral das obras de construção do 
empreendimento rodoviário, nas fases que impliquem revolvimento de terras, tais como 
desmatações, escavações e terraplenagens, depósitos e empréstimos de terras, construçã
estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de obra
 
O relatório patrimonial elaborado para o projeto de execução preconiza o 
acompanhamento arqueológico integral de todas as ações relacionadas, direta e 
indiretamente com a obra, e que impliquem des
zona da obra, bem como de todos os espaços relacionados com a mesma.
 
Esta medida consta do Volume 4 
Caderno de Encargos da Obra. 
 
 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
Base 

A via deverá ser vedada com rede de malhagem progressiva, colocada sobre o solo ou 
ligeiramente enterrada, a uma profundidade de 30 cm  

de malha retangular progressiva com 1,50 m de altura acima do 
solo. Com o objetivo de não rebaixar a altura da rede, e consequente redução das 
malhas basais mais estreitas, considerou-se mais adequado adotar uma solução que tem 

IP, nomeadamente a aplicação de uma segunda rede colocada 
em “L”, de malha apertada (1 cm x 1 cm), junto à base e do lado externo da vedação 
principal, dobrada em “L” junto ao solo, com 0,50 m de altura e 0,50 m de base. A base 
da rede de malha fina será recoberta com solos ou com betão pobre. No 

apresentam-se os pormenores da vedação a implementar.

Com a implementação desta segunda rede, nos moldes referidos, os animais não 
conseguem encontrar, ou criar, uma abertura sob a rede que lhes permita entrar. Por 
outro lado, a malha apertada impede os animais de menor porte de passarem entre as 
malhas da rede da vedação principal os quais, uma vez atropelados na estrada, são um 
chamariz muito forte para predadores e necrófagos, que se sentem assim estimulados 

Nos locais de passagem hidráulica, e/ou passagem inferior, as vedações paralelas à via 
devem ser colocadas em ângulo inferior a 180 graus para permitir o encaminhamento dos animais 

No projeto de vedações está previsto a vedação contornar as PH, em ângulo inferior a 
180 graus, otimizando a sua função de encaminhamento da fauna para as passagens 
que permitem o seu atravessamento (ver desenhos de pormenor no 

Deve ser feito o acompanhamento arqueológico integral das obras de construção do 
empreendimento rodoviário, nas fases que impliquem revolvimento de terras, tais como 
desmatações, escavações e terraplenagens, depósitos e empréstimos de terras, construçã
estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de obra 

O relatório patrimonial elaborado para o projeto de execução preconiza o 
acompanhamento arqueológico integral de todas as ações relacionadas, direta e 
indiretamente com a obra, e que impliquem desmatações, decapagens e escavações na 
zona da obra, bem como de todos os espaços relacionados com a mesma.

Volume 4 do RECAPE – Cláusulas Ambientais Integradas no 
Caderno de Encargos da Obra.  
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A via deverá ser vedada com rede de malhagem progressiva, colocada sobre o solo ou 

m de altura acima do 
solo. Com o objetivo de não rebaixar a altura da rede, e consequente redução das 

se mais adequado adotar uma solução que tem 
, nomeadamente a aplicação de uma segunda rede colocada 

cm), junto à base e do lado externo da vedação 
principal, dobrada em “L” junto ao solo, com 0,50 m de altura e 0,50 m de base. A base 

ecoberta com solos ou com betão pobre. No Anexo 3 
se os pormenores da vedação a implementar. 

Com a implementação desta segunda rede, nos moldes referidos, os animais não 
ede que lhes permita entrar. Por 

outro lado, a malha apertada impede os animais de menor porte de passarem entre as 
malhas da rede da vedação principal os quais, uma vez atropelados na estrada, são um 

se sentem assim estimulados 

Nos locais de passagem hidráulica, e/ou passagem inferior, as vedações paralelas à via 
devem ser colocadas em ângulo inferior a 180 graus para permitir o encaminhamento dos animais 

No projeto de vedações está previsto a vedação contornar as PH, em ângulo inferior a 
180 graus, otimizando a sua função de encaminhamento da fauna para as passagens 

desenhos de pormenor no Anexo 3 do 

Deve ser feito o acompanhamento arqueológico integral das obras de construção do 
empreendimento rodoviário, nas fases que impliquem revolvimento de terras, tais como 
desmatações, escavações e terraplenagens, depósitos e empréstimos de terras, construção de 

O relatório patrimonial elaborado para o projeto de execução preconiza o 
acompanhamento arqueológico integral de todas as ações relacionadas, direta e 

matações, decapagens e escavações na 
zona da obra, bem como de todos os espaços relacionados com a mesma. 

Cláusulas Ambientais Integradas no 



 
 

Capítulo IV 
julho 2020 

92

 
 
FC.30 Deve ser dada especial atenção
rede viária existente no sentido de minimizar as situações de conflito 
 
Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de En
desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização da população
através do encaminhamento de sugestões e resposta a queixas e reclamações, de modo 
a permitir aferir o grau de incomodidade percecionado pela popul
equacionar a necessidade de 
grau de adesão ao projeto e de aceitação dos custos sociais gerados. 
 
 
 
FC.31 Procurar recrutar mão-de
local e evitando problemas de alojamento e inserção social 
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.32 Devem ser mantidos livres os ca
atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da população local 
 
Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno 
garantir, durante a fase de obra o acesso a todas as edificações e propriedades agrícolas 
através de restabelecimentos provisórios recorrendo
desvios devidamente sinalizados. 
 
Nos casos onde ocorre intersecção de vias municipais, o restabelecimento será 
construído, numa fase inicial, de maneira a que fique restabelecido o tráfego para depois 
se efetuar a restante construção sem afetação dos utentes.
 
 
 
FC.33 Devem ser restabelecidos rapidamente 
barreira e o transtorno causado aos utentes dessas vias 
 
Esta medida já foi respondida de forma detalhada na 
 
 
 
FC.34 Deve ter-se todo o cuidado para afetar o mínimo possível as Term
região 
 
Esta medida da DIA não é aplicável ao troço em questão
IC35 localizado para sul, na área de influência das Termas de Entre
Vicente. 
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Deve ser dada especial atenção às zonas de construção onde existe interferência com a 
rede viária existente no sentido de minimizar as situações de conflito  

Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, que contempla o 
desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização da população
através do encaminhamento de sugestões e resposta a queixas e reclamações, de modo 
a permitir aferir o grau de incomodidade percecionado pela população residente, e 
equacionar a necessidade de implementação de novas medidas, favorecendo um maior 
grau de adesão ao projeto e de aceitação dos custos sociais gerados.  

de-obra necessária na zona, potenciando a criação de emp
local e evitando problemas de alojamento e inserção social  

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

Devem ser mantidos livres os caminhos e estradas de passagem habitual, mantendo os 
atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da população local 

Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra
garantir, durante a fase de obra o acesso a todas as edificações e propriedades agrícolas 
através de restabelecimentos provisórios recorrendo-se, em caso de necessidade a 
desvios devidamente sinalizados.  

orre intersecção de vias municipais, o restabelecimento será 
construído, numa fase inicial, de maneira a que fique restabelecido o tráfego para depois 
se efetuar a restante construção sem afetação dos utentes. 

Devem ser restabelecidos rapidamente as ligações intersectadas, minimizando o efeito 
barreira e o transtorno causado aos utentes dessas vias  

Esta medida já foi respondida de forma detalhada na resposta à Medida FP

se todo o cuidado para afetar o mínimo possível as Termas existentes nesta 

Esta medida da DIA não é aplicável ao troço em questão, dizendo respeito ao troço do 
IC35 localizado para sul, na área de influência das Termas de Entre-os
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às zonas de construção onde existe interferência com a 

Volume 4 do RECAPE – 
cargos de Obra, que contempla o 

desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização da população, 
através do encaminhamento de sugestões e resposta a queixas e reclamações, de modo 

ação residente, e 
, favorecendo um maior 

obra necessária na zona, potenciando a criação de emprego 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

minhos e estradas de passagem habitual, mantendo os 
atravessamentos necessários ao decurso normal das atividades da população local  

Volume 4 do RECAPE – 
de Encargos de Obra. Prevendo-se 

garantir, durante a fase de obra o acesso a todas as edificações e propriedades agrícolas 
se, em caso de necessidade a 

orre intersecção de vias municipais, o restabelecimento será 
construído, numa fase inicial, de maneira a que fique restabelecido o tráfego para depois 

as ligações intersectadas, minimizando o efeito 

FP.11. 

as existentes nesta 

, dizendo respeito ao troço do 
os-Rios e de São 
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FC.35 Devem ser assinaladas na atual rede vi
pela construção desta via e criadas as condições que reduzam as situações de perigo. Refira
existência de vários pontos críticos na restante rede viária onde se verificará um elevado número 
de pontos de intersecção com a nova via. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o 
objetivo de desviar o tráfego das áreas em construção, estes devem ser divulgados localmente e 
devidamente sinalizados, bem como mantidas as boas condições de circulação
 
Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra
base no Plano de Comunicação
de forma a minimizar os impactes e transtornos na vivência local inerentes à construção 
de uma nova rodovia.  
 
O Plano de Comunicação referido prevê para a 
sinalização adequada e colocação de painéis informativos nos locais adequad
acordo com o previsto no projeto de sinalização)
Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculo
Lei n.º 33/88). 
 
Refira-se ainda que tendo em consideração o planeamento de obra,
previstos desvios de tráfego, que procuram minimizar ao máximo o transtorno que este 
tipo de obra provoca, no Projeto de Execução 
 
Caso ainda se verifique a necessidade de promover a criação d
provisórios em fase de obra, será nessa altura elaborado um procedimento específico, a 
ser apresentado atempadamente ao Dono de Obra, e que fará parte do plano de 
Sinalização temporário, a inserir no Plano de Segurança e Saúde da Obra.
 
 
 
FC.36 Deve ser divulgado nos meios de comunicação local os condicionamentos à circulação 
durante a fase de construção da obra 
 
Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encar
implementação de um sistema de comunicação c
encaminhamento de sugestões e resposta a queixas e reclamações, de modo a permitir 
aferir o grau de incomodidade percecionado pela população reside
necessidade de implementação de novas medidas, 
obras, ações de informação à população local, através da divulgação de informação 
relativamente ao início das obras, o seu regime de funcionamento e a su
envolvendo para o efeito a Câmara Municipal e
comunicação locais. 
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Base 

Devem ser assinaladas na atual rede viária com painéis informativos, as áreas afetadas 
pela construção desta via e criadas as condições que reduzam as situações de perigo. Refira
existência de vários pontos críticos na restante rede viária onde se verificará um elevado número 

intersecção com a nova via. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o 
objetivo de desviar o tráfego das áreas em construção, estes devem ser divulgados localmente e 
devidamente sinalizados, bem como mantidas as boas condições de circulação

Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra
base no Plano de Comunicação já definido, prestar toda informação à população local, 

nimizar os impactes e transtornos na vivência local inerentes à construção 

Plano de Comunicação referido prevê para a fase de construção a implementação de 
sinalização adequada e colocação de painéis informativos nos locais adequad
acordo com o previsto no projeto de sinalização), visando a segurança e cumprindo o 
Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública (Decreto

se ainda que tendo em consideração o planeamento de obra, foram já nesta fase 
previstos desvios de tráfego, que procuram minimizar ao máximo o transtorno que este 
tipo de obra provoca, no Projeto de Execução - P10.1 – Desvios Provisórios de Tráfego.

Caso ainda se verifique a necessidade de promover a criação d
provisórios em fase de obra, será nessa altura elaborado um procedimento específico, a 
ser apresentado atempadamente ao Dono de Obra, e que fará parte do plano de 
Sinalização temporário, a inserir no Plano de Segurança e Saúde da Obra.

Deve ser divulgado nos meios de comunicação local os condicionamentos à circulação 
durante a fase de construção da obra  

Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, 

sistema de comunicação com a população local, através do 
encaminhamento de sugestões e resposta a queixas e reclamações, de modo a permitir 
aferir o grau de incomodidade percecionado pela população residente, e equacionar a 
necessidade de implementação de novas medidas, promovendo a montante do início das 
obras, ações de informação à população local, através da divulgação de informação 
relativamente ao início das obras, o seu regime de funcionamento e a su

ara o efeito a Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Rans 
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ária com painéis informativos, as áreas afetadas 
pela construção desta via e criadas as condições que reduzam as situações de perigo. Refira-se a 
existência de vários pontos críticos na restante rede viária onde se verificará um elevado número 

intersecção com a nova via. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o 
objetivo de desviar o tráfego das áreas em construção, estes devem ser divulgados localmente e 
devidamente sinalizados, bem como mantidas as boas condições de circulação 

Volume 4 do RECAPE – 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, devendo-se com 

prestar toda informação à população local, 
nimizar os impactes e transtornos na vivência local inerentes à construção 

a implementação de 
sinalização adequada e colocação de painéis informativos nos locais adequados (de 

, visando a segurança e cumprindo o 
s na Via Pública (Decreto-

foram já nesta fase 
previstos desvios de tráfego, que procuram minimizar ao máximo o transtorno que este 

Desvios Provisórios de Tráfego.  

Caso ainda se verifique a necessidade de promover a criação de mais acessos 
provisórios em fase de obra, será nessa altura elaborado um procedimento específico, a 
ser apresentado atempadamente ao Dono de Obra, e que fará parte do plano de 
Sinalização temporário, a inserir no Plano de Segurança e Saúde da Obra. 

Deve ser divulgado nos meios de comunicação local os condicionamentos à circulação 

Volume 4 do RECAPE – 
dizendo respeito à 

om a população local, através do 
encaminhamento de sugestões e resposta a queixas e reclamações, de modo a permitir 

nte, e equacionar a 
a montante do início das 

obras, ações de informação à população local, através da divulgação de informação 
relativamente ao início das obras, o seu regime de funcionamento e a sua duração, 

de Rans e meios de 
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FC.37 No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma devem ser repostas em 
condições idênticas às inicias  
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.38 Dada a forte interferência com a população e a vivência local, deve ser apresentado o 
projeto localmente, bem como os seus impactes negativos e positivos 
 
Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, que contempla o 
desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibil
conforme atrás exposto na resposta às Medidas FC.35 FC.36.
 
 
 
FC.39 Deve efetuar-se a vedação com tapumes das áreas de estaleiro e parques de máquinas, 
de forma a proteger-se as populações das poeiras e do impacte visual da obra 
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra
 
 
 
FC.40 Deve ser feita a recolha dos óleos usados para recipientes através de bombas específicas 
para o efeito, evitando derrame  
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.41 Os óleos usados devem ser armazenados em contentores com 200 litros de capa
devidamente estanque e selado, com uma taxa de enchimento inferior a 98% 
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FC.42 O contentor deve ser colocado numa bacia de receção estanque que permita responder a 
eventuais situações de falha no sistema de transporte e recolha 
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos
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No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma devem ser repostas em 

tui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

Dada a forte interferência com a população e a vivência local, deve ser apresentado o 
os seus impactes negativos e positivos  

Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, que contempla o 
desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização da população

na resposta às Medidas FC.35 FC.36. 

se a vedação com tapumes das áreas de estaleiro e parques de máquinas, 
se as populações das poeiras e do impacte visual da obra  

medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

Deve ser feita a recolha dos óleos usados para recipientes através de bombas específicas 
 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

Os óleos usados devem ser armazenados em contentores com 200 litros de capa
devidamente estanque e selado, com uma taxa de enchimento inferior a 98%  

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

e ser colocado numa bacia de receção estanque que permita responder a 
eventuais situações de falha no sistema de transporte e recolha  

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE
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No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma devem ser repostas em 

tui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

Dada a forte interferência com a população e a vivência local, deve ser apresentado o 

Volume 4 do RECAPE – 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, que contempla o 

ização da população, 

se a vedação com tapumes das áreas de estaleiro e parques de máquinas, 

medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

Deve ser feita a recolha dos óleos usados para recipientes através de bombas específicas 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

Os óleos usados devem ser armazenados em contentores com 200 litros de capacidade 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

e ser colocado numa bacia de receção estanque que permita responder a 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 
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III – FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA
 
FCO.1 Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola, 
temporariamente utilizadas, devem ser limpas dos materiais da obra e efetuada uma escarificação 
ou gradagem, de forma a recuperarem mais rapidamente as sua
aspeto é particularmente importante nos locais de construção de viadutos, por coincidirem 
frequentemente com áreas de solos de elevada aptidão agrícola
 
Esta medida integra a Memória Descritiva do 
Projeto de Integração Paisagística 
mobilização e regularização dos terrenos seguidas de aplicação de terra vegetal 
visando assegurar a continuidade visual 
neste último caso, a potencial continuidade de uti
 
Esta medida foi também incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
Encargos da Obra, Volume 4 
 
 
 
FCO.2 Deve ser reconstruída a floresta afetada, aquando da construção da via, com espécies a 
selecionar prioritariamente da flora espontânea da região 
 
Da análise efetuada, verificou
florestais, áreas de floresta de eu
como áreas agrícolas (cerca de 48% do traçado
 
No âmbito do Volume 5 do RECAPE 
contempladas espécies autóctones
plantações a efetuar. 
 
 
 
FCO.3 Deve ser plantada uma cortina arbóreo
taludes que se aproximem de habitações, minimizando a barreira visual provocada pela 
construção da via  
 
Esta medida é verificada na
Integração Paisagística, 
arbustos e de árvores, nas situações de enquadramento dos restabelecimentos, na 
criação de cortinas arbórea
situações de encandeamento”.
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FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA 

Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola, 
temporariamente utilizadas, devem ser limpas dos materiais da obra e efetuada uma escarificação 

, de forma a recuperarem mais rapidamente as suas características naturais. Este 
aspeto é particularmente importante nos locais de construção de viadutos, por coincidirem 
frequentemente com áreas de solos de elevada aptidão agrícola 

Memória Descritiva do Volume 5 do RECAPE 
Projeto de Integração Paisagística que refere que “no final da obra se proceda à 
mobilização e regularização dos terrenos seguidas de aplicação de terra vegetal 
visando assegurar a continuidade visual e funcional dos espaços adjacentes (incluindo, 
neste último caso, a potencial continuidade de utilização agrícola)”.  

Esta medida foi também incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
Volume 4 do RECAPE. 

reconstruída a floresta afetada, aquando da construção da via, com espécies a 
selecionar prioritariamente da flora espontânea da região  

ificou-se que o traçado afetará, no essencial e em termos 
áreas de floresta de eucalipto e matos (em cerca de 36% do traçado), bem 

como áreas agrícolas (cerca de 48% do traçado.  

do RECAPE – Projeto de Integração Paisagística
autóctones, como carvalhos e sobreiros, no âmbito da

Deve ser plantada uma cortina arbóreo-arbustiva com espécies de crescimento rápido, nos 
taludes que se aproximem de habitações, minimizando a barreira visual provocada pela 

é verificada na Memória Descritiva do Volume 5 do RECAPE 
propondo-se a “realização de plantações em módulo de 

arbustos e de árvores, nas situações de enquadramento dos restabelecimentos, na 
criação de cortinas arbórea-arbustivas de proteção a habitações ou de modo a evi
situações de encandeamento”. 

 

 

Capítulo IV 
julho 2020 

95

Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola, 
temporariamente utilizadas, devem ser limpas dos materiais da obra e efetuada uma escarificação 

características naturais. Este 
aspeto é particularmente importante nos locais de construção de viadutos, por coincidirem 

do RECAPE do RECAPE – 
refere que “no final da obra se proceda à 

mobilização e regularização dos terrenos seguidas de aplicação de terra vegetal – 
e funcional dos espaços adjacentes (incluindo, 

Esta medida foi também incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 

reconstruída a floresta afetada, aquando da construção da via, com espécies a 

no essencial e em termos 
e matos (em cerca de 36% do traçado), bem 

Paisagística foram contudo 
carvalhos e sobreiros, no âmbito das 

arbustiva com espécies de crescimento rápido, nos 
taludes que se aproximem de habitações, minimizando a barreira visual provocada pela 

do RECAPE – Projeto de 
a “realização de plantações em módulo de 

arbustos e de árvores, nas situações de enquadramento dos restabelecimentos, na 
eção a habitações ou de modo a evitar 
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FCO.4 Deve ser implementado de imediato o revestimento vegetal dos taludes resultantes da 
intersecção da via na paisagem, com o objetivo de diminuir o seu impacte visual na envolvente 
minimizar a sua erosão 
 
Esta medida integra a memória descritiva do Projeto de Integração Paisagística que 
constitui o Volume 5 do RECAPE 
estabilidade dos taludes de escavação e de aterro, através do reve
recorrendo à utilização de vegetação autóctone, logo após as operações de 
terraplenagem”, que “Sempre que possível as plantações e sementeiras deverão ser 
realizadas à medida que os troços vão sendo construídos, respeitando as épocas mais
apropriadas à realização destas operações” e ainda quando refere que “caso os taludes 
sejam concluídos fora da época adequada à realização das sementeiras, com o objetivo 
de evitar a sua erosão superficial, recomenda
herbácea de proteção dos taludes”. 
 
Foi igualmente integrada no Volume 4 
Caderno de Encargos do RECAPE, uma medida que reforça a necessidade de 
realização do PIP para estas zonas em fase de construção “caso os talud
concluídos fora da época própria para as sementeiras herbáceas, deverão ser tomadas 
medidas adequadas, com vista a evitar a erosão superficial dos taludes, nomeadamente, 
e sem prejuízo de outras medidas a adotar, deverá realizar
 
 
 
FCO.5 Deve ser assegurado que, antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras 
minimizadoras ou corretoras dos impactes estejam concluídas
 
Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
FCO.6 Após remoção dos entulhos e de outras infraestruturas de apoio à obra, deve proceder
a uma escarificação do solo seguida de uma sementeira semelhante à preconizada para os 
taludes da via na zona adjacente ao local de intervenção ou outra considerada adequada, de 
acordo com o projeto de recuperação paisagística específico a realizar
 
De acordo com as Cláusulas Gera
de Obra, “após o término da o
tipo de materiais residuais produzidos na área afeta à obra, evitando que esta sirva de 
pólo de atracão para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros.” 
 
Acresce que na Memória Descriti
RECAPE) é referido que “No final da obra, após remoção dos entulhos e de outras 
infraestruturas de apoio à obra, proceder
da adoção de medidas de descompact
através da sua cobertura com terra vegetal (proveniente, por exemplo, da decapagem)
seguida de uma sementeira semelhante à preconizada para os taludes da via”.
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Deve ser implementado de imediato o revestimento vegetal dos taludes resultantes da 
intersecção da via na paisagem, com o objetivo de diminuir o seu impacte visual na envolvente 

Esta medida integra a memória descritiva do Projeto de Integração Paisagística que 
do RECAPE que refere ter como objetivo “Contribuição para a 

estabilidade dos taludes de escavação e de aterro, através do revestimento vegetal, 
recorrendo à utilização de vegetação autóctone, logo após as operações de 

”, que “Sempre que possível as plantações e sementeiras deverão ser 
realizadas à medida que os troços vão sendo construídos, respeitando as épocas mais
apropriadas à realização destas operações” e ainda quando refere que “caso os taludes 
sejam concluídos fora da época adequada à realização das sementeiras, com o objetivo 
de evitar a sua erosão superficial, recomenda-se a execução de uma sementeira 

ea de proteção dos taludes”.  

Volume 4 do RECAPE – Cláusulas Ambientais Especiais do 
Caderno de Encargos do RECAPE, uma medida que reforça a necessidade de 
realização do PIP para estas zonas em fase de construção “caso os talud
concluídos fora da época própria para as sementeiras herbáceas, deverão ser tomadas 
medidas adequadas, com vista a evitar a erosão superficial dos taludes, nomeadamente, 
e sem prejuízo de outras medidas a adotar, deverá realizar-se uma sementeira

Deve ser assegurado que, antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras 
minimizadoras ou corretoras dos impactes estejam concluídas 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

Após remoção dos entulhos e de outras infraestruturas de apoio à obra, deve proceder
a uma escarificação do solo seguida de uma sementeira semelhante à preconizada para os 

ona adjacente ao local de intervenção ou outra considerada adequada, de 
acordo com o projeto de recuperação paisagística específico a realizar 

De acordo com as Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas do Caderno de Encargos 
de Obra, “após o término da obra, o Empreiteiro deverá assegurar a remoção de todo o 
tipo de materiais residuais produzidos na área afeta à obra, evitando que esta sirva de 
pólo de atracão para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros.” 

Acresce que na Memória Descritiva do Projeto de Integração Paisagística (
No final da obra, após remoção dos entulhos e de outras 

infraestruturas de apoio à obra, proceder-se-á recuperação da área afeta à obra através 
da adoção de medidas de descompactação e de arejamento dos mesmos, bem como 
através da sua cobertura com terra vegetal (proveniente, por exemplo, da decapagem)
seguida de uma sementeira semelhante à preconizada para os taludes da via”.
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Deve ser implementado de imediato o revestimento vegetal dos taludes resultantes da 
intersecção da via na paisagem, com o objetivo de diminuir o seu impacte visual na envolvente e 

Esta medida integra a memória descritiva do Projeto de Integração Paisagística que 
Contribuição para a 

stimento vegetal, 
recorrendo à utilização de vegetação autóctone, logo após as operações de 

”, que “Sempre que possível as plantações e sementeiras deverão ser 
realizadas à medida que os troços vão sendo construídos, respeitando as épocas mais 
apropriadas à realização destas operações” e ainda quando refere que “caso os taludes 
sejam concluídos fora da época adequada à realização das sementeiras, com o objetivo 

se a execução de uma sementeira 

Cláusulas Ambientais Especiais do 
Caderno de Encargos do RECAPE, uma medida que reforça a necessidade de 
realização do PIP para estas zonas em fase de construção “caso os taludes fiquem 
concluídos fora da época própria para as sementeiras herbáceas, deverão ser tomadas 
medidas adequadas, com vista a evitar a erosão superficial dos taludes, nomeadamente, 

se uma sementeira cautelar”. 

Deve ser assegurado que, antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras 

Esta medida constitui uma preocupação que se encontra vertida nas Cláusulas 
do RECAPE. 

Após remoção dos entulhos e de outras infraestruturas de apoio à obra, deve proceder-se 
a uma escarificação do solo seguida de uma sementeira semelhante à preconizada para os 

ona adjacente ao local de intervenção ou outra considerada adequada, de 

do Caderno de Encargos 
bra, o Empreiteiro deverá assegurar a remoção de todo o 

tipo de materiais residuais produzidos na área afeta à obra, evitando que esta sirva de 
pólo de atracão para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros.”  

do Projeto de Integração Paisagística (Volume 5 do 
No final da obra, após remoção dos entulhos e de outras 

á recuperação da área afeta à obra através 
ação e de arejamento dos mesmos, bem como 

através da sua cobertura com terra vegetal (proveniente, por exemplo, da decapagem) 
seguida de uma sementeira semelhante à preconizada para os taludes da via”. 
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Esta medida encontra-se
Caderno de Encargos da Obra, 
 
Considera-se deste modo que estão assegurados estes procedimentos.
 
 
 
FCO.7 No final da obra deve proceder
estaleiros, parques de máquinas, vias e acessos provisórios, de modo a descompactá
los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio
 
Estas ações são já uma exigência da
Administrativas do Caderno de Encargos da Obra, onde se refere que “
obra, o Empreiteiro deverá assegurar a reposição, a integração e a recuperação 
paisagística da área diretamente afeta à obra e da que indiretamente foi intervencionada, 
na qual se incluem as áre
temporários, entre outras.” 
 
No Projeto de Integração Paisagística que constitui o 
contempladas como áreas a tratar as áreas que sofreram modificação da sua topografia, 
rotundas e os taludes resultantes da reformulação das vias e respetivas faixas laterais, 
terrenos sobrantes, assim como áreas ocupadas por estaleiros e áreas de depósito e de 
empréstimo. 
 
Complementarmente, foi integrada no 
Integradas no Caderno de Encargos do RECAPE, uma medida que reforça a 
necessidade de realização do PIP para estas zonas em fase de construção. 
 
 
 
FCO.8 Deve ser implantado um adequado plano de sinalização ao longo da via de modo a alertar 
os utentes para as situações de maior risco, aumentando assim a segurança rodoviária
 
Em fase prévia à obra, o empreiteiro terá que apresentar uma proposta para os desvios 
de tráfego e sinalização temporária, que terá de ser sujeita a análise e aprovação da 
fiscalização. 
 
Esta medida encontra-se por isso incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no 
Caderno de Encargos da Obra, 
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se ainda incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no 
Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE.  

se deste modo que estão assegurados estes procedimentos.

No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas para 
ques de máquinas, vias e acessos provisórios, de modo a descompactá

los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio 

Estas ações são já uma exigência da IP nas Cláusulas Gerais e Técnico 
no de Encargos da Obra, onde se refere que “

obra, o Empreiteiro deverá assegurar a reposição, a integração e a recuperação 
paisagística da área diretamente afeta à obra e da que indiretamente foi intervencionada, 
na qual se incluem as áreas de depósito e/ou empréstimo, estaleiros e de acessos 

 

No Projeto de Integração Paisagística que constitui o Volume 5 
contempladas como áreas a tratar as áreas que sofreram modificação da sua topografia, 

e os taludes resultantes da reformulação das vias e respetivas faixas laterais, 
terrenos sobrantes, assim como áreas ocupadas por estaleiros e áreas de depósito e de 

Complementarmente, foi integrada no Volume 4 do RECAPE – Cláusulas Ambientai
Integradas no Caderno de Encargos do RECAPE, uma medida que reforça a 
necessidade de realização do PIP para estas zonas em fase de construção. 

Deve ser implantado um adequado plano de sinalização ao longo da via de modo a alertar 
a as situações de maior risco, aumentando assim a segurança rodoviária

obra, o empreiteiro terá que apresentar uma proposta para os desvios 
de tráfego e sinalização temporária, que terá de ser sujeita a análise e aprovação da 

se por isso incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no 
Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE.  
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as Ambientais Integradas no 

se deste modo que estão assegurados estes procedimentos. 

se ao revolvimento dos solos nas áreas utilizadas para 
ques de máquinas, vias e acessos provisórios, de modo a descompactá-los e arejá-

nas Cláusulas Gerais e Técnico – 
no de Encargos da Obra, onde se refere que “Após o término da 

obra, o Empreiteiro deverá assegurar a reposição, a integração e a recuperação 
paisagística da área diretamente afeta à obra e da que indiretamente foi intervencionada, 

as de depósito e/ou empréstimo, estaleiros e de acessos 

do RECAPE são 
contempladas como áreas a tratar as áreas que sofreram modificação da sua topografia, 

e os taludes resultantes da reformulação das vias e respetivas faixas laterais, 
terrenos sobrantes, assim como áreas ocupadas por estaleiros e áreas de depósito e de 

Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos do RECAPE, uma medida que reforça a 
necessidade de realização do PIP para estas zonas em fase de construção.  

Deve ser implantado um adequado plano de sinalização ao longo da via de modo a alertar 
a as situações de maior risco, aumentando assim a segurança rodoviária 

obra, o empreiteiro terá que apresentar uma proposta para os desvios 
de tráfego e sinalização temporária, que terá de ser sujeita a análise e aprovação da 

se por isso incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no 
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IV – FASE DE EXPLORAÇÃO 
 
FE.1 Deve ser assegurada a observação e manutenção das estruturas de controlo da erosão e de 
correção torrencial que vierem a ser construídas, de forma a garantir as suas boas condições de 
funcionalidade 
 
A manutenção e conservação das estruturas de controlo da erosão e correção torrencial 
que serão implementadas de acordo com o previsto no Projet
garantir o adequado funcionamento das mesma
das atividades de conservação corrente, que se realizam em toda a rede rodoviária que 
se encontra sob sua jurisdição. 
 
Estas atividades estendem-s
citando-se a título de exemplo, as 
longitudinal e transversal da via.
 
 
 
FE.2 Devem ser mantidos em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a 
executados como forma de proteção contra a erosão, como por exemplo, nas espaldas dos 
taludes de escavação ou aterro. Tais medidas poderão passar pelo revestimento vegetal desses 
terrenos com um tipo de vegetação adaptado às características da região, 
estruturas dissipadoras de energia, como por exemplo a colocação de pedras a jusante das 
passagens hidráulicas 
 
Está contemplada a realização de operações de manutenção periódicas, de modo a 
permitir o desenvolvimento adequado da vegetaç
intervencionadas.  
 
As principais operações de manutenção da vegetação estão preconizadas nas 
Condições Técnicas do Projeto de Integração Paisagística (
nomeadamente os cortes da vegetação, retanchas e resse
tratamentos fitossanitários, entre outros, estando igualmente definidas as épocas 
adequadas à sua realização. 
 
No que concerne à drenagem, nomeadamente à colocação de dissipadores de energia 
para recolha das águas provenientes da
todas as PH´S uma bacia de dissipação em pedra solta ou em betão, consoante o 
cálculo de velocidade da água à saída da PH.  
 
 
 
FE.3 Deve ser efetuado um estudo pormenorizado da potencial contaminação das linhas 
com as escorrências da via e da suscetibilidade do aquífero que alimenta as águas minerais, de 
modo a precaver-se qualquer risco de contaminação destas
 
No Anexo 4 do RECAPE foi realizada uma atualização da caraterização da situação de 
referência da área onde o projeto em avaliação se d
avaliação dos impactes induzidos pelo mesmo
pouco significativos não levando à violação de qualquer parâmetro legal. 
refere ao aquífero que alimenta as águas minerais verifica
projeto em avaliação, fora da área de influência
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Deve ser assegurada a observação e manutenção das estruturas de controlo da erosão e de 
correção torrencial que vierem a ser construídas, de forma a garantir as suas boas condições de 

A manutenção e conservação das estruturas de controlo da erosão e correção torrencial 
que serão implementadas de acordo com o previsto no Projeto de Drenagem, de forma a 
garantir o adequado funcionamento das mesmas, serão asseguradas pela IP
das atividades de conservação corrente, que se realizam em toda a rede rodoviária que 
se encontra sob sua jurisdição.  

se inclusivamente a todos os equipamentos da estrada, 
se a título de exemplo, as referidas estruturas associadas 

longitudinal e transversal da via. 

Devem ser mantidos em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a 
executados como forma de proteção contra a erosão, como por exemplo, nas espaldas dos 
taludes de escavação ou aterro. Tais medidas poderão passar pelo revestimento vegetal desses 
terrenos com um tipo de vegetação adaptado às características da região, pela construção de 
estruturas dissipadoras de energia, como por exemplo a colocação de pedras a jusante das 

Está contemplada a realização de operações de manutenção periódicas, de modo a 
permitir o desenvolvimento adequado da vegetação e a conservação das áreas 

As principais operações de manutenção da vegetação estão preconizadas nas 
Condições Técnicas do Projeto de Integração Paisagística (Volume 5 
nomeadamente os cortes da vegetação, retanchas e ressementeiras, limpezas e 
tratamentos fitossanitários, entre outros, estando igualmente definidas as épocas 

No que concerne à drenagem, nomeadamente à colocação de dissipadores de energia 
para recolha das águas provenientes das descidas de taludes, foram previstas para 
todas as PH´S uma bacia de dissipação em pedra solta ou em betão, consoante o 
cálculo de velocidade da água à saída da PH.   

Deve ser efetuado um estudo pormenorizado da potencial contaminação das linhas 
com as escorrências da via e da suscetibilidade do aquífero que alimenta as águas minerais, de 

se qualquer risco de contaminação destas 

foi realizada uma atualização da caraterização da situação de 
a área onde o projeto em avaliação se desenvolve, juntamente com uma 

avaliação dos impactes induzidos pelo mesmo e onde se conclui que os 
levando à violação de qualquer parâmetro legal. 

limenta as águas minerais verifica-se que se localiza a sul do 
projeto em avaliação, fora da área de influência da Ligação a Rans.  
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Deve ser assegurada a observação e manutenção das estruturas de controlo da erosão e de 
correção torrencial que vierem a ser construídas, de forma a garantir as suas boas condições de 

A manutenção e conservação das estruturas de controlo da erosão e correção torrencial 
o de Drenagem, de forma a 

s, serão asseguradas pela IP, no âmbito 
das atividades de conservação corrente, que se realizam em toda a rede rodoviária que 

e inclusivamente a todos os equipamentos da estrada, 
estruturas associadas à drenagem 

Devem ser mantidos em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser 
executados como forma de proteção contra a erosão, como por exemplo, nas espaldas dos 
taludes de escavação ou aterro. Tais medidas poderão passar pelo revestimento vegetal desses 

pela construção de 
estruturas dissipadoras de energia, como por exemplo a colocação de pedras a jusante das 

Está contemplada a realização de operações de manutenção periódicas, de modo a 
ão e a conservação das áreas 

As principais operações de manutenção da vegetação estão preconizadas nas 
Volume 5 do RECAPE), 

menteiras, limpezas e 
tratamentos fitossanitários, entre outros, estando igualmente definidas as épocas mais 

No que concerne à drenagem, nomeadamente à colocação de dissipadores de energia 
s descidas de taludes, foram previstas para 

todas as PH´S uma bacia de dissipação em pedra solta ou em betão, consoante o 

Deve ser efetuado um estudo pormenorizado da potencial contaminação das linhas de água 
com as escorrências da via e da suscetibilidade do aquífero que alimenta as águas minerais, de 

foi realizada uma atualização da caraterização da situação de 
esenvolve, juntamente com uma 

e onde se conclui que os mesmos são 
levando à violação de qualquer parâmetro legal. No que se 

se que se localiza a sul do 
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FE.4 Deve ser implementado um programa de monitorização do teor de poluentes nas linhas de 
água superficiais atravessada
originados pela circulação automóvel
 
No Volume 3 do RECAPE 
monitorização a desenvolver nas fases de pré
as águas de escorrência da via e para os recursos hídricos superficiais. 
 
 
 
FE.5 No caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte matérias 
perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aqu
ou para o próprio solo, devem ser tomadas as medidas adequadas e avisadas de imediato as 
entidades responsáveis 
 
No âmbito da conservação
intervenções de carácter 
cabendo às brigadas de intervenção, da responsabilidade da concessionária da rede 
rodoviária, a atuação aquando do registo de ocorrências/deficiências da via assegurando 
as condições de circulação em segurança.
 
Outras medidas, atribuídas às unidades móveis de inspeção e apoio, permitem ainda 
assegurar adequadas condições de segurança da via e da zona da estrada, proceder ao 
policiamento da rede, apoio a condutores e à circulação em geral, entre outras atividades 
de proximidade da rede. 
 
Desta forma, e caso se verifique um acidente na via, serão aplicáveis todos os 
procedimentos relativos à assistência no âmbito da concess
Portugal. 
 
 
 
FE.6 Deve ser mantido o corredor verde nas áreas em que ele já existe e cria
florestadas nas zonas envolventes (nos locais em que a situação existente o permita). Esta ação 
deve ser tida em conta principalmente junto dos locais mais próximos dos focos habitados
 
O traçado apenas afetará
agrícolas, contudo a Memória Descritiva e Justificativa do 
Projeto de Integração Paisagística propõe a “realização de plantações em módulo de 
arbustos e de árvores, nas situações de enquadramento dos
criação de cortinas arbórea
situações de encandeamento”, constando a localização destas plantações nas peças 
desenhadas do respetivo projeto.
 
De referir que as zonas mais próxi
localizadas no final da Ligação, correspondendo à Vila
protegido visualmente da futura via pelo muro já existente da propriedade com 3 m de 
altura. 
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Deve ser implementado um programa de monitorização do teor de poluentes nas linhas de 
água superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior incidência nos poluentes 
originados pela circulação automóvel 

do RECAPE – Plano Geral de Monitorização apresenta
monitorização a desenvolver nas fases de pré-construção, construção e exploração
as águas de escorrência da via e para os recursos hídricos superficiais. 

No caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte matérias 
perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aqu
ou para o próprio solo, devem ser tomadas as medidas adequadas e avisadas de imediato as 

No âmbito da conservação e assistência na rede rodoviária nacional incluem
 urgente e intervenções de caráter corrente e preventivo, 

cabendo às brigadas de intervenção, da responsabilidade da concessionária da rede 
rodoviária, a atuação aquando do registo de ocorrências/deficiências da via assegurando 
as condições de circulação em segurança. 

uídas às unidades móveis de inspeção e apoio, permitem ainda 
assegurar adequadas condições de segurança da via e da zona da estrada, proceder ao 
policiamento da rede, apoio a condutores e à circulação em geral, entre outras atividades 

Desta forma, e caso se verifique um acidente na via, serão aplicáveis todos os 
procedimentos relativos à assistência no âmbito da concessão das Infraestruturas de 

Deve ser mantido o corredor verde nas áreas em que ele já existe e cria
florestadas nas zonas envolventes (nos locais em que a situação existente o permita). Esta ação 
deve ser tida em conta principalmente junto dos locais mais próximos dos focos habitados

, no essencial, áreas de floresta de eucalipto, 
contudo a Memória Descritiva e Justificativa do Volume 5 

Projeto de Integração Paisagística propõe a “realização de plantações em módulo de 
arbustos e de árvores, nas situações de enquadramento dos restabelecimentos, na 
criação de cortinas arbórea-arbustivas de proteção a habitações ou de modo a evitar 
situações de encandeamento”, constando a localização destas plantações nas peças 
desenhadas do respetivo projeto. 

De referir que as zonas mais próximas que surgem com carácter habitado estão 
localizadas no final da Ligação, correspondendo à Vila Só, cujo edifício se encontra 

da futura via pelo muro já existente da propriedade com 3 m de 
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Deve ser implementado um programa de monitorização do teor de poluentes nas linhas de 
s pelo traçado em estudo, com maior incidência nos poluentes 

apresenta-se o plano de 
construção, construção e exploração para 

as águas de escorrência da via e para os recursos hídricos superficiais.  

No caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte matérias 
perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático 
ou para o próprio solo, devem ser tomadas as medidas adequadas e avisadas de imediato as 

na rede rodoviária nacional incluem-se 
corrente e preventivo, 

cabendo às brigadas de intervenção, da responsabilidade da concessionária da rede 
rodoviária, a atuação aquando do registo de ocorrências/deficiências da via assegurando 

uídas às unidades móveis de inspeção e apoio, permitem ainda 
assegurar adequadas condições de segurança da via e da zona da estrada, proceder ao 
policiamento da rede, apoio a condutores e à circulação em geral, entre outras atividades 

Desta forma, e caso se verifique um acidente na via, serão aplicáveis todos os 
ão das Infraestruturas de 

Deve ser mantido o corredor verde nas áreas em que ele já existe e criadas novas barreiras 
florestadas nas zonas envolventes (nos locais em que a situação existente o permita). Esta ação 
deve ser tida em conta principalmente junto dos locais mais próximos dos focos habitados 

loresta de eucalipto, matos e áreas 
Volume 5 do RECAPE – 

Projeto de Integração Paisagística propõe a “realização de plantações em módulo de 
restabelecimentos, na 

arbustivas de proteção a habitações ou de modo a evitar 
situações de encandeamento”, constando a localização destas plantações nas peças 

mas que surgem com carácter habitado estão 
Só, cujo edifício se encontra 

da futura via pelo muro já existente da propriedade com 3 m de 
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FE.7 O município deverá proced
 
Relativamente à questão identificada na medida em apreço é de referir que, na sequência 
da emissão da DIA emitida para o IC
aprovação do respetivo Estudo Prévio, com base na solução aprovada em sede de AIA, 
com a publicação da Declaração n.º 206/2003, 24 de junho. Foi assim constituída, ao 
abrigo do n.º 1, do art.º 3º, do Decreto
servidão non aedificandi para proteção da estrada a construir, estabelecida pelas “
de terreno de 200 m situadas em cada lado do eixo da estrada, bem como o solo situado 
num círculo de 1300 m de diâmetro centrado em cada nó de ligação
dado conhecimento à Câmara Municipal de Penafiel.
 
Assim, a servidão non aedificandi
n.º 13/94, traduz uma verdadeira servidão administrativa entendida como um encargo 
imposto sobre um imóvel em benefício de uma coisa por
desta, e implica a proibição de “edificar”, cujo conceito abrange não só as obras de 
construção propriamente ditas, entendidas estas como “obras de criação de novas 
edificações”, como ainda as obras de “reconstrução, ampliação
imóvel”, ressalvadas as exceções legalmente consideradas.
 
Verifica-se, assim, que intervenções como a criação de novos núcleos populacionais, 
incluindo operações de loteamento; construção ou reconstrução geral de edifícios ou de 
outras instalações; ou alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à 
configuração geral do terreno, ficaram, por força da lei, proibidas.
 
O corredor aprovado para a Ligação a Rans é o que consta da Planta de Condicionantes 
do PDM de Penafiel. 
 
De referir contudo também ainda que no âmbito do PDM em vigor, a 
Ordenamento apresenta o traç
adequado para a Ligação do nó de 
que é atualmente proposto em projeto de execução, o qual durante a sua realização foi 
assim devidamente compatibilizado com os serviços do município. 
 
Face ao exposto entende-se que da parte da IP foram tomadas as medidas necessárias 
de forma a evitar acrescidos conflitos de uso
face aos identificados aquando da aprovação do Estudo Prévio.
 
 
 
FE.8 Implementação dos planos de monitorização da qualidade da água subterrânea e superficial, 
qualidade do ar, ambiente sonoro e sistemas ecológicos 
monitorização previstos no EIA 
 
Esta medida encontra-se detalhada no 
são apresentados os planos de monitorização relativos aos Recursos Hídricos 
Superficiais e Subterrâneos, Compon
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er ao controlo do uso do solo, de modo a evitar conflito de usos

Relativamente à questão identificada na medida em apreço é de referir que, na sequência 
da emissão da DIA emitida para o IC35 – Penafiel/Entre-os-Rios, a IP 

Estudo Prévio, com base na solução aprovada em sede de AIA, 
com a publicação da Declaração n.º 206/2003, 24 de junho. Foi assim constituída, ao 
abrigo do n.º 1, do art.º 3º, do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro a zona de 

a proteção da estrada a construir, estabelecida pelas “
de terreno de 200 m situadas em cada lado do eixo da estrada, bem como o solo situado 
num círculo de 1300 m de diâmetro centrado em cada nó de ligação”. Desta servidão foi 

mara Municipal de Penafiel. 

non aedificandi, constituída ao abrigo do n.º 1, art.º 3º do Decreto
n.º 13/94, traduz uma verdadeira servidão administrativa entendida como um encargo 
imposto sobre um imóvel em benefício de uma coisa por virtude da utilidade pública 
desta, e implica a proibição de “edificar”, cujo conceito abrange não só as obras de 
construção propriamente ditas, entendidas estas como “obras de criação de novas 
edificações”, como ainda as obras de “reconstrução, ampliação ou alteração de um 
imóvel”, ressalvadas as exceções legalmente consideradas. 

se, assim, que intervenções como a criação de novos núcleos populacionais, 
incluindo operações de loteamento; construção ou reconstrução geral de edifícios ou de 

instalações; ou alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à 
configuração geral do terreno, ficaram, por força da lei, proibidas. 

O corredor aprovado para a Ligação a Rans é o que consta da Planta de Condicionantes 

também ainda que no âmbito do PDM em vigor, a 
o traçado que a autarquia considera atualmente 

adequado para a Ligação do nó de Rans do IC35 à EN106 e que corresponde ao traçado 
o em projeto de execução, o qual durante a sua realização foi 

devidamente compatibilizado com os serviços do município.  

se que da parte da IP foram tomadas as medidas necessárias 
de forma a evitar acrescidos conflitos de usos decorrentes da implantação do projeto, 
face aos identificados aquando da aprovação do Estudo Prévio. 

Implementação dos planos de monitorização da qualidade da água subterrânea e superficial, 
qualidade do ar, ambiente sonoro e sistemas ecológicos de acordo com os programas de 

se detalhada no Volume 3 – Plano Geral de Monitorização, onde 
são apresentados os planos de monitorização relativos aos Recursos Hídricos 
Superficiais e Subterrâneos, Componente Biológica e Ambiente Sonoro.  
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er ao controlo do uso do solo, de modo a evitar conflito de usos 

Relativamente à questão identificada na medida em apreço é de referir que, na sequência 
Rios, a IP promoveu a 

Estudo Prévio, com base na solução aprovada em sede de AIA, 
com a publicação da Declaração n.º 206/2003, 24 de junho. Foi assim constituída, ao 

º 13/94, de 15 de janeiro a zona de 
a proteção da estrada a construir, estabelecida pelas “faixas 

de terreno de 200 m situadas em cada lado do eixo da estrada, bem como o solo situado 
”. Desta servidão foi 

, constituída ao abrigo do n.º 1, art.º 3º do Decreto-Lei 
n.º 13/94, traduz uma verdadeira servidão administrativa entendida como um encargo 

virtude da utilidade pública 
desta, e implica a proibição de “edificar”, cujo conceito abrange não só as obras de 
construção propriamente ditas, entendidas estas como “obras de criação de novas 

ou alteração de um 

se, assim, que intervenções como a criação de novos núcleos populacionais, 
incluindo operações de loteamento; construção ou reconstrução geral de edifícios ou de 

instalações; ou alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à 

O corredor aprovado para a Ligação a Rans é o que consta da Planta de Condicionantes 

também ainda que no âmbito do PDM em vigor, a Planta de 
atualmente o mais 

à EN106 e que corresponde ao traçado 
o em projeto de execução, o qual durante a sua realização foi 

se que da parte da IP foram tomadas as medidas necessárias 
s decorrentes da implantação do projeto, 

Implementação dos planos de monitorização da qualidade da água subterrânea e superficial, 
de acordo com os programas de 

Plano Geral de Monitorização, onde 
são apresentados os planos de monitorização relativos aos Recursos Hídricos 
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V – MEDIDAS DE CARATER ESPECIFICO OU LOCALIZADO
 
MM.1 Em fase de projeto de execução deve ser analisada a viabilidade de implantação de um 
viaduto, no atravessamento do vale da ribeira das Lajes, que minimize a destr
elevada aptidão agrícola e evite o aumento dos riscos de geada
 
Esta medida não é aplicável ao troço em questão.
 
 
MM.2 As descargas das escorrências provenientes da estrada não devem drenar para as 
nascentes identificadas ou a identifica
as descargas divergir para zonas afastadas destas zonas sensíveis
 
No âmbito do Projeto de 
levantamento de todos os pontos de água localizado
como potencialmente interferidos por ele em fase de exploração
 
Nesse âmbito, foram identificadas 
muito poucos na sua envolvente.
 
Da avaliação de impactes realizada à qualidade
que não existe qualquer violação dos limites legais, pelo que não há assim quaisquer 
riscos de contaminação em situação de exploração normal. 
 
 
 
MM.3 Deve ser efetuado um programa
superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior incidência nos poluentes originados 
pela circulação automóvel 
 
A presente medida é idêntica à medida FE.3, pelo que a resposta efetuada ne
aplica-se igualmente presente 
 
O Plano Geral de Monitorização que integra as águas de escorrência da via apresenta
no Volume 3 do RECAPE.
 
 
 
MM.4 Nas vinhas atravessadas, em acordo com o proprietário e com a necessária antecedê
devem ser definidas com rigor, às áreas a intervencionar e fixados os sistemas de condução de 
arame, de modo a que, durante a fase da obra, os prejuízos sejam restritos unicamente às áreas 
de intervenção direta 
 
Esta medida constitui uma preocupação 
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra.
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MEDIDAS DE CARATER ESPECIFICO OU LOCALIZADO 

Em fase de projeto de execução deve ser analisada a viabilidade de implantação de um 
viaduto, no atravessamento do vale da ribeira das Lajes, que minimize a destr
elevada aptidão agrícola e evite o aumento dos riscos de geada 

Esta medida não é aplicável ao troço em questão. 

As descargas das escorrências provenientes da estrada não devem drenar para as 
nascentes identificadas ou a identificar em fase de projeto de execução, pelo que devem 
as descargas divergir para zonas afastadas destas zonas sensíveis 

de Execução do IC35 e da Ligação a Rans
levantamento de todos os pontos de água localizados na área envolvente do projeto e 
como potencialmente interferidos por ele em fase de exploração 

foram identificadas na FIG. IV. 1, 4 poços para rega afetados, havendo 
muito poucos na sua envolvente. 

de impactes realizada à qualidade da água descarregada da via, verifica
que não existe qualquer violação dos limites legais, pelo que não há assim quaisquer 
riscos de contaminação em situação de exploração normal.  

Deve ser efetuado um programa de monitorização do teor de poluentes nas linhas de água 
superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior incidência nos poluentes originados 

A presente medida é idêntica à medida FE.3, pelo que a resposta efetuada ne
presente à medida MM.3. 

O Plano Geral de Monitorização que integra as águas de escorrência da via apresenta
 

Nas vinhas atravessadas, em acordo com o proprietário e com a necessária antecedê
devem ser definidas com rigor, às áreas a intervencionar e fixados os sistemas de condução de 
arame, de modo a que, durante a fase da obra, os prejuízos sejam restritos unicamente às áreas 

Esta medida constitui uma preocupação comtemplada no Volume 4 do RECAPE
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra.
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Em fase de projeto de execução deve ser analisada a viabilidade de implantação de um 
viaduto, no atravessamento do vale da ribeira das Lajes, que minimize a destruição de solos de 

As descargas das escorrências provenientes da estrada não devem drenar para as 
r em fase de projeto de execução, pelo que devem 

Execução do IC35 e da Ligação a Rans foi efetuado um 
olvente do projeto e 

poços para rega afetados, havendo 

da água descarregada da via, verifica-se 
que não existe qualquer violação dos limites legais, pelo que não há assim quaisquer 

de monitorização do teor de poluentes nas linhas de água 
superficiais atravessadas pelo traçado em estudo, com maior incidência nos poluentes originados 

A presente medida é idêntica à medida FE.3, pelo que a resposta efetuada nessa medida 

O Plano Geral de Monitorização que integra as águas de escorrência da via apresenta-se 

Nas vinhas atravessadas, em acordo com o proprietário e com a necessária antecedência, 
devem ser definidas com rigor, às áreas a intervencionar e fixados os sistemas de condução de 
arame, de modo a que, durante a fase da obra, os prejuízos sejam restritos unicamente às áreas 

do RECAPE, relativo 
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra. 
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MM.5 Deve ser assegurada a manutenção de faixas sem vegetação, nem material lenhoso, 
paralelas ao traçado, em zonas em que a estrada não se 
Esta medida é particularmente necessária nas áreas cartografadas como áreas florestais na carta 
de ocupação atual do solo (desenho PFER
 
No que concerne à manutenção de faixas sem vegetação, no âmbito da c
dá cumprimento obrigatório ao Decreto
para uma série de medidas de proteção da floresta contra incêndios, ressalvando que só 
é necessário garantir a manutenção dessas faixas nas zonas definidas nos Pla
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios
combustível. 
 
 
 
MM.6 Devem ser preservadas as margens das linhas de água, na fase de construção e a sua 
recuperação quando afetadas 
 
Esta medida constitui uma preocupação comte
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra.
 
 
 
MM.7 Deve ter-se um especial cuidado quando se proceder à construção da infraestrutura 
rodoviária nas proximidades das escolas, nomeadamente, perto
Cabeça Santa e Nó de Rio de Moinhos. Deve ser programada a obra, de modo a que a 
construção da via nas proximidades destas escolas decorra durante o período de férias
 
Pela sua localização, esta medida não é aplicável ao pre
 
 
 
MM.8 Deve ser afetado o mínimo possível, as Termas de Entre
 
Pela sua localização, esta medida não é aplicável ao
 
 
 
MM.9 Em fase de projeto de execução deve ser efetuada uma análise esp
avaliar os reais impactes da implantação da nova infraestrutura (especialmente se for a Solução B 
ao longo do trecho 2), na zona das pedreiras, e determinar as medidas de minimização a serem 
adotadas. 
 
Esta medida não é aplicável ao 
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Deve ser assegurada a manutenção de faixas sem vegetação, nem material lenhoso, 
paralelas ao traçado, em zonas em que a estrada não se desenvolva em locais de escavação. 
Esta medida é particularmente necessária nas áreas cartografadas como áreas florestais na carta 
de ocupação atual do solo (desenho PFER-EP-EIA-03) 

No que concerne à manutenção de faixas sem vegetação, no âmbito da c
dá cumprimento obrigatório ao Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que remete 
para uma série de medidas de proteção da floresta contra incêndios, ressalvando que só 
é necessário garantir a manutenção dessas faixas nas zonas definidas nos Pla

Defesa da Floresta Contra Incêndios, como faixas de gestão de 

Devem ser preservadas as margens das linhas de água, na fase de construção e a sua 

Esta medida constitui uma preocupação comtemplada no Volume 4 do RECAPE
às Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra. 

se um especial cuidado quando se proceder à construção da infraestrutura 
rodoviária nas proximidades das escolas, nomeadamente, perto do Nó de Penafiel (Sul), Nó de 
Cabeça Santa e Nó de Rio de Moinhos. Deve ser programada a obra, de modo a que a 
construção da via nas proximidades destas escolas decorra durante o período de férias

Pela sua localização, esta medida não é aplicável ao presente Projeto de Execução.

Deve ser afetado o mínimo possível, as Termas de Entre-os-Rios e de S. Vicente

sta medida não é aplicável ao presente troço. 

Em fase de projeto de execução deve ser efetuada uma análise específica, de forma a 
avaliar os reais impactes da implantação da nova infraestrutura (especialmente se for a Solução B 
ao longo do trecho 2), na zona das pedreiras, e determinar as medidas de minimização a serem 

Esta medida não é aplicável ao presente troço. 
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Deve ser assegurada a manutenção de faixas sem vegetação, nem material lenhoso, 
desenvolva em locais de escavação. 

Esta medida é particularmente necessária nas áreas cartografadas como áreas florestais na carta 

No que concerne à manutenção de faixas sem vegetação, no âmbito da concessão a IP 
aneiro, que remete 

para uma série de medidas de proteção da floresta contra incêndios, ressalvando que só 
é necessário garantir a manutenção dessas faixas nas zonas definidas nos Planos 

, como faixas de gestão de 

Devem ser preservadas as margens das linhas de água, na fase de construção e a sua 

do RECAPE, relativo 

se um especial cuidado quando se proceder à construção da infraestrutura 
do Nó de Penafiel (Sul), Nó de 

Cabeça Santa e Nó de Rio de Moinhos. Deve ser programada a obra, de modo a que a 
construção da via nas proximidades destas escolas decorra durante o período de férias 

sente Projeto de Execução. 

Rios e de S. Vicente 

ecífica, de forma a 
avaliar os reais impactes da implantação da nova infraestrutura (especialmente se for a Solução B 
ao longo do trecho 2), na zona das pedreiras, e determinar as medidas de minimização a serem 
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MM.10 Devem ser garantidos, nas diferentes fases da obra os acessos necessários às 
explorações agrícolas e florestais
 
No projeto de execução foram analisadas todas as interferências com parcelas e vias 
intersetadas, quer estas fossem est
rurais, garantindo-se o seu restabelecimento através de uma rede de restabelecimentos 
e serventias rurais criadas para o efeito, conforme pode ser verificado 
Medida FP.9. 
 
No geral, estas infraestruturas garantem o acesso a todas as edificações, propriedades e 
vias de circulação, afetadas direta e indiretamente pelo projeto.
 
Tendo ainda em consideração a minimização da perturbação nas principais vias de 
circulação interferidas na fase de con
edificações, parcelas e vias, através de restabelecimentos provisórios (que deverão 
preferencialmente ocorrer através de caminhos e vias já existentes) até a conclusão dos 
definitivos, recorrendo-se a desvios dev
 
Esta medida encontra-se 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra.
 
 
 
 
VI – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS PELA CA E A INCLUIR NO PROJETO DE 
EXECUÇÃO 
 

Geomorfologia 
 
MMCA.1 Deve ser efetuada a movimentação de terras em períodos secos, possibilitando a 
estabilização progressiva dos terrenos afetados. Se ocorrer a emissão de níveis de poeiras 
elevados, deve ser efetuada a aspersão com água dos materiais a movimentar
 
Esta medida encontra-se vertida no 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra.
 
 
 
MMCA.2 Nas zonas de aluvião deve prever
como dos coluvio-aluvionares que devem ser gu
processo de vegetação dos taludes
 
De acordo com o ponto das Cláusulas Gerais e Técnico
no Caderno de Encargos de Obra, é referido que 
terá que remover a terra vegetal e acondicioná
de Encargos, para posterior reutilização”
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Devem ser garantidos, nas diferentes fases da obra os acessos necessários às 
explorações agrícolas e florestais 

No projeto de execução foram analisadas todas as interferências com parcelas e vias 
intersetadas, quer estas fossem estradas nacionais, municipais, caminhos municipais ou 

se o seu restabelecimento através de uma rede de restabelecimentos 
e serventias rurais criadas para o efeito, conforme pode ser verificado 

fraestruturas garantem o acesso a todas as edificações, propriedades e 
vias de circulação, afetadas direta e indiretamente pelo projeto. 

Tendo ainda em consideração a minimização da perturbação nas principais vias de 
circulação interferidas na fase de construção, será garantido o acesso a todas as 
edificações, parcelas e vias, através de restabelecimentos provisórios (que deverão 
preferencialmente ocorrer através de caminhos e vias já existentes) até a conclusão dos 

se a desvios devidamente sinalizados. 

se assim vertida no Volume 4 do RECAPE
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS PELA CA E A INCLUIR NO PROJETO DE 

Deve ser efetuada a movimentação de terras em períodos secos, possibilitando a 
estabilização progressiva dos terrenos afetados. Se ocorrer a emissão de níveis de poeiras 
elevados, deve ser efetuada a aspersão com água dos materiais a movimentar

se vertida no Volume 4 do RECAPE, nas Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra. 

Nas zonas de aluvião deve prever-se a decapagem dos solos com terra vegetal, bem 
aluvionares que devem ser guardados de modo a poderem ser utilizados no 

processo de vegetação dos taludes 

De acordo com o ponto das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas da
no Caderno de Encargos de Obra, é referido que “Na fase de construção, o Empreiteiro 

que remover a terra vegetal e acondicioná-la, de acordo com o previsto no Caderno 
de Encargos, para posterior reutilização”.  
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Devem ser garantidos, nas diferentes fases da obra os acessos necessários às 

No projeto de execução foram analisadas todas as interferências com parcelas e vias 
radas nacionais, municipais, caminhos municipais ou 

se o seu restabelecimento através de uma rede de restabelecimentos 
e serventias rurais criadas para o efeito, conforme pode ser verificado na resposta à 

fraestruturas garantem o acesso a todas as edificações, propriedades e 

Tendo ainda em consideração a minimização da perturbação nas principais vias de 
strução, será garantido o acesso a todas as 

edificações, parcelas e vias, através de restabelecimentos provisórios (que deverão 
preferencialmente ocorrer através de caminhos e vias já existentes) até a conclusão dos 

do RECAPE, nas Cláusulas 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS PELA CA E A INCLUIR NO PROJETO DE 

Deve ser efetuada a movimentação de terras em períodos secos, possibilitando a 
estabilização progressiva dos terrenos afetados. Se ocorrer a emissão de níveis de poeiras 
elevados, deve ser efetuada a aspersão com água dos materiais a movimentar 

, nas Cláusulas Ambientais 

se a decapagem dos solos com terra vegetal, bem 
ardados de modo a poderem ser utilizados no 

Administrativas da IP., incluídas 
“Na fase de construção, o Empreiteiro 

la, de acordo com o previsto no Caderno 
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O ponto das Cláusulas Gerais e Técnico
Terraplenagem (2 – Decapagem)) acresce que “
ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em 
matéria orgânica qualquer que seja a sua espessura. Esta operação deve ser sempre 
estendida às áreas a ocupar pelos caminhos paralelos
(restabelecimentos, áreas de serviço, etc), e ser executada de uma forma bastante 
cuidada para evitar posteriores contaminações dos materiais a utilizar nos aterros.
 
A terra vegetal proveniente da decapagem será aplicada imediatame
em locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a 
depósito definitivo, ficando a cargo do Adjudicatário quaisquer indemnizações que 
porventura tenham lugar. Não é permitida a colocação provisória em cordão ao
traçado”.  
 
Seguindo a recomendação da DIA 
Técnicas que acompanham o Projeto de Integração Paisagística (capítulos 4.2 e 4.3 do 
Volume 5 do RECAPE) e foi 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) e ao 
seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento dos taludes.
 
De acordo com o Estudo Geológico 
nos seguintes locais da Ligação a Rans e com as seguintes espessuras:
 

Ligação 2.1 

0+340 / 0+730

0+825 / 0+921

Rotunda 3 

Ligações 3.1 a 3.3 

Rotunda 4 

Ligações 4.1 a 4.3

 
O valor global da decapagem identificado pelo projeto é de cerca de 19 328 m
será aplicado no revestimento dos taludes do projeto. 
 
 
 

Solos e Reserva Agrícola Nacional
 
MMCA.3 Antes do início das obras dever
todos os solos agrícolas e da RAN que irão ser afetados, e realizar o seu devido armazenamento 
em pargas para posterior utilização, nomeadamente no revestimento e estabilização dos taludes
 
De acordo com o ponto das Cláusulas Gerais e Técnico
de construção, o Empreiteiro terá que remover a terra vegetal e acondicioná
acordo com o previsto no Caderno de Encargos, para posterior reutilização
  

 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106
RECAPE – Volume 2 

O ponto das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas da IP (do Volume III, 01 
Decapagem)) acresce que “As áreas dos terrenos a escavar devem 

ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em 
matéria orgânica qualquer que seja a sua espessura. Esta operação deve ser sempre 
estendida às áreas a ocupar pelos caminhos paralelos ou outros equipamentos 
(restabelecimentos, áreas de serviço, etc), e ser executada de uma forma bastante 
cuidada para evitar posteriores contaminações dos materiais a utilizar nos aterros.

A terra vegetal proveniente da decapagem será aplicada imediatamente ou armazenada 
em locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a 
depósito definitivo, ficando a cargo do Adjudicatário quaisquer indemnizações que 
porventura tenham lugar. Não é permitida a colocação provisória em cordão ao

a recomendação da DIA - MMCA.2, esta medida integra assim 
Técnicas que acompanham o Projeto de Integração Paisagística (capítulos 4.2 e 4.3 do 

) e foi também integrada no Volume 4 do RECAPE 
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, de modo a
necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) e ao 
seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento dos taludes.

Geológico – Geotécnico destacam-se os depósitos coluvionares 
nos seguintes locais da Ligação a Rans e com as seguintes espessuras: 

km Espessura (m) 

0+340 / 0+730 

0+825 / 0+921 

 

2,0 

0,75 

Ligações 3.1 a 3.3  

 

0,75 

Ligações 4.1 a 4.3 

 

0,75 

O valor global da decapagem identificado pelo projeto é de cerca de 19 328 m
será aplicado no revestimento dos taludes do projeto.  

Solos e Reserva Agrícola Nacional 

Antes do início das obras deverá proceder-se à decapagem da camada superficial de 
todos os solos agrícolas e da RAN que irão ser afetados, e realizar o seu devido armazenamento 
em pargas para posterior utilização, nomeadamente no revestimento e estabilização dos taludes

ponto das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas da
de construção, o Empreiteiro terá que remover a terra vegetal e acondicioná
acordo com o previsto no Caderno de Encargos, para posterior reutilização
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(do Volume III, 01 – 
As áreas dos terrenos a escavar devem 

ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em 
matéria orgânica qualquer que seja a sua espessura. Esta operação deve ser sempre 

ou outros equipamentos 
(restabelecimentos, áreas de serviço, etc), e ser executada de uma forma bastante 
cuidada para evitar posteriores contaminações dos materiais a utilizar nos aterros. 

nte ou armazenada 
em locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a 
depósito definitivo, ficando a cargo do Adjudicatário quaisquer indemnizações que 
porventura tenham lugar. Não é permitida a colocação provisória em cordão ao longo do 

assim as Condições 
Técnicas que acompanham o Projeto de Integração Paisagística (capítulos 4.2 e 4.3 do 

do RECAPE – Cláusulas 
de modo a reforçar a 

necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra vegetal) e ao 
seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento dos taludes. 

depósitos coluvionares 

O valor global da decapagem identificado pelo projeto é de cerca de 19 328 m3, o qual 

se à decapagem da camada superficial de 
todos os solos agrícolas e da RAN que irão ser afetados, e realizar o seu devido armazenamento 
em pargas para posterior utilização, nomeadamente no revestimento e estabilização dos taludes 

Administrativas da IP, “Na fase 
de construção, o Empreiteiro terá que remover a terra vegetal e acondicioná-la, de 
acordo com o previsto no Caderno de Encargos, para posterior reutilização”.  
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O ponto das Cláusulas G
Terraplenagem (2 – Decapagem)) acresce que “
ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em 
matéria orgânica qualquer que s
estendida às áreas a ocupar pelos caminhos paralelos ou outros equipamentos 
(restabelecimentos, áreas de serviço, etc
cuidada para evitar posteriores contaminações 
 
A terra vegetal proveniente da decapagem será aplicada imediatamente ou armazenada 
em locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a 
depósito definitivo, ficando a cargo do Adjudicatário 
porventura tenham lugar. Não é permitida a colocação provisória em cordão ao longo do 
traçado”.  
 
Complementarmente, e seguindo a recomendação da DIA 
integra as Condições Técnicas que acompanham o Projeto d
(capítulos 4.2 e 4.3 do Volume 5 
– Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, uma medida que 
reforça a necessidade de proceder à remoção da camada superficial d
vegetal) e ao seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento 
dos taludes. 
 
 
 

Clima 
 
MMCA.4 O estudo a elaborar para a fase de projeto de execução deverá identificar eventuais 
pontos críticos em termos de gelo, nevoeiro
originar estrangulamentos à circulação de massas de ar
 
No Anexo 4 é apresentada uma caraterização do clima da região tendo
na área onde se pretende construir o projeto da Ligação do
probabilidade de ocorrência de neve, geada ou granizo é diminuta, sendo em termos 
cumulativos anuais de 0,7 dias, de 4,4 dias e de 0,1 dias, respetivamente. 
 
No que se refere a registos de situações de nevoeiro também se verificam valores pouco 
significativos, sendo o valor anual de 40,2 dias repartidos ao longo de todos os meses do 
ano, registando-se os valores mais elevados entre outubro e fevereiro (valores de 4 a 
5 dias) e os mais baixos nos restantes meses do ano (entre 1 a 3 dias).
 
Com a implementação do projeto
atravessados, quer face às caraterísticas geométricas do traçado 
expressão entre os km 0+000/0+300, com máximo pontual de altura de 9 m), 
prevê a existência de locais onde se possam vir a acumular massas de ar frio, tendo 
como consequência a ocorrência de geadas, ou a potenciação de ocorrência de outros 
fenómenos como neve, granizo ou nevoeiro.
 
 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
Base 

O ponto das Cláusulas Gerais e Técnico-Administrativas da IP (do Volume III, 01 
Decapagem)) acresce que “As áreas dos terrenos a escavar devem 

ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em 
matéria orgânica qualquer que seja a sua espessura. Esta operação deve ser sempre 
estendida às áreas a ocupar pelos caminhos paralelos ou outros equipamentos 
(restabelecimentos, áreas de serviço, etc.), e ser executada de uma forma bastante 
cuidada para evitar posteriores contaminações dos materiais a utilizar nos aterros.

A terra vegetal proveniente da decapagem será aplicada imediatamente ou armazenada 
em locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a 
depósito definitivo, ficando a cargo do Adjudicatário quaisquer indemnizações que 
porventura tenham lugar. Não é permitida a colocação provisória em cordão ao longo do 

Complementarmente, e seguindo a recomendação da DIA - MMCA.3, esta medida 
integra as Condições Técnicas que acompanham o Projeto de Integração Paisagística 

Volume 5 do RECAPE) e foi integrada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, uma medida que 

reforça a necessidade de proceder à remoção da camada superficial d
vegetal) e ao seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento 

O estudo a elaborar para a fase de projeto de execução deverá identificar eventuais 
pontos críticos em termos de gelo, nevoeiros, geadas e das áreas que eventualmente poderão 
originar estrangulamentos à circulação de massas de ar 

é apresentada uma caraterização do clima da região tendo
pretende construir o projeto da Ligação do IC35

probabilidade de ocorrência de neve, geada ou granizo é diminuta, sendo em termos 
cumulativos anuais de 0,7 dias, de 4,4 dias e de 0,1 dias, respetivamente. 

No que se refere a registos de situações de nevoeiro também se verificam valores pouco 
gnificativos, sendo o valor anual de 40,2 dias repartidos ao longo de todos os meses do 

se os valores mais elevados entre outubro e fevereiro (valores de 4 a 
5 dias) e os mais baixos nos restantes meses do ano (entre 1 a 3 dias).

plementação do projeto, quer face às caraterísticas morfológicas dos terrenos 
atravessados, quer face às caraterísticas geométricas do traçado (com 
expressão entre os km 0+000/0+300, com máximo pontual de altura de 9 m), 

tência de locais onde se possam vir a acumular massas de ar frio, tendo 
como consequência a ocorrência de geadas, ou a potenciação de ocorrência de outros 
fenómenos como neve, granizo ou nevoeiro. 
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(do Volume III, 01 – 
As áreas dos terrenos a escavar devem 

ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor em 
eja a sua espessura. Esta operação deve ser sempre 

estendida às áreas a ocupar pelos caminhos paralelos ou outros equipamentos 
), e ser executada de uma forma bastante 

dos materiais a utilizar nos aterros. 

A terra vegetal proveniente da decapagem será aplicada imediatamente ou armazenada 
em locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a 

quaisquer indemnizações que 
porventura tenham lugar. Não é permitida a colocação provisória em cordão ao longo do 

MMCA.3, esta medida 
e Integração Paisagística 

Volume 4 do RECAPE 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, uma medida que 

reforça a necessidade de proceder à remoção da camada superficial dos solos (terra 
vegetal) e ao seu armazenamento em pargas para posterior aplicação no revestimento 

O estudo a elaborar para a fase de projeto de execução deverá identificar eventuais 
s, geadas e das áreas que eventualmente poderão 

é apresentada uma caraterização do clima da região tendo-se concluído que 
IC35 á EN106, a 

probabilidade de ocorrência de neve, geada ou granizo é diminuta, sendo em termos 
cumulativos anuais de 0,7 dias, de 4,4 dias e de 0,1 dias, respetivamente.  

No que se refere a registos de situações de nevoeiro também se verificam valores pouco 
gnificativos, sendo o valor anual de 40,2 dias repartidos ao longo de todos os meses do 

se os valores mais elevados entre outubro e fevereiro (valores de 4 a  
5 dias) e os mais baixos nos restantes meses do ano (entre 1 a 3 dias). 

, quer face às caraterísticas morfológicas dos terrenos 
(com aterro de maior 

expressão entre os km 0+000/0+300, com máximo pontual de altura de 9 m), não se 
tência de locais onde se possam vir a acumular massas de ar frio, tendo 

como consequência a ocorrência de geadas, ou a potenciação de ocorrência de outros 
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Recursos Hídricos e Qualidade da Água
 
MMCA.5 Considerando que se conhecem os pontos sensíveis à poluição e os pontos onde se 
preveem maiores concentrações de efluentes poluídos, dever
nos locais onde são estimadas maiores concentrações e quantidades de poluentes. A definição
do sistema de drenagem da vai deverá ter em conta a sua localização, acessos e outros tipos de 
condicionantes, de modo a permitir a monitorização prevista no EIA
 
No Anexo 4 apresenta-se a avaliação dos impactes in
onde se concluiu que não se perspetiva que venham a ocorrer impactes negativos 
significativos na qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, nem subterrâneos, 
cumprindo-se os limites legais no âmbito da qualidade das águas descarregadas pela 
via. Deste modo, não se identifica assim
de minimização da qualidade da água
 
 
 
MMCA.6 Deverão ser realizados estudos sobre a dinâmica das águas subterrâneas, quanto à sua 
direção e volumes, nas proximid
públicas e privadas, de modo a identificar eventuais pontos críticos e avaliar a necessidade de 
instalação de sistemas de retenção e de tratamento das escorrências da plataforma. No caso de 
ser identificada essa necessidade, dever
 
Neste âmbito foi realizado um estudo hidrogeológico 
entre Penafiel e Entre-os-Rios, incluindo ainda a Ligação a Rans e que constou d
RECAPE anterior, sendo o mesmo de novo apresentado em anexo (
 
Relativamente a perímetros de proteção de concessões de águas minerais, refere
o traçado da Ligação a Rans (e o troço do IC35 que lhe está afeto)
norte da zona onde se inserem as captações das referidas concessões
Vicente e de Entre-os-Rios), nunca interferindo com os mesmos.
 
Na envolvente do projeto e n
designadamente poços e furos,
localizam captações utilizadas para abastecimento público, nem águas minerais, pelo que 
consequentemente não existem perímetros de proteção das mesmas.
 
No que se refere a captações privadas, designadamente poços e fur
verifica-se a sua ocorrência nalguns pontos do traçado e envolvente direta. 
Nomeadamente, prevê-se a afetação de 4 poços junto ao km 0+450/0+500 a Ligação 2.1 
e Restabelecimento 4, conforme des
situações, o projeto de expropriações definirá com o proprietário a forma de 
indeminização (monetária ou novo furo em local a acordar).
 
De acordo com o estudo hidrogeológico, refere
máxima estão associadas às zonas de
contudo de referir que, na zona de implantação da Ligação a Rans, não ocorre qualquer 
linha de água importante. Tratam
essencial de carácter torrencial, sen
projeto fará, será sempre assegurada a 
pluviais recolhidas pela drenagem longitudinal da via, assegurando
dos aquíferos. 
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Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

ndo que se conhecem os pontos sensíveis à poluição e os pontos onde se 
preveem maiores concentrações de efluentes poluídos, dever-se-á propor um sistema de retenção 
nos locais onde são estimadas maiores concentrações e quantidades de poluentes. A definição
do sistema de drenagem da vai deverá ter em conta a sua localização, acessos e outros tipos de 
condicionantes, de modo a permitir a monitorização prevista no EIA 

avaliação dos impactes induzidos pelo projeto em apreço e 
que não se perspetiva que venham a ocorrer impactes negativos 

significativos na qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, nem subterrâneos, 
se os limites legais no âmbito da qualidade das águas descarregadas pela 

odo, não se identifica assim a necessidade de implementação de medidas 
de minimização da qualidade da água descarregada pela via. 

Deverão ser realizados estudos sobre a dinâmica das águas subterrâneas, quanto à sua 
ades dos perímetros de proteção das águas minerais e captações 

públicas e privadas, de modo a identificar eventuais pontos críticos e avaliar a necessidade de 
instalação de sistemas de retenção e de tratamento das escorrências da plataforma. No caso de 

identificada essa necessidade, dever-se-á adequar o projeto de drenagem a esses factos

um estudo hidrogeológico para a totalidade do troço do IC35 
Rios, incluindo ainda a Ligação a Rans e que constou d

RECAPE anterior, sendo o mesmo de novo apresentado em anexo (Anexo 4

Relativamente a perímetros de proteção de concessões de águas minerais, refere
a Rans (e o troço do IC35 que lhe está afeto) se desenvolve muito a 

a zona onde se inserem as captações das referidas concessões
, nunca interferindo com os mesmos. 

Na envolvente do projeto e no que se refere a captações públicas e 
designadamente poços e furos, verifica-se do levantamento efetuado que 
localizam captações utilizadas para abastecimento público, nem águas minerais, pelo que 
consequentemente não existem perímetros de proteção das mesmas. 

No que se refere a captações privadas, designadamente poços e fur
a sua ocorrência nalguns pontos do traçado e envolvente direta. 

se a afetação de 4 poços junto ao km 0+450/0+500 a Ligação 2.1 
e Restabelecimento 4, conforme desenho que se apresenta na FIG. IV.1. Para estas

projeto de expropriações definirá com o proprietário a forma de 
indeminização (monetária ou novo furo em local a acordar). 

De acordo com o estudo hidrogeológico, refere-se ainda que as zonas de infiltração 
máxima estão associadas às zonas de fundo de vale das principais linhas de água, sendo 
contudo de referir que, na zona de implantação da Ligação a Rans, não ocorre qualquer 
linha de água importante. Tratam-se de linhas de água de reduzida expressão e no 
essencial de carácter torrencial, sendo que apesar da impermeabilização localizada que o 
rojeto fará, será sempre assegurada a descarga no solos e linhas de água, das águas 

pluviais recolhidas pela drenagem longitudinal da via, assegurando-se assim a recarga 
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ndo que se conhecem os pontos sensíveis à poluição e os pontos onde se 
á propor um sistema de retenção 

nos locais onde são estimadas maiores concentrações e quantidades de poluentes. A definição 
do sistema de drenagem da vai deverá ter em conta a sua localização, acessos e outros tipos de 

duzidos pelo projeto em apreço e 
que não se perspetiva que venham a ocorrer impactes negativos 

significativos na qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, nem subterrâneos, 
se os limites legais no âmbito da qualidade das águas descarregadas pela 

a necessidade de implementação de medidas 

Deverão ser realizados estudos sobre a dinâmica das águas subterrâneas, quanto à sua 
ades dos perímetros de proteção das águas minerais e captações 

públicas e privadas, de modo a identificar eventuais pontos críticos e avaliar a necessidade de 
instalação de sistemas de retenção e de tratamento das escorrências da plataforma. No caso de 

á adequar o projeto de drenagem a esses factos 

para a totalidade do troço do IC35 
Rios, incluindo ainda a Ligação a Rans e que constou do 

Anexo 4). 

Relativamente a perímetros de proteção de concessões de águas minerais, refere-se que 
se desenvolve muito a 

a zona onde se inserem as captações das referidas concessões (Termas de S. 

públicas e privadas, 
e do levantamento efetuado que não se 

localizam captações utilizadas para abastecimento público, nem águas minerais, pelo que 

No que se refere a captações privadas, designadamente poços e furos particulares, 
a sua ocorrência nalguns pontos do traçado e envolvente direta. 

se a afetação de 4 poços junto ao km 0+450/0+500 a Ligação 2.1 
enho que se apresenta na FIG. IV.1. Para estas 

projeto de expropriações definirá com o proprietário a forma de 

que as zonas de infiltração 
fundo de vale das principais linhas de água, sendo 

contudo de referir que, na zona de implantação da Ligação a Rans, não ocorre qualquer 
se de linhas de água de reduzida expressão e no 
do que apesar da impermeabilização localizada que o 

descarga no solos e linhas de água, das águas 
se assim a recarga 
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Conforme avaliação de impactes à qualidades da água, que se apresenta no 
verifica-se que não existe qualquer violação dos parâmetros legais das águas de 
escorrência da via, pelo que não se esperam também impactes negativos com qualquer 
significado. De acordo com o
é também muito baixa. 
 
Todavia e tendo-se concluído 
originar deterioração da qualidade das águas
contudo um programa de manutenção para
águas superficiais e as águas subterrâneas.
Volume 3 – Plano Geral de Monitorização, do presente RECAPE.
 
Caso se venham a registar situa
avaliada a eventual necessidade de se implementar medidas de minimização, que 
poderão passar por implementar sistemas retenção e/ou tratamento das águas de 
escorrência nesses locais. 
 
 
 
MMCA.7 Deve ser reanalisado a interferência do traçado do trecho 3 com os perímetros de 
proteção das termas de Entre
 
Esta medida não é aplicável ao troço em questão.
 
 
 

Ambiente Sonoro 
 

MMCA.8 e 9 De acordo com o 
implementar, designadamente a colocação de barreiras acústicas, serão definidas na fase de 
projeto de execução, sendo apenas indicadas, nesta fase, as extensões de traçado a proteger, 
para cada uma das soluções em apreciação

Assim o estudo a desenvolver, em fase de Projeto de Execução, deverá ser apresentado com o 
detalhe necessário à sua implementação e deverá ter em atenção o seguinte:

- Avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sen
ano início de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de projeto

- A extensão das medidas apresentadas, para a localização das proteções sonoras, deverá ser 
revista atendendo às características do P.E

A classificação acústica (mista ou sensível), que o município local entretanto venha a adotar para 
as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao nº3 do art.º 4º do RLPS

 
De acordo com informação da Câmara de Penafiel, a área de implantação do troço em 
estudo dispõe já de classificação municipal de zonas definidas no re
Municipal.  
 
A análise daquela informação permitiu concluir que a envolvente do traçado f
classificada como zona mista.
Exposição Máxima foi efetuada
atendendo à localização dos recetores em análise.
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o de impactes à qualidades da água, que se apresenta no 
se que não existe qualquer violação dos parâmetros legais das águas de 

escorrência da via, pelo que não se esperam também impactes negativos com qualquer 
significado. De acordo com o estudo hidrogeológico, a suscetibilidade à poluição na zona 

se concluído ser expectável que a implementação da via 
originar deterioração da qualidade das águas superficiais atravessadas

udo um programa de manutenção para confirmar essa perspetiva
águas superficiais e as águas subterrâneas. O Plano de Monitorização

Plano Geral de Monitorização, do presente RECAPE. 

Caso se venham a registar situações que revelem algum incumprimento legal deverá ser 
avaliada a eventual necessidade de se implementar medidas de minimização, que 
poderão passar por implementar sistemas retenção e/ou tratamento das águas de 

 

reanalisado a interferência do traçado do trecho 3 com os perímetros de 
proteção das termas de Entre-os-Rios, fixados pela Portaria n.º 203/03, de 7 de Março

Esta medida não é aplicável ao troço em questão. 

De acordo com o EIA, as soluções e tipologias, das medidas de minimização a 
implementar, designadamente a colocação de barreiras acústicas, serão definidas na fase de 
projeto de execução, sendo apenas indicadas, nesta fase, as extensões de traçado a proteger, 

a das soluções em apreciação. 

Assim o estudo a desenvolver, em fase de Projeto de Execução, deverá ser apresentado com o 
detalhe necessário à sua implementação e deverá ter em atenção o seguinte: 

Avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis existentes e previstas, para o 
ano início de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de projeto 

A extensão das medidas apresentadas, para a localização das proteções sonoras, deverá ser 
revista atendendo às características do P.E. 

cação acústica (mista ou sensível), que o município local entretanto venha a adotar para 
as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao nº3 do art.º 4º do RLPS 

De acordo com informação da Câmara de Penafiel, a área de implantação do troço em 
e já de classificação municipal de zonas definidas no respetivo Plano Diretor 

A análise daquela informação permitiu concluir que a envolvente do traçado f
classificada como zona mista. Assim sendo, a avaliação do cumprimento do Critério 

xposição Máxima foi efetuada tendo em conta os valores limite fixados para zona mista
atendendo à localização dos recetores em análise. 
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o de impactes à qualidades da água, que se apresenta no Anexo 4, 
se que não existe qualquer violação dos parâmetros legais das águas de 

escorrência da via, pelo que não se esperam também impactes negativos com qualquer 
estudo hidrogeológico, a suscetibilidade à poluição na zona 

que a implementação da via não venha a 
superficiais atravessadas, preconiza-se 

confirmar essa perspetiva, que envolve as 
Plano de Monitorização é apresentado no 

ções que revelem algum incumprimento legal deverá ser 
avaliada a eventual necessidade de se implementar medidas de minimização, que 
poderão passar por implementar sistemas retenção e/ou tratamento das águas de 

reanalisado a interferência do traçado do trecho 3 com os perímetros de 
203/03, de 7 de Março 

EIA, as soluções e tipologias, das medidas de minimização a 
implementar, designadamente a colocação de barreiras acústicas, serão definidas na fase de 
projeto de execução, sendo apenas indicadas, nesta fase, as extensões de traçado a proteger, 

Assim o estudo a desenvolver, em fase de Projeto de Execução, deverá ser apresentado com o 
 

síveis existentes e previstas, para o 

A extensão das medidas apresentadas, para a localização das proteções sonoras, deverá ser 

cação acústica (mista ou sensível), que o município local entretanto venha a adotar para 

De acordo com informação da Câmara de Penafiel, a área de implantação do troço em 
spetivo Plano Diretor 

A análise daquela informação permitiu concluir que a envolvente do traçado foi 
Assim sendo, a avaliação do cumprimento do Critério de 

ados para zona mista 
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Tendo em vista a avaliação de impactes para os recetores localizados na envolvente do 
projeto foram então calculados 
situados nas proximidades do mesmo.
 
Na avaliação de impactes efetuada teve
contemplar já uma medida de minimização na fonte, designadamente a aplicação de uma 
camada de desgaste em PA12,5 (Betão Betuminoso Drenante) 45/80
de espessura, com caraterísticas de absorção acústica, que conferirá uma redução de 
cerca de 3 dB(A). 
 
Os resultados obtidos permitem concluir que o Critério
excedido, na zona da Ligação a Rans, para o 
entrada em exploração e 2027. 
 
Assim, para este recetor em que se prevê
a necessidade de uma barreira acústica, a qual f
muro que delimita a propriedade, com 3 m de altura e na extensão necessária
resposta já dada na Medida FP.7.
 
 
 

Uso e Ocupação do Solo 
 
MMCA.10 A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, locais de emp
de terras e todas as outras infraestruturas de apoio à obra deverão ser feitos por forma a 
preservar as áreas de ocupação florestal
 
Tendo em conta que os locais serão definidos pelo empreiteiro no âmbito do seu 
planeamento de obra e a aprovar em fase prévia à obra pela IP,
devidamente salvaguardada no 
Integradas no Caderno de Encargos de O
Carta de Condicionantes à Localização de Esta
inseriu e onde se identificam as manchas florestais de maior interesse.
 
 
 
MMCA.11 Todas as áreas afetadas com este projeto deverão ser recuperadas, recorrendo à 
reflorestação com espécies adequadas à região
 
De acordo com as Cláusulas Gerais e Técnico
Caderno de Encargos da Obra
a reposição, a integração e a recuperação florística da área afeta à obra
quer as medidas previstas no RECAPE, quer os Projetos de Medidas de Minimização, 
onde se inclui o Projeto de Integração Paisagística que constitui 
RECAPE. 
 
No Projeto de Integração Paisagística privilegiou
adaptadas às condições edafo
sementeiras espécies que pertencem à flora paraclimácica da região.
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Tendo em vista a avaliação de impactes para os recetores localizados na envolvente do 
foram então calculados os níveis de ruído resultante para pontos recetores 

situados nas proximidades do mesmo. 

Na avaliação de impactes efetuada teve-se em conta o facto do projeto em análise 
contemplar já uma medida de minimização na fonte, designadamente a aplicação de uma 

mada de desgaste em PA12,5 (Betão Betuminoso Drenante) 45/80-65 (BBd) com 4 cm 
de espessura, com caraterísticas de absorção acústica, que conferirá uma redução de 

Os resultados obtidos permitem concluir que o Critério de Exposição Máxima
excedido, na zona da Ligação a Rans, para o ponto de análise PH21, para os anos de 

e 2027.  

em que se prevê uma situação de incumprimento 
a necessidade de uma barreira acústica, a qual funcionará contudo através do próprio 
muro que delimita a propriedade, com 3 m de altura e na extensão necessária
resposta já dada na Medida FP.7. 

A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, locais de empréstimo e depósitos 
de terras e todas as outras infraestruturas de apoio à obra deverão ser feitos por forma a 
preservar as áreas de ocupação florestal 

em conta que os locais serão definidos pelo empreiteiro no âmbito do seu 
aprovar em fase prévia à obra pela IP, esta recomendação foi 

devidamente salvaguardada no Volume 4 do RECAPE – Clausulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos de Obra, de forma ser acutelada, com base na 
Carta de Condicionantes à Localização de Estaleiros e Áreas de Apoio à Obra que aí se 
inseriu e onde se identificam as manchas florestais de maior interesse.  

Todas as áreas afetadas com este projeto deverão ser recuperadas, recorrendo à 
reflorestação com espécies adequadas à região 

Cláusulas Gerais e Técnico–Administrativas da IP integradas no 
Caderno de Encargos da Obra, “Após o término da obra, o Empreiteiro deverá assegurar 
a reposição, a integração e a recuperação florística da área afeta à obra” implementando 

medidas previstas no RECAPE, quer os Projetos de Medidas de Minimização, 
onde se inclui o Projeto de Integração Paisagística que constitui o 

No Projeto de Integração Paisagística privilegiou-se naturalmente a adoção de espécies 
das às condições edafo-climáticas, tendo sido selecionadas para as plantações e 

sementeiras espécies que pertencem à flora paraclimácica da região. 
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Tendo em vista a avaliação de impactes para os recetores localizados na envolvente do 
os níveis de ruído resultante para pontos recetores 

se em conta o facto do projeto em análise 
contemplar já uma medida de minimização na fonte, designadamente a aplicação de uma 

65 (BBd) com 4 cm 
de espessura, com caraterísticas de absorção acústica, que conferirá uma redução de 

de Exposição Máxima era 
para os anos de 

de incumprimento foi identificada 
uncionará contudo através do próprio 

muro que delimita a propriedade, com 3 m de altura e na extensão necessária, conforme 

réstimo e depósitos 
de terras e todas as outras infraestruturas de apoio à obra deverão ser feitos por forma a 

em conta que os locais serão definidos pelo empreiteiro no âmbito do seu 
esta recomendação foi 
Clausulas Ambientais 

bra, de forma ser acutelada, com base na 
leiros e Áreas de Apoio à Obra que aí se 

Todas as áreas afetadas com este projeto deverão ser recuperadas, recorrendo à 

vas da IP integradas no 
Após o término da obra, o Empreiteiro deverá assegurar 

” implementando 
medidas previstas no RECAPE, quer os Projetos de Medidas de Minimização, 

Volume 5 do 

se naturalmente a adoção de espécies 
climáticas, tendo sido selecionadas para as plantações e 
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MMCA.12 Plantação de taludes com espécies florestais adequadas à região e resistentes ao fogo, 
devido ao elevado risco de incêndio florestal
 
No Projeto de Integração Paisagística privilegiou
condições edafo-climáticas e foram plantadas espécies resistentes ao fogo, tendo em 
consideração algumas recomendações feitas no An
14 de janeiro e respetivas alterações
das árvores entre si e ao afastamento da vegetação em relação às habitações e outros 
equipamentos, adotadas a título preventivo. 
 
As espécies arbóreas a implementar correspondem à família das Quercus (
robur, Quercus suber e Quercus coccifer
 
 
 
MMCA.13 Na travessia do vale da Ribeira das Lages em viaduto, a equacionar, deve atender
integração da via junto da Escola EB 2,3 d
minimização de impactes junto deste equipamento, sensível à luz do D.L n
novembro. No local da passagem pela escola, o perfil transversal da via deve procurar potenciar o 
efeito das medidas de minimização a implementar para mitigar os impactes do ruído
 
Este local encontra-se fora da área de influência da Ligação a Rans, correspondendo a 
uma situação que está antes associada ao trecho do IC35. Refere
o Estudo do Ambiente Sonoro que se elaborou para o conjunto do IC35 e sua Ligação a 
Rans (que se apresenta no 
dois pisos da Escola, não 
projeto, 2037. 
 
 
 
MMCA.14 Na travessia dos locais onde a ocupação seja predominantemente agrícola ou RAN, ou 
nos troços de via que drenem para essas áreas, devem ser previstos equipamentos de tratamento 
de lixiviados da via, previamente à sua descarga nos solos ou linhas de ág
 
Conforme avaliação de impactes à qualidade de água que se apresenta no 
existe qualquer situação de impacte negativo decorrente das águas de escorrências da 
via, as quais cumprem com os limites legais definidos.
 
De forma a permitir analisa
e localização das manchas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) interferidas pelo traçado 
em avaliação, juntamente com a identificação de todos os pontos de descarga de águas 
de escorrência da via para esses mesmos locais. Incluiu
valores estimados para as concentrações médias de SST, Zn e Cu por local nas águas 
de drenagem da plataforma da via a descarregar para as áreas de RAN.
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Plantação de taludes com espécies florestais adequadas à região e resistentes ao fogo, 
elevado risco de incêndio florestal 

No Projeto de Integração Paisagística privilegiou-se a adoção de espécies adaptadas às 
climáticas e foram plantadas espécies resistentes ao fogo, tendo em 

consideração algumas recomendações feitas no Anexo I do Decreto-
e respetivas alterações, nomeadamente no que se refere ao afastamento 

das árvores entre si e ao afastamento da vegetação em relação às habitações e outros 
equipamentos, adotadas a título preventivo.  

spécies arbóreas a implementar correspondem à família das Quercus (
Quercus coccifer). 

Na travessia do vale da Ribeira das Lages em viaduto, a equacionar, deve atender
integração da via junto da Escola EB 2,3 de Penafiel, visto que é necessário salvaguardar a 
minimização de impactes junto deste equipamento, sensível à luz do D.L n.º 292/2000 de 14 de 
novembro. No local da passagem pela escola, o perfil transversal da via deve procurar potenciar o 

das de minimização a implementar para mitigar os impactes do ruído

se fora da área de influência da Ligação a Rans, correspondendo a 
uma situação que está antes associada ao trecho do IC35. Refere-se que de acordo com 

nte Sonoro que se elaborou para o conjunto do IC35 e sua Ligação a 
Rans (que se apresenta no Anexo 4), os níveis de ruído ambiente estimados

registam situações de incumprimento até ao ano horizonte de 

Na travessia dos locais onde a ocupação seja predominantemente agrícola ou RAN, ou 
nos troços de via que drenem para essas áreas, devem ser previstos equipamentos de tratamento 
de lixiviados da via, previamente à sua descarga nos solos ou linhas de água 

Conforme avaliação de impactes à qualidade de água que se apresenta no 
existe qualquer situação de impacte negativo decorrente das águas de escorrências da 
via, as quais cumprem com os limites legais definidos. 

permitir analisar o solicitado, apresenta-se no quadro seguinte a identificação 
e localização das manchas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) interferidas pelo traçado 
em avaliação, juntamente com a identificação de todos os pontos de descarga de águas 

a para esses mesmos locais. Incluiu-se igualmente nesse quadro os 
valores estimados para as concentrações médias de SST, Zn e Cu por local nas águas 
de drenagem da plataforma da via a descarregar para as áreas de RAN.
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Plantação de taludes com espécies florestais adequadas à região e resistentes ao fogo, 

se a adoção de espécies adaptadas às 
climáticas e foram plantadas espécies resistentes ao fogo, tendo em 

-lei n.º 17/2009, de 
, nomeadamente no que se refere ao afastamento 

das árvores entre si e ao afastamento da vegetação em relação às habitações e outros 

spécies arbóreas a implementar correspondem à família das Quercus (Quercus 

Na travessia do vale da Ribeira das Lages em viaduto, a equacionar, deve atender-se à 
e Penafiel, visto que é necessário salvaguardar a 

º 292/2000 de 14 de 
novembro. No local da passagem pela escola, o perfil transversal da via deve procurar potenciar o 

das de minimização a implementar para mitigar os impactes do ruído 

se fora da área de influência da Ligação a Rans, correspondendo a 
se que de acordo com 

nte Sonoro que se elaborou para o conjunto do IC35 e sua Ligação a 
estimados para os 

situações de incumprimento até ao ano horizonte de 

Na travessia dos locais onde a ocupação seja predominantemente agrícola ou RAN, ou 
nos troços de via que drenem para essas áreas, devem ser previstos equipamentos de tratamento 

 

Conforme avaliação de impactes à qualidade de água que se apresenta no Anexo 4, não 
existe qualquer situação de impacte negativo decorrente das águas de escorrências da 

se no quadro seguinte a identificação 
e localização das manchas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) interferidas pelo traçado 
em avaliação, juntamente com a identificação de todos os pontos de descarga de águas 

se igualmente nesse quadro os 
valores estimados para as concentrações médias de SST, Zn e Cu por local nas águas 
de drenagem da plataforma da via a descarregar para as áreas de RAN. 
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Quadro IV. 7 – Identificação das extensões interferidas de solos classificados como 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e pontos de descarga da via para essas áreas

RAN 

Local Localização (km)

Lig. 2.1 e 3.3  Km 0+500 da Lig. 
- km 0+050 da Lig. 

 
 
 
Da análise efetuada concluiu
descarregar nas linhas de água ou no solo são pouco expressivas, não se perspetivando 
que venham a ocorrer impactes negativos sign
envolvente do traçado com ocupação agrícola.
 
Apesar disso, destaca-se a medida adotada 
Ameal, entre o km 0+625 e o km 0+775 da Ligação 2.1, onde são cultivados produtos 
biológicos certificados, tendo sido salvaguardada a existência de qualquer descarga de 
água da plataforma da via para os seus terrenos. Assim, a drenagem recolhida do lado 
esquerdo da via é descarregada para a linha de água restabelecida pela PH L2.1 
situada ao km 0+652 da Ligação 2.1, e a drenagem do lado direito é descarregada numa 
vala de encaminhamento das águas, que se desenvolve ao longo da via e que retoma o 
leito natural após atravessar o Resta
 
No entanto, mais uma vez ref
implementação da via venha a originar deterioração da qualidade das águas superficiais 
atravessadas pelo IC35 e ligações a ele associadas, por forma a confirmar essa 
perspetiva e assim validar os resultados obt
estudo, preconiza-se a monitorização da qualidade das águas superficiais, de acordo 
com o Plano de Monitorização apresentado no 
Monitorização, do presente RECAPE. 
 
Nesse âmbito, preconiza-se a monitorização das seguintes linhas de água e escorrências 
da via, que se situam precisamente em áreas classificadas como RAN:
 

• Nas caixas de drenagem localizadas ao km 0+300, em ambos os lados da via;

• Na linha de água associada à PHL2.1 
Ligação 2.1 (a montante do ponto de descarga do lado esquerdo da via e a 
jusante do ponto de descarga do lado direito da via); 

• Na água de escorrência da via, do lado esquerdo e do lado direito, antes de 
efetuada a descarga n
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Identificação das extensões interferidas de solos classificados como 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e pontos de descarga da via para essas áreas

Rans 

Pontos de Descarga de Águas 
de Escorrência da Via 

Concentração média por local 
de descarga 

Localização (km) Local Localização 
(km) SST 

 2.1 
 3.3 

Solo 0+520 Lig 2.1 47,2 

PH L2.1 - 2 0+652 Lig 2.1 55,5 

PH L2.1 - 3 0+779 Lig 2.1 55,1 

Solo 0+025 Lig 3.3 66,5 

Da análise efetuada concluiu-se assim que, as concentrações médias previstas 
descarregar nas linhas de água ou no solo são pouco expressivas, não se perspetivando 
que venham a ocorrer impactes negativos significativos nas áreas existentes na 
envolvente do traçado com ocupação agrícola. 

se a medida adotada mo projeto, no atravessamento da Quinta do 
Ameal, entre o km 0+625 e o km 0+775 da Ligação 2.1, onde são cultivados produtos 

os certificados, tendo sido salvaguardada a existência de qualquer descarga de 
água da plataforma da via para os seus terrenos. Assim, a drenagem recolhida do lado 
esquerdo da via é descarregada para a linha de água restabelecida pela PH L2.1 

ao km 0+652 da Ligação 2.1, e a drenagem do lado direito é descarregada numa 
vala de encaminhamento das águas, que se desenvolve ao longo da via e que retoma o 
leito natural após atravessar o Restabelecimento 5, pela PH R5-1.  

No entanto, mais uma vez refere-se que apesar de não ser expectável que a 
implementação da via venha a originar deterioração da qualidade das águas superficiais 
atravessadas pelo IC35 e ligações a ele associadas, por forma a confirmar essa 
perspetiva e assim validar os resultados obtidos nas simulações realizadas no presente 

se a monitorização da qualidade das águas superficiais, de acordo 
com o Plano de Monitorização apresentado no Volume 3 do RECAPE – 
Monitorização, do presente RECAPE.  

se a monitorização das seguintes linhas de água e escorrências 
da via, que se situam precisamente em áreas classificadas como RAN: 

Nas caixas de drenagem localizadas ao km 0+300, em ambos os lados da via;

Na linha de água associada à PHL2.1 - 2, posicionada ao km 0+650 da 
Ligação 2.1 (a montante do ponto de descarga do lado esquerdo da via e a 
jusante do ponto de descarga do lado direito da via);  

Na água de escorrência da via, do lado esquerdo e do lado direito, antes de 
efetuada a descarga na linha de água. 
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Identificação das extensões interferidas de solos classificados como 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e pontos de descarga da via para essas áreas – Ligação a 

Concentração média por local 
e descarga – CML (mg/l) 

Zn Cu 

0,89 0,10 

0,59 0,06 

0,60 0,06 

0,38 0,04 

as concentrações médias previstas 
descarregar nas linhas de água ou no solo são pouco expressivas, não se perspetivando 

ificativos nas áreas existentes na 

no atravessamento da Quinta do 
Ameal, entre o km 0+625 e o km 0+775 da Ligação 2.1, onde são cultivados produtos 

os certificados, tendo sido salvaguardada a existência de qualquer descarga de 
água da plataforma da via para os seus terrenos. Assim, a drenagem recolhida do lado 
esquerdo da via é descarregada para a linha de água restabelecida pela PH L2.1 – 2, 

ao km 0+652 da Ligação 2.1, e a drenagem do lado direito é descarregada numa 
vala de encaminhamento das águas, que se desenvolve ao longo da via e que retoma o 

se que apesar de não ser expectável que a 
implementação da via venha a originar deterioração da qualidade das águas superficiais 
atravessadas pelo IC35 e ligações a ele associadas, por forma a confirmar essa 

idos nas simulações realizadas no presente 
se a monitorização da qualidade das águas superficiais, de acordo 

 Plano Geral de 

se a monitorização das seguintes linhas de água e escorrências 

Nas caixas de drenagem localizadas ao km 0+300, em ambos os lados da via; 

2, posicionada ao km 0+650 da  
Ligação 2.1 (a montante do ponto de descarga do lado esquerdo da via e a 

Na água de escorrência da via, do lado esquerdo e do lado direito, antes de 
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Caso se venham a registar situações que revelem algum incumprimento legal deverá ser 
avaliada a eventual necessidade de se implementar medidas de minimização, que 
poderão passar por implementar sistemas de retenção e/ou tratamento das 
escorrência nesses locais. 
 
 
 
MMCA.15 Elaborar para a fase de RECAPE, um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 
devidamente estruturado, de acordo com os seguintes critérios:
 

1. Deverá apresentar-se uma caracterização dos principais resíduos (identifica
LER) e uma análise às infraestruturas de gestão regionais ou nacionais, devidamente 
autorizadas a recolher esses resíduos. Neste lote de materiais incluem
escavação que carecerão de ser enviadas para aterro, devidamente autoriz
efeito; 

2. Identificação e classificação dos principais resíduos esperados na fase de construção (de 
acordo com a Lista Europeia dos Resíduos);

3. Identificação dos sistemas preconizados para a sua gestão;
4. A identificação dos procedimentos a seguir, p

vista a triagem e recolha seletiva, condições de armazenamento temporário, recolha e 
transporte para destino final dos diversos resíduos identificados:

5. A triagem e recolha seletiva em fase de obra, deverá ter lug
bem como, nas diferentes frentes de obra devendo ser concebidos e planeados os locais 
onde poderão ser colocados de forma seletiva os diversos resíduos:

6. Os recipientes/contentores devem estar devidamente sinalizados com a des
mas, sobretudo, com a designação genérica dos resíduos em local bem visível. E devem 
existir em número suficiente para evitar o espalhamento/abandono dos diversos resíduos 
nos solos; 

 
Os locais de recolha seletiva/armazenamento temporário dos r
de obra, quer no estaleiro, devem ser de base impermeabilizados e devem ser cobertos
 
O Plano de Prevenção e Gestão de Res
P21 do projeto), foi elaborado tendo em consideração a legis
nesta matéria. 
 
 
 
MMCA.16 A componente de gestão destes resíduos deve ser integrada nos C.E de Obra, sendo 
que este documento deve mostrar
materiais 
 
A componente de gestão d
RECAPE, nas Cláusulas Ambientais Integradas no 
estabelecendo o cumprimento 
esta componente e a sua correta gestão na fase
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Caso se venham a registar situações que revelem algum incumprimento legal deverá ser 
avaliada a eventual necessidade de se implementar medidas de minimização, que 
poderão passar por implementar sistemas de retenção e/ou tratamento das 

 

Elaborar para a fase de RECAPE, um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 
devidamente estruturado, de acordo com os seguintes critérios: 

se uma caracterização dos principais resíduos (identifica
LER) e uma análise às infraestruturas de gestão regionais ou nacionais, devidamente 
autorizadas a recolher esses resíduos. Neste lote de materiais incluem
escavação que carecerão de ser enviadas para aterro, devidamente autoriz

Identificação e classificação dos principais resíduos esperados na fase de construção (de 
acordo com a Lista Europeia dos Resíduos); 
Identificação dos sistemas preconizados para a sua gestão; 
A identificação dos procedimentos a seguir, para as diferentes fases do projeto tendo em 
vista a triagem e recolha seletiva, condições de armazenamento temporário, recolha e 
transporte para destino final dos diversos resíduos identificados: 
A triagem e recolha seletiva em fase de obra, deverá ter lugar nos estaleiros a construir, 
bem como, nas diferentes frentes de obra devendo ser concebidos e planeados os locais 
onde poderão ser colocados de forma seletiva os diversos resíduos: 
Os recipientes/contentores devem estar devidamente sinalizados com a des
mas, sobretudo, com a designação genérica dos resíduos em local bem visível. E devem 
existir em número suficiente para evitar o espalhamento/abandono dos diversos resíduos 

Os locais de recolha seletiva/armazenamento temporário dos resíduos perigosos, quer em frente 
de obra, quer no estaleiro, devem ser de base impermeabilizados e devem ser cobertos

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
, foi elaborado tendo em consideração a legislação atualmente em vigor 

A componente de gestão destes resíduos deve ser integrada nos C.E de Obra, sendo 
que este documento deve mostrar-se aberto aos processos de reutilização e reciclagem de 

A componente de gestão de resíduos encontra-se incorporada na 
, nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 

estabelecendo o cumprimento pelo empreiteiro da legislação em vigor relativamente a 
a sua correta gestão na fase de obra. 
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Caso se venham a registar situações que revelem algum incumprimento legal deverá ser 
avaliada a eventual necessidade de se implementar medidas de minimização, que 
poderão passar por implementar sistemas de retenção e/ou tratamento das águas de 

Elaborar para a fase de RECAPE, um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 

se uma caracterização dos principais resíduos (identificando o código 
LER) e uma análise às infraestruturas de gestão regionais ou nacionais, devidamente 
autorizadas a recolher esses resíduos. Neste lote de materiais incluem-se as terras de 
escavação que carecerão de ser enviadas para aterro, devidamente autorizado para o 

Identificação e classificação dos principais resíduos esperados na fase de construção (de 

ara as diferentes fases do projeto tendo em 
vista a triagem e recolha seletiva, condições de armazenamento temporário, recolha e 

ar nos estaleiros a construir, 
bem como, nas diferentes frentes de obra devendo ser concebidos e planeados os locais 

Os recipientes/contentores devem estar devidamente sinalizados com a designação LER 
mas, sobretudo, com a designação genérica dos resíduos em local bem visível. E devem 
existir em número suficiente para evitar o espalhamento/abandono dos diversos resíduos 

esíduos perigosos, quer em frente 
de obra, quer no estaleiro, devem ser de base impermeabilizados e devem ser cobertos 

íduos de Construção e Demolição (volume 
lação atualmente em vigor 

A componente de gestão destes resíduos deve ser integrada nos C.E de Obra, sendo 
se aberto aos processos de reutilização e reciclagem de 

se incorporada na Volume 4 do 
de Encargos da Obra, 

da legislação em vigor relativamente a 
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Planeamento e Gestão do Território 
 
MMCA.17 Para além da desafetação das áreas RAN, é necessário instruir o Reconhecimento de 
Interesse Público das manchas da REN (devendo ser identificadas e quantificadas as áreas por 
ecossistema), bem como, solicitado o respetivo parecer quanto à ocupação e descarga para o 
Domínio Hídrico. Estes dois últimos processos são da gestão da DRAOT Norte
 
Já foi dada resposta às questões da RAN e da REN na Medida FP.6, para onde se 
remete.  
 
Salienta-se, contudo, que a ocorrência de áreas de REN não ocorre na Ligação a Rans, 
mas apenas no âmbito no troço do IC35 que lhe está associado.
alvo de desafetação nos termos da legislação junto da ERRAN do Norte. 
 
No que se refere ao Domínio Hídrico o
dos Recursos Hídricos (TURH), efetuado ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do 
art.º 60º da Lei n.º 58/2005 de 29 de 
junto da Agência Portuguesa do A
Norte, para que o mesmo esteja emitido previamente ao início da obra. 
 
 
 
MMCA.18 Deve evitar-se a utilização de vias que servem as escolas identificadas no projeto, 
como acessos à obra. Na situação extrema
que reduzir velocidades de circulação e zelar pela conservação e limpeza desses mesmos 
acessos e sua sinalização. Também junto das ocupações sensíveis à luz do DL 292/2000, deve 
evitar-se a execução de trabalhos que possam constituir fontes de perturbação dos níveis sonoros 
naqueles locais 
 
Esta situação não ocorre na área envolvente à Ligação a Rans, mas apenas no trecho 
associado do IC35, onde foi identificada na envolvente ao traçado 
Secundária Joaquim de Araújo (n
 
Esta situação foi já devidamente analisada e aprovada no anterior RECAPE.
 
 
 
MMCA.19 A planificação da execução da obra deve atendar ao período de trabalho definido no 
artigo 9º do diploma citado, que restringe os t
07.00 às 18.00 
 
Na fase de construção dar-se
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto
estando por isso esta medida incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno 
de Encargos da Obra, correspondente ao 
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Planeamento e Gestão do Território  

Para além da desafetação das áreas RAN, é necessário instruir o Reconhecimento de 
Interesse Público das manchas da REN (devendo ser identificadas e quantificadas as áreas por 

o, solicitado o respetivo parecer quanto à ocupação e descarga para o 
Domínio Hídrico. Estes dois últimos processos são da gestão da DRAOT Norte 

Já foi dada resposta às questões da RAN e da REN na Medida FP.6, para onde se 

que a ocorrência de áreas de REN não ocorre na Ligação a Rans, 
âmbito no troço do IC35 que lhe está associado. As áreas de RAN serão 

alvo de desafetação nos termos da legislação junto da ERRAN do Norte.  

No que se refere ao Domínio Hídrico o respetivo pedido de Licença - Título de Utilização 
dos Recursos Hídricos (TURH), efetuado ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do 
art.º 60º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, será atempadamente promovido pela IP
junto da Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do 
Norte, para que o mesmo esteja emitido previamente ao início da obra.  

se a utilização de vias que servem as escolas identificadas no projeto, 
como acessos à obra. Na situação extrema da necessidade de utilização destes acessos, haverá 
que reduzir velocidades de circulação e zelar pela conservação e limpeza desses mesmos 
acessos e sua sinalização. Também junto das ocupações sensíveis à luz do DL 292/2000, deve 

rabalhos que possam constituir fontes de perturbação dos níveis sonoros 

Esta situação não ocorre na área envolvente à Ligação a Rans, mas apenas no trecho 
foi identificada na envolvente ao traçado e da PS1, 

Secundária Joaquim de Araújo (n.º 8).  

Esta situação foi já devidamente analisada e aprovada no anterior RECAPE.

A planificação da execução da obra deve atendar ao período de trabalho definido no 
artigo 9º do diploma citado, que restringe os trabalhos de construção ao período diurno, isto é, das 

se-á cumprimento às disposições dos Artigos 14º e 15º do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro

a medida incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno 
de Encargos da Obra, correspondente ao Volume 4 do RECAPE. 
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Para além da desafetação das áreas RAN, é necessário instruir o Reconhecimento de 
Interesse Público das manchas da REN (devendo ser identificadas e quantificadas as áreas por 

o, solicitado o respetivo parecer quanto à ocupação e descarga para o 

Já foi dada resposta às questões da RAN e da REN na Medida FP.6, para onde se 

que a ocorrência de áreas de REN não ocorre na Ligação a Rans, 
As áreas de RAN serão 

 

Título de Utilização 
dos Recursos Hídricos (TURH), efetuado ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

amente promovido pela IP, 
Administração da Região Hidrográfica do 

se a utilização de vias que servem as escolas identificadas no projeto, 
da necessidade de utilização destes acessos, haverá 

que reduzir velocidades de circulação e zelar pela conservação e limpeza desses mesmos 
acessos e sua sinalização. Também junto das ocupações sensíveis à luz do DL 292/2000, deve 

rabalhos que possam constituir fontes de perturbação dos níveis sonoros 

Esta situação não ocorre na área envolvente à Ligação a Rans, mas apenas no trecho 
e da PS1, a Escola 

Esta situação foi já devidamente analisada e aprovada no anterior RECAPE. 

A planificação da execução da obra deve atendar ao período de trabalho definido no 
rabalhos de construção ao período diurno, isto é, das 

á cumprimento às disposições dos Artigos 14º e 15º do 
Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, 

a medida incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno 
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MMCA.20 Não deve haver deposição de resíduos em qualquer área que não esteja licenciada 
para o efeito, independentemente da sua
 
Esta medida encontra-se incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
Encargos da Obra, Volume 4 
 
 
 

Património Arquitetónico
 
MMCA.21 As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocor
risco de afetação pela solução escolhida, devem ser integralmente cumpridas
 
A área agora em análise, bem mais diminuta do que aquela que anteriormente foi objeto 
de processo de AIA (que diz respeito à totalidade do IC35 
para além das medidas generalistas, compreende unicamente medidas específicas 
relativas ao Património dos Pobres
portão da Quinta da Mouta
definido que em caso da destruição os sítios deveriam ser objeto de registo fotográfico, 
desenho técnico e memória descritiva. Importa referir que a mencionada DIA ainda se 
reportava a uma outra Quinta (nela referenciada com o n.º 19), sobre a qual poderiam
recair impactes negativos em virtude 
localização não se insere na área associada ao troço do IC35, entre Penafiel e Rans, 
incluindo a sua respetiva ligação.
 
Assim, a questão em causa 
“Património dos Pobres”, para o qual se 
descritiva das duas edificações que são afetadas
enquadramento já se apresentou 
Antecedentes do Projeto.  
 
Também decorrente dos contactos tidos
gestora deste património, a Paróquia de Rans (ver oficio 
seguintes medidas complementares 
 
- o pagamento de um valor monetário 
construção de duas casas para substituição
âmbito do processo expropriativo, sendo nesse âmbito ass
cumprimento da mesma; 
 
- o granito resultante da demolição controlada das casas afetadas 
entregue à Paróquia para aplicação nas novas
Caderno de Encargos da empreitada, sendo asseg
 
No Caderno de Encargos da empreitada incluíram
monitorização e controle para durante a construção aos dois imóveis mais próximos, 
como a seguir se refere: 
 “Aos 2 imóveis que mais próximo se enco
anterior à execução de qualquer atividade com ela relacionada, deverá ser implementado 
um programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico 
exaustivo, complementado com o registo prévio
eventualmente existentes em cada um dos imóveis, as quais para além de fotografadas e 
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Não deve haver deposição de resíduos em qualquer área que não esteja licenciada 
para o efeito, independentemente da sua sensibilidade ambiental 

se incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
Volume 4 do RECAPE.  

Património Arquitetónico 

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocor
risco de afetação pela solução escolhida, devem ser integralmente cumpridas 

A área agora em análise, bem mais diminuta do que aquela que anteriormente foi objeto 
(que diz respeito à totalidade do IC35 – Penafiel / Entre

para além das medidas generalistas, compreende unicamente medidas específicas 
relativas ao Património dos Pobres (junto à atual Rotunda 4 da Ligação a Rans)
portão da Quinta da Mouta (junto ao traçado do IC35), e para as quais era genericamente 
efinido que em caso da destruição os sítios deveriam ser objeto de registo fotográfico, 

desenho técnico e memória descritiva. Importa referir que a mencionada DIA ainda se 
reportava a uma outra Quinta (nela referenciada com o n.º 19), sobre a qual poderiam
recair impactes negativos em virtude da construção de uma serventia, mas cuja 
localização não se insere na área associada ao troço do IC35, entre Penafiel e Rans, 
incluindo a sua respetiva ligação. 

Assim, a questão em causa no âmbito do presente RECAPE apenas se aplica ao referido 
“Património dos Pobres”, para o qual se prevê o registo fotográfico, dese

das duas edificações que são afetadas pela implantação, cuja justificação e 
enquadramento já se apresentou de forma detalhada nos pontos 3 e 4 do Capitulo II 

Também decorrente dos contactos tidos no âmbito do presente RECAPE
gestora deste património, a Paróquia de Rans (ver oficio no Anexo 2
seguintes medidas complementares solicitadas por esta entidade: 

um valor monetário pela IP para aquisição de um terreno e para a 
construção de duas casas para substituição das afetadas. Esta medida será incluída no 
âmbito do processo expropriativo, sendo nesse âmbito assegurada pela IP o 

granito resultante da demolição controlada das casas afetadas 
para aplicação nas novas casas. Esta medida é por isso incluída no 

Caderno de Encargos da empreitada, sendo assegurado o seu cumprimento em obra.

No Caderno de Encargos da empreitada incluíram-se também ainda 
e controle para durante a construção aos dois imóveis mais próximos, 

Aos 2 imóveis que mais próximo se encontrarão da área da empreitada, em fase 
anterior à execução de qualquer atividade com ela relacionada, deverá ser implementado 
um programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico 
exaustivo, complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações 
eventualmente existentes em cada um dos imóveis, as quais para além de fotografadas e 
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Não deve haver deposição de resíduos em qualquer área que não esteja licenciada 

se incluída nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências em 
 

A área agora em análise, bem mais diminuta do que aquela que anteriormente foi objeto 
Penafiel / Entre-os-Rios), 

para além das medidas generalistas, compreende unicamente medidas específicas 
(junto à atual Rotunda 4 da Ligação a Rans) e ao 

, e para as quais era genericamente 
efinido que em caso da destruição os sítios deveriam ser objeto de registo fotográfico, 

desenho técnico e memória descritiva. Importa referir que a mencionada DIA ainda se 
reportava a uma outra Quinta (nela referenciada com o n.º 19), sobre a qual poderiam 

da construção de uma serventia, mas cuja 
localização não se insere na área associada ao troço do IC35, entre Penafiel e Rans, 

penas se aplica ao referido 
o registo fotográfico, desenho e memória 

, cuja justificação e 
pontos 3 e 4 do Capitulo II – 

no âmbito do presente RECAPE com a entidade 
Anexo 2), se preveem as 

para aquisição de um terreno e para a 
das afetadas. Esta medida será incluída no 

egurada pela IP o 

granito resultante da demolição controlada das casas afetadas será retirado e 
. Esta medida é por isso incluída no 

urado o seu cumprimento em obra. 

ainda medidas de 
e controle para durante a construção aos dois imóveis mais próximos, 

ntrarão da área da empreitada, em fase 
anterior à execução de qualquer atividade com ela relacionada, deverá ser implementado 
um programa de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico 

das fissuras e/ou deformações 
eventualmente existentes em cada um dos imóveis, as quais para além de fotografadas e 
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medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas 
mais significativas, de fissurómetros. No caso de se 
método de trabalho da empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação 
deverá ser reposta.” 
 
 
 
MMCA.22 Relativamente aos imóveis abaixo discriminados deve ser efetuada uma alteração do 
traçado, dentro do corredor, de modo a obter o maior distanciamento possível daqueles, visando 
atenuar o impacte indireto que a passagem da via provocará ao seu enquadramento paisagístico:

10. Nº 18 – Quinta; 

11. Nº 19 – Quinta; 

12. Nº 35 – Conjuntos rurais;

13. Nº 51 – Cruzeiro das Lampreias;

14. Nº 58 – Quinta; 

15. Nº 63 – Conjunto Moageiro;

16. Nº 64 – Igreja S. Sebastião;

17. Nº 65 – Património dos Pobres;

18. Nº 80 – Conjunto rural 

 
No seguimento da análise efetuada para a medida anterior, MMCA21,
comparativa efetuada entre o Estudo Prévio e o Pr
identificados e para a Ligação a Rans, em análise específica neste RECAPE, 
do EIA com o n.º 65 (Património dos Pobres)
desenvolvimento do projeto de execução.
 
Como se enquadrou, justificou e descreveu nos 
Antecedentes do Projeto, com a execução da rotunda 4 com a EN106, no final da 
Ligação, ocorre a afetação de duas 
“Património dos Pobres”, antigo b
Américo que se localiza do lado norte da EN106. Esta obra social tem 
bairros deste tipo noutros locais do concel
e se encontra aliás também já muito
 

Foto 10 – A implantação da Rotunda 4 na EN106
fotografia, do antigo bairro social do Património dos Pobres
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medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas 
mais significativas, de fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o 
método de trabalho da empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação 

Relativamente aos imóveis abaixo discriminados deve ser efetuada uma alteração do 
redor, de modo a obter o maior distanciamento possível daqueles, visando 

atenuar o impacte indireto que a passagem da via provocará ao seu enquadramento paisagístico:

Conjuntos rurais; 

Cruzeiro das Lampreias; 

Conjunto Moageiro; 

Igreja S. Sebastião; 

Património dos Pobres; 

No seguimento da análise efetuada para a medida anterior, MMCA21,
comparativa efetuada entre o Estudo Prévio e o Projeto de Execução, foram apenas 

e para a Ligação a Rans, em análise específica neste RECAPE, 
(Património dos Pobres), como passível de sofrer impactes com o 

desenvolvimento do projeto de execução. 

stificou e descreveu nos pontos 3 e 4 do Capitulo II 
com a execução da rotunda 4 com a EN106, no final da 

Ligação, ocorre a afetação de duas das cinco edificações que integram o 
“Património dos Pobres”, antigo bairro social, associado à obra benemérita do Padre 
Américo que se localiza do lado norte da EN106. Esta obra social tem 
bairros deste tipo noutros locais do concelho, sendo que este não é atualmente habitado
e se encontra aliás também já muito descaraterizado.  

 

implantação da Rotunda 4 na EN106 afetará as duas casas mais a nascente na 
antigo bairro social do Património dos Pobres
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medidas, devem ser objeto de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas 
registarem alterações nos imóveis o 

método de trabalho da empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação 

Relativamente aos imóveis abaixo discriminados deve ser efetuada uma alteração do 
redor, de modo a obter o maior distanciamento possível daqueles, visando 

atenuar o impacte indireto que a passagem da via provocará ao seu enquadramento paisagístico: 

No seguimento da análise efetuada para a medida anterior, MMCA21, e da análise 
ojeto de Execução, foram apenas 

e para a Ligação a Rans, em análise específica neste RECAPE, o elemento 
de sofrer impactes com o 

pontos 3 e 4 do Capitulo II – 
com a execução da rotunda 4 com a EN106, no final da 

que integram o designado 
bra benemérita do Padre 

Américo que se localiza do lado norte da EN106. Esta obra social tem contudo mais 
atualmente habitado 

as duas casas mais a nascente na 
antigo bairro social do Património dos Pobres 
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A afetação que se verifica dos dois imoveis
EN106, como antes se enquadrou
traçado definido em PDM para o projeto
 
Estas casas não tendo qualqu
definido para a Ligação a Rans no âmbito do 
integradas na área de proteção definida em PDM para a Vila Só, foram 
pedido específico de análise por parte d
parecer emitido pela Comissão Municipal de Património Cult
concordância à localização do traçado (ver
 
Foi assim com base nesta aceitação que se desenvolveu o Proj
apresentado no RECAPE de 2015, o qual se mantem
 
O projeto desenvolveu-se 
social do Património dos Pobres fossem afetados e independentemente da 
descaraterização introduzida no 
qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e janelas em alumínio, 
entre diversos outros elementos, o projeto englobou
correspondentes a registo para memo
monotorização das restantes durante a construção. 
 
Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Patrimóni
(Paróquia de Rans), que foi também contactada (ver parecer no 
opondo a esta afetação parcial, pelo reconhecimento do interesse público do IC35 e da 
sua imperiosa necessidade, solicita 
resultantes da demolição controlada das casas afetadas lhes sejam entregues, para que 
as possa usar na construção das duas novas casas a realizar noutro local, com base na 
indeminização que receberá do processo expropriativo. 
 
Deste modo com as medidas de minimização 
Patrimonial que consta do 
e memória descritiva dos dois edifícios afetados, assim como a monitorização e controle 
em obra dos dois imoveis mais próximos
social do Padre Américo e os seus proprietári
construir noutro local, duas casas em substituição destas e com os materiais exteriores 
que as compõem.  
 
De referir todavia ainda por último que a implantação da rotunda, no final da Ligação, 
cerca do km 30+400 da EN106 
esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários no eixo principal da EN106, introduzindo 
uma melhoria significativa das condições de circulação atuais e com isso eliminando um 
ponto negro de elevada sinistrali
 
A sua construção (e independentemente da implementação ou não da Ligação a Rans) 
seria por isso sempre realizada dados os problemas de segurança rodoviária registados 
nos últimos anos e a necessidade de moderação da velocidade de circulaç
na continuidade de ações similares realizadas noutros trechos da EN106 entre Penafiel e 
Entre-os-Rios. 
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A afetação que se verifica dos dois imoveis é inevitável face ao término do projeto na 
EN106, como antes se enquadrou (Capitulo II – Antecedentes do Projeto

para o projeto (ver FIG. II. 6 no Capitulo II).  

qualquer estatuto de proteção, mas encontrando
definido para a Ligação a Rans no âmbito do Planta de Ordenamento 
integradas na área de proteção definida em PDM para a Vila Só, foram 

de análise por parte da IP à autarquia de Penafiel, a qual através de 
Comissão Municipal de Património Cultural e Paisagístico

localização do traçado (ver parecer no Anexo 2). 

com base nesta aceitação que se desenvolveu o Proj
apresentado no RECAPE de 2015, o qual se mantem. 

assim de forma a que apenas dois dos cinco imóveis do 
do Património dos Pobres fossem afetados e independentemente da 

descaraterização introduzida no bairro, de que se destacam anexos construídos sem 
qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e janelas em alumínio, 

ros elementos, o projeto englobou medidas minimizadoras detalhadas, 
correspondentes a registo para memoria futura das duas casas afetadas e a uma 
monotorização das restantes durante a construção.  

Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Patrimóni
que foi também contactada (ver parecer no 

ondo a esta afetação parcial, pelo reconhecimento do interesse público do IC35 e da 
sua imperiosa necessidade, solicita contudo também que as pedras de granito 
resultantes da demolição controlada das casas afetadas lhes sejam entregues, para que 

sar na construção das duas novas casas a realizar noutro local, com base na 
indeminização que receberá do processo expropriativo.  

Deste modo com as medidas de minimização que se encontram detalhadas no Relatório 
Anexo 5 do RECAPE e que corresponde ao registo, desenho 

iva dos dois edifícios afetados, assim como a monitorização e controle 
em obra dos dois imoveis mais próximos, será mantida a memória neste local 

mérico e os seus proprietários indemnizados de forma a poderem 
construir noutro local, duas casas em substituição destas e com os materiais exteriores 

ainda por último que a implantação da rotunda, no final da Ligação, 
cerca do km 30+400 da EN106 virá também eliminar as manobras de viragens à 
esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários no eixo principal da EN106, introduzindo 
uma melhoria significativa das condições de circulação atuais e com isso eliminando um 
ponto negro de elevada sinistralidade nesta via.  

A sua construção (e independentemente da implementação ou não da Ligação a Rans) 
seria por isso sempre realizada dados os problemas de segurança rodoviária registados 
nos últimos anos e a necessidade de moderação da velocidade de circulaç
na continuidade de ações similares realizadas noutros trechos da EN106 entre Penafiel e 
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e ao término do projeto na 
Antecedentes do Projeto), seguindo-se o 

encontrando-se no corredor 
Ordenamento do PDM e 

integradas na área de proteção definida em PDM para a Vila Só, foram todavia alvo de 
a IP à autarquia de Penafiel, a qual através de 

ural e Paisagístico, deu 

com base nesta aceitação que se desenvolveu o Projeto de Execução, 

de forma a que apenas dois dos cinco imóveis do bairro 
do Património dos Pobres fossem afetados e independentemente da 

bairro, de que se destacam anexos construídos sem 
qualquer planeamento e enquadramento e a introdução de portas e janelas em alumínio, 

medidas minimizadoras detalhadas, 
ria futura das duas casas afetadas e a uma 

Acresce também ainda referir que a entidade gestora deste Património dos Pobres 
Anexo 2), não se 

ondo a esta afetação parcial, pelo reconhecimento do interesse público do IC35 e da 
que as pedras de granito 

resultantes da demolição controlada das casas afetadas lhes sejam entregues, para que 
sar na construção das duas novas casas a realizar noutro local, com base na 

que se encontram detalhadas no Relatório 
E e que corresponde ao registo, desenho 

iva dos dois edifícios afetados, assim como a monitorização e controle 
neste local da obra 

os indemnizados de forma a poderem 
construir noutro local, duas casas em substituição destas e com os materiais exteriores 

ainda por último que a implantação da rotunda, no final da Ligação, 
virá também eliminar as manobras de viragens à 

esquerda potenciadoras de conflitos rodoviários no eixo principal da EN106, introduzindo 
uma melhoria significativa das condições de circulação atuais e com isso eliminando um 

A sua construção (e independentemente da implementação ou não da Ligação a Rans) 
seria por isso sempre realizada dados os problemas de segurança rodoviária registados 
nos últimos anos e a necessidade de moderação da velocidade de circulação nesta zona, 
na continuidade de ações similares realizadas noutros trechos da EN106 entre Penafiel e 
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Património Arqueológico 
 
MMCA.23 Antes da fase de P.E (antes, pois de apresentado o RECAPE), deve ser realizada a 
prospeção arqueológica sistemática da solução que vier a ser escolhida. Este trabalho de ser 
apresentado ao IPA sob a forma de Relatório, para análise e parecer. Caso se verifique a 
necessidade de implementar quaisquer medidas de minimização de carácter intrusivo (sondagens 
ou escavações arqueológicas), estas devem ser igualmente realizadas antes de apresentado o 
RECAPE, carecendo igualmente de aprovação por parte do IPA
 
O relatório patrimonial, que se apresenta no 
por base a pesquisa bibliográf
 
Relativamente à preconização de medidas de minimização de carácter intrusivo, no 
âmbito dos resultados obtidos através dos trabalhos arqueológicos, conforme poderá ser 
verificado no respetivo relatório
desta tipologia.  
 
 
 
MMCA.24 Deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas 
relacionadas com o projeto cujas localizações ainda não são conhecidas e onde se preveja que 
venham a existir ações que impliquem revolvimento dos solos (estaleiros, acessos, zonas de 
empréstimo e de depósito de terras)
 
As áreas concernentes à localização de estaleiros, emp
definidas pelo empreiteiro a quem for adjudicada a obra e median
proposto e a aprovar pela IP.
preconiza como medida de minimização a prospeção desses locais na fase 
início da obra, encontrando-
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, 
 
 
 
MMCA.25 As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências em 
risco de afetação pela solução escolhida, devem igualmente ser cumpridas
 
Esta medida já foi respondida através da informação constante na medida MMCA21
 
 
 
MMCA.26 O acompanhamento arqueológico de todas as ações relacionadas com o projeto que 
impliquem revolvimento de terras deve igualmente ser previsto e incluído no C.E
 

Esta medida encontra-se vertida nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
Encargos da Obra, Volume 4 
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Antes da fase de P.E (antes, pois de apresentado o RECAPE), deve ser realizada a 
ica sistemática da solução que vier a ser escolhida. Este trabalho de ser 

apresentado ao IPA sob a forma de Relatório, para análise e parecer. Caso se verifique a 
necessidade de implementar quaisquer medidas de minimização de carácter intrusivo (sondagens 
ou escavações arqueológicas), estas devem ser igualmente realizadas antes de apresentado o 
RECAPE, carecendo igualmente de aprovação por parte do IPA 

que se apresenta no Anexo 5 do RECAPE, foi elaborado, tendo 
bibliográfica e a prospeção arqueológica. 

Relativamente à preconização de medidas de minimização de carácter intrusivo, no 
âmbito dos resultados obtidos através dos trabalhos arqueológicos, conforme poderá ser 

no respetivo relatório, não são aplicáveis quaisquer medidas de minimização 

Deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas 
relacionadas com o projeto cujas localizações ainda não são conhecidas e onde se preveja que 

ções que impliquem revolvimento dos solos (estaleiros, acessos, zonas de 
empréstimo e de depósito de terras) 

áreas concernentes à localização de estaleiros, empréstimos e vazadouros serão 
definidas pelo empreiteiro a quem for adjudicada a obra e mediante o planeamento 
proposto e a aprovar pela IP. Assim, o Relatório Patrimonial do RECAPE 
preconiza como medida de minimização a prospeção desses locais na fase 

-se por isso também esta medida vertida nas Cláus
Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, Volume 4 do RECAPE

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências em 
risco de afetação pela solução escolhida, devem igualmente ser cumpridas 

da já foi respondida através da informação constante na medida MMCA21

O acompanhamento arqueológico de todas as ações relacionadas com o projeto que 
impliquem revolvimento de terras deve igualmente ser previsto e incluído no C.E 

se vertida nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
Volume 4 do RECAPE.  
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Antes da fase de P.E (antes, pois de apresentado o RECAPE), deve ser realizada a 
ica sistemática da solução que vier a ser escolhida. Este trabalho de ser 

apresentado ao IPA sob a forma de Relatório, para análise e parecer. Caso se verifique a 
necessidade de implementar quaisquer medidas de minimização de carácter intrusivo (sondagens 
ou escavações arqueológicas), estas devem ser igualmente realizadas antes de apresentado o 

foi elaborado, tendo 

Relativamente à preconização de medidas de minimização de carácter intrusivo, no 
âmbito dos resultados obtidos através dos trabalhos arqueológicos, conforme poderá ser 

licáveis quaisquer medidas de minimização 

Deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas 
relacionadas com o projeto cujas localizações ainda não são conhecidas e onde se preveja que 

ções que impliquem revolvimento dos solos (estaleiros, acessos, zonas de 

réstimos e vazadouros serão 
te o planeamento 

Relatório Patrimonial do RECAPE – Anexo 5) 
preconiza como medida de minimização a prospeção desses locais na fase prévia ao 

vertida nas Cláusulas 
do RECAPE.  

As medidas de minimização previstas no EIA, desde que aplicáveis a ocorrências em 

da já foi respondida através da informação constante na medida MMCA21. 

O acompanhamento arqueológico de todas as ações relacionadas com o projeto que 
 

se vertida nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de 
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Paisagem 
 
MMCA.27 Deve ser apresentado o Plano de Recuperação Paisagística, para a via, estaleiros e 
demais locais intervencionados
 
No Projeto de Integração Paisagística 
define o projeto de recuperação para a via, contempla também
assegurar que após o término da obra, o Empreiteiro assegure a recuperação da área 
afeta à obra através da ado
mesmos, bem como através da sua cobe
sementeira semelhante à preconizada para os taludes da via, de acordo com o proje
recuperação paisagística apresentado.
 
 
 

Aspetos Socioeconómicos
 
MMCA.28 Não interferir na malha urbana, a fim de evitar a perturbação do quotidiano das 
populações e a afetação das áreas agrícolas
 
A implantação de um novo projeto rodoviário acarreta sempre implicações no quotidiano 
das populações locais e alteraçõ
inevitáveis são no entanto passíveis de minimização dos seus impactes, pelo que 
projeto da Ligação do IC35 a Rans foi definido em projeto de execução, tendo em conta 
estas situações, conforme enquadramento e justificação feita no capítulo II do presente 
RECAPE, relativo aos Antecedentes do projeto e para onde se remete.
 
Para a fase de construção, foi
forma a determinar constrangimentos
desvios provisórios propostos e que fazem parte do P10.1 
Tráfego.  
 
Acresce referir que no âmbito da execução da obra, prevê
à mesma seja efetuada prio
causado por este tipo de empreendimentos. 
 

Tendo igualmente em consideração a minimização da perturbação nas principais vias de 
circulação, interferidas na fase de construção, será garantido o aces
edificações, parcelas e vias, através de restabelecimentos provisórios (que deverão 
preferencialmente ocorrer através de caminhos e vias já existentes) até á conclusão dos 
definitivos, recorrendo-se a desvios devidamente sinalizados.
 
Com estas medidas pretende
sejam o menos incomodativas possível, sendo que, no decurso dos trabalhos, ainda se 
verifique a necessidade de promover a criação de mais acessos provisórios, será nessa 
altura elaborado um procedimento específico, a ser apresentado atempadamente ao 
Dono de Obra, e que fará parte do 
de Segurança e Saúde da Obra.
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Deve ser apresentado o Plano de Recuperação Paisagística, para a via, estaleiros e 
demais locais intervencionados 

de Integração Paisagística que constitui o Volume 5 do RECAPE e que 
define o projeto de recuperação para a via, contempla também a necessidade de 
assegurar que após o término da obra, o Empreiteiro assegure a recuperação da área 
afeta à obra através da adoção de medidas de descompactação e de arejamento dos 
mesmos, bem como através da sua cobertura com terra vegetal, seguida de uma 

semelhante à preconizada para os taludes da via, de acordo com o proje
recuperação paisagística apresentado. 

Aspetos Socioeconómicos 

Não interferir na malha urbana, a fim de evitar a perturbação do quotidiano das 
populações e a afetação das áreas agrícolas 

A implantação de um novo projeto rodoviário acarreta sempre implicações no quotidiano 
ões locais e alterações ao nível da ocupação do solo.

inevitáveis são no entanto passíveis de minimização dos seus impactes, pelo que 
projeto da Ligação do IC35 a Rans foi definido em projeto de execução, tendo em conta 

rme enquadramento e justificação feita no capítulo II do presente 
RECAPE, relativo aos Antecedentes do projeto e para onde se remete.

Para a fase de construção, foi efetuado um planeamento da execução dos trabalhos, por 
forma a determinar constrangimentos relacionados com a rede viária local, bem como os 
desvios provisórios propostos e que fazem parte do P10.1 – Desvios Provisórios de 

Acresce referir que no âmbito da execução da obra, prevê-se que a circulação e acesso 
à mesma seja efetuada prioritariamente em linha, por forma a minimizar o transtorno 
causado por este tipo de empreendimentos.  

Tendo igualmente em consideração a minimização da perturbação nas principais vias de 
circulação, interferidas na fase de construção, será garantido o aces
edificações, parcelas e vias, através de restabelecimentos provisórios (que deverão 
preferencialmente ocorrer através de caminhos e vias já existentes) até á conclusão dos 

se a desvios devidamente sinalizados. 

as medidas pretende-se que as interferências, inevitáveis, na malha urbana, 
sejam o menos incomodativas possível, sendo que, no decurso dos trabalhos, ainda se 
verifique a necessidade de promover a criação de mais acessos provisórios, será nessa 

borado um procedimento específico, a ser apresentado atempadamente ao 
Dono de Obra, e que fará parte do Plano de Sinalização Temporário, a inserir no Plano 
de Segurança e Saúde da Obra. 
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Deve ser apresentado o Plano de Recuperação Paisagística, para a via, estaleiros e 

do RECAPE e que 
a necessidade de 

assegurar que após o término da obra, o Empreiteiro assegure a recuperação da área 
ção de medidas de descompactação e de arejamento dos 

, seguida de uma 
semelhante à preconizada para os taludes da via, de acordo com o projeto de 

Não interferir na malha urbana, a fim de evitar a perturbação do quotidiano das 

A implantação de um novo projeto rodoviário acarreta sempre implicações no quotidiano 
es ao nível da ocupação do solo. Sendo estas 

inevitáveis são no entanto passíveis de minimização dos seus impactes, pelo que o 
projeto da Ligação do IC35 a Rans foi definido em projeto de execução, tendo em conta 

rme enquadramento e justificação feita no capítulo II do presente 
RECAPE, relativo aos Antecedentes do projeto e para onde se remete. 

efetuado um planeamento da execução dos trabalhos, por 
relacionados com a rede viária local, bem como os 

Desvios Provisórios de 

se que a circulação e acesso 
ritariamente em linha, por forma a minimizar o transtorno 

Tendo igualmente em consideração a minimização da perturbação nas principais vias de 
circulação, interferidas na fase de construção, será garantido o acesso a todas as 
edificações, parcelas e vias, através de restabelecimentos provisórios (que deverão 
preferencialmente ocorrer através de caminhos e vias já existentes) até á conclusão dos 

se que as interferências, inevitáveis, na malha urbana, 
sejam o menos incomodativas possível, sendo que, no decurso dos trabalhos, ainda se 
verifique a necessidade de promover a criação de mais acessos provisórios, será nessa 

borado um procedimento específico, a ser apresentado atempadamente ao 
, a inserir no Plano 
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MMCA.29 Interditar a localização de estaleiros e áreas de emprést
 
Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no 
Cláusulas Ambientais Integradas
relativa às Condicionantes à Implantação de Estaleiros e Estrutur
aí se apresenta, identifica as áreas com condicionantes legais
localização deste tipo de infraestruturas.
 
 
 
MMCA.30 Deve ser elaborado e apresentado um Plano de Gestão de Risco para a exploração da 
via que contemple: 
 

1. Os sismos base de projeto relativamente às obras de arte cujos critérios de 
dimensionamento devem seguir o estado

2. As cheias denominadas como flash flood, como recomendadas pela comissão europeia, e 
o dimensionamento tanto das estruturas como
considerando situações de falha e de não falha;

3. Os métodos de análise para predizer os perigos potenciais e riscos ambientais de falha de 
drenagem com respetiva cenarização;

4. A informação base sobre o previsível comporta
flood; 

5. Os potenciais acidentes associados a incêndios florestais e indicação das respetivas 
saídas de emergência do IC35, a nível de projeto;

6. O tempo previsível como resposta às possíveis deficiências da via, de form
segurança da mesma; 

7. Os tipos de mercadorias perigosas mais prováveis, e respetivos cenários de acidentes, 
acidentes postulados, e análise de impactes potenciais para elaboração do Plano de 
Emergência; 

8. Identificação dos pontos mais críticos, 
escoamento das águas superficiais e subterrâneas, e respetiva apresentação justificativa 
do seu dimensionamento;

9. Medidas para assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e escoamento 
das águas superficiais e 

 
Ponto 1 – A mitigação dos riscos associados aos sismos sobre as obras de arte é 
realizado através da contabilização da ação sísmica no seu dimensionamento e 
verificações de segurança regulamentares. A ação sísmica a aplicar sobre as obras é 
quantificada através de espectros de resposta, obtidos segundo as normas NP EN1998
e respetivo Anexo Nacional e EN1998

A Classe de Importância assumida para todas as obras é a classe II, correspondente à 
Classe de Importância Média. De referir que, de
sísmica para o território português, todas as obras localizam
sismicidade, pelo que a norma NP EN1998
necessitem de garantir as verificações de 
energia.  
 
  

 

IC35 – Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106
RECAPE – Volume 2 

Interditar a localização de estaleiros e áreas de empréstimo e/ou deposição de terras

Esta medida constitui uma das preocupações contemplada no Volume 4 
Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos de Obra, sendo que a carta 

Condicionantes à Implantação de Estaleiros e Estruturas de Apoio à Obra, que 
esenta, identifica as áreas com condicionantes legais que não permitem a 
o deste tipo de infraestruturas. 

Deve ser elaborado e apresentado um Plano de Gestão de Risco para a exploração da 

Os sismos base de projeto relativamente às obras de arte cujos critérios de 
dimensionamento devem seguir o estado-da-arte; 
As cheias denominadas como flash flood, como recomendadas pela comissão europeia, e 
o dimensionamento tanto das estruturas como dos sistemas de drenagem das águas, 
considerando situações de falha e de não falha; 
Os métodos de análise para predizer os perigos potenciais e riscos ambientais de falha de 
drenagem com respetiva cenarização; 
A informação base sobre o previsível comportamento das obras de arte face a um flash 

Os potenciais acidentes associados a incêndios florestais e indicação das respetivas 
saídas de emergência do IC35, a nível de projeto; 
O tempo previsível como resposta às possíveis deficiências da via, de form

Os tipos de mercadorias perigosas mais prováveis, e respetivos cenários de acidentes, 
acidentes postulados, e análise de impactes potenciais para elaboração do Plano de 

Identificação dos pontos mais críticos, em termos dos sistemas de drenagem e 
escoamento das águas superficiais e subterrâneas, e respetiva apresentação justificativa 
do seu dimensionamento; 
Medidas para assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e escoamento 

subterrâneas 

A mitigação dos riscos associados aos sismos sobre as obras de arte é 
realizado através da contabilização da ação sísmica no seu dimensionamento e 
verificações de segurança regulamentares. A ação sísmica a aplicar sobre as obras é 

uantificada através de espectros de resposta, obtidos segundo as normas NP EN1998
e respetivo Anexo Nacional e EN1998-2.  

A Classe de Importância assumida para todas as obras é a classe II, correspondente à 
Classe de Importância Média. De referir que, de acordo com o zonamento da intensidade 
sísmica para o território português, todas as obras localizam-se em zonas de muito baixa 
sismicidade, pelo que a norma NP EN1998-1-1 não obriga a que os elementos estruturais 
necessitem de garantir as verificações de capacity design, com vista à dissipação de 
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imo e/ou deposição de terras 

Volume 4 do RECAPE – 
sendo que a carta 

as de Apoio à Obra, que 
que não permitem a 

Deve ser elaborado e apresentado um Plano de Gestão de Risco para a exploração da 

Os sismos base de projeto relativamente às obras de arte cujos critérios de 

As cheias denominadas como flash flood, como recomendadas pela comissão europeia, e 
dos sistemas de drenagem das águas, 

Os métodos de análise para predizer os perigos potenciais e riscos ambientais de falha de 

mento das obras de arte face a um flash 

Os potenciais acidentes associados a incêndios florestais e indicação das respetivas 

O tempo previsível como resposta às possíveis deficiências da via, de forma a garantir a 

Os tipos de mercadorias perigosas mais prováveis, e respetivos cenários de acidentes, 
acidentes postulados, e análise de impactes potenciais para elaboração do Plano de 

em termos dos sistemas de drenagem e 
escoamento das águas superficiais e subterrâneas, e respetiva apresentação justificativa 

Medidas para assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e escoamento 

A mitigação dos riscos associados aos sismos sobre as obras de arte é 
realizado através da contabilização da ação sísmica no seu dimensionamento e 
verificações de segurança regulamentares. A ação sísmica a aplicar sobre as obras é 

uantificada através de espectros de resposta, obtidos segundo as normas NP EN1998-1 

A Classe de Importância assumida para todas as obras é a classe II, correspondente à 
acordo com o zonamento da intensidade 

se em zonas de muito baixa 
1 não obriga a que os elementos estruturais 

, com vista à dissipação de 
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Ponto 2 – Relativamente à ocorrência de uma cheia rápida (
que, a drenagem transversal foi dimensionada para um período de retorno de 100 anos e 
a drenagem longitudinal da
pontos baixos da rasante. Nas obras de arte, os 
com descarga direta para a plataforma inferior, em ambos os lados da plataforma, e regra 
geral estão localizados sob
distanciados mais de 30 m entre si. Por outro lado, verifica
baixos das rasantes das obras de arte localizam
sumidouros, assegurando-
plataforma do tabuleiro.  
 
 
Ponto 3 – No projeto de drenagem foram estudadas e definidas as soluções hidráulicas e 
hidrológicas adequadas para salvaguardar um adequado restabelecimento das linhas de 
água intersetadas pela implantação da via, tendo sido aplicados os critérios de 
dimensionamento usualmente utilizados no dimensionamento deste tipo de 
infraestruturas, pelo que não se perspetiva que venham a ocorrer situações 
problemáticas nesta área. 

No entanto, caso venha a ocorrer algumas situações de falha ou colapso de algum órgão 
de drenagem serão acionados os meios descritos a seguir no ponto 6, ou seja, caso 
necessário poderá ser acionado o correspondente ao Plano de Emergência solicitado na 
resposta à medida MMCA.31.
 
 
Ponto 4 – Já respondido no ponto 2.
 
 
Ponto 5 – Atendendo à redução da extensão e diminuição das características 
geométricas da estrada a construir, importa salientar que o traçado do IC35, agora 
desenvolvido numa extensão de 1475 metros
1,6 km, abrange apenas interseções de 
existindo qualquer afetação de estradas/caminhos de natureza florestal. Acresce ainda 
que, da avaliação à tipologia e uso do solo atravessado pelo 
(EN15) / Nó de Rans (ligação à EN106)”, a implem
se aplica à nova infraestrutura rodoviária a construir.
 
 
Ponto 6 – O traçado desenvolvido em projeto de execução tem por base um conjunto de 
disposições normativas cujos princípios básicos permitem não só a uniformidade dos 
parâmetros geométricos como transmite aos condutores a categoria de estrada em que 
se encontra, garantindo adequado comportamento dos condutores. A finalidade dos 
princípios de dimensionamento do traçado permite aos condutores aperceberem
atempadamente da existência de um perigo potencial e atuarem convenientemente de 
modo a evitá-lo. 

No âmbito da conservação da rede rodoviária nacional incluem
carácter urgente e intervenções de caráter corrente e preventivo, cabendo às brigadas de 
intervenção, da responsabilidade da concessionária da rede rodoviária, a atuação 
aquando do registo de ocorrências/deficiências da via assegurando as condições de 
circulação em segurança. 

  

Penafiel (EN15). Nó de Rans / Ligação à EN106 
Base 

Relativamente à ocorrência de uma cheia rápida (flash flood
que, a drenagem transversal foi dimensionada para um período de retorno de 100 anos e 
a drenagem longitudinal da via assegura a descarga no solo ou linhas de água nos 
pontos baixos da rasante. Nas obras de arte, os tabuleiros são dotados de sumidouros 
com descarga direta para a plataforma inferior, em ambos os lados da plataforma, e regra 
geral estão localizados sobre os alinhamentos de pilares e encontros e nunca 

m entre si. Por outro lado, verifica-se também que os pontos 
baixos das rasantes das obras de arte localizam-se sempre na proximidade dos 

-se desta forma assegurar a constante e eficaz drenagem da 

No projeto de drenagem foram estudadas e definidas as soluções hidráulicas e 
hidrológicas adequadas para salvaguardar um adequado restabelecimento das linhas de 

ela implantação da via, tendo sido aplicados os critérios de 
dimensionamento usualmente utilizados no dimensionamento deste tipo de 
infraestruturas, pelo que não se perspetiva que venham a ocorrer situações 

a ocorrer algumas situações de falha ou colapso de algum órgão 
de drenagem serão acionados os meios descritos a seguir no ponto 6, ou seja, caso 
necessário poderá ser acionado o correspondente ao Plano de Emergência solicitado na 
resposta à medida MMCA.31. 

Já respondido no ponto 2. 

Atendendo à redução da extensão e diminuição das características 
geométricas da estrada a construir, importa salientar que o traçado do IC35, agora 
desenvolvido numa extensão de 1475 metros e a sua Ligação a Rans numa extensão de 

, abrange apenas interseções de nível com estradas nacionais
existindo qualquer afetação de estradas/caminhos de natureza florestal. Acresce ainda 
que, da avaliação à tipologia e uso do solo atravessado pelo lanço do “IC35 
(EN15) / Nó de Rans (ligação à EN106)”, a implementação de saídas de emergência
se aplica à nova infraestrutura rodoviária a construir. 

O traçado desenvolvido em projeto de execução tem por base um conjunto de 
osições normativas cujos princípios básicos permitem não só a uniformidade dos 

como transmite aos condutores a categoria de estrada em que 
se encontra, garantindo adequado comportamento dos condutores. A finalidade dos 

dimensionamento do traçado permite aos condutores aperceberem
atempadamente da existência de um perigo potencial e atuarem convenientemente de 

No âmbito da conservação da rede rodoviária nacional incluem-se intervenções de 
nte e intervenções de caráter corrente e preventivo, cabendo às brigadas de 

intervenção, da responsabilidade da concessionária da rede rodoviária, a atuação 
aquando do registo de ocorrências/deficiências da via assegurando as condições de 
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flash flood) há a salientar 
que, a drenagem transversal foi dimensionada para um período de retorno de 100 anos e 

via assegura a descarga no solo ou linhas de água nos 
tabuleiros são dotados de sumidouros 

com descarga direta para a plataforma inferior, em ambos os lados da plataforma, e regra 
re os alinhamentos de pilares e encontros e nunca 

se também que os pontos 
se sempre na proximidade dos 

urar a constante e eficaz drenagem da 

No projeto de drenagem foram estudadas e definidas as soluções hidráulicas e 
hidrológicas adequadas para salvaguardar um adequado restabelecimento das linhas de 

ela implantação da via, tendo sido aplicados os critérios de 
dimensionamento usualmente utilizados no dimensionamento deste tipo de 
infraestruturas, pelo que não se perspetiva que venham a ocorrer situações 

a ocorrer algumas situações de falha ou colapso de algum órgão 
de drenagem serão acionados os meios descritos a seguir no ponto 6, ou seja, caso 
necessário poderá ser acionado o correspondente ao Plano de Emergência solicitado na 

Atendendo à redução da extensão e diminuição das características 
geométricas da estrada a construir, importa salientar que o traçado do IC35, agora 

a Rans numa extensão de 
com estradas nacionais e municipais não 

existindo qualquer afetação de estradas/caminhos de natureza florestal. Acresce ainda 
lanço do “IC35 – Penafiel 

entação de saídas de emergência não 

O traçado desenvolvido em projeto de execução tem por base um conjunto de 
osições normativas cujos princípios básicos permitem não só a uniformidade dos 

como transmite aos condutores a categoria de estrada em que 
se encontra, garantindo adequado comportamento dos condutores. A finalidade dos 

dimensionamento do traçado permite aos condutores aperceberem-se 
atempadamente da existência de um perigo potencial e atuarem convenientemente de 

se intervenções de 
nte e intervenções de caráter corrente e preventivo, cabendo às brigadas de 

intervenção, da responsabilidade da concessionária da rede rodoviária, a atuação 
aquando do registo de ocorrências/deficiências da via assegurando as condições de 
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Outras medidas, atribuídas às unidades móveis de inspeção e apoio, permitem ainda 
assegurar as condições de segurança da via e da zona da estrada, proceder ao 
policiamento da rede, apoio a condutores e à circulação em geral, entre outras atividad
de proximidade da rede. 
 
 
 
Ponto 7 – Como já foi referido no ponto 6, no âmbito da responsabilidade da 
concessionária da rede rodoviária (neste caso para o IC35, a concessionária é a
cabe às brigadas de intervenção a atuação de carácter urgente no 
ocorrências/deficiências da via, assegurando as condições de circulação. No entanto, 
estas brigadas não se encontram preparadas para dar resposta 
cenários de acidentes com mercadorias perigosas que circulam correntemente n
estradas portuguesas. 

Para compensar esse facto, a IP
Portuguesa dos Bombeiros Portugueses, por forma a responder a esse tipo de situação, 
sendo aplicável a situações de acidentes na via com potencial de im
negativo no meio ambiente. 

Neste documento encontram
intervenientes internos e externos, e  os cenários de atuação.

Para os cenários de atuação, encontram

 
• Lavagem/Limpeza de Pavimento, substancia 

• Lavagem/Limpeza de Pavimento, materiais perigosos: Clª3ª

• Remoção de obstáculos

• Remoção de obstáculos

Clª3ª-2b) 

 
 
Ponto 8 – Em termos dos sistemas de drenagem e escoamento das águas superficiais e 
subterrâneas, no âmbito do projeto de execução em avaliação não foram identificados 
pontos críticos, conforme análise
 
 
Ponto 9 – Os sistemas de drenagem da via em avaliação serão objeto de manutenção e 
conservação, no âmbito das atividades de conservação corrente, que se realizam em 
toda a rede rodoviária que se e
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Outras medidas, atribuídas às unidades móveis de inspeção e apoio, permitem ainda 
condições de segurança da via e da zona da estrada, proceder ao 

policiamento da rede, apoio a condutores e à circulação em geral, entre outras atividad

Como já foi referido no ponto 6, no âmbito da responsabilidade da 
concessionária da rede rodoviária (neste caso para o IC35, a concessionária é a
cabe às brigadas de intervenção a atuação de carácter urgente no 
ocorrências/deficiências da via, assegurando as condições de circulação. No entanto, 
estas brigadas não se encontram preparadas para dar resposta em termos de 
cenários de acidentes com mercadorias perigosas que circulam correntemente n

compensar esse facto, a IP elaborou um protocolo de cooperação com a Liga 
Portuguesa dos Bombeiros Portugueses, por forma a responder a esse tipo de situação, 
sendo aplicável a situações de acidentes na via com potencial de im

-se definidos os objetivos desse protocolo, assim como os 
intervenientes internos e externos, e  os cenários de atuação. 

Para os cenários de atuação, encontram-se previstos na generalidade: 

Limpeza de Pavimento, substancia líquida ou solida: Clª3ª

Limpeza de Pavimento, materiais perigosos: Clª3ª-1b) 

Remoção de obstáculos\detritos, por queda de cargas: Clª3ª-2a) 

Remoção de obstáculos\detritos, por queda de árvores\resí

Em termos dos sistemas de drenagem e escoamento das águas superficiais e 
subterrâneas, no âmbito do projeto de execução em avaliação não foram identificados 

, conforme análise já feita na resposta às Medidas MMCA.5 e MMCA.6.

Os sistemas de drenagem da via em avaliação serão objeto de manutenção e 
conservação, no âmbito das atividades de conservação corrente, que se realizam em 
toda a rede rodoviária que se encontra sob jurisdição da IP. 
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Outras medidas, atribuídas às unidades móveis de inspeção e apoio, permitem ainda 
condições de segurança da via e da zona da estrada, proceder ao 

policiamento da rede, apoio a condutores e à circulação em geral, entre outras atividades 

Como já foi referido no ponto 6, no âmbito da responsabilidade da 
concessionária da rede rodoviária (neste caso para o IC35, a concessionária é a IP), 
cabe às brigadas de intervenção a atuação de carácter urgente no registo de 
ocorrências/deficiências da via, assegurando as condições de circulação. No entanto, 

em termos de possíveis 
cenários de acidentes com mercadorias perigosas que circulam correntemente nas 

elaborou um protocolo de cooperação com a Liga 
Portuguesa dos Bombeiros Portugueses, por forma a responder a esse tipo de situação, 

pacte ambiental 

se definidos os objetivos desse protocolo, assim como os 

ou solida: Clª3ª-1a) 

resíduos lenhosos:  

Em termos dos sistemas de drenagem e escoamento das águas superficiais e 
subterrâneas, no âmbito do projeto de execução em avaliação não foram identificados 

as MMCA.5 e MMCA.6.. 

Os sistemas de drenagem da via em avaliação serão objeto de manutenção e 
conservação, no âmbito das atividades de conservação corrente, que se realizam em 
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MMCA.31 Deve ser apresentado o Plano de Emergência para os aspetos mais relevantes, sobre 
defesa ambiental, de saúde e segurança pública, depois de identificados os potenciais cenários 
relativos a acidentes e respetivos impactes potenciais
 
No seguimento do exposto nos pontos anteriores, constantes da medida MMCA.30, 
considera-se que não deverá ser efetuado qualquer Plano de Emergência a aplicar ao 
IC35, uma vez que os protocolos de segurança e emergência que são aplicáveis em 
todas as estradas concessionadas
exceção, salvaguardam a resposta a potenciais cenários e respetivos impactes 
potenciais, no caso de situações de acidentes na via com potencial de impacte ambiental 
negativo no meio ambiente, saúde e segura
 
 
 
MMCA.32 Deve ser demonstrada a aplicabilidade dos Princípios Base de Segurança para Vias, 
nomeadamente: 
 

1. GAME (Globalement Au Moins Équivalent), isto é, a segurança do IC35 vai ser 
equivalente a qualquer das restantes vias suas homólogas;

2. ALARP (As Low As Reasonably Practicable), isto é, os níveis de risco de acidente 
encontram-se na gama de risco internacionalmente aceitável

 
A mitigação do risco e das consequências de acidente na infraestrutura rodoviária estão 
contempladas no cumprimento 
para o dimensionamento do traçado cuja conceção da infraestrutura rodoviária é 
orientada segundo a tipologia da estrada em articulação com os principais 
condicionamentos nomeadamente geométricos, geotécnic
 
O projeto em análise caracteriza
Plano Rodoviário Nacional. A concretização do IC35 entre a EN15 (Penafiel) e a EN106 
(Rans) não integra nem interfere com a rede rodov
 
Neste sentido, ao abrigo do Decreto
regime jurídico para a definição e aplicação de procedimentos relativamente a auditorias 
de segurança (ASR), não se afigura a obrigatoriedade de execuçã
segurança rodoviária na fase de projeto de execução.
 
 
Planos de Monitorização Propostos no EIA e aceites pela CA

-Programa de Monitorização do Teor de Poluentes nas Águas Superficiais e Subterrâneas

-Qualidade do Ar 

-Ambiente Sonoro 

-Sistemas Ecológicos 

-Património 

 
No Volume 3 do RECAPE 
monitorização relativos aos 
Ecológicos e Ambiente Sonoro
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Deve ser apresentado o Plano de Emergência para os aspetos mais relevantes, sobre 
defesa ambiental, de saúde e segurança pública, depois de identificados os potenciais cenários 
relativos a acidentes e respetivos impactes potenciais 

exposto nos pontos anteriores, constantes da medida MMCA.30, 
se que não deverá ser efetuado qualquer Plano de Emergência a aplicar ao 

IC35, uma vez que os protocolos de segurança e emergência que são aplicáveis em 
todas as estradas concessionadas à IP, e das quais o IC35 não terá um carácter de 
exceção, salvaguardam a resposta a potenciais cenários e respetivos impactes 
potenciais, no caso de situações de acidentes na via com potencial de impacte ambiental 
negativo no meio ambiente, saúde e segurança pública. 

Deve ser demonstrada a aplicabilidade dos Princípios Base de Segurança para Vias, 

GAME (Globalement Au Moins Équivalent), isto é, a segurança do IC35 vai ser 
equivalente a qualquer das restantes vias suas homólogas; 

LARP (As Low As Reasonably Practicable), isto é, os níveis de risco de acidente 
se na gama de risco internacionalmente aceitável 

A mitigação do risco e das consequências de acidente na infraestrutura rodoviária estão 
contempladas no cumprimento das disposições normativas que constituem uma base 
para o dimensionamento do traçado cuja conceção da infraestrutura rodoviária é 
orientada segundo a tipologia da estrada em articulação com os principais 
condicionamentos nomeadamente geométricos, geotécnicos, topográficos, entre outros.

caracteriza-se como uma nova infraestrutura rodoviária integrada no 
Plano Rodoviário Nacional. A concretização do IC35 entre a EN15 (Penafiel) e a EN106 
(Rans) não integra nem interfere com a rede rodoviária transeuropeia. 

Neste sentido, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 122/2014 de 11 de agosto que define o 
regime jurídico para a definição e aplicação de procedimentos relativamente a auditorias 
de segurança (ASR), não se afigura a obrigatoriedade de execuçã
segurança rodoviária na fase de projeto de execução. 

Planos de Monitorização Propostos no EIA e aceites pela CA 

Programa de Monitorização do Teor de Poluentes nas Águas Superficiais e Subterrâneas

do RECAPE – Plano Geral de Monitorização, constam os planos de 
monitorização relativos aos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, Sistemas 
Ecológicos e Ambiente Sonoro. 
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Deve ser apresentado o Plano de Emergência para os aspetos mais relevantes, sobre 
defesa ambiental, de saúde e segurança pública, depois de identificados os potenciais cenários 

exposto nos pontos anteriores, constantes da medida MMCA.30, 
se que não deverá ser efetuado qualquer Plano de Emergência a aplicar ao 

IC35, uma vez que os protocolos de segurança e emergência que são aplicáveis em 
, e das quais o IC35 não terá um carácter de 

exceção, salvaguardam a resposta a potenciais cenários e respetivos impactes 
potenciais, no caso de situações de acidentes na via com potencial de impacte ambiental 

Deve ser demonstrada a aplicabilidade dos Princípios Base de Segurança para Vias, 

GAME (Globalement Au Moins Équivalent), isto é, a segurança do IC35 vai ser 

LARP (As Low As Reasonably Practicable), isto é, os níveis de risco de acidente 

A mitigação do risco e das consequências de acidente na infraestrutura rodoviária estão 
das disposições normativas que constituem uma base 

para o dimensionamento do traçado cuja conceção da infraestrutura rodoviária é 
orientada segundo a tipologia da estrada em articulação com os principais 

os, topográficos, entre outros. 

se como uma nova infraestrutura rodoviária integrada no 
Plano Rodoviário Nacional. A concretização do IC35 entre a EN15 (Penafiel) e a EN106 

Lei n.º 122/2014 de 11 de agosto que define o 
regime jurídico para a definição e aplicação de procedimentos relativamente a auditorias 
de segurança (ASR), não se afigura a obrigatoriedade de execução de auditoria de 

Programa de Monitorização do Teor de Poluentes nas Águas Superficiais e Subterrâneas 

Plano Geral de Monitorização, constam os planos de 
Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, Sistemas 
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Relativamente ao Património Cultu
Patrimonial elaborado, e que consta do 
objetiva e sintetizada a monitorização de 
– Património dos Pobres; n.º 6 
 
Desta forma, considera-se que 
encontra-se incluído no Relatório Patrimonial, não sendo elaborado mais nenhum 
documento complementar.   
 
No que concerne à Qualidade do Ar
implementação do projeto em avaliação não se registarão alterações significativas na 
qualidade do ar na área envolvente do traçado. Perspetiva
tenderá a manter-se ao longo dos anos, atendendo a que, de acordo com as previsões 
efetuadas para os valores de tráfego, este aumentará de forma muito ligeira e gradual ao 
longo da vida útil do projeto.
implementação do projeto não induzirá alterações negativas com significado, quer na 
qualidade do ar da região envolvente, quer mais localmente junto à nova via, pelo que 
não foi preconizada a monitorização da qualidade do ar. 
 
 
Planos de Monitorização Propostos pela CA

- Qualidade do Ar 

- Ambiente Sonoro 

- Recursos Hídricos 

 
No que se refere ao Ambiente Sonoro e aos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos os respetivos Planos de Monitorização a implementar nas fases de pré
construção, construção e exploração da via encon
RECAPE – Plano Geral de Monitorização.
 
No que se refere à Qualidade do Ar foi d
se que o mesmo não se justifica face aos resultados das simulações de impactes 
efetuada que não regista qualquer violação dos limites legais até ao ano horizonte do 
projeto. 
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Património Cultural considerou-se que o proposto no Relatório 
Patrimonial elaborado, e que consta do Anexo 5 do RECAPE, define de forma correta, 
objetiva e sintetizada a monitorização de 4 ocorrências patrimoniais: n.º 2 

6 - Quinta do Agrelo e n.º 10 - Caminho Velho.

se que o Plano de Monitorização relativo ao Património Cultural 
se incluído no Relatório Patrimonial, não sendo elaborado mais nenhum 

alidade do Ar, face à análise efetuada, perspetiva
implementação do projeto em avaliação não se registarão alterações significativas na 
qualidade do ar na área envolvente do traçado. Perspetiva-se ainda que esta situação 

longo dos anos, atendendo a que, de acordo com as previsões 
efetuadas para os valores de tráfego, este aumentará de forma muito ligeira e gradual ao 
longo da vida útil do projeto. Conclui-se assim que, em termos de qualidade do ar, a 

eto não induzirá alterações negativas com significado, quer na 
qualidade do ar da região envolvente, quer mais localmente junto à nova via, pelo que 
não foi preconizada a monitorização da qualidade do ar.  

Planos de Monitorização Propostos pela CA 

No que se refere ao Ambiente Sonoro e aos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos os respetivos Planos de Monitorização a implementar nas fases de pré
construção, construção e exploração da via encontram-se explicitados no 

Plano Geral de Monitorização. 

No que se refere à Qualidade do Ar foi dada resposta na medida anterior, considerando
se que o mesmo não se justifica face aos resultados das simulações de impactes 

o regista qualquer violação dos limites legais até ao ano horizonte do 
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se que o proposto no Relatório 
do RECAPE, define de forma correta, 

2 – Vila Só; n.º 3 
Caminho Velho. 

Plano de Monitorização relativo ao Património Cultural 
se incluído no Relatório Patrimonial, não sendo elaborado mais nenhum 

, face à análise efetuada, perspetiva-se que com a 
implementação do projeto em avaliação não se registarão alterações significativas na 

se ainda que esta situação 
longo dos anos, atendendo a que, de acordo com as previsões 

efetuadas para os valores de tráfego, este aumentará de forma muito ligeira e gradual ao 
se assim que, em termos de qualidade do ar, a 

eto não induzirá alterações negativas com significado, quer na 
qualidade do ar da região envolvente, quer mais localmente junto à nova via, pelo que 

No que se refere ao Ambiente Sonoro e aos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos os respetivos Planos de Monitorização a implementar nas fases de pré-

se explicitados no Volume 3 do 

ada resposta na medida anterior, considerando-
se que o mesmo não se justifica face aos resultados das simulações de impactes 

o regista qualquer violação dos limites legais até ao ano horizonte do 
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A Ligação do IC35 à EN106, em Rans, 
implementação do 1º troço do IC35 entre Penafiel e Rans e sem a qua
que pretende constituir uma alternativa ao troço mais congestionado da EN106, nã
possível de funcionar. 
 
Em face deste faseamento 
ainda só com o trecho entre Penafiel e Rans,
EN106, em Rans, terá um volume
em estudo prévio, pelo que o projeto d
alterou o término da Ligação, diretamente para a EN10
para a receção deste volume de trafego e onde a sua inserção se fará
rotunda que articulando a nova via, fará também a eliminação do cruzamento ai existente, 
sinalizado como ponto de elevada 
permitirá a melhoria da segurança de circulação
 
Assim, desta alteração necessária, do fim da Ligação para uma via de maior capacidade, 
ao invés de numa estrada municipal 
que por sua vez termina no referido cruzamento da EN106 com elevada 
resultou também a alteração do traçado
extensão se posicionará ligeiramente mais
 
Caso se mantivesse a solução aprovada em fase de estudo prévio, com ligação direta na 
EM589-1, haveria assim um acréscimo muito significativo no volume de tráfego nesta via 
municipal que funciona atualmente como arruamento urbano, induzindo uma depreciação 
significativa dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa interseção, 
quer na própria via municipal atendendo ao seu modesto perfil transversal. Esta situação 
induziria ainda a problemas de qualidade de vida da envolvente urbana e incumprimento 
da legislação de ruído de difícil, ou senão mesmo de impossível, resolução em termos 
técnicos, dada a proximidade dos recetores sensíveis.
 
O traçado do projeto de execução 
Câmara de Penafiel consider
consta da sua Planta de Ordenamento, por estabelecer a ligação direta à via da rede 
viária local de maior interesse para a distribuição do trafego e dinâmicas de ocupação do 
território, atuais e previstas. De fac
que consta por isso apenas 
foi desenvolvido numa outra realidade. 
 
A Câmara de Penafiel e para além de não concordar também com o fim da Ligação 
via que é atualmente um arruamento urbano, considera que o término da Ligação a Rans 
deve ocorrer numa nova rotunda na EN106, no local que a IP também considera o 
adequado para vir a substituir um cruzamento com elevada sinistralidade, e com isso 
poder vir ainda a servir a Zona Empresarial e Industrial de Galegos que a Câmara propõe 
a poente da EN106 e cuja implantação efetiva em muito dependerá da desejável 
articulação da Ligação do IC35 nesta zona da EN106. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

Ligação do IC35 à EN106, em Rans, trata-se de uma ligação imprescindível à 
implementação do 1º troço do IC35 entre Penafiel e Rans e sem a qua
que pretende constituir uma alternativa ao troço mais congestionado da EN106, nã

faseamento assumido pela IP para o IC35, numa primeira fase apenas 
ainda só com o trecho entre Penafiel e Rans, a circulação de trafego na 

um volume de tráfego 10 vezes superior ao anteriormente previsto 
em estudo prévio, pelo que o projeto de execução antes apresentado e que se mantem
alterou o término da Ligação, diretamente para a EN106, via com capacidade adequada 

volume de trafego e onde a sua inserção se fará
rotunda que articulando a nova via, fará também a eliminação do cruzamento ai existente, 

como ponto de elevada sinistralidade e em que a intervenção
permitirá a melhoria da segurança de circulação.  

Assim, desta alteração necessária, do fim da Ligação para uma via de maior capacidade, 
ao invés de numa estrada municipal (EM589-1) que funciona como arruamento urbano e 

por sua vez termina no referido cruzamento da EN106 com elevada 
a alteração do traçado para montante, que em cerca de metade da 

ligeiramente mais para poente do traçado do estudo prévio.

ivesse a solução aprovada em fase de estudo prévio, com ligação direta na 
1, haveria assim um acréscimo muito significativo no volume de tráfego nesta via 

municipal que funciona atualmente como arruamento urbano, induzindo uma depreciação 
va dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa interseção, 

quer na própria via municipal atendendo ao seu modesto perfil transversal. Esta situação 
induziria ainda a problemas de qualidade de vida da envolvente urbana e incumprimento 

gislação de ruído de difícil, ou senão mesmo de impossível, resolução em termos 
técnicos, dada a proximidade dos recetores sensíveis. 

traçado do projeto de execução que se propôs segue aliás também no corredor que a 
Câmara de Penafiel considera como o mais adequado no PDM em vigor 
consta da sua Planta de Ordenamento, por estabelecer a ligação direta à via da rede 
viária local de maior interesse para a distribuição do trafego e dinâmicas de ocupação do 
território, atuais e previstas. De facto, o corredor aprovado do estudo prévio, e que é o 

apenas da Planta de Condicionantes do PDM, tem mais de 15 anos e 
foi desenvolvido numa outra realidade.  

A Câmara de Penafiel e para além de não concordar também com o fim da Ligação 
via que é atualmente um arruamento urbano, considera que o término da Ligação a Rans 
deve ocorrer numa nova rotunda na EN106, no local que a IP também considera o 
adequado para vir a substituir um cruzamento com elevada sinistralidade, e com isso 

a Zona Empresarial e Industrial de Galegos que a Câmara propõe 
a poente da EN106 e cuja implantação efetiva em muito dependerá da desejável 
articulação da Ligação do IC35 nesta zona da EN106.  
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se de uma ligação imprescindível à 
implementação do 1º troço do IC35 entre Penafiel e Rans e sem a qual esse itinerário 
que pretende constituir uma alternativa ao troço mais congestionado da EN106, não é 

numa primeira fase apenas 
rculação de trafego na Ligação à 

ao anteriormente previsto 
execução antes apresentado e que se mantem, 

6, via com capacidade adequada 
volume de trafego e onde a sua inserção se fará através de uma 

rotunda que articulando a nova via, fará também a eliminação do cruzamento ai existente, 
que a intervenção introduzida 

Assim, desta alteração necessária, do fim da Ligação para uma via de maior capacidade, 
que funciona como arruamento urbano e 

por sua vez termina no referido cruzamento da EN106 com elevada sinistralidade, 
que em cerca de metade da 

nte do traçado do estudo prévio. 

ivesse a solução aprovada em fase de estudo prévio, com ligação direta na 
1, haveria assim um acréscimo muito significativo no volume de tráfego nesta via 

municipal que funciona atualmente como arruamento urbano, induzindo uma depreciação 
va dos níveis de serviço, quer nos movimentos direcionais dessa interseção, 

quer na própria via municipal atendendo ao seu modesto perfil transversal. Esta situação 
induziria ainda a problemas de qualidade de vida da envolvente urbana e incumprimento 

gislação de ruído de difícil, ou senão mesmo de impossível, resolução em termos 

segue aliás também no corredor que a 
em vigor e que por isso 

consta da sua Planta de Ordenamento, por estabelecer a ligação direta à via da rede 
viária local de maior interesse para a distribuição do trafego e dinâmicas de ocupação do 

to, o corredor aprovado do estudo prévio, e que é o 
da Planta de Condicionantes do PDM, tem mais de 15 anos e 

A Câmara de Penafiel e para além de não concordar também com o fim da Ligação numa 
via que é atualmente um arruamento urbano, considera que o término da Ligação a Rans 
deve ocorrer numa nova rotunda na EN106, no local que a IP também considera o 
adequado para vir a substituir um cruzamento com elevada sinistralidade, e com isso 

a Zona Empresarial e Industrial de Galegos que a Câmara propõe 
a poente da EN106 e cuja implantação efetiva em muito dependerá da desejável 
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Deste modo, face a esta realidade atual 
proposto e da avaliação comparada de impactes que se agora se fez com o traçado do 
estudo prévio, demonstrou-se que os impactes negativos do projeto 
pouco significativos face aos do estudo prév
compensação adequadas. 
 
No presente relatório descreveram
justificação da sua alteração 
demonstração da sua conformidade co
os projetos específicos que asseguram a adequada implantação do 
realizada uma avaliação de impactes especifica em face das alterações preconizadas. 
 
O RECAPE desenvolveu e sistematizou ainda
integrante do Caderno de Encargos para Obra
implementadas pelo Empreiteiro
 
Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização 
Ambiental que pretende salvaguardar 
decorrentes da implementação ou funcionamento do projeto
 
Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de 
medidas de minimização de impacte propostas para a 
exploração, a implementação do 
Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de impactes desejada e a 
conformidade do Projeto de Execução com as
mais adequadas à atual realidade. 
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Deste modo, face a esta realidade atual e que justifica o projeto de execução já antes 
proposto e da avaliação comparada de impactes que se agora se fez com o traçado do 

se que os impactes negativos do projeto de execução 
face aos do estudo prévio, tendo medidas de minimização / 

No presente relatório descreveram-se assim as principais características do 
justificação da sua alteração e apresentaram-se os estudos efetuados para 

a sua conformidade com a DIA. Foram nomeadamente elaborados todos 
os projetos específicos que asseguram a adequada implantação do projeto

uma avaliação de impactes especifica em face das alterações preconizadas. 

esenvolveu e sistematizou ainda as medidas de minimização que são par
rante do Caderno de Encargos para Obra, de forma a serem obrigatoriamente

implementadas pelo Empreiteiro. 

Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização 
de salvaguardar potenciais situações de impacte ne

decorrentes da implementação ou funcionamento do projeto. 

se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de 
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de 
exploração, a implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra 
Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de impactes desejada e a 

de Execução com as condições estabelecidas na DIA
mais adequadas à atual realidade.  
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e que justifica o projeto de execução já antes 
proposto e da avaliação comparada de impactes que se agora se fez com o traçado do 

de execução são 
medidas de minimização / 

as principais características do projeto e a 
se os estudos efetuados para 

Foram nomeadamente elaborados todos 
projeto, bem como 

uma avaliação de impactes especifica em face das alterações preconizadas.  

s medidas de minimização que são parte 
, de forma a serem obrigatoriamente 

Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização 
situações de impacte negativo 

se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as 
fase de construção e de 

Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra e o 
Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de impactes desejada e a 

condições estabelecidas na DIA, sendo as 
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Direção de Engenharia e Ambiente 

Departamento de Ambiente e Sustentabilidade 

Praça da Portagem, 2809-013 Almada 

Portugal 

T +351 212 879 701 

ambiente@infraestruturasdeportugal.pt 

 

c/c: Câmara Municipal de Penafiel  

penafiel@cm-penafiel.pt 

 À 

Paróquia de Rans 

Av. Dr. Avelino de Sousa Soares 

4560-755 RANS 

(paroquiarans@sapo.pt) 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA 

     2691739/007 2020-04-30 

 
Assunto: Ligação do IC35 à EN106 

Património dos Pobres  

Exmos. Srs. 

A Infraestruturas de Portugal desenvolveu o Projeto de Execução do IC 35 entre Penafiel 

(EN15) e Rans (EN106), tendo o mesmo sido avaliado ambientalmente pela Agência 

Portuguesa de Ambiente (APA) em sede de Verificação do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). Deste procedimento resultou a emissão de 

uma decisão favorável condicionada para o troço do IC35 propriamente dito, que se 

desenvolve entre a EN15 e a proximidade a Rans, e desfavorável para o troço da Ligação do 

IC35 à EN 106. Apresenta-se na Figura 1 o extrato do traçado referido e anexa-se o respetivo 

esboço corográfico á escala 1:25 000.  

A decisão desfavorável emitida pela APA identifica impactes negativos significativos da 

solução de Ligação do IC35 à EN 106, decorrentes nomeadamente da afetação de dois dos 

imóveis do Bairro Social do Património dos Pobres, conforme se visualiza nos extratos de 

projeto a seguir apresentados. Em anexo juntam-se as peças desenhadas respetivas. 

 



  

 

 

 

   

Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal 
T +351 212 879 000 · F +351 212 951 997 
ip@infraestruturasdeportugal.pt · www.infraestruturasdeportugal.pt 

IP
.M

O
D

.0
0

6
 |V

0
2 

a 
IP

 
 

NIPC 503 933 813 
Capital Social 7.503.525  

 

Figura 1 - Extrato do esboço corográfico do projeto do IC35 - Penafiel (EN15) / Rans (EN106), onde se inclui a 

Ligação do IC35 à EN106. 

 

 

Figura 2  Extratos do traçado em planta e em ortofotomapa do projeto da Ligação do IC35 à EN106, na zona do 

Bairro Social do Património dos Pobres. 
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No desenvolvimento do projeto, e avaliando todas as restantes condicionantes rodoviárias e 

ambientais, verificou-se que o traçado definido efetivamente implica a afetação total de dois, 

dos cinco imóveis localizados junto à EN106 e EM589-1/Vila Só, razão pela qual em tempo a 

IP solicitou que o assunto fosse remetido à Comissão Municipal de Património Cultural e 

Paisagístico da Câmara Municipal de Penafiel, a qual, por unanimidade e no respeito do 

disposto no n.º 3, do Artigo 51.º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007, emitiu 

parecer de concordância com a localização do traçado. 

Para além dessa consulta, o projeto desenvolvido englobou para a fase de obra, uma série 

de medidas detalhadas, que passamos a referir: 

Registo para memória futura dos 2 imóveis a demolir, através de memória descritiva, registo 

fotográfico exaustivo e elaboração de desenho técnico, nomeadamente, planta, alçados e 

cortes. 

Aos 2 imóveis que mais próximo se encontrarão da área da empreitada, em fase anterior à 

execução de qualquer atividade com ela relacionada, deverá ser implementado um programa 

de monitorização, com recurso a memória descritiva e registo fotográfico exaustivo, 

complementado com o registo prévio das fissuras e/ou deformações eventualmente existentes 

em cada um dos imóveis, as quais para além de fotografadas e medidas, devem ser objeto 

de monitorização através da colocação, em todas elas ou nas mais significativas, de 

fissurómetros. No caso de se registarem alterações nos imóveis o método de trabalho da 

empreitada deverá ser alterado e no final da mesma a situação deverá ser reposta  

No entanto, face à decisão desfavorável emitida pela APA que urge resolver, e por indicação 

da própria Câmara Municipal de Penafiel, foi-nos referido que deveria ser consultada a 

Comissão Fabriqueira das Casas dos Pobres, como entidade gestora dos referidos imóveis, 

que por sua vez nos indicou que a consulta deveria ser efetuada diretamente à Paroquia de 

Rans. 

Assim, e por forma a obter o Vosso parecer, relativo a esta interferência com dois dos imóveis 

do Bairro Social do Património dos Pobres, remetemos a presente comunicação. 

Mais informamos que, tendo consciência da importância social do Bairro para a Paróquia, 

encontramo-nos disponíveis para analisar com V. Exas. outras medidas adicionais a 
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implementar nos restantes imóveis, como por exemplo a reabilitação dos mesmos, com 

algumas obras que certamente irão beneficiar e ajudar a melhorar as condições habitacionais 

nos restantes imóveis. 

Para algum esclarecimento que considerem necessário disponibilizamos os seguintes 

contatos  Eng.ª Luísa Vales de Almeida (TM 967124763) ou e-mail: 

ambiente@infraestruturasdeportugal.pt . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Diretor de Engenharia e Ambiente 

 

 

 

 

 

 

José Manuel Faísca 
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Introdução 

 

No âmbito da solicitação efectuada pela Estradas de Portugal, a pedido das 

Termas de Entre-os-Rios, foi elaborado um estudo hidrogeológico de forma a 

complementar o Estudo de Impacte Ambiental do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios, 

que consistiu em: 

• Análise sobre a dinâmica das águas subterrâneas, quanto à direcção e 

volumes, nas proximidades dos perímetros de protecção das águas minerais e 

captações públicas e privadas, de modo a avaliar a necessidade de instalação 

de sistemas de retenção e de tratamento de escorrências da plataforma; 

• Estudo para reanalisar a interferência do traçado com os perímetros de 

protecção das termas de Entre-os-Rios, fixados pela Portaria n.º203/2003 de 7 

de Março; 

• Estudo pormenorizado da susceptibilidade do aquífero que alimenta as águas 

minerais, de modo a precaver-se qualquer risco de contaminação. 

Os trabalhos de campo decorreram sequencialmente ao longo de duas fases:  

 De 9 de Novembro a 21 de Novembro de 2006: Cartografia geológica e 

ensaios de permeabilidade; 

 De 31 de Janeiro a 23 de Fevereiro: Cartografia geológica, recolha de 

amostras de solos e de águas e realização de ensaios de caudal. 

 

Todas as figuras e mapas, da área em estudo, estão georeferenciadas 

segundo o Sistema de Coordenadas Hayford Gauss – Datum 73. 



1. Enquadramento da área em estudo 

 

1.1 Localização Geográfica e geomorfologia 

 

A área em estudo, referenciada na Figura 1, situa-se no Distrito do Porto, 

Concelho de Penafiel e abrange as freguesias de: Penafiel, Duas Igrejas, Rans, Rio de 

Moinhos, Marecos, Cabeça Santa, Perozelo, Oldrões, Guilhufe, Paredes, Pinheiro, 

Portela e Eja. 

 

 

Figura 1| Localização geográfica da área em estudo. 

 

Esta área, com cerca de 24km

2

, foi delimitada com base no traçado projectado 

para o IC35 e fronteiras naturais de caris hidrogeológico: sub bacias, linhas de água 

de 1ª, 2ª e 3ª ordens e zonas de protecção das concessões hidrominerais. 

 



O traçado previsto para o Projecto de Execução do IC35 entre Penafiel e Entre-

os-Rios atravessa as bacias hidrográficas, apresentadas na Figura 1 do Anexo I: 

“Ribeiro de Conca” a Este, “Ribeira de Matos” a Oeste e “Rio Cavalum” a Norte. 

Na bacia da “Ribeira de Matos” localizam-se as concessões hidrominerais das 

Termas de S. Vicente “HM-41” e das Termas de Entre-os-Rios“HM-23”. A bacia é 

atravessada pelo traçado previsto, aproximadamente entre os pk 13 e pk 12, pk 7.5 e 

pk 8.5, incluído parte do nó junto a Cabeça Santa, entre os pk 3.5 e pk 5.5. 

O lanço projectado não transpõe nenhuma área definida como zona de 

protecção à concessão hidromineral HM-41, influenciando apenas uma pequena 

região a sudeste da zona alargada de protecção da concessão hidromineral HM-23. 

O relevo na área estudada caracteriza-se por declives muito acentuados na 

zona sul, junto ao rio Tâmega, e aplanados na zona norte, ao longo das ribeiras de 

Camba e Matos. O bloco apresentado na Figura 2 expõe os vales mais marcados. 

Estes têm orientações aproximadamente NNE-SSW e correspondem a este à bacia do 

“Ribeiro de Conca” e a oeste à bacia da “Ribeira de Matos”. A norte podemos observar 

o prolongamento da bacia da Ribeira de Matos e um vale pouco marcado com 

orientação aproximada E-W correspondente à bacia do rio Cavalum. 

Perpendicularmente às orientações NNE-SSW surgem vales mais pequenos, nos 

quais estão encaixadas linhas de água de 2ª e 3ª ordens. 



 
Figura 2| Bloco 3D da zona em estudo, juntamente com as linhas de fluxo de escoamento do 

aquífero superficial. 

 
1.2 Geologia 

 
O fundo regional da área em estudo é essencialmente de composição 

granítica, como se evidência na Figura 2 do Anexo I. As fácies graníticas variam com a 

granularidade, de média a fina a grosseira e textura porfiróide a ligeiramente porfiróide. 

Na área são identificados diversos filões básicos que cortam as formações 

graníticas, assim como filões aplito-pegmatíticos de reduzidas dimensões. Estão 

também presentes 3 zonas de cisalhamento: a norte, na zona de Castilhão, um 

cisalhamento que atravessa a cumeada, segundo a direcção NE-SW, apresentando-se 

em relevo positivo, visível na Fotografia 1, devido ao preenchimento das fracturas por 

quartzo; a sul, na zona de Azenha do Lugar do Monte, um cisalhamento de direcção 

NEE-SWW, que corta um filão aplito-pegmatítico de direcção NE-SW; no centro da 



área, localiza-se um cisalhamento, a norte do Cruzeiro das Lampreias, de direcção 

NW-SE. 

 

Fotografia 1| Aspecto do corredor de cisalhamento, na região de Castilhão, de direcção N40ºE 

com preenchimento das fracturas por quartzo. 

 

 Das medições de fracturas em campo obteve-se, segundo a Figura 3, uma 

direcção principal NE-SW  

 
Figura 3| Projecção dos dados da fracturação, em Stereonet, medidos em campo. 



1.3 Tectónica e ocorrências hidrominerais  

 

A ZCI (Zona Centro Ibérica) engloba as unidades autóctone, parautóctone e 

alóctone que, devido à tectónica varisca, se encontram empilhadas e separadas por 

carreamentos. Como refere Pereira (1992) os granitóides constituem uma unidade 

diferenciada com ampla distribuição espacial. 

Segundo Pereira (1992) verifica-se que as direcções NNE-SSW a ENE-WSW 

são as mais frequentes e as mais extensas, podendo atingir várias centenas de 

quilómetros. Com menor expressão ocorre o sistema NW-SE que se materializa 

essencialmente pela zona de cisalhamento de Vigo-Régua  

Cabral (1995) refere que a falha Penacova-Régua-Verin corresponde a um 

desligamento esquerdo tardivarisco pertencente ao mesmo sistema de fracturas que o 

acidente Manteigas-Vilariça-Bragança, sendo-lhe pois, subparalelo, de orientação 

geral NNE-SSW. A falha estende-se por um comprimento de aproximadamente 200 

km em Portugal, desde uma área a sul de Penacova, no seu extremo meridional, até 

ao norte de Chaves, penetrando em território espanhol por mais 20 km, até Verin. 

As fracturas com orientação aproximada NNE-SSW predominantes na área 

correspondem a direcção das falhas de: Cinfães, Tâmega e Boticas, com direcções 

correspondentes ao sistema Penacova-Régua-Verin. 

As principais ocorrências hidrominerais, representadas na Figura 4, emergem 

no Maciço Hespérico segundo os alinhamentos definidos pelas principais fracturas. 

Este critério de correlação entre alinhamentos tectónicos e ocorrências hidrotermais, 

poderá, por si só, ser denunciativo de actividade neotectónica, ou usado como 

complemento a outros critérios geológicos. Com efeito, admitindo que a actividade 

hidrotermal é desencadeada por um mecanismo de bombeamento sísmico resultante 

da actividade neotectónica, segundo Sibson et al (1975), Ribeiro e Almeida (1981) e 

Grillot e Drogue (1986), o alinhamento de tais ocorrências deverá estar associado a 

falhas activas, segundo Lima (2000). 

 



 
Figura 4| Província hidrogeoquímica do oeste peninsular (adaptado de Calado, 1993). ZAL: 

Zonas Astúrico-Leonesa; ZC: Zona Cantábrica; ZCI: Zona Centro Ibérica; ZOM: Zona da Ossa 

Morena; ZSP: Zona Sul Portuguesa. 

 
Ao longo do acidente tectónico Penacova-Régua-Verin, evidenciado na Figura 

4, bem como na sua vizinhança, concentram-se numerosas nascentes termais, 

incluindo as de mais alta temperatura de emergência no território continental 

português (Chaves, 75°C e S. Pedro do Sul, 69°C). Segundo Ribeiro & Almeida 

(1981), tais ocorrências resultaram, provavelmente, da circulação profunda de fluidos 

ao longo da zona de falha, assim como em fracturas próximas, desencadeadas por um 

Acidente Penacova-
Régua-Verin 



mecanismo de bombagem sísmica resultante de actividade neotectónica naquela 

estrutura. 

Note-se que aquelas emergências não se situam necessariamente sobre o 

acidente tectónico principal, como a nascente de S. Pedro do Sul, localizada cerca de 

2,5 km a oeste do traço superficial da falha Penacova-Régua-Verin, mas em fracturas 

próximas cuja orientação relativamente ao campo da tensão tectónica actual favorece 

a sua abertura, o que segundo Grillot e Drogue (1986) pode facilitar a circulação das 

águas termais. Contudo de acordo com Cabral, (1995) é evidente o controlo 

desempenhado pela zona de falha principal na localização das emergências, 

dependentes do processo de bombagem sísmica por ela desencadeado, fixando-as 

nas suas proximidades  

Como se observa na Figura 3 do Anexo I, as fracturas com orientação 

aproximada NNE-SSW predominantes na zona correspondem à direcção Hercínica 

das falhas de Cinfães, Tâmega e Boticas, do sistema Penacova-Régua-Verin. 

Outra direcção de fracturação relevante é a concordante com a falha de Alijó, 

que aparentemente condiciona o traçado do Rio Douro até bem perto da área em 

estudo.  

Uma última direcção de fracturação, concordante com o cisalhamento Vigo-

Régua, está materializada na área por um troço sub-paralelo a esta, com direcção 

aproximada NNW-SSE. 



2. Metodologia e Amostragem 

 

2.1 Níveis piezométricos 

 

Os níveis utilizados resultaram de campanhas de monitorização da Amb & 

Veritas e das medições de níveis efectuadas durante os trabalhos de campo 

realizados pela SINERGEO. 

Os pontos amostrados representados na Figura 4 do Anexo I foram 

seleccionados aleatoriamente, em furos e poços nos quais foi medido o nível 

piezométrico com recurso a sonda de nível. 

 A recolha dos dados teve como objectivo a construção da carta de isopiezas 

apresentado na Figura 5, como auxílio ao cálculo dos índices de vulnerabilidade à 

poluição e dinâmica dos aquíferos. 

 
 

Figura 5| Carta de isopiezas com representação dos sentidos de fluxo 



Na Tabela 1 do Anexo II apresentam-se os resultados da recolha de dados, 

juntamente com a respectiva referencia e coordenadas  

 

2.2 Permeabilidade Hidráulica 

 

Os ensaios de permeabilidade hidráulica foram realizados durante os trabalhos 

de campo efectuados pela SINERGEO, ilustrados na Fotografia 2, em pontos 

amostrados representados na Figura 5 do Anexo I, seleccionados aleatoriamente. 

Para a realização dos ensaios, utilizou-se um Permeâmetro de Guelph 2800K1 da 

marca Soil Moisture Equipment Corporation, a profundidades maiores ou iguais a 30 

cm, sendo os níveis registados em intervalos de tempo de 1 minuto. 

 
Fotografia 2| Ensaio de permeabilidade na área em estudo. 

 

Dos 36 ensaios de permeabilidade realizados, 31 foram considerados válidos, 

sendo rejeitados aqueles cujos valores de permeabilidade são negativos ou nulos. Isto 

deve-se, normalmente, a orifícios no solo provocados por animais ou raízes, 

descontinuidades existentes na zona em análise, e desmoronamento do furo 

efectuado para o teste. 

Os valores dos ensaios de permeabilidade válidos estão apresentados na 

Tabela 2 do Anexo II. 



2.3 Ensaios de caudal 

 

Na Figura 6 do Anexo I estão localizados os 20 ensaios de caudal efectuados 

maioritariamente em poços de grande diâmetro e de baixa profundidade, com o 

objectivo de determinar a variação da transmissividade hidráulica. A correspondência 

entre o coeficiente de armazenamento e a porosidade eficaz foi determinada com base 

na análise granulométrica de amostras recolhidas  

A metodologia utilizada para a realização dos ensaios consistiu na medição da 

variação do nível hidrodinâmico ao longo do tempo de extracção e recuperação da 

captação. Foi utilizada uma sonda de registo automático, modelo Minidiver da marca 

Schlumberger. 

A interpretação dos ensaios de caudal foi feita considerando o sistema como 

um meio poroso.  

As Figuras 7 e 8 do Anexo I apresentam o ajuste dos dados obtidos, durante a 

extracção, à curva de Theiss, para que daí fosse calculada a transmissividade de cada 

um dos pontos, apresentados na Tabela 3 do Anexo II. 

 
2.4 Porosidade Efectiva e Eficaz 

 

A recolha de 8 amostras, identificadas na Figura 9 do Anexo I, de granito 

arenizado a uma profundidade de cerca de 1.5m, para análise granulométrica, teve 

como objectivo a determinação da variação da porosidade efectiva e da porosidade 

eficaz. Determinou-se a percentagem de areia bem como a de silte + argila. 

Segundo Sequeira Braga (1988), a percentagem média de argila nos materiais 

resultantes da alteração do granito de Braga é de 7%. Dada a semelhança 

climatologia e fundo litológico da zona em estudo com a zona de Braga, considerou-se 

que a percentagem média de argila será de 7%. 

Para a determinação da porosidade eficaz e efectiva utilizou-se uma base de 

cálculo da American Hydraulic Properties Calculator, cujos resultados se apresentam 

na Tabela 4 do Anexo II. Estes dados podem ser comparados com os tabelados por 

Lencastre e Franco (1984), que admite para este tipo de material arenizado 

porosidades efectivas entre 20% e 45%, e porosidades eficazes entre 10% e 35%. 

Também Lima (1994), considera para os granitos alterados da região de Braga, 



similares aos granitos em estudo, através de resultados obtidos por balanço 

isovolumétrico uma porosidade efectiva da ordem dos 40%. 

 



3. Tratamento de dados 

 

3.1 Caracterização Hidrogeoquímica 

 

Para a caracterização hidrogeoquímica procedeu-se a recolha de 18 amostras 

de água em captações tipo poço de grande diâmetro, compatíveis com a zona 

aquífera que pretendemos caracterizar. São captações pouco profundas alimentadas 

pelo aquífero superficial, constituído essencialmente por material de alteração das 

rochas graníticas. 

Esta caracterização hidrogeoquímica tem como função estabelecer um ponto 

de referência hidrogeoquímico e, pelas homogeneidades ou heterogeneidades da 

distribuição dos vários parâmetros, conseguir diferenciar diferentes ambientes 

aquíferos e possíveis anomalias atribuíveis ou não a causas naturais. 

Os parâmetros in situ foram determinados recorrendo aos multiparamétricos 

HI98129 (pH, condutividade e temperatura) e HI 98120 (eh, e temperatura) da Hanna 

Instruments. 

Dos dados analíticos em bruto obteve-se a concentração (em mg/L) de cálcio, 

sódio, cloreto, potássio, sulfato, nitrato, fluoreto, sílica, pH, dureza total, alcalinidade e 

anidrido carbónico livre. Os valores magnésio e de bicarbonato foram determinados 

através dos valores de dureza e alcalinidade respectivamente. 

Os valores obtidos apresentam-se nas Tabelas 5, 6 e 7 do Anexo II. 

Os boletins analíticos correspondentes aos pontos amostrados encontram-se 

no Anexo III 

 

3.1.1 Caracterização das amostras 

 

Para caracterizar as amostras de água mediante os resultados das análises 

químicas obtidas recorreu-se a diagramas hidroquímicos. 

 



Diagrama de Piper 

 

Através do diagrama de Piper apresentado na Figura 6, podemos observar que 

todas as amostras são cloretadas sódicas exceptuando a amostra 8 que é cloretada 

cálcica. 
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Figura 6| Diagrama de Piper com a projecção das amostras analisadas. 



Diagramas de Stiff 

 

No caso das águas subterrâneas é mais adequada a utilização do Diagrama de 

Stiff Modificado, com apenas três rectas, correspondentes aos catiões Na

+

+K

+

, Ca2+, 

e Mg

2+

 dos aniões Cl

-

, HCO

3

-

+CO

3

-

, e SO

4

2-

. 

Através do diagrama de Stiff, apresentados nas Figuras 7 e 8, podemos 

observar que todas as amostras são cloretadas sódicas exceptuando a amostra 8 que 

é cloretada cálcica. 

 

 
Amostra 1 Amostra 2 

  
Amostra 3 Amostra 4 

 
Amostra 5 Amostra 6 

  
Amostra 7 Amostra 8 

 

Figura 7| Diagramas de Stiff para as amostras de 1 a 8. 
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Amostra 11 Amostra 12 
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Figura 8| Diagramas de Stiff para as amostras de 9 a 18. 

 

3.1.2 Geostatística 

 
As cartas de distribuição de iões e parâmetros físico-químicos, geradas por 

Krigagem, estão representadas nas Figuras 10 a 21 do Anexo I.  



Da análise dos mapas é notória a associação entre os outputs referentes às 

distribuições dos teores em cloreto, sódio, cálcio, e condutividade. Por hipótese, a 

distribuição da condutividade eléctrica está realmente associada à distribuição 

espacial das concentrações destes iões, no entanto também é plausível associa-la à 

distribuição das concentrações de nitrato. 

O mapa da distribuição dos valores de pH apresenta bastantes semelhanças 

com o da distribuição dos teores em bicarbonato, isto é, as zonas com pH mais 

elevado são também zonas em que a concentração em bicarbonato é mais elevada. 

Na Figura 17 do Anexo I está representada a carta referente à dispersão das 

concentrações de nitrato, onde pode ser observado que as altas concentrações deste 

ião são coincidentes com os aglomerados urbanos existentes. Note-se que a 

concentração deste ião ultrapassa o valor paramétrico admissível para consumo 

humano, presente no Decreto-Lei nº 243/2001 de 5 de Setembro, na amostra 17, e 

esta muito próximo do limite nas amostras 18 e 13. 

 
3.2 Análise da Recarga Aquífera 

 

Para a quantificação dos recursos hídricos subterrâneos que se renovam 

anualmente é fundamental determinar a infiltração eficaz. 

A infiltração eficaz foi calculada através do método de balanço hídrico 

sequencial diário baseado na fórmula empírica, de Wanielista (1990), do Soil 

Conservation Service dos EUA. 

O estudo da precipitação na região foi elaborado com base em valores 

recolhidos na base de dados do INAG. Os dados de precipitação utilizados foram os 

das estações udométricas de Penafiel e de Entre-os-Rios. 

A ponderação dos valores de precipitação média anual para a área em estudo 

obteve-se recorrendo ao método ao método das isoietas. O mapa da distribuição dos 

valores de precipitação média da área apresenta-se na Figura 22 do Anexo I. 

Os números de escoamento (N) foram determinados com base na consulta da 

tabela dos números de escoamento para diferentes tipos e utilizações do solo 

definidos pelo Soil Conservation Service dos EUA. 

O solo da área em estudo é classificado como do Tipo B (potencial de 

escoamento superficial abaixo da média) de acordo com a classificação do Soil 

Conservation Service – Solos com intensidades de infiltração moderada, quando 



completamente humedecidos. Incluem principalmente solos medianamente profundos, 

com textura moderadamente fina e moderadamente grosseira, e medianamente 

drenados. Estes solos possuem uma transmissividade média. 

Com base nos polígonos de Tiessen e nos limites da área em estudo 

determinaram-se as áreas de influência de cada uma das estações udométricas. 

O cálculo da percentagem de recarga aquífera para cada área de influência 

teve por base a média dos balanços sequenciais diários de três anos consecutivos. 

 

3.3 Balanços sequenciais diários 

 

As percentagens médias de recarga foram calculadas nas Tabelas 8 a 13 do 

Anexo II, de acordo com o método sugerido por Canas et al (2003). 

O resumo dos resultados obtidos do cálculo dos balanços sequenciais diários e 

da sua ponderação com a área de influência e precipitação média, para cada estação 

udométrica, encontra-se Tabela 1. 

 
Tabela 1| Tabela de síntese de valores calculados para cada uma das áreas de influência.  

Estação 

Meteorológica 

Precipitação média 

anual (mm) 

Área de influência 

(m2) 

Recarga 

(%) 

Infiltração 

(m) 

Recarga média anual 

(m3) 

Penafiel 1560 8828255.32 37.33 0.58234 5141116.829 
Entre-os-Rios 1178 15573510.32 37.00 0.43586 6787870.208 

 

3.4 Analise Hidrogeodinâmica 

 

A modelação da dinâmica do aquífero foi feita com base nos seguintes 

pressupostos: 

-o topo da camada é correspondente à topografia; 

-o nível inferior da camada é correspondente ao nível inferior da camada 

alterada; 

-a grelha possui 27x64 divisões; 

-o tipo de aquífero é não confinado. 

Os valores iniciais utilizados foram obtidos através: das medições feitas em 

campo, dos níveis piezométricos, dos valores de condutividade hidráulica, das 

transmissividades e das porosidades eficaz e efectiva. 



A modelação foi feita para um ano hidrológico separado em 18 períodos iguais 

de 20 dias, encontrando-se os diagramas de isolinhas de nível piezométrico nas 

Figuras 23 a 40 do Anexo I. 

Os dados obtidos foram tratados utilizando o software Processing Modflow. 

A Figura 9 representa a modelação da dinâmica do aquífero no primeiro 

período do ano hidrológico. Os níveis piezométricos estão representados em metros 

acima do nível médio das águas do mar. 

 
Figura 9| Variações dos níveis piezométricos, ao longo de um ano hidrológico, na área em 

estudo. 



4 Índices calculados 

 
4.1 Facilidade de infiltração e infiltração máxima 

 

A definição de zonas de facilidade de infiltração, apresentada na Figura10, e de 

infiltração máxima, Figura 11, para a área em estudo, foi elaborada com base no 

método definido por Oliveira, M. & Ferreira, J (6º Congresso da Água). 

 

 
Figura 10| Índice de facilidade de infiltração para a área em estudo. 



Este índice foi determinado através de uma análise multicritério, elaborada com 

base em dados cartográficos. Tendo como fonte de informação a carta de declives, a 

carta de solos e a carta da ocupação do solo (COS’90), da área em estudo foi possível 

determinar o índice de facilidade de infiltração, que se encontra representado na 

Figura 9. Este índice varia de 3 a 30, correspondendo as zonas de infiltração máxima 

as áreas cujo valor se situe entre 26 e 28. 

 

 
Figura 11| Zonas de infiltração máxima, extraído a partir da carta de facilidade de infiltração 

para a área em estudo. 



4.2 Índice de vulnerabilidade à poluição  

 

A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição foi determinada através da utilização 

do Índice Drastic e do Índice de Sensibilidade. 

 

4.2.1 Índice DRASTIC 

 

O método DRASTIC foi desenvolvido por Aller et al (1987) do National Water 

Well Association, em conjunto com a U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 

que considera um conjunto de 7 parâmetros que contribuem para o cálculo do índice. 

Esses parâmetros são: 

D (Depth to Water) – Profundidade do nível piezométrico 

R (Recharge) – Recarga 

A (Aquifer media) – Material do aquífero 

S (Soil media) – Tipo de solo 

T (Topography) – Topografia 

I (Impact of Vandose Zone) – Impacto na zona não saturada 

C (Hydraulic Conductivity) – Condutividade hidráulica  

 

Cada um dos parâmetros é subdividido em intervalos de valores ou em 

tipologias significativas, pontuados entre 1 e 10 consoante o seu impacto 

relativamente ao potencial de poluição. 

O índice DRASTIC é obtido pela soma ponderada das várias pontuações 

obtidas, sendo os ponderadores para cada parâmetro:(D,5), (R,4), (A,3), (S,2), (T,1), 

(I,5), e (C,3). 

Os valores do índice DRASTIC para a área em estudo, representados na 

Figura 12, variam entre 23 e 226, estando distribuídos por 8 classes, em que quanto 

maior o índice atribuído, maior a sua susceptibilidade á contaminação. 

As cartas apresentadas nas Figuras 41 a 43 do Anexo I serviram como apoio 

ao cálculo dos parâmetros do índice DRASTIC, sendo cada um dos parâmetros 

utilizados no cálculo do índice DRASTIC representados nas Figuras 44 a 50 do Anexo 

I. 



 
Figura 12| Índice DRASTIC para a área em estudo. 

 

4.2 Índice IS 

 

O índice IS foi concebido com o objectivo de corrigir duas das principais 

deficiências associadas ao índice DRASTIC, a redundância entre parâmetros e o 

sistema de ponderação arbitrário, e uma melhor adequação ao panorama 

hidrogeológico nacional. 



Neste índice são considerados os parâmetros D, R, A, e T usados para o 

DRASTIC, conjuntamente com o parâmetro LU (Land Use), obtido com base na 

cartografia de ocupação de solo COS 90. 

O cálculo deste índice, apresentado na Figura 13, é obtido pela soma 

ponderada das várias pontuações obtidas, sendo os ponderadores para cada 

parâmetro:(D,0.186), (R,0.212), (A,0.259), (T,0.121), (LU,0.222). 

 

 
 

Figura 13| Índice IS calculado para a área em estudo. 



5 Análise e discussão dos resultados 

 

A susceptibilidade à poluição, determinada através do índice DRASTIC, é 

média (121 a 140) em cerca de 70% da área em estudo. Surgem zonas cuja 

sensibilidade é média a elevada (141 a 160) em 25%, abrangendo as zonas de: 

Oldrões e Valpendre, norte de Castilhão, Cruzeiro das Lampreias e zona superior da 

bacia da Ribeira de Camba. A provável razão pela qual esta susceptibilidade surge, 

deve-se ao facto de se tratarem de zonas aluvionares e intensamente fracturadas, 

devido à existência de corredores de cisalhamento. Os restantes 5% referem-se a 

zonas de susceptibilidade baixa (101 a 120). 

Relativamente ao Índice IS, a susceptibilidade à poluição é muito baixa em 

grande parte da área em estudo. A zona sul apresenta susceptibilidade baixa (com 

valores entre 30 a 40) e média baixa nas zonas de Oldrões e Alto da Santinha, junto 

ao perímetro de protecção da zona alargada das Termas de S. Vicente (valores de 40 

a 50). O índice IS é concordante com o DRASTIC apenas na zona de Oldrões. 

As zonas de infiltração máxima estão associadas às zonas de fundo de vale 

das principais linhas de água. 

Para além das zonas de maior susceptibilidade à poluição, determinadas a 

partir dos índices DRASTIC e IS, terá de considerar-se também zonas de infiltração 

máxima, pois são locais que, pela sua natureza, possibilitam acesso facilitado aos 

aquíferos por parte de potenciais agentes poluentes. 

O risco de contaminação dos sistemas aquíferos, na bacia da Ribeira de 

Matos, quer por águas de drenagem da via, quer por possíveis derrames de produtos 

poluentes para as águas ou solos, é maior nos troços entre os pk 13 e pk 12, pk 7.5 e 

pk 8.5, incluído parte do nó junto a Cabeça Santa, e entre os pk 3.5 e pk 5.5. 

É relevante salientar que os poluentes podem disseminar-se com muita 

facilidade através da rede de drenagem e penetrar nos aquíferos mais profundos com 

maior facilidade, dado as linhas de água serem também importantes pontos de 

recarga dos aquíferos. 

É muito difícil provar qual a zona de recarga de um determinado aquífero, 

principalmente se este se trata de um aquífero de natureza hidromineral profunda. 

Normalmente estes locais estão associados a acidentes tectónicos de índole regional 

e não local, como o caso do acidente Penacova-Régua-Verim, e apresentam 

profundidades de circulação da ordem dos milhares de metros. A ascensão dos fluidos 



hidrominerais dá-se através da intersecção de acidentes locais com acidentes de 

maior magnitude ou paralelos aos mesmos. 

Embora as concessões hidrominerais em questão se encontrem na área 

próxima do traçado do IC35, este apenas atravessa uma pequena porção da zona de 

protecção alargada da concessão HM-23. É previsto que a via nesse troço seja 

construída em viaduto, sendo desta forma diminuído ao máximo a possível, do ponto 

de vista físico-mecânico, a interferência dentro da zona de protecção. Quanto à 

concessão hidromineral HM-41 o traçado projectado não intercepta nenhum dos 

perímetros de protecção estabelecidos para a mesma. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro, referente a 

captações de água subterrânea para consumo humano, a zona de protecção alargada 

corresponde à área da superfície do terreno contígua e exterior à zona de protecção 

intermédia. 

Na zona em questão podemos observar várias violações ao referido Decreto-

lei, tais como: instalações de postos de combustível, oficinas de reparação automóvel, 

agricultura com possível recurso a adubos e pesticidas sintéticos, transporte de 

hidrocarbonetos dentro dos referidos perímetros e falta de tratamento das águas de 

drenagem da via ao longo da EN 106. O facto da drenagem se processar directamente 

para as linhas de água adjacentes potencia a entrada de poluentes nos sistemas 

aquíferos. 

A produção de vibrações durante a fase de construção da obra projectada, 

comparativamente às geradas pelas unidades extractivas existentes, quer na área em 

estudo, quer nas suas imediações, poderá ser pouco relevante.  

Admitindo que a recarga do aquífero hidromineral não se dê na área contígua 

às emergências, mas esteja relacionada ao acidente tectónico de carácter regional, 

esta existirá nas fracturas que, ao intersectarem o acidente principal, permitem a sua 

ascensão. Durante essa ascensão dos fluidos, provenientes do aquífero hidromineral, 

poderá haver mistura destes com águas mais superficiais, podendo no decorrer deste 

processo adquirir uma carga poluente. 

Segundo Calado (1993) as profundidades de reservatório, calculadas a partir 

das temperaturas dadas pela equação Na-K-Ca de Founier & Truesdel (1973), 

supondo um gradiente geotérmico de 30ºC/Km, são de 4008m de profundidade, para 

S. Vicente e de 3226m para Entre-os-Rios. 

 



Existem algumas pedreiras desactivadas, onde lagoas de água estagnada e 

possivelmente contaminada comprovam a ausência de um PARP e que poderão ser 

fonte de contaminação para os aquíferos da zona. 



6 Conclusões e recomendações 

 
Através dos dados obtidos, conclui-se que para a zona em que o traçado 

projectado do IC35 intersecta a zona de protecção da concessão hidromineral da 

Torre, o índice de vulnerabilidade à poluição é baixo. No entanto, devido ao facto de 

os poluentes poderem ser transportados pela rede de drenagem, recomenda-se a 

construção de sistemas de drenagem e possível desvio para bacias adjacentes, 

adequadamente impermeabilizados e monitorizados nos troços já anteriormente 

identificados. Como refere Roseiro (2002), este tipo de infra-estruturas constitui uma 

forma adequada de redução da carga poluente, proveniente da estrada para as zonas 

mais sensíveis em termos de vulnerabilidade à poluição. 

Deverá ser considerada a capacidade de vazão das bacias colectoras dos 

sistemas de drenagem. 

Recomenda-se ainda a elaboração de um plano de emergência para fazer 

frente a um possível derrame de produtos poluentes.  

A possível perturbação dos aquíferos, induzida pelas vibrações da fase de 

construção do IC35, é restrita em termos temporais, podendo pontualmente ser de 

maior intensidade. Desta forma, recomenda-se a adequada escolha dos explosivos e 

do dimensionamento das cargas como forma de minimizar as vibrações, assim como a 

monitorização destas antes e durante a fase de construção. 

Caso as recomendações dadas não sejam praticadas, quer durante as fases 

de construção quer de exploração, poderá haver influência do traçado projectado do 

IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios, nos aquíferos locais de natureza granítica 

residual, que será distinta consoante essas fases. Durante a fase de construção, 

verificar-se-á principalmente pelas vibrações, através do possível desvio da normal 

circulação da água nos aquíferos. Durante a fase de exploração, pela possível 

contaminação dos aquíferos através das águas de drenagem da via ou possíveis 

derrames acidentais. 
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Figura 1| Extracto das folhas n.º 124 e n.º135 da Carta Militar de Portugal à escala 1:25 000, com a 

delimitação da área em estudo 



  

Figura 2| Área em estudo sobre fundo da Carta Geológica de Portugal a escala 1:500 000 dos Serviços 

Geológicos de Portugal. 



 

 
 

Figura 3| Posição das ocorrências de água sulfúrea alcalina e gasocarbónica na rede de falhas activas e 

lineamentos geológicos que podem corresponder a falhas activas. O fundo tectónico é baseado em Cabral 

& Ribeiro (1989); as falhas de A a H em Ferreira et al. (1987); e as falhas de 1 a 8 em Conde & Andrade, 

(1976), in Lima (2000). 



 

Figura 4| Dispersão dos pontos de medição de níveis dentro da área em estudo. 



 

Figura 5| Localização de cada um dos pontos em que forma efectuados ensaios de Permeabilidade dentro 

da área em estudo  



 

Figura 6| Localização dos pontos em que foram efectuados ensaios de caudal. 



 
 

 

 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 

 

 

Ensaio 5 Ensaio 6 Ensaio 7 Ensaio 8 

 

 

Ensaio 9 Ensaio 10 Ensaio 11 Ensaio 12 

Figura 7| Ajustes dos pontos obtidos, durante a fase de extracção para cada um dos ensaios (de 1 a 12) efectuados, à curva de Theiss. 



 

 

Ensaio 13 Ensaio 14 Ensaio 15 Ensaio 16 

 

Ensaio 17 Ensaio 18 Ensaio 19 Ensaio 20 

Figura 8| Ajustes dos pontos obtidos, durante a fase de extracção para cada um dos ensaios (de 13 a 20) efectuados, à curva de Theiss. 

 



 
Figura 9| Localização das amostras para análise granulométrica. 



 

Figura 10| Carta de distribuição do pH, gerada por krigagem. 



 

Figura 11| Carta de distribuição do eh, gerada por krigagem. 



 

Figura 12| Carta de distribuição da condutividade, gerada por krigagem. 



 

Figura 13| Carta de distribuição do cálcio, gerada por krigagem. 



 

Figura 14| Carta de distribuição do sódio, gerada por krigagem. 



 

Figura 15| Carta de distribuição do potássio, gerada por krigagem. 



 

Figura 16| Carta de distribuição do magnésio, gerada por krigagem. 



 

Figura 17| Carta de distribuição do nitrato, gerada por krigagem. 



 

Figura 18| Carta de distribuição do sulfato, gerada por krigagem. 



 

Figura 19| Carta de distribuição do flúor, gerada por krigagem. 



 

Figura 20| Carta de distribuição do flúor, gerada por krigagem. 



 
Figura 21| Carta de distribuição do bicarbonato, gerada por krigagem. 



 

Figura 22| Carta de Isoietas de precipitação média com a área em estudo, traçado, bacias, e linhas de água 

marcadas. 



 

 

Figura 23| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 1. 



 

 
Figura 24| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 2. 



 

 
Figura 25| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 3. 



 

 

Figura 26| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 4. 



 

 
Figura 27| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 5. 



 

 
Figura 28| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 6. 



 

 
Figura 29| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 7. 



 

 
Figura 30| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 8. 



 

 
Figura 31| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 9. 



 

 

Figura 32| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 10. 



 

 

Figura 33| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 11. 



 

 

Figura 34| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 12. 



 

 

Figura 35| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 13. 



 

 

Figura 36| Variação de níveis piezométricos obtida a partir da modelação utilizada pelo software Processing 
Modflow, ao longo de um ano dividido em 18 períodos de tempo iguais – período 14. 
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