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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro, foi submetido no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente – Módulo 

de Licenciamento Único Ambiental (processo PL20220629005747), para procedimento de Verificação da 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) da “Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o 

rio Ave”. O proponente e entidade licenciadora do projeto é a Infraestruturas de Portugal, SA (IP). 

Não estando abrangido pelos limiares estabelecidos pelos Anexos I e II do referido diploma legal, o projeto 

submete-se a AIA por decisão da entidade licenciadora, considerando a suscetibilidade de provocar impacte 

significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, ao abrigo da subalínea iii) da 

alínea b) do n.º 3, do Artigo 1.º do RJAIA, entendimento que foi posteriormente confirmado pela Autoridade de 

AIA. 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, remeteu a documentação submetida no SILiAmb à Comissão de 

Avaliação (CA), nomeada no âmbito da avaliação em fase de Projeto Base, constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente IP (APA): Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que 

preside, Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão Ambiental 

(DGA); ARH Norte (ARH Norte); Direção-Geral do Património Cultural (DGPC); Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte); Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG); 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte); e, Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 

Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).  

Foram nomeados, pelas entidades acima referidas que integraram a CA, os seguintes representantes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Dora Beja e Dr.ª Ana Ribeiro. 

 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso. 

 APA/ARH Norte – Dr. Sérgio Fortuna. 

 APA/DGA – Engª Maria João Leite. 

 APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama. 

 CCDR Norte – Arq.º Pais. João Marques. 

 DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho. 

 LNEG – Dr. Paulo Ferreira. 

 ARS Norte – Dra. Susana Salgado. 

 CEANB/ISA – Arq.º Pais. João Jorge. 

O RECAPE, elaborado pela empresa Ecophysis Ambiente Consultores, Lda. no período compreendido entre maio 

de 2020 e junho de 2022, é composto pelos seguintes documentos: 

 Resumo Não Técnico. 

 Relatório Base. 

 Peças Desenhadas. 

 Anexos. 
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A metodologia de avaliação adotada pela CA contemplou a análise do Projeto de Execução e a avaliação da sua 

conformidade ambiental, de acordo com as disposições do artigo 20º do RJAIA, bem como a promoção de um 

período de Consulta Pública e análise dos respetivos resultados.  

 

2. ANTECEDENTES 

De acordo com o RECAPE em análise, com o objetivo de criar uma rede viária de qualidade e capacidade, de 

nível intermédio, entre a rede nacional de autoestradas e a rede viária local, que servisse a ligação entre a Maia 

e Vila Nova de Famalicão, e que constituísse uma Variante à EN14, em julho de 2009 foi desenvolvido o Estudo 

Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da ”Variante à EN 14 – Maia (Nó do Jumbo) / Famalicão (Nó da Cruz da 

A3/IP1) ”, o qual foi submetido a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido emitida uma 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com a seguinte decisão: 

“Favorável Condicionada para o traçado da Solução Base desde o seu início até ao Nó 9 (inclusive), 

conjugada com as Soluções das Alternativa 1 e Alternativa 2+3 e para as Ligações a Lousado, Ligação a 

Ribeirão da Solução Alternativa 2+3 e Ligação à Variante Nascente de Famalicão. 

Desfavorável para o traçado da Solução Base a partir do Nó 9 até ao fim do traçado e para a Solução da 

Alternativa 4”. 

Após aprovação do Estudo Prévio foi constituída uma zona de servidão non aedificandi, publicada na 

Declaração (Extrato) nº 159/2010, Diário da República nº 142/2010 de 23 de junho. 

Na sequência da emissão da DIA, procedeu-se ao desenvolvimento do Projeto de Execução e do RECAPE, da 

Variante à EN14 – Maia (nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa, de acordo com a combinação de 

alternativas que teve um parecer favorável. 

Numa primeira fase, foi desenvolvido o Projeto Base (e respetivo RECAPE Preliminar), que foi entregue e 

aprovado pela então EP – Estradas de Portugal, em dezembro de 2011. Com base na aprovação do Projeto Base 

foi redefinida a área de servidão non aedificandi, que foi publicada na Declaração (extrato) nº 188/2014 no 

Diário da República, 2.ª série nº 206, de 24 de outubro de 2014. 

O projeto agora em estudo, de ligação do Interface Rodoferroviário da Trofa à EN14, está parcialmente 

integrado na zona non aedificandi, publicada após a emissão da DIA do Estudo Prévio, associada às ligações à 

Zona Industrial de Lousado. 

Contudo, com a publicação da nova área non aedificandi, através do Declaração (extrato) nº 188/2014, após a 

aprovação do RECAPE Preliminar, a área de estudo deixou de estar abrangida por esta servidão. 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto Base da Variante à EN14, foi apresentada à APA uma solução de 

traçado datada de dezembro de 2015, sobre a qual foi emitido um parecer a 10 de fevereiro de 2016, onde 

foram estabelecidas orientações, com vista à salvaguarda das condições de escoamento, bem como à 

preservação dos leitos de cheia e da qualidade da água, as quais foram consideradas no desenvolvimento do 

projeto. 

Em reunião posterior, realizada em outubro de 2016, entre a APA, a fábrica Continental MABOR e a IP, ficou 

acordado que poderia ser dada continuidade à solução de traçado inicialmente proposta, evitando a execução 

de viaduto, desde que fosse devidamente justificado o enquadramento hidráulico/hidrológico das linhas de 

água e da zona envolvente do traçado. 

Neste sentido, foi promovido pela Continental MABOR o “Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de 

Penouços”, datado de novembro de 2017, que permitiu analisar e quantificar os impactes previstos sobre os 
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recursos hídricos e recomendar medidas de minimização a adotar, em consequência do aumento da área 

impermeabilizada devido à expansão da zona industrial da Continental Mabor, cumulativamente com a 

ocupação associada à futura implantação da Variante à EN14 e a melhoria da via AL1 – ligação entre a EN14 e a 

EM 508-1 (esta em grande parte já existente) prevista no contexto do Projeto de Melhoria de Acessibilidades às 

Áreas Empresariais de Famalicão Sul (Ribeirão e Lousado). 

As medidas propostas têm como objetivo aumentar a capacidade de absorção dos terrenos, reter/amortecer o 

escoamento das águas em direção as ribeiras e reconfigurar a zona inundável através de reperfilamento da 

ribeira de Ferreiros, criando um corredor fluvial expressivo e capaz de conter caudais de cheia e a criação de 

bacias de retenção. 

A solução estudada em fase de Projeto Base, considerando as orientações da APA, bem como as medidas 

preconizadas no Estudo hidrológico foi submetido a procedimento de AIA, tendo sido emitido Título Único 

Ambiental (TUA) e respetiva DIA favorável condicionada, a 28 de fevereiro de 2020. 

A DIA definiu uma série de condicionantes e elementos a apresentar, medidas de minimização e programas de 

monitorização cuja demonstração foi apresentada em sede do presente RECAPE. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada da documentação associada ao RECAPE. Em anexo 

apresenta-se o Esboço Corográfico. 

A nova ligação entre o Interface Rodoferroviário e a EN14 inicia-se na rotunda existente na Rua Costa Freire 

(Rotunda 1) e desenvolve-se numa extensão de 2436 m, terminando na Rotunda existente junto à EN14, em 

Santana. O traçado é dotado de uma secção transversal de 2x1 vias na secção corrente e apresenta 

características compatíveis com uma velocidade de projeto de 60 km/h. 

O Projeto inclui a execução de 4 novas rotundas e respetivas ligações à malha existente, obras-de-arte 

correntes, uma passagem hidráulica (PH1) ao km 0+017, uma passagem superior de peões (PP1) ao km 0+327 e 

uma passagem inferior (PI1) ao km 0+594, e ainda a construção de uma nova Ponte sobre o Rio Ave, entre o km 

0+895 e o km 1+057. 

Adicionalmente, o presente projeto contempla uma rotunda a construir na intersecção da Rua Poeta Cesário 

Verde com a Rua Alfredo Guedes de Carvalho, junto ao Interface Rodoferroviário da Trofa. 

Plena Via – Variante à EN14 

Quanto ao perfil transversal-tipo foram adotadas duas soluções: 

1) Entre o início do traçado e a Rotunda 2 e entre a Rotunda 4 e o final do traçado: 

 Duas vias de circulação, uma via por sentido com 3,50 m de largura cada. 

 Bermas exteriores com 1,50 m de largura. 

2) Entre a Rotunda 2 e Rotunda 4: 

 Duas vias de circulação, uma via por sentido com 3,50 m de largura cada. 

 Bermas exteriores com 1,50 m de largura. 
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 Passeio do lado direito com 2,20 m de largura. 

 Ciclovia do lado esquerdo com 2,20 m de largura. 

Rotundas e Ligações 

A velocidade base do projeto a adotar nas rotundas e ligações é de 40 km/h. 

O perfil transversal tipo das rotundas é: 

 Vias com 6,50 m de largura; 

 Berma interior com 1,00 m de largura; 

 Berma exterior com 1,50 m de largura. 

O perfil transversal tipo da ligação 2.1 é: 

 Vias com 3,50 m de largura; 

 Bermas direitas com 1,50 m de largura; 

 Ciclovia do lado esquerdo com 3,50 m de largura; 

 Passeio do lado esquerdo com 2,20 m de largura. 

Terraplenagens 

No âmbito da movimentação de terras ocorrerá um volume de escavação de 90 930 m3, um volume de aterro 

de 21 860 m3 e um volume de decapagem de 13 580 m3. O volume total de escavação corresponde a materiais 

a levar a depósito, por falta de características, e o volume total de terras provenientes de empréstimo, para 

aplicação nos aterros. O volume de terras de decapagem será utilizado para integração paisagística. Os 

materiais inertes rejeitados, serão conduzidos a vazadouros devidamente licenciados para receberem “rochas e 

solos não contendo substâncias perigosas”. Estes materiais serão conduzidos preferencialmente a pedreiras da 

região, já descativadas, contribuindo, deste modo, para a recuperação paisagística das explorações mineiras. 

Drenagem 

Para a drenagem transversal, calculada para períodos de retorno de 100 anos, foram consideradas as seguintes 

secções de projeto a adotar: 

 Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de 1,00 m, 1,20 m e 1,50 m. 

 Bocas de entrada e saída para aquedutos circulares em betão, que poderão ser pré-fabricadas desde que 

se cumpram todos os pressupostos patentes no projeto. 

 Box-culvert de betão, com secção quadrangular de 3,00 m x 3,00 m. 

Apesar de no RECAPE e respetivos anexos existirem divergências quanto à localização da PH0.1 foi confirmado 

pelo proponente que no Quadro 3 do RECAPE (Quadro 1 deste Parecer) se apresenta a localização correta das 

passagens hidráulicas da plena via. 
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Designação Localiz. Área  
Compr. 

Linha Água 
Desnível 
da Bacia 

Tempo 
Concentra. 

Caudal de 
Cálculo Secção de 

Projeto 
(Q100) (m) 

Secção 
Adotada 

(Q100) 
(m) 

Obs. 

Bacia PH pk (km2) (km) H1-H2 (m) Tc (h) 
Q100 

(m3/s) 

  
         

  

B1 0.1 0+017,114 3,82 4,710 108 2,00 26,65 3,0 x3,0 3,0 x3,0 
Tipo 
Box-

Culvert 

B2.1 1.0 1+173,75 0,01 0,014 8 0,01 0,30 1,00 1,00 
Circular 

em 
Betão 

B2 1.1 1+310,203 0,09 0,620 10 0,46 2,04 1,00 1,20 
Circular 

em 
Betão 

B3 1.2 1+567,590 1,31 2,220 60 0,17 9,20 2,0 x2,0 3,0x3,0 
Tipo 
Box-

Culvert 

B4 1.3 1+796,574 0,24 1,100 68 0,55 4,12 1,50 1,50 
Circular 

em 
Betão 

B4.1 2.0 Rotunda 5 0,02 0,178 15 0,13 0,82 1,00 1,00 
Circular 

em 
Betão 

B5 2.1 2+383,642 2,64 2,545 90 1,15 23,00 1,8 x 3,7 1,9 x3,7 
Tipo 
Box-

Culvert 

Quadro 1: Localização das PH (fonte RECAPE) 

 

Refere o proponente que na página 23 do RECAPE (capítulo 3.4.7.2.) e na página 28 do Anexo D do Volume 2 do 

RECAPE, deverá ser considerada a localização para a PH0.1 ao PK 0+017.114. E que no RECAPE: 

 No 3.º parágrafo do capítulo 3.4 (pág.11), onde se lê “obras-de-arte correntes, uma passagem hidráulica 

(PH1) ao km 0+022,”, deverá ler-se “obras de arte correntes, PH0.1 ao km 0+017,” 

 No penúltimo parágrafo da página 7, onde se lê “obras de arte correntes, PH1 ao km 0+022,”, deverá ler-se 

“obras de arte correntes, PH0.1 ao km 0+017,” 

 Na página 25 (capítulo 3.4.7.4), deverá ser considerado que a PH1.2 se localiza ao km 1+567,590 e não ao 

km 1+568,127. 

Obras de Arte 

O presente projeto é constituído pelas seguintes obras de arte: 

 Passagem Superior de Peões: PP01 ao Pk 0+327.30. 

 Passagem Hidráulica: PH01 ao Pk 0+017.  

 Passagem Inferior PI1 ao Pk 0+593.766. 

 Passagem Hidráulica PH1.2 ao Pk 1+567. 

 Nova Ponte sobre o rio Ave entre Pk 0+895.010 e Pk 1+057.010. 

 

Nova Ponte sobre o Rio Ave 
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Para a nova ponte sobre o rio Ave foi apresentado um Estudo Hidrológico. A nova ponte sobre o Rio Ave irá 

permitir a ligação da zona do Hospital da Trofa à estrada municipal EM508, atravessando o rio Ave numa zona 

onde existe um estreitamento do seu leito e cuja orografia é pouco acentuada. O vale onde se localiza a nova 

ponte caracteriza-se pela existência de terrenos agrícolas, em ambas as margens sendo que frequentemente os 

terrenos das margens são alagados nos períodos de maior precipitação. 

Estruturalmente, a ponte localizada entre os km 0+895.010 e 1+057.010, desenvolve-se por intermédio de um 

pórtico contínuo em betão armado pré-esforçado, ao longo de 5 vãos, perfazendo assim um comprimento total 

de 162 m. O vão central da ponte, com 50 m, foi condicionado pela implantação dos pilares centrais junto ao 

limite do leito menor do rio. 

Altimetricamente verifica-se que a rasante da via na zona da ponte, junto ao encontro do lado de Famalicão, 

está 2,20 m acima da cota do nível máximo de cheia indicada no Estudo Hidrológico desenvolvido, 

representando por isso uma condicionante à altura do tabuleiro a adotar. 

A proposta corresponde à solução de pórtico em betão armado e pré-esforçado, composto por uma laje vigada 

de altura variável, no tramo central, e de altura constante de 1,40 m nos tramos de extremidade, e é apoiada 

sobre pilares de betão armado. 

A altura máxima dos pilares em relação ao terreno natural é de 5,15 m. Dada a localização da obra, em zona 

aluvionar, e de acordo com as recomendações do relatório geotécnico, todas fundações são do tipo direta por 

intermédio de sapatas retangulares e centradas em betão armado. 

Pelo facto de todas as sapatas dos pilares se encontrarem abaixo da cota do nível de máxima cheia, o projeto 

prevê que estas devam ser protegidas com material de enrocamento, de forma a proteger os terrenos de 

fundação da ação das águas de inundação, mitigando-se assim os fenómenos de erosão e arrastamento das 

partículas. 

O acabamento principal da obra é o betão à vista descofrado. Para drenagem das águas pluviais são adotados 

sumidouros nos lados mais baixos do tabuleiro, na zona dos pilares e encontros, que encaminham as águas 

para a base dos pilares através de tubos de queda em PVC. Em termos de iluminação é prevista a colocação de 

luminárias do lado do passeio pedonal. De acordo com o projeto de iluminação, o afastamento entre luminárias 

não deverá ser superior a 30 m, o que no total implica a montagem de 6 luminárias. 

Vedações 

As vedações serão compostas por redes em malha retangular de aço fixas a postes de madeira. A instalação de 

vedação foi prevista para ambos os lados da Plena Via e da Ligação entre as Rotundas 2 e 3. Entre a vedação e 

os taludes manteve-se um espaço livre de cerca de 3,0 m, sempre que possível. Nas zonas de muros a vedação 

é feita pelos próprios muros, enquanto nas zonas em que seja necessário haver serventias, estas ficam de fora 

da vedação com 4,0 m de largura. 

Prevê-se a colocação de portões na vedação, de modo a permitir o acesso ao pessoal em trabalhos de 

manutenção e limpeza. Propõe-se a colocação de portões basculantes na vizinhança das Obras de Arte e das 

Passagens Hidráulicas e em locais de acesso relativamente fácil, devendo o afastamento máximo entre eles ser 

de 500 m. 

Obras de Contenção 

O projeto prevê a construção de cinco obras de contenção, designadas como Muros M1, M2, M3, M4 e M5, 

com as seguintes características: 
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Quadro 2 – Obras de contenção (Fonte: RECAPE) 

Iluminação 

A iluminação da infraestrutura viária é obtida a partir de luminárias, montadas em colunas metálicas dotadas 

de braço. No que respeita à fonte de luz, são adotadas luminárias com tecnologia LED. As luminárias existentes 

que não sejam necessárias e\ou interfiram com os novos traçados serão removidas e transportadas para 

vazadouro da EDP Distribuição para manutenção e futuro uso da EDP Distribuição para a iluminação pública. 

Proteção Sonora 

Conforme estudo desenvolvido no Volume 7 – Proteção Sonora, foram identificados um conjunto de 8 

recetores sensíveis (moradias unifamiliares) onde, apesar da implementação de pavimento com uma camada 

de desgaste SMA 11, se prevê a ultrapassagem dos valores limite de exposição aplicáveis a zona mista. 

Dada a necessidade de implementação de medidas de minimização de ruído, no meio de propagação, foram 

dimensionadas barreiras acústicas com vista ao cumprimento dos valores limites de exposição aplicáveis para 

zona mista, no piso e fachada mais desfavorável dos recetores sensíveis identificados. 

As barreiras acústicas foram dimensionadas de forma compatibilizada com os muros e obras de arte previstas 

tendo-se otimizado a extensão e altura, de forma a garantir o cumprimento dos limites legais aplicáveis no ano 

2040. 

As barreiras acústicas deverão ter as características mínimas de proteção que se indicam em seguida. 

Painéis Absorventes: 

 Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2018). 

 Absorção Sonora na face virada para a via (painéis absorventes): DLα ≥ 8 dB (Categoria A3, de acordo com a 

NP EN 1793-1, de 2017). 

Painéis Refletores (Painéis em materiais à base de policarbonatos ou outros materiais sintéticos): 

 Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2018). 

 Absorção Sonora (painéis refletores): Qualquer (Categoria A0, de acordo com a NP EN 1793-1, de 2017). 

Dado que os muros de contenção (Muro 1, 2, 3 e 4) previstos terão alturas significativas, com vista a minimizar 

as reflexões sonoras, propõe-se que a sua fachada seja coberta de material absorvente, desde 0,5 m acima do 

solo até ao topo. 

Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços 

O Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços teve em consideração a 

aplicação de técnicas de engenharia natural para recuperação do troço de linha de água afetada pelo Projeto da 

Variante à EN14, nomeadamente o troço da ribeira de Ferreiros, entre a PH1 e a Rua Central de Ferreiros, com 
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uma extensão de 1,64 km, bem como o troço da ribeira de Penouços, na zona da sua confluência com a ribeira 

de Ferreiros, numa extensão de cerca de 10 m. 

O Projeto prevê o seguinte: 

 Criar uma bacia de retenção na margem esquerda da ribeira de Ferreiros, para reter os picos de cheia. 

 Reperfilar a ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável para que o projeto não assente 

sobre essa área. 

 Beneficiar das passagens hidráulicas atravessadas pelo projeto. 

 Requalificar ambientalmente as ribeiras de Ferreiros e de Penouços. 

Este projeto tem como objetivo apresentar uma solução base ou de referência o mais próxima possível de um 

estado natural ou do previamente existente antes da deterioração das margens, e que assegure a sua 

estabilização e proteção. 

A solução proposta para reperfilamento da ribeira de Ferreiros, prevê de jusante (confluência com o rio Ave) 

para montante (PH 5), as seguintes intervenções: 

 No troço definido pelo perfil Pk 0+0.00 e a jusante da PH1 é prevista a manutenção integral dos muros de 

suporte de alvenaria de pedra existentes, sendo somente previsto a retirada de sedimentos do rasto por 

forma a garantir as inclinações previstas no perfil longitudinal. 

 No troço definido a montante da PH1 e o perfil Pk 0+666.90 encontra-se prevista uma solução composta 

por gabiões vivos. Até ao perfil Pk 0+350.00 é previsto que os gabiões vivos sejam implementados somente 

na margem esquerda, sendo previsto manter os muros existentes na margem direita. Por sua vez do perfil 

Pk 0+350.00 ao perfil Pk 0+666.90 é previsto que a solução em gabiões vivos seja aplicado nas duas 

margens da linha de água. 

 No troço definido a montante do perfil Pk 0+666.90 e o perfil Pk 1+041.35 é prevista uma solução em 

terreno natural (seção trapezoidal), com recurso a uma estabilização das margens, por forma a 

compatibilizar o projeto com a galeria ripícola existente com um elevado valor ecológico. 

 No troço definido a montante da PH4 e a jusante do perfil Pk 1+091.35, é previsto que os gabiões vivos 

sejam implementados somente na margem esquerda, sendo previsto manter os muros existentes na 

margem direita. 

 No troço localizado a jusante do perfil Pk 1+116.35 e a montante do perfil Pk 1+166.35 é previsto a 

manutenção integral dos muros de suporte de alvenaria de pedra existentes, sendo somente previsto a 

retirada de sedimentos do rasto por forma a garantir as inclinações previstas no perfil longitudinal. 

 No troço localizado a montante do perfil Pk 1+166.35 e a montante do perfil Pk 1+466.35 é previsto que os 

gabiões vivos sejam implementados somente na margem esquerda, sendo previsto manter os muros 

existentes na margem direita. 

 No troço sensivelmente a meia distância entre o perfil Pk 1+466.35 e o perfil Pk 1+491.35 e a jusante da PH 

2.1 é previsto que os gabiões vivos sejam implementados em ambas as margens, solução que se estenderá 

para o troço localizado a montante da PH 2.1 e a jusante da PH associada à rotunda 6.  

 No troço localizado a montante da PH associada à rotunda 6 e o perfil Pk 1+641.35 (montante da PH 5) é 

previsto que os gabiões vivos sejam implementados somente na margem direita, sendo previsto manter os 

muros existentes na margem esquerda. 
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 Nos troços entre o pk 0+371 e o pk 0+495 e entre o pk 0+593 e pk 0+666, revelou-se necessário proceder a 

um ligeiro desvio e regularização do traçado da ribeira, por forma a garantir as distâncias de segurança aos 

taludes da Variante à EN14 e à bacia de retenção. 

Serviços Afetados 

A construção da Variante à EN14 poderá interferir com redes de serviços públicos e privados existentes, de 

diversos tipos. Os serviços eventualmente afetados correspondem aos Intercetores Gravíticos em alta e baixa 

pertencentes à Águas do Norte, a Rede de Distribuição de Água – Freguesia de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão 

e a Rede de Drenagem de Águas Residuais - Freguesia de Lousado, Vila Nova de Famalicão, redes estas 

existentes na zona do traçado.  

Relativamente ao Intercetor Gravítico (Alta) entre os pk 1+050 e o pk 1+775, e o pk 2+000 e a rotunda 5, não se 

prevê a sua afetação, havendo possivelmente a necessidade de subir algumas caixas que possam ficar no limite 

dos aterros da plena via. Nessa zona irá ser executada uma bacia de retenção que deverá ser devidamente 

coordenada com o traçado do Intercetor. Na zona da Ponte o Intercetor irá cruzar entre o pilar e o encontro 

não sendo por isso expectável a sua afetação. 

Relativamente ao Intercetor Gravítico (Baixa): 

 Cerca do pk 0+225: o coletor encontra-se no caminho existente que será intercetado pela plena via. Dada a 

profundidade a que se encontra o coletor, prevê-se que este não venha a ser afetado pela construção, 

sendo apenas necessário abrir a caixa para o pavimento. 

 Cerca do pk 0+375: na zona de implantação da PP1, as fundações foram projetadas de forma a não 

interferirem com o coletor, não se prevendo assim a sua afetação. 

 Cerca do pk 0+600: zona da PI1 existe uma caixa que deverá ser desviada de modo a não interferir com a 

execução da Obra de Arte. 

 Na rotunda 3, o coletor anda em cima do existente, não se prevendo por isso a sua afetação, apenas a 

possibilidade de nivelamento de algumas caixas existentes. 

Nas zonas das rotundas 4 e 5 não se prevê que ocorra afetação das redes de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais, pois a plena via encontra-se em aterro. No entanto, poderá ser necessário 

proceder-se ao nivelamento de caixas existentes. 

Em fase de obra será solucionada a resolução das interferências identificadas para todos os serviços afetados 

(aéreos e/ou subterrâneos), no âmbito da execução dos trabalhos, englobados na empreitada, a aprovar pelas 

respetivas entidades gestoras, quer esses serviços afetados estejam cadastrados, omissos ou erradamente 

localizados, quer pertençam a outras entidades, quer sejam os trabalhos referentes aos novos traçados a 

executar, ou pelos respetivos proprietários e/ou concessionários. 

Alterações do Projeto entre a fase de Projeto Base e o Projeto de Execução 

Na sequência da DIA e respetivo relatório da Consulta Pública, o proponente introduziu modificações na 

solução avaliada em Projeto Base. Estas consistiram em algumas alterações ou na otimização das soluções 

adotadas. 

Atendendo ao facto de o corredor rodoviário se encontrar extremamente condicionado, em termos 

geométricos, na fase de Projeto de Execução não se verificam alterações significativas, em relação ao desenho 

do traçado apresentado na fase anterior. 
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A principal alteração, face ao previsto em Projeto Base, prende-se com a redefinição das inclinações dos taludes 

de aterro e de escavação, em função do resultado das sondagens geológicas efetuadas, que permitiram avaliar 

as condições geológicas e hidrogeológicas da área atravessada, garantindo assim uma melhoria das condições 

de assento e de estabilidade global da via. 

Foram ainda efetuados alguns ajustes decorrentes dos levantamentos topográficos e no campo dos perfis 

transversais. Foram também efetuados ajustes nos órgãos de drenagem, em função dos estudos hidrológicos e 

hidráulicos desenvolvidos. 

As restantes alterações prenderam-se com ajustes pontuais e desenvolvem-se dentro do corredor aprovado em 

sede de AIA. Nesta fase, procurou-se sobretudo, enquadrar melhor no terreno a solução aprovada, e atender às 

recomendações de entidades envolvidas no processo, expressas na DIA, no Parecer da Comissão de Avaliação e 

na Consulta Pública. 

Principais ajustes a realizar: 

 Alteração 1 – Em toda a extensão de traçado da plena via:  

 Alteração da inclinação dos taludes, em função dos resultados do Estudo Geológico Geotécnico 

(EGG): O Projeto Base previa inclinações de V/H=1/1,5 para aterros e escavações; o Projeto de 

Execução prevê inclinações de V/H=1/2 e de V/H=2/3 para escavações e de V/H=1/2 e V/H=1/2,5 

para aterros. 

Justificação: Em função dos resultados obtidos nas sondagens geológicas, tornou-se necessário 

redefinir as inclinações dos taludes, por forma a garantir a estabilidade global da via. 

 Alteração 2 – Ao Pk 0+000:  

 Ajuste da geometria da PH.01. 

Justificação: De acordo com as conclusões do Estudo Hidrológico resultou a necessidade de ajuste da 

PH. 

 Alteração 3 - Ao Pk 0+100:  

 Ajuste do traçado da via ao viaduto da futura expansão da linha do Metro do Porto.  

Justificação: De acordo com os elementos da Metro do Porto, complementares aos já anteriormente 

enviados (na fase de Projeto Base da Variante à EN14), foi possível a validação dos gabarits mínimos 

ao futuro viaduto. Refere o proponente que a informação remetida pela Metro do Porto corresponde 

a elementos de trabalho, uma vez que este projeto ainda não se encontra concluído. 

 Alteração 4 – Na Rotunda 3:  

 Ajuste da Rotunda 3 às vias existentes na envolvente do Hospital da Trofa. 

Justificação: Validação da geometria do traçado, em função dos levantamentos a clássico. 

 Alteração 5 – Na Rotunda 4:  

 Ajuste da Rotunda 4 à EM508.  

Justificação: Validação da geometria do traçado, em função dos levantamentos a clássico. 

 Alteração 6 – No final do traçado: 

 Ajuste da ligação do troço final do traçado à rotunda de ligação à EN14. 

Justificação: De acordo com a atualização da cartografia. 
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4. ANÁLISE DA CONFORMIDADE COM A DIA 

O RECAPE apresentado pelo proponente é constituído pelo Relatório Base, o Resumo Não Técnico, e respetivos 

Anexos Técnicos e Peças Desenhadas. Face à documentação apresentada e à sua estrutura considera-se que o 

RECAPE está em conformidade com a legislação em vigor (RJAIA) e com o “Documento Orientador - Normas 

técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o 

Projeto de Execução” (01/2016/GPF). 

Em termos de conteúdo o RECAPE deve contemplar uma caracterização e avaliação de potenciais impactes 

ambientais gerados pelas alterações ao Projeto Base que forem introduzidas, bem como permitir a verificação 

de todas as condições incluídas na DIA, de forma a ser possível avaliar a conformidade do projeto de execução 

com a DIA.  

Neste contexto, apresentou-se no RECAPE a atualização da informação apresentada em sede de Projeto Base, 

na qual se incluíram as alterações efetuadas ao Projeto Base, a sua análise, a atualização da situação atual e de 

avaliação de impactes, bem como a conformidade com as condições incluídas na DIA. 

Relativamente à apreciação efetuada aos vários fatores ambientais pela CA, salientam-se, de seguida, os 

principais aspetos. 

Em termos de Geologia e Geomorfologia da análise do RECAPE concluiu-se que os principais impactes 

assinalados para a fase de construção, que se relacionavam com a estabilidade dos taludes de aterro e 

escavação, foram tidos em consideração e propostas medidas nesse âmbito. Assim, em função dos resultados 

do estudo geológico-geotécnico desenvolvido, em fase do projeto de execução, foram realizadas adaptações à 

geometria dos taludes, por forma a garantir a sua estabilidade, quer na fase de construção, quer na fase de 

exploração. 

Ao nível dos Recursos Hídricos considera-se que o projeto de execução agora apresentado contempla algumas 

alterações ao projeto base, designadamente ajustes nos órgãos de drenagem, em função dos estudos 

hidrológicos e hidráulicos desenvolvidos, e a concretização de uma medida de minimização do impacte 

associado à colocação de aterro em leito de cheia, no troço inicial da via, consistindo na instalação de um 

conjunto de manilhas, em paralelo, sob o referido aterro e ao longo deste, tendente a atenuar o efeito de 

barreira daquela obra.  

Apesar de ter sido submetido no SILiAmb o TURH, a emissão deste título só poderá ser efetuada após haver 

decisão sobre o RECAPE. Posteriormente terão que ser solicitados os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos 

a que a realização das obras no leito ou margens dos cursos de água está sujeita, nos termos da Lei nº 58/2005, 

de 29 de dezembro, na sua atual redação, cuja emissão deve ser prévia ao início das mesmas. 

Ao nível do fator Ordenamento do território e Uso do solo verifica-se que, pese embora a complexidade e 

dificuldade que se reconhece em alcançar soluções ideais na adaptação do Projeto à estrutura territorial 

presente, considera-se ter sido dado cumprimento às condicionantes constantes da DIA. 

Em relação ao fator ambiental Socioeconomia e no âmbito da reavaliação de impactes a análise efetuada ao 

nível das afetações e impactes na componente social permite concluir que as alterações apresentadas em 

projeto de execução representam uma minimização dos impactes negativos perspetivados na fase anterior, 

representando uma melhoria significativa ao nível das acessibilidades e condições de segurança da população 

local e de toda a zona envolvente. Apresenta, o RECAPE, de um modo geral, uma adequada caraterização ao 

nível local da área a afetar, nomeadamente, dos núcleos habitacionais e habitações dispersas, áreas industriais, 
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áreas agrícolas e florestais afetadas, bem como das vias existentes e infraestruturas, possibilitando a 

identificação e a avaliação dos impactes socioeconómicos induzidos pelo projeto. 

Face à realidade atual e que justifica o projeto de execução e da avaliação comparada de impactes com o 

traçado do projeto base fica demonstrado que os impactes negativos do projeto são pouco significativos face 

aos do projeto base, sobretudo tendo em atenção a adoção das medidas de minimização adequadas. 

Relativamente ao fator Saúde Humana considera-se que os impactes apresentados foram adequadamente 

avaliados tendo sido propostas as medidas de mitigação necessárias para salvaguardar a saúde e bem-estar dos 

intervenientes e cidadãos. 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos, de acordo com as alterações realizadas e com o objetivo de suportar as 

questões levantadas na DIA, o RECAPE apresenta uma atualização de alguns aspetos ambientais das áreas de 

implantação do Projeto, através da atualização da pesquisa documental e reconhecimentos de campo. 

Considera-se que a informação apresentada no RECAPE, onde é feita uma análise aprofundada da situação 

atual ao nível da vegetação, é suficiente para complementar a caraterização da situação de referência realizada 

no EIA. 

Do ponto de vista do Património Cultural, da análise da informação apresentada no presente RECAPE, 

considera-se que os objetivos foram genericamente alcançados, ainda que relativamente à vertente 

subaquática não se tenha dado cumprimento integral ao estipulado na DIA. 

Assim, face ao atrás exposto, e à fundamentação apresentada, considera-se de aceitar as alterações propostas 

ao projeto base, as quais se enquadram no âmbito das condições incluídas na DIA não implicando a ocorrência 

de impactes negativos acrescidos nos fatores acima referenciados. No entanto devem ser consideradas as 

condições que resultem deste parecer. 

De seguida procede-se à apreciação específica relativa à verificação, caso a caso, do cumprimento/adequação 

dos Elementos a entregar em RECAPE, Medidas de Minimização e Programas de Monitorização incluídos na 

Declaração de Impacte Ambiental/Anexo ao TUA. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

1. Estudo Geológico e Geotécnico que proceda à investigação geotécnica com recurso a prospeções 
geológicas para desenvolvimento e consolidação das soluções de estabilidade de taludes a adotar. O Projeto de 
Execução deve contemplar a adaptação da geometria dos taludes de escavação e aterro, de modo a garantir a 
sua estabilidade, face a eventuais características geomecânicas diferentes das pressupostas. 

Refere-se no RECAPE que para a fase de Projeto de Execução foi realizado o Estudo Geológico e Geotécnico 

(EGG), correspondente ao Volume P1.2 do Projeto de Execução, onde se apresentam os resultados da 

realização das sondagens geológicas previstas no Plano de Prospeção Geotécnica, definido na fase de Projeto 

Base. Os parâmetros geotécnicos obtidos permitiram o dimensionamento de taludes e fundações das obras. Os 

resultados das sondagens e principais conclusões do EGG apresentam-se no capítulo 4.3 do RECAPE. 

O Projeto Base previa inclinações de V/H=1/1,5 para aterros e escavações. Em função dos resultados do EGG, 

em fase de Projeto de Execução procedeu-se à adaptação da geometria dos taludes de aterro e de escavação, 

de modo a garantir a sua estabilidade, adotando-se inclinações de V/H=1/2 e de V/H=2/3 para escavações e de 

V/H=1/2 e V/H=1/2,5 para aterros. 

Os principais impactes assinalados para a fase de construção, que se relacionavam com a estabilidade dos 

taludes de aterro e escavação, correspondem a este elemento 1, o qual se considera ter sido salvaguardado. 
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Assim, em função dos resultados do estudo geológico-geotécnico desenvolvido, em fase do projeto de 

execução, foram realizadas adaptações à geometria dos taludes, por forma a garantir a sua estabilidade, quer 

na fase de construção, quer na fase de exploração. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

2. Estudo que avalie os impactes resultantes do efeito barreira à livre circulação das águas em ocasiões de 
cheia, com período de retorno de 100 anos pela execução em aterro do troço inicial do traçado (entre o Km 
0+000 e o Km 0+120) e que proponha as medidas tendentes a eliminar/minimizar esses impactes. 

Refere-se no RECAPE que para a fase de Projeto de Execução foi realizado o Estudo Hidrológico e Hidráulico que 

avaliou os impactes resultantes do efeito barreira à livre circulação das águas em ocasiões de cheia, provocado 

pela execução em aterro do troço inicial do traçado (entre o Km 0+000 e o Km 0+120), tendo sido considerado 

um período de retorno de 100 anos. O referido estudo apresenta-se no Anexo D do Volume 2 do RECAPE. 

No estudo desenvolvido foram definidas secções de controlo, onde foi determinada a altura de escoamento 

associado ao caudal de ponta de cheia centenária e demarcado o respetivo espraiamento. As secções foram 

definidas com base no levantamento topográfico atualizado de ambas as margens e leito (rasto) da linha de 

água, por forma a permitir que fosse possível efetuar perfis transversais rigorosos, numa extensão mínima de 

50 m, para cada uma das margens. 

Em função dos resultados do referido estudo, foram propostas as medidas necessárias, com vista à 

minimização dos efeitos do espraiamento da zona de cheia, resultante da implantação do projeto. 

De acordo com as conclusões do Estudo, e tendo como condicionantes, quer a reduzida extensão do aterro, 

quer a sua reduzida altura média no troço analisado, considerou-se que a solução mais viável deverá passar 

pela colocação de um conjunto de manilhas, que permitirão garantir um espraiamento de cheia tão similar 

quanto possível à situação inicial. Estas medidas encontram-se contempladas no Projeto de Drenagem. 

As manilhas terão diâmetro interno 700 mm e uma inclinação mínima de 2,5%, devendo ser colocadas a três 

níveis diferentes, por forma a permitir o escoamento a diferentes alturas de escoamento, constituindo um total 

de 10 dispositivos, distribuídos da seguinte forma: 

 Patamar A) 2 manilhas afastadas de 10 em 10 metros, localizadas entre o Km 0+29 e o Km 0+40, que 

permitirão escoar alturas de escoamento entre os 32,34 metros e os 33,04 metros. 

 Patamar B) 4 manilhas, as 3 primeiras afastadas de 10 em 10 metros, e a última afastada de 7,5 metros, 

localizadas entre o 0+59 e o Km 0+78, que permitirão escoar alturas de escoamento entre os 31,97 metros 

e os 32,67 metros. 

 Patamar C) 4 manilhas afastadas de 5 em 5 metros localizadas entre o Km 0+84 e o Km 0+100, que 

permitirão escoar alturas de escoamento entre os 31,44 metros e os 32,14 metros. 

Considerando a situação limite que será todas as manilhas a entrar em carga, ter-se-á uma capacidade de vazão 

de 14,27 m3/s. Tendo em consideração as velocidades de escoamento que rondarão valores na ordem dos 3,7 

m/s, considera-se importante à entrada e saída das manilhas a colocação de estruturas de dissipação de 

energia composta, por exemplo, por enrocamento arrumado à mão, não argamassado. 

As manilhas foram devidamente dimensionadas para as cargas previstas, e constam das peças escritas e 

desenhadas do Projeto de Drenagem – P2. 
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Face ao exposto pelo proponente, foi elaborado o Estudo (Anexo D – Volume 2) que suporta a resposta a este 

elemento que conclui não ser possível evitar a ocorrência de impactes, mas que os mesmos serão minimizados 

através de uma solução que contempla a instalação de um conjunto de manilhas, em paralelo, sob o aterro, 

tendentes a assegurar, tanto quanto possível, as condições de escoamento/espraiamento dos caudais de cheia. 

Considera-se aceitável esta proposta de minimização dos impactes, apontando o Estudo para medidas 

complementares que devem ser consideradas como medidas de minimização. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. Deverá ser incluída na DCAPE a 

seguinte condição nos Outros Planos/Projetos: 

Considerar as soluções de projeto previstas no Estudo Hidrológico e Hidráulico apresentado. 

3. Estudo que demonstre que a execução de aterro no encontro da Ponte sobre o rio Ave (na sua margem 
esquerda), em zona inundável, não afeta significativamente o escoamento/espraiamento dos caudais de cheia 
(Q100) ou, em alternativa, apresentar uma solução construtiva (execução em viaduto) que não interfira no 
escoamento/espraiamento dos referidos caudais. 

Refere-se no RECAPE que não se prevê a construção de aterros associados aos encontros da nova Ponte sobre o 

rio Ave, sobre zonas inundáveis delimitadas na margem esquerda (concelho da Trofa) ou margem direita 

(concelho de Via Nova de Famalicão). 

Desta forma, considera-se que a construção dos aterros nos encontros da Ponte sobre o rio Ave, não afeta o 
escoamento/espraiamento dos caudais de cheia (Q100). 

Concorda-se com a apreciação efetuada. 

Conclusão: Considera-se que foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. 

4. Estudo de Ruído com a previsão dos níveis sonoros, avaliação de impactes mais detalhada e apresentação 
de medidas de minimização concretas para a fase de obra; o estudo deve apresentar de cronograma provável 
de obra que tenha em conta a restrição de execução da obra em período noturno, em particular quando a frente 
de obra se situar no início do traçado até cerca do km 0+700 (R1 a R20, R25), na zona das rotundas 4 (R29, R30) 
e 5 (R34) e no final do traçado (R41 e R42). 

O estudo deve ainda avaliar os impactes cumulativos da exploração do projeto com a expansão da Continental 
MABOR, linha ferroviária do Minho e extensão da linha do Metro do Porto, utilizando, se possível, dados de 
simulação de ruído efetuados pelas entidades responsáveis por essas fontes sonoras, e propor, em função dessa 
avaliação, medidas de minimização a implementar. Concretizar essas medidas através da apresentação do 
Projeto de Proteção Sonora, o qual deve ter em atenção: 

 a. Que o tipo de revestimento a adotar nos muros 1 a 3 deve ser absorvente tendo em conta a presença de 
recetores sensíveis em ambos os lados da via.  

b. O tipo de junta de dilatação no encontro norte do viaduto sobre o Rio Ave dada a proximidade de recetores 
sensíveis.  

c. Para R25, a necessidade de medidas de minimização de ruído por corresponsabilidade do projeto na 
ultrapassagem do valor limite Ln=55dB(A). 

Refere-se no Volume 7 – Proteção Sonora que foi desenvolvido um estudo detalhado, em consonância com o 

grau de detalhe do projeto de execução, pormenorizando a avaliação de impactes e o dimensionamento de 
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medidas de minimização necessárias ao cumprimento dos limites legais aplicáveis, no âmbito do Regulamento 

Geral do Ruído (RGR). 

O RECAPE é omisso, no entanto, relativamente ao estudo mais detalhado dos impactes do projeto em fase de 
obra e, consequentemente, não apresenta medidas de minimização de ruído concretas. Esta parte do estudo 
não foi, portanto, cumprida, pelo que deve ser colmatada. 

O cronograma de obra foi vertido como medida de minimização nº 9 (ver abaixo). 

Quanto ao estudo dos impactes cumulativos do projeto na fase de exploração com a expansão futura da 
Continental Mabor, com a Linha do Minho e com o Metro do Porto, o RECAPE esclarece que: 

 Não há informação detalhada sobre a expansão provável da Continental Mabor a Este junto à Rua de S. 
João (Rotunda 5) na proximidade dos recetores R34 e R35, nos quais se prevê com o projeto, em 2040, 
R34: Ln ≈ 54 dB(A); Lden ≈ 64 dB(A); R35: Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 62 dB(A) (emergências de 1 a 3 dB(A) face 
ao ambiente atual); enquanto atividade ruidosa permanente, a Continental Mabor terá de cumprir com os 
critérios de incomodidade e de exposição máxima pelo que o impacte cumulativo com o projeto se 
encontra controlado a níveis pouco significativos. 

 A contribuição sonora da Linha do Minho já foi incluída nas medições de ruído residual, pelo que o impacte 
cumulativo já está subjacente à avaliação realizada. 

 O Metro do Porto não terá previsivelmente impactes cumulativos significativos porque o projeto se 
encontra fora da Zona de Proteção Funcional ao atual e futuro canal do metro. 

Considera-se, portanto, que esta parte do estudo está cumprida. 

Ainda que não tenha sido solicitado novo estudo dos impactes na fase de exploração, o RECAPE aferiu as 
previsões para o ano 2040 com base no método comum europeu - atendendo a que a nova via se 
consubstanciará como grande infraestrutura de transporte (volume de tráfego superior a 3 milhões de 
veículos/ano) - e dimensionou medidas de minimização atendendo ao referido na DIA a implementar antes do 
início da fase de exploração para proteção, em particular, dos recetores R8, R10 a R14, R16 e R17.  

Considera-se cumprida esta parte do estudo. 

Conclusão: Deverá ser incluída na DCAPE a seguinte condição nos Outros Planos/Projetos: 

Considerar as soluções de projeto previstas no Projeto de Proteção Sonora apresentado. 

E em fase prévia à obra deve ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 

Estudo de Ruído para a fase de obra com a previsão dos níveis sonoros, avaliação de impactes mais 

detalhada e apresentação de medidas de minimização concretas. 

5. Cartografia a escala adequada com a delimitação das áreas de maior riqueza específica a salvaguardar 
(quantificando-se as áreas totais finais): manchas de carvalhal, próximo da Rotunda 2; Galerias ripícolas (rio 
Ave e ribeiras atravessadas pelo projeto, designadamente, Ribeira de Esprela, Ribeira de Paradela e Ribeira de 
Real (Trofa), Ribeira de Ferreiros e Ribeira de Penouços (Famalicão)); área de Matos; áreas florestais que 
possuem regeneração natural de sobreiro e carvalhal. Bem como registo fotográfico que comprove a referida 
delimitação. 

Refere-se no RECAPE que foi desenvolvido trabalho de campo, com vista à atualização de informação sobre os 

habitats existentes na área de projeto. Toda a cartografia que inclui os biótopos e habitats referidos e 
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inventariados, à escala 1:5.000, com implantação da solução final do Projeto de Execução, encontra-se 

representada no Volume 3 – Peças Desenhadas. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

6. Medidas de minimização com vista à preservação das espécies aquáticas, Ictiofauna, Herpetofauna e 
Mamofauna (incluindo quirópteros) associada às linhas de água, em especial para a manutenção das condições 
ambientais existentes e que permitem a ocorrência da Lontra, espécie avistada nas margens do rio Ave próximo 
à área de atravessamento do projeto no rio Ave. 

Refere-se no RECAPE que as medidas de minimização propostas para a fase de construção encontram-se 

associadas à manutenção da qualidade da água e constam do seguinte: 

 O restabelecimento das linhas de água deverá ser efetuado de forma a evitar alterações nos regimes 

hídricos das bacias hidrográficas intercetadas, bem como manter as características dos cursos de água 

atuais. 

 Os estaleiros de obra deverão estar devidamente limitados e todos os efluentes líquidos gerados deverão 

ser devidamente encaminhados para tratamento, de modo a que não ocorra a contaminação do meio 

hídrico superficial. 

 Preservar as galerias ripícolas existentes que não será necessário afetar para execução da obra, recuperar 

as galerias ripícolas do rio Ave afetadas pela construção da nova Ponte, e as galerias ripícolas das Ribeiras 

de Ferreiros e de Penouços. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. Deverão ser incluídas na DCAPE as seguintes medidas 

de minimização para a Fase de Obra: 

Efetuar o restabelecimento das linhas de água de forma a evitar alterações nos regimes hídricos das bacias 

hidrográficas intercetadas, bem como manter as características dos cursos de água atuais. 

Limitar os estaleiros de obra e encaminhar adequadamente todos os efluentes líquidos gerados para 

tratamento, de modo a que não ocorra a contaminação do meio hídrico superficial. 

Preservar as galerias ripícolas existentes que não seja necessário afetar para execução da obra, recuperar as 

galerias ripícolas do rio Ave afetadas pela construção da nova Ponte, e as galerias ripícolas das Ribeiras de 

Ferreiros e de Penouços. 

7. Cartografia com as áreas para instalação dos estaleiros, parque de maquinaria e de deposição temporária 
de terras, de escavação, sobrantes e de empréstimo, e descrição das respetivas áreas de ocupação. 

Refere-se relativamente à localização e caracterização das áreas para instalação de estaleiros, parque de 

maquinaria e de deposição temporária de terras, de depósito ou de empréstimo, que não será exequível, quer 

em termos legais, quer em termos processuais, a apresentação dessa informação no âmbito do presente 

RECAPE. E que embora a necessidade de criação destas áreas seja identificada no âmbito do Projeto de 

Execução, a sua proposta de localização só poderá ter um caráter indicativo, para efeitos de lançamento de 

concurso da empreitada. 

Atendendo a que os locais referidos são, na maioria, pertença de terceiros e que não são objeto de 

expropriação pela IP, somente no âmbito da empreitada, refere o proponente que o Empreiteiro seleciona e 

negoceia com os proprietários (quer em termos de viabilidade, quer em termos económicos) os locais mais 

propícios para as atividades que necessita desenvolver, face inclusivamente à programação que define para 
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desenvolvimento da empreitada. Esta seleção terá, no entanto subjacente, as condicionantes identificadas no 

RECAPE e na DCAPE. 

Assim, no âmbito do presente RECAPE, no Desenho RECAPE-EN14-05, constante do Volume 3 – Peças 

Desenhadas, apresenta-se a cartografia das áreas condicionadas à localização de estaleiros e infraestruturas de 

apoio à obra, como áreas de depósito temporário de terras de escavação, sobrantes e de empréstimo, 

elaborada com base no especificado adiante na medida de minimização 14, sendo a partir da mesma possível 

identificar os locais com maior sensibilidade e/ou com condicionantes legais associadas, onde não poderão ser 

localizadas estas infraestruturas. 

Refere-se que a utilização dessa tipologia de espaços pelo Empreiteiro, em sede de desenvolvimento da obra, 

pressupõe a prévia verificação e obtenção da respetiva licença para o fim pretendido, sendo essas diligências da 

responsabilidade do Empreiteiro e a totais expensas do mesmo. Assim, compete ao Empreiteiro solicitar as 

autorizações aplicáveis junto das entidades competentes (com a prévia verificação e validação dos respetivos 

processos pela IP), com o pressuposto de que a seleção dos mesmos terá de ter em consideração as 

condicionantes já identificadas no RECAPE, e outras que constem, por exemplo, da DCAPE, conforme já 

referido. 

Os processos preparados pelo Empreiteiro para utilização de espaços para localização de estaleiros e outras 

áreas de apoio à obra, incluem necessariamente os respetivos projetos de integração e recuperação 

paisagística, cuja responsabilidade de execução é igualmente do Empreiteiro. Ao longo do decurso da 

empreitada pode, no entanto, surgir a necessidade de identificar locais adicionais, tendo o Empreiteiro que 

salvaguardar sempre o cumprimento da legislação e das condicionantes constantes dos estudos ambientais e 

respetivas aprovações. 

Considera-se do exposto, que foi devidamente justificada a não apresentação desta informação, tendo sido 

inclusivamente apresentada uma peça desenhada com a cartografia das áreas condicionadas à localização de 

estaleiros e infraestruturas de apoio à obra, como áreas de depósito temporário de terras de escavação, 

sobrantes e de empréstimo. A medida de minimização 14 específica para a fase prévia à obra, quais os locais 

privilegiados para estas infraestruturas e exclui determinadas áreas, entre as quais as de maior sensibilidade 

ecológica. 

Conclusão: Considera-se que deve ser apresentado em Fase Prévia à obra este elemento: 

Cartografia com as áreas para instalação dos estaleiros, parque de maquinaria e de deposição temporária de 

terras, de escavação, sobrantes e de empréstimo, e descrição das respetivas áreas de ocupação. 

8. Cartografia onde se identifiquem os pontos para descarga das águas de drenagem da obra, em especial 
em época de chuvas. 

Refere-se no RECAPE que nas plantas do Projeto de Drenagem apresentadas no Anexo F, se apresenta a rede 

de drenagem da via, incluindo os respetivos pontos de descarga das águas pluviais. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido.    

9. Cartografia com a linha de água afluente do rio Ave que apresenta uma galeria ripícola referida no EIA 
como “pouco alterada, mantendo-se como espécies dominantes do estrato arbóreo, o amieiro (Alnus glutinosa) 
e o salgueiro (Salix atrocinerea)”. 

Refere-se no RECAPE que foi desenvolvido trabalho de campo, com vista à atualização de informação sobre a 

galeria ripícola, conforme apresentado no capítulo 4.2. Apresenta-se no Desenho RECAPE-EN14-03, constante 

do Volume 3 – Peças Desenhadas, a cartografia da mancha de galeria ripícola referida no EIA como pouco 
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alterada, mantendo-se como espécies dominantes do estrato arbóreo, o amieiro (Alnus glutinosa) e o salgueiro 

(Salix atrocinerea), que se enquadra no Habitat 91E0* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae) e que tem na sua orla o habitat 6430 - Comunidades de 

ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino. 

Uma vez que foi identificada cartograficamente a linha de água afluente do rio Ave, bem como detalhadamente 

caracterizada, considera-se cumprido o presente elemento. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

10. Proposta de salvaguarda e que promova o desenvolvimento da galeria ripícola analisada no inventário 9, 
numa ribeira afluente do rio Ave, enquadrada no Habitat 91E0* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae) subtipo 1 – Amiais ripícolas, e proceder à sua 
monitorização. 

Referem-se no RECAPE as soluções de Projeto de Requalificação da Ribeira de Ferreiros (Volume 8), e de 

integração paisagística (Volume 6) que promoveram o desenvolvimento da galeria ripícola associada ao novo 

perfil projetado para esta linha de água afluente do rio Ave, identificada e enquadrada no Habitat 91E0* – 

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. 

Prevê-se ainda a monitorização da referida galeria ripícola, conforme definido no Programa de Monitorização 

das Galerias Ripícolas, constante do Volume 4 – Plano Geral de Monitorização. 

Considera-se cumprido o presente elemento. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. Deverá ser incluída na DCAPE a seguinte condição 

nos Outros Planos/Projetos: 

Implementar o Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços e respetiva 

integração paisagística. 

11. Plano de recuperação das galerias ripícolas, que inclua a sua monitorização, na área referente aos 
inventários 6 e 7 efetuados em áreas marginais ao rio Ave, margem esquerda e direita, respetivamente, que 
traduzem uma galeria ripícola bastante alterada e degradada. 

Refere-se no RECAPE que os inventários 6 e 7 efetuados no âmbito do EIA, na margem esquerda e direita do rio 

Ave, correspondem a uma galeria ripícola bastante alterada e degradada conforme é percetível pela 

dominância do plátano (Platanus hybrida) ou da acácia-austrália (Acacia melanoxylon), ambas espécies 

exóticas. 

O Projeto de Integração Paisagística (Volume 6) prevê a recuperação das galerias ripícolas de ambas as margens 

do rio Ave, que serão afetadas pela construção da nova ponte, permitindo, inclusivamente, melhorar o seu 

estado de conservação. Está prevista uma hidrossementeira ripícola nas margens intervencionadas, assim como 

a plantação de arbustos característicos de linhas de águas. Prevê-se ainda a monitorização da referida galeria 

ripícola, conforme definido no Programa de Monitorização das Galerias Ripícolas, constante do Volume 4 – 

Plano Geral de Monitorização. 

O Projeto de Integração Paisagística apresentado no RECAPE prevê a recuperação das galerias ripícolas de 

ambas as margens do rio Ave, que serão afetadas pela construção da nova ponte, pelo que se considera 

cumprido o presente elemento. O Plano de Monitorização dos Sistemas Ecológicos, onde está integrado a 

Monitorização das Galerias Ripícolas, dá igualmente cumprimento ao presente ponto. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 
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12. Tabela com a quantificação dos volumes de decapagem do solo e de desmatação e respetivo destino final 
dando prioridade à sua valorização. Tabela com as movimentações de terras. 

Refere-se no RECAPE que, de acordo com as prospeções realizadas no âmbito do Projeto de Execução, foram 

aferidos os volumes de escavação, confirmando-se que os materiais obtidos correspondem, essencialmente, a 

terrenos xistosos, que não apresentam boas características geotécnicas para terraplenagem. 

Assim, considerou-se que os materiais escavados devem ser conduzidos a vazadouro, apesar do balanço de 

terras ser deficitário. O volume total de escavação, de 90 930 m3 corresponde a materiais a levar a depósito, 

por falta de características, e o volume total de terras provenientes de empréstimo é de 21 860 m3, para 

aplicação nos aterros. O volume de terras de decapagem será utilizado para integração paisagística. 

Os materiais inertes rejeitados, deverão ser conduzidos a vazadouros devidamente licenciados para receberem 

“rochas e solos não contendo substâncias perigosas”. 

Estes materiais deverão ser conduzidos preferencialmente a pedreiras da região, já descativadas, contribuindo, 

deste modo, para a recuperação paisagística das explorações mineiras. 

Quanto ao material resultante de desmatação, este será encaminhado para valorização. 

Tendo em consideração que foi apresentada tabela com o balanço de terras, sendo referido que o volume de 

terras de decapagem será utilizado para integração paisagística e o material resultante da desmatação será 

encaminhado para valorização, considera-se assim cumprido este elemento. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

13. Tabela com as áreas efetivamente ocupadas pelo projeto, não só pela ocupação da via, mas também pelos 
respetivos taludes de aterro e de escavação, ramos de ligação, bermas, passeios e órgãos de drenagem, face 
aos diferentes usos do solo e benfeitorias, em articulação com o Plano de Expropriações a desenvolver. 

Apresenta-se no RECAPE, um Quadro com a quantificação das áreas ocupadas pelo Projeto, nomeadamente 

pela via, taludes de aterro e de escavação, ramos, nós, bermas, passeios, ciclovia, caminhos paralelos, órgãos 

de drenagem e vedações, face aos diferentes usos do solo. 

Para execução do Projeto será necessário expropriar todas as parcelas de terrenos pertencentes a particulares. 

Parte das áreas a ocupar pelo Projeto pertencem também ao domínio público, associado a vias rodoviárias, ao 

antigo canal ferroviário, ao rio Ave e à ciclovia do Parque das Azenhas. 

O Projeto ocupará essencialmente, áreas agrícolas (59%) e áreas florestais (20%). Refere-se que o 

atravessamento do rio Ave será efetuado através de viaduto, não se verificando a ocupação efetiva do sei leito. 

No que se refere a benfeitorias, no capítulo 4.7 do RECAPE desenvolveu-se uma análise pormenorizada sobe as 

áreas que serão efetivamente expropriadas, bem como as benfeitorias afetadas pela construção do projeto. As 

benfeitorias resumem-se essencialmente a muros e vedações de propriedades. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

14. Plano de restabelecimentos que assegure o restabelecimento de todos os acessos, designadamente a 
propriedades, que forem afetados pelo desenvolvimento do projeto. 

O RECAPE refere que a execução do Projeto implicará a ocupação de parcelas de terreno privadas cuja 

delimitação se apresenta na planta parcelar representada nos Desenhos P504_PE_110_EXP_030_001_01 a 

P504_PE_110_EXP_030_008_08 pertencentes ao Projeto de Expropriações, apresentados no Anexo F do 

Volume 2 do RECAPE. 
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O Projeto prevê o restabelecimento dos acessos às propriedades que serão atravessadas pelo traçado. Os 

estabelecimentos serão materializados através de caminhos paralelos à via, com um perfil tipo de 4 m e 

revestimento em tout-venant, tendo como objetivo assegurar ligações longitudinais entre parcelas afetadas 

quando da construção da Variante. Estes caminhos desenvolvem-se ao longo dos taludes da estrada junto às 

vedações, conforme ilustrado nos Desenhos 504_PE_041_VCP_001_002_002 e 

504_PE_041_VCP_001_003_003, apresentados no Anexo F. 

Relativamente às parcelas 40.1S, 42S, 56S e 59S, tratando-se de áreas sobrantes de reduzida dimensão, cujo 

restabelecimento não é exequível, na fase de negociação será dada a opção ao proprietário sobre a sua 

expropriação, sendo desde já atribuída uma valoração no âmbito do Projeto de Expropriações. 

Tendo em consideração que se refere que o Projeto prevê o restabelecimento dos acessos às propriedades que 

serão atravessadas pelo traçado, considera-se este elemento cumprido. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

15. Estudo das alternativas de utilização de infraestruturas afetadas com a execução da obra, tais como 
paragens de autocarro, passeios, passagens pedonais, passadeiras, de forma a destabilizar o menos possível os 
hábitos e qualidade de vida das populações da envolvente da zona de intervenção. 

O proponente refere que na área de intervenção do Projeto não está prevista a afetação de paragens de 

autocarros. Os principais constrangimentos verificados na circulação, em meio urbano, localizam-se no início do 

traçado, e estão associados ao corte da ligação entre a Rua Alberto Pimentel e a Rua Teixeira Lopes, bem como 

ao corte ao tráfego da Rua da Paz. 

No que se refere à circulação rodoviária, tanto em fase de obra, como em fase de exploração, o acesso à Rua 

Alberto Pimental continuará a ser garantido através da Rua Abílio Costa Couto, o acesso à Rua Teixeira Lopes 

continuará a ser garantido através da Rua João Paulo II. A Rua da Paz manterá o seu acesso a norte pela Rua 

Antónia Sá Couto de Araújo e a sul pela R. João Paulo II. 

No que se refere à circulação pedonal, o principal constrangimento verifica-se durante a fase de obra, 

resultante do corte temporário da Rua da Paz. Após construção da Passagem Superior de Peões (PP 01) localiza-

se ao km 0+327.309, será restabelecido o atravessamento superior da plena via por parte dos peões. 

Na zona da Rotunda 3 de ligação ao Hospital da Trofa, verificar-se-ão alguns constrangimentos, apenas durante 
a fase de obra. Porém, durante esta fase, os acessos ao hospital serão salvaguardados através da Rua António 
Sá Couto de Araújo. 

Durante a fase de obra, prevê-se ainda a necessidade de corte temporário da Rua da Mabor (EM508), bem 
como da Rua de São João, para construção das rotundas, 4 e 5, respetivamente. 

Refere-se no RECAPE que de forma a minimizar a afetação de passeios, passagens pedonais e passadeiras, bem 
como da rede viária local, em fase prévia à obra, deverá o Empreiteiro apresentar um Plano de Acessos, a 
aprovar pela Fiscalização, que minimize a interferência com a rede viária e pedonal existente e que destabilize o 
menos possível os hábitos e qualidade de vida das populações da envolvente da zona de intervenção. 

Este elemento constituiu uma das preocupações contemplada no Capítulo 5.3 do Relatório do RECAPE, que tem 
em consideração a necessidade de manter, tanto quanto possível, os hábitos e a qualidade de vida das 
populações, considera-se que foi dado cumprimento a este elemento. 

Conclusão: Em fase prévia à obra deve ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 
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Plano de Acessos que reduza a interferência com a rede viária e pedonal existente e que destabilize o menos 

possível os hábitos e qualidade de vida das populações da envolvente da zona de intervenção. 

16. Demonstração de que, na área do concelho da Trofa, o projeto reforça a coerência do tecido urbano e do 
solo agrícola e florestal e permite a atenuação dos efeitos induzidos pela via no uso do solo após a sua 
concretização. 

O proponente refere que no concelho da Trofa o traçado atravessa essencialmente áreas florestais (55% da 

ocupação do Projeto neste concelho) e áreas agrícolas (35%). Relativamente ao tecido urbano, verifica-se uma 

ocupação de 11%, concentrada entre o km 0+214 e o km 0+480 e na zona envolvente da rotunda 3, junto ao 

Hospital da Trofa. O Projeto inicia-se na rotunda existente em pleno centro urbano da Trofa na EN104, 

seguindo-se o atravessamento de uma área agrícola, em escavação, por forma a viabilizar o atravessamento 

por viaduto, da futura linha do Metro de superfície. Seguidamente o traçado segue o canal da rede ferroviária 

desativada, considerando-se adequado o seu enquadramento na malha urbana descontínua da freguesia do 

Bougado (S. Martinho). 

Apesar da necessidade de reordenamento do tráfego local, originado pelo atravessamento da Rua da Paz, 

considera-se que o impacte é pouco significativo, atendendo ao reduzido tráfego verificado naquele acesso e ao 

facto das alternativas a adotar, se refletirem em curtas distâncias. 

Salienta-se ainda que está previsto o restabelecimento do acesso pedonal através da criação de uma passagem 

superior para peões, dotada de elevadores para auxílio aos peões com mobilidade reduzida. Esta infraestrutura 

de atravessamento promoverá a aproximação da população local, a redução do percurso pedonal e aumento 

da segurança. 

Na zona do Hospital da Trofa, está prevista a integração da Variante à EN14 com a rede viária local, através da 

materialização da Rotunda 3 e respetivos ramos de ligação. 

No que se refere ao atravessamento das áreas agrícolas e florestais, refere-se que os impactes sobre a 

paisagem serão minimizados através da concretização do Projeto de Integração Paisagística, que assegurará um 

correto tratamento das áreas afetadas e a integração do Projeto da paisagem envolvente. 

A perda de terrenos agrícolas e florestais, pelos proprietários, será compensada através das devidas 

indemnizações, previstas do Projeto de Expropriações. 

Assim, e face ao atrás exposto considera-se cumprido este elemento. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

17. Demonstração da forma como será assegurada a manutenção do uso de solo das parcelas contíguas ao 
traçado da via (tecido urbano, áreas agrícolas e florestais) que perdem a estruturação existente. 

Refere-se no RECAPE que o uso do solo das parcelas contíguas ao traçado da via será salvaguardado até ao 

limite da vedação e das áreas a expropriar. Conforme referido anteriormente, a exploração das parcelas que 

não serão expropriadas, nas zonas agrícola e florestais, a sul e a norte do rio Ave, continuará a ser viável, sendo 

garantidos os respetivos acessos através da criação de caminhos paralelos (vide 

504_PE_041_VCP_001_002_002 e 504_PE_041_VCP_001_003_003 apresentados no Anexo F). 

Conforme anteriormente referido na condição E.14, relativamente as parcelas 40.1S, 42S, 56S e 59S, 

representadas nos Desenhos P504_PE_110_EXP_030_007_07 e P504_PE_110_EXP_030_008_08, apresentados 

no Anexo F, tratando-se de áreas de reduzida dimensão, foram consideradas como parcelas sobrantes, sendo 

na fase de negociação dada a opção ao proprietário sobre a sua expropriação. 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

______________ 
Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o rio Ave 

22 

Quanto aos acessos às áreas urbanas, continua a ser garantida a ligação a todas as habitações, equipamentos e 

áreas industriais. 

Assim, e face ao atrás exposto considera-se cumprido este elemento. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

18. Medidas de minimização e/ou compensação para o conjunto de habitações que fica limitado entre a linha 
ferroviária, a EN104 e a via rodoviária, entre o km 0+375 e km 0+550, e onde se prevê a formação de um efeito 
de “cerco”. 

Refere-se no RECAPE que através do levantamento cadastral, é possível verificar que as parcelas 

correspondentes às habitações que ficarão sob a influência do efeito “cerco”, estão limitadas pelo canal da 

antiga linha ferroviária, por onde se irá desenvolver o traçado. Já atualmente não se verifica o efetivo 

atravessamento pedonal desta zona, para acesso às parcelas do lado oposto ao canal. 

Refere-se que, por forma a minimizar a expropriação dos referidos lotes, prevê-se a construção dos muros 3 e 

4, que permitirão minimizar a afetação de área das parcelas. 

No que se refere aos acessos rodoviários, as referidas habitações ficarão inibidas de utilizar a Rua da Paz para 

acesso a Norte. Porém, continua garantido o acesso à rede local, por Sul, até à EN104 (Rua João Paulo II). 

Consideram-se assim, o efeito de “cerco”, pouco significativo, considerando a divisão cadastral, o uso efetivo da 

zona envolvente, a garantia do acesso à rede viária local por Sul, estando ainda garantida minimização deste 

impacte, através da criação de uma passagem aérea de peões, que assegurará o acesso pedonal local. 

Concorda-se com a abordagem referida. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

19. Cópia do Protocolo a celebrar com Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental MABOR, 
para efeitos de implementação da Medida Compensatória n.º 1. 

O RECAPE refere que para execução da Medida Compensatória n.º 1 “Implementar as medidas propostas no 

Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços”, foi assinado um protocolo entre a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Infraestruturas de Portugal, S.A.(IP), cuja cópia se apresenta no Anexo 

B do Volume 2 do RECAPE. 

Conforme acordado no referido protocolo, a IP ficou responsável pelo desenvolvimento do projeto da Medida 

Compensatória MC1, que se encontra materializada no Volume 8 do RECAPE, que prevê o reperfilamento da 

Ribeira de Ferreiros, a execução da bacia de retenção, a beneficiação das PH atravessadas pelo Projeto. O 

município ficou responsável pelo Projeto de Requalificação Paisagística das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços, 

integrado no Volume 6 – Integração Paisagística. A execução dos referidos Projetos será da responsabilidade da 

IP, no âmbito da empreitada de construção da Variante à EN14. 

No Anexo B apresenta-se cópia do Protocolo estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal, S. A. e a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido.  

20. Parecer favorável da Câmara Municipal da Trofa, assumindo a mudança de estratégia da estrutura viária 
proposta/prevista e na sua conexão com o tecido urbano envolvente e da afetação da Área de Parque (Parque 
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das Azenhas em Solo Rural). 

O RECAPE refere que a solução final de Projeto de Execução foi apresentada à Câmara Municipal da Trofa, para 

emissão de parecer. O Parecer desta autarquia refere que: 

“Em resposta ao vosso ofício datado de 8 de junho de 2022, relativamente ao assunto mencionado em epígrafe 

vimos pelo presente comunicar que, de acordo com o deliberado em sede de Reunião de Câmara do passado dia 

14 de julho de 2022, emitimos parecer favorável no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

assumindo a mudança de estratégia da estrutura viária proposta/prevista e na sua conexão com o tecido 

urbano envolvente e da afetação da Área do parque (Parque das Azenhas em Solo Rural).” 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido. 

21. Pareceres das tutelas das servidões afetadas no município da Trofa, nomeadamente Recursos Hídricos 
(Domínio Hídrico e Zonas Inundáveis), Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e da Entidade 
Responsável pela Linha do Metro prevista e ainda o normativo regulamentar para as classes de espaço em que 
incidem. 

Refere-se no RECAPE que a solução final de Projeto de Execução será apresentada às tutelas das servidões 

afetadas no município da Trofa, para emissão de parecer, nomeadamente ARH Norte (Domínio Hídrico e Zonas 

Inundáveis), CCDR Norte (Reserva Ecológica Nacional), e Metro do Porto (entidade responsável pela Linha do 

Metro prevista), no âmbito do presente procedimento de Conformidade Ambiental. 

Relativamente ao Município da Trofa, foi já emitido parecer, conforme indicado na resposta à medida anterior. 

A gestão dos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) rege-se pelo 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 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. 

A Metro do Porto, SA refere, no seu parecer que tendo como base os atuais estudos de expansão da Rede do 

Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto verifica-se que a ligação entre o Interface 

Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave, encontra-se fora da Zona de Proteção 

Funcional ao nosso atual e futuro canal, pelo que nada tem a opor ao normal desenvolvimento do projeto.” 

No que respeita à afetação de áreas inseridas em Reserva Ecológica Nacional, atendendo a que o Projeto se 

encontra a ser avaliado em procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme estabelece o n.º 7 do 

art.º 24.º do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, na redação atribuída pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a pronúncia 

favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina 

a não rejeição da comunicação prévia, pelo que se entende dispensável a sua apresentação. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido, sem prejuízo de se terem que obter os respetivos 
pedidos de autorização de ocupação de solos abrangidos pelo regime da RAN. 

22. Pareceres das tutelas das servidões afetadas no município de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente 
Recursos Hídricos (Leitos dos cursos de água e Zona inundável), Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica 
Nacional, rede rodoviária municipal e redes de infraestruturas presentes (Sistema integrado de despoluição do 
Vale do Ave, Aqueduto público subterrâneo para instalação da rede de drenagem de águas residuais), bem 
como o da DRAP-N sobre a afetação do regadio Levada do Rebelo. 

Refere-se no RECAPE que a solução final de Projeto de Execução será apresentada às tutelas das servidões 

afetadas no município de Vila Nova de Famalicão, para emissão de parecer, nomeadamente ARH Norte 
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(Domínio Hídrico e Zonas Inundáveis) e CCDR Norte (Reserva Ecológica Nacional), no âmbito do presente 

procedimento de Conformidade Ambiental. 

A gestão dos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) rege-se pelo 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 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. 

Foram já estabelecidos os contactos com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, tendo sido 

solicitado parecer sobre a afetação das áreas de regadio Levada do Rebelo, bem como com a Águas do Norte, 

S.A. e a Tratave, sobre a afetação do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), Aqueduto 

público subterrâneo para instalação da rede de drenagem de águas residuais, apresentando-se no Anexo C as 

respostas obtidas. 

A Tratave remeteu informação sobre a localização dos intercetores (todos gravíticos) afetados e próximos e 

informou que o SIDVA é um sistema de saneamento em alta, que drena caudais elevados de águas residuais 

domésticas e industriais, pelo que qualquer rutura pode provocar uma crise ambiental muito grave. Assim, 

durante a obra, deverão ser consideradas as seguintes medidas, caso necessário: - executar, durante a obra, by-

pass que garantam a drenagem em segurança, dimensionados para os caudais máximos; - refazer a rede de 

acordo com as regras que devem solicitar à Águas do Norte. 

A empresa Águas de Norte, S.A. alerta para a interferência do Projeto com o SIDVA, bem como com a rede de 

saneamento da Trofáguas, E.M. e com a servidão administrativa do aqueduto público subterrâneo do intercetor 

da ribeira de Ferreiros, conforme inventariado no Projeto de Serviços Afetados (P4.3 do Projeto de Execução). 

Assim, qualquer proposta de intervenção deverá ser submetida previamente a parecer da Águas do Norte, S.A. 

Segundo o parecer da DRAPN, com a implementação do projeto em análise, constata-se que as parcelas 

agrícolas irão ser ocupadas e fracionadas, originando parcelas de reduzida dimensão, tornando-as inviáveis 

economicamente e por consequência poderão vir a inviabilizar a própria exploração de que fazem parte 

integrante. 

Cumulativamente, verificar-se-á que nas parcelas agrícolas que irão ser ocupadas/fracionadas, para além de 

perderem área, coloca-se a questão das acessibilidades às frações sobrantes. Prevê-se também a inutilização de 

algumas captações de água subterrânea privada, destinadas à rega. Esta situação apenas se verificou nas 

proximidades da Rotunda 2, onde se prevê a afetação de um poço de utilização para rega. 

A DRAPN alerta ainda para o facto que, na área definida no estudo existirem agricultores que se encontram 

com projetos executados e em execução subsidiados pelo Estado Português através de vários programas 

operacionais, tais como PRODER (2007/2013), PRD2020 (2014/2020) e VITIS. 

Sobre este aspeto, refere-se que a definição do traçado, em fase de Projeto Base, teve em consideração a 

minimização da afetação de parcelas agrícolas. A otimização do traçado foi conseguida através da aproximação 

da diretriz proposta aos terrenos industriais pertencentes à Continental MABOR, permitindo assim minimizar a 

interferência com os terrenos agrícolas. 

Refere-se ainda que o Projeto de Expropriações prevê a compensação dos proprietários pelas perdas de 

terrenos agrícolas, e de benfeitorias. 

No que respeita à afetação de áreas inseridas em Reserva Ecológica Nacional, atendendo a que o Projeto se 

encontra a ser avaliado em procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme estabelece o n.º 7 do 

art.º 24.º do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, na redação atribuída pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a pronúncia 
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favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina 

a não rejeição da comunicação prévia, pelo que se entende dispensável a sua apresentação. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento foi cumprido, sem prejuízo de se terem que obter os respetivos 
pedidos de autorização de ocupação de solos abrangidos pelo regime da RAN. 

23. Soluções construtivas - muro de betão, muro de terra armada ou outras soluções - de modo a reduzir a 
expressão dos taludes de aterro, sobretudo os de maior dimensão, que ocorrem entre o km 0+800 e o km 1+850 
assim como no caso dos de escavação para a implantação da Rotunda 2 e ramo de ligação à Rotunda 3. 

O RECAPE refere que face à dimensão da solução final dos taludes, ao facto de não se prever a afetação de 

áreas habitacionais e por razões económicas, não foi equacionado o recurso a muros para reduzir a extensão 

dos taludes de aterro nas zonas indicadas. 

Contudo, os argumentos apresentados não são adequados nem se configuram como uma resposta à 

minimização de impactes ambientais de ocupação de área assim como à minimização dos impactes estruturais 

e visuais decorrentes da formação de superfícies de terreno, artificializadas. Face ao exposto, deve ser 

considerada uma medida de minimização adicional, para a fase de obra. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. Deverá ser incluída na 

DCAPE a seguinte medida de minimização a considerar na fase de obra: 

Proceder à redução possível da dimensão dos taludes de aterro, sobretudo os de maior dimensão, que 

ocorrem entre o km 0+800 e o km 1+850, assim como no caso dos de escavação para a implantação da 

Rotunda 2 e ramo de ligação à Rotunda 3. 

24. Projeto de Iluminação, o qual deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a 
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 
Contemplar a instalação de equipamento normalizado adequado ao local, atendendo às melhores práticas em 
termos de eficiência energética e tendo ainda em vista a prossecução dos objetivos definidos no âmbito do 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica. 

Apresenta-se no RECAPE o P4.5 - Projeto de Iluminação garante os aspetos indicados na DIA. A iluminação 

pública (em LED) será prevista nas rotundas (sendo as rotundas 1 e 6 existentes), na ciclovia entre as rotundas 2 

e 3, e na ponte sobre o rio Ave. 

A iluminação da presente infraestrutura viária será obtida a partir de luminárias, montadas em colunas 

metálicas dotadas de braço. A solução adotada, quanto à implantação dos pontos de luz, foi a da utilização 

generalizada de colunas montadas lateralmente às vias, disposição que facilita as operações de manutenção. 

As soluções adotadas tiveram como primeira prioridade a criação de elevadas condições de segurança do 

tráfego noturno, nomeadamente a possibilidade de um rápido reconhecimento de quaisquer obstáculos e uma 

orientação visual eficaz do traçado das vias, ao mesmo tempo que seguiram critérios estritos de uniformização 

dos tipos de aparelhos, lâmpadas e colunas a instalar, de modo a facilitar as operações de conservação / 

manutenção das instalações. 

Quanto ao tipo de luminárias optou-se por adotar aparelhos com um elevado índice de proteção, 

habitualmente designados "selados" ou "seal-safe" com difusores em vidro mineral, os quais apresentam 

ganhos significativos de rendimento e de custos de manutenção ao longo da sua vida útil. De referir ainda a 

preocupação em limitar a poluição luminosa através da adoção de aparelhos de emissão limitada e da adoção 

de braços com uma inclinação reduzida 
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As luminárias existentes nas rotundas 1 e 6, que estiverem devidamente localizadas, serão substituídas pelo 

modelo proposto. As luminárias existentes que não sejam necessárias serão removidas. 

Apesar de se apresentar o Projeto de Iluminação este prevê a iluminação pública ser utilização de tecnologia 

LED e está localizada nas rotundas existentes 1 e 6, na ciclovia entre as rotundas 2 e 3 e na ponte sobre o rio 

Ave. O modelo tipo de luminária proposta é o modelo VOLTANA4. A informação relativa à qualidade da luz a 

aplicar não é detalhada, no que se refere ao cumprimento de parâmetros mais inócuos, pelo que se solicita, 

para a fase prévia à obra, deve prever-se uma medida de minimização adicional. 

Conclusão: Considera-se que este Elemento não foi cumprido. Deverá ser incluída na DCAPE a seguinte medida 

de minimização a considerar na fase prévia à obra: 

Assegurar para as luminárias, no âmbito da redução da iluminação intrusiva, a utilização de LED pc-âmbar, 

de 1.800K a 2.200K, no máximo, garantindo nestes casos que a percentagem de azul não ultrapassa os 5%; 

que se utilizar fluxos luminosos residuais garantindo que a iluminância na via não ultrapassa os valores 

sugeridos para áreas de especial interesse ecológico; e, valores de 2 lux para a via e que a luz refletida pelo 

pavimento ou outras superfícies é residual. 

25. Soluções arquitetónicas para a Ponte do rio Ave, do viaduto – tipo de tabuleiro - e pilares que configurem 
uma solução minimizadora do impacte visual deste, inclusive, considerar soluções de incorporação de 
pigmentação branca na constituição do betão. 

Refere-se no RECAPE que o desenho da ponte apresentado na fase de Projeto Base teve em consideração a 

adoção de soluções estruturais que minimizassem o impacte visual, tal como a proposta da construção de um 

tabuleiro de altura variável na zona sobre o rio, que estabelecesse uma altura reduzida na zona central, assim 

como a forma como é materializado o apoio do tabuleiro sobre os pilares. 

Relativamente à incorporação de pigmentação branca na composição do betão, não se considera que esta 

solução seja a mais adequada em termos de manutenção, pois a cota reduzida que o tabuleiro da ponte 

apresenta em relação ao terreno natural, torna a obra de arte bastante suscetível às poeiras levantadas pela 

ação do vento, bem como ao aparecimento, a prazo, de manchas devidas à humidade e ao crescimento de 

musgos, reduzindo assim o efeito estético pretendido para uma solução em betão branco. 

Por outro lado, e pelo facto da obra se localizar junto ao rio, isto é, em contacto com uma atmosfera com 

elevada percentagem de humidade, irá também acelerar a degradação do aspeto das faces expostas de betão, 

caso estas apresentem uma tonalidade clara. 

Desta forma, considera o proponente que a incorporação de pigmentação branca, na constituição do betão, 

pode revelar-se contraproducente, contrariando o objetivo inicial de minimizar o impacte visual da obra de 

arte, podendo mesmo ser um fator gerador, por si só, de maior impacto visual. 

Considera-se que o acima exposto não dá cumprimento à disposição da DIA em nenhum dos aspetos que foram 

elencados como formas de minimização dos impactes visuais associados à sua presença sobre o rio Ave. Não 

foram apresentadas quaisquer soluções alternativas e, consequentemente, também não foi possível proceder a 

uma análise comparativa entre as várias soluções que poderiam ter sido apresentadas, quando existem um 

vasto número de exemplos. Por outro lado, discorda-se dos argumentos apresentados tendo em consideração 

que várias outras pontes possuem componentes minimizadoras do seu impacte visual, mesmo quando as 

mesmas são, em si mesmo, obras de arte, na verdadeira aceção da palavra o que não se configura no presente 

caso. Acresce que se poderão considerar e referir outras pontes onde a aplicação da pigmentação branca foi 

usada em diversas situações ambientais e, algumas, até mais agressivas que as em presença e com várias 
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alturas do tabuleiro e de pilares: Ponte de São João, da Arrábida, Ponte do Freixo, Ponte Entre-os-Rios, Ponte 

Edgar Cardoso (Figueira da Foz) e Ponte Salgueiro Maia (Santarém). 

Importa realçar que o atravessamento do rio Ave pela ponte em causa é feito num troço deste que revela 

qualidade cénica elevada ou Qualidade Visual “Elevada” e onde se localiza o Parque da Azenhas, espaço lúdico, 

de bem-estar e de fruição da natureza/paisagem que ficará comprometido irreversivelmente quer em termos 

da sua integridade visual quer em termos da qualidade acústica e identidade sonora da paisagem local. Esta 

última indissociável de uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados, 

determinando níveis de menor fruição plena da paisagem em causa. 

Face ao exposto, considera-se não ter sido demonstrado o cumprimento deste elemento, pelo que deve ser 

incluído na DCAPE uma medida de minimização para o Projeto de Execução. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. Em fase prévia ao 

licenciamento deve ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 

Soluções arquitetónicas para a Ponte do rio Ave, do viaduto – tipo de tabuleiro - e pilares que configurem 

uma solução minimizadora do impacte visual, considerando a possibilidade de incorporação de pigmentação 

branca na constituição do betão. 

26. Proposta de integração do(s) estaleiro(s) que combine elementos vegetais existentes, ou a utilizar, assim 
como a tipologia de vedação. 

Refere-se no RECAPE pelos motivos já expostos na análise do elemento E.7, que apenas no âmbito da 

empreitada será possível definir a localização do estaleiro e de outras áreas de apoio à obra. Por esta razão 

considera-se que esta medida deverá ser considerada na fase de construção, tendo sido integrada no Volume 5 

– Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra. 

Não se compreende a exposição apresentada ao procurar remeter para a Fase de Construção o cumprimento 

da apresentação do Elemento 26 e remetendo, desta forma, a responsabilidade para o Empreiteiro quando não 

cabe a este projetar e apresentar soluções para fazer a demonstração do cumprimento da DIA, junto da 

Comissão de Avaliação, e ainda aguardar a avaliação, quando nessa fase determinadas medidas devem estar 

“fechadas” para aplicação no imediato. Daqui decorre, considerar-se que cabe ao Proponente assegurar junto 

do Empreiteiro, o cumprimento das orientações em causa uma vez apresentadas, avaliadas e aprovadas através 

do Caderno de Encargos, mas com as soluções por si propostas.  

O que foi solicitado foram propostas de soluções, para que no decorrer do procedimento de avaliação se 

chegue ao momento da Fase de Obra e as mesmas possam ser implementadas. Nesse sentido, se solicitou o 

contributo do Proponente para que as soluções possam ser mais elaboradas e adaptadas às circunstâncias no 

âmbito da minimização dos impactes ambientais.  

Era esperado que em RECAPE se tivessem apresentado soluções de (1) tipos de vedação, (2) tratamento 

plástico com recurso a motivos temáticos para colocação na vedação do lado exterior e/ou até do lado interior, 

considerando o estaleiro social, em benefício das condições ambientais de trabalho e de maior conforto visual 

(3) composições ou composições com elementos vegetais presentes ou a considerar temporariamente. Se por 

um lado, o tipo de vedação e o tratamento plástico são, claramente, aspetos que podem ser assumidos de 

forma objetiva pelo Proponente na qualidade de propostas já as composições de vegetação apenas seriam 

passíveis de apresentação como cenários possíveis/potenciais, mas simulados. Simulações que não requerem, 

necessariamente, simulações fotográficas ou em 3D, sendo, por isso suficiente, imagens de outros estaleiros 

associados a obras promovidas pelo Proponente. 
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Sem que se pretenda dar quaisquer orientações “fechadas”, estéticas e, sobretudo, condicionadas para as 

propostas a apresentar, deixam-se apenas 6 soluções a título de meros exemplos que abaixo se apresentam 

extraídas da internet. Os exemplos que se apresentam visam apenas ilustrar possíveis soluções, entre inúmeras, 

dado considerar-se que, desta forma se torna mais claro o disposto na DIA. 

 

  

  

 

Face ao exposto, tendo como referência o tipo de abordagem que as imagens ilustram, considera-se que deve 

ser o Proponente a avançar as propostas que garantam o cumprimento das disposições da DIA.  

Daqui decorre que, uma vez avaliadas e aprovadas as propostas, caberá ao Proponente assegurar junto do 

Empreiteiro, o cumprimento das orientações em causa através do caderno de Encargos ou de outro 

compromisso adequado ao propósito à luz das atuais “boas práticas construtivas” e ambientais. 

Não se considerando ter havido cumprimento da demonstração deste elemento, solicita-se que o Elemento em 

causa, transite e seja integrado na DCAPE, nos mesmos termos e redação para a fase prévia à obra. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrada o cumprimento deste Elemento. Em fase prévia à obra deve 

ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 

Proposta de integração do(s) estaleiro(s) que combine elementos vegetais existentes, ou a utilizar, assim 

como a tipologia de vedação. 

27. Projeto de Integração Paisagística desenvolvido de acordo com as seguintes orientações:  

a) O processo de enquadramento de toda a via deve considerar desde início a participação de um arquiteto 
paisagista.  

b) Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução como todas as peças 
escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão tendo em consideração que o mesmo irá para execução 
por Empreiteiro.  

c) Considera-se incluído nas peças escritas a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e 
Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia e exploração.  
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d) Nas peças desenhadas, o Plano Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os pormenores 
necessários à sua correta execução.  

e) Considerar as ações propostas no Estudo Hidrogeológico das Ribeiras de Ferreiros e Penouços.  

f) Deve acomodar o mais possível todos os exemplares arbóreos existentes com base num levantamento e 
identificação em cartografia de elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater. 

g) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou tradicionalmente 
utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e com as características do local onde a via se insere, com 
especial cuidado na travessia das principais linhas de água e zonas de vale; deverão obrigatoriamente provir de 
populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter 
origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o 
uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das 
populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos.  

h) Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 
nacional;  

i) Identificação e elenco e número dos exemplares transplantados;  

j) Identificação e integração dos muros de suporte, ao longo de toda a extensão dos mesmos e na face voltada 
para as habitações, com recurso à plantação de espécies trepadeiras e arbustivas;  

k) Proceder ao reforço das plantações nas situações críticas – taludes de maior dimensão e muros identificados 
– através da constituição de cortinas multiestratificadas - arbóreo-arbustivas – e multiespecíficas;  

l) Tratamento das rotundas e taludes de encontro das obras de arte correntes (passagens superiores e 
passagens inferiores);  

m) Plantações de cortinas arbóreo-arbustivas (barreiras visuais) na proximidade de áreas habitacionais que 
permitam minimizar a presença da via nestes locais.  

n) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma taxativa, a 
necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com 
referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras 
restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa. 

Refere-se no RECAPE que o Volume 6 - Integração Paisagística, tem como objetivo definir os trabalhos a 

implementar para se garantir a estabilização dos taludes e contribuir para a melhoria das condições de 

circulação dos seus utentes, bem como integrar o Projeto na paisagem, enquadrando e valorizando a 

envolvente da nova via e garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que aquela se insere. 

Através da implementação de uma estrutura verde adequada é, ainda possível promover o equilíbrio ecológico 

e fomentar a redução da poluição atmosférica. 

No âmbito do Projeto de Interação Paisagística (PIP) foram consideradas e implementadas, sempre que 

possível, as recomendações da DIA, assim como does estudos efetuados no âmbito do EIA, sendo composto 

pelas seguintes peças escritas e desenhadas (alínea a, b, c, d e e) doE.27 do RECAPE): 

 Peças Escritas – composto pela Memória Descritiva, que entre outros elementos integra as medidas de 

minimização do projeto sobre a Margem Ribeirinha do Ave no PIP; o Caderno de Encargos; o Mapa de 

Quantidades; o Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia e 

exploração. É ainda constituído por um Plano de Controlo de Invasoras. 
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 Peças Desenhadas – serão compostas por Plano Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os 

pormenores necessários à sua correta execução. 

No âmbito do projeto acima referido serão, sempre que possível incorporados os exemplares arbóreos 

existentes, em conformidade com o disposto na alínea f) da presente medida. No entanto, atendendo às 

intervenções previstas serão muitos os exemplares a abater. No âmbito das medidas cautelares – medidas de 

preservação (capítulo 4 do PIP) está previsto após a implantação a manutenção de exemplares arbóreos nas 

imediações. 

Em termos de elenco florístico e seleção de espécies para sementeiras, em conformidade com a alínea h), 

propõe-se a utilização maioritária de espécies autóctones, respeitando o elenco florístico da região, e com as 

características do local onde a via se insere. No PIP está ainda especificado a apresentação de origem das 

espécies propostas (cap. 3.1.2 e 3.1.3) (alínea g). Foi também considerado o não uso de espécies alóctones, 

como se pode observar no elenco florístico e listagem de espécies de sementeiras propostas (cap. 3.1.1 e 

3.1.2.1 do PIP). 

Relativamente ao uso de espécies de comportamento invasor em território nacional, o PIP não só atendeu a 

esse facto na seleção das espécies como apresenta um plano para controlo de Invasoras (alínea h do E.27 do 

RECAPE). 

Refere-se também no RECAPE que no âmbito do PIP foi identificada uma mancha de sobreiros (Quercus suber) 

que serão afetados pelo projeto, contando-se 47 exemplares. A presente espécie apresenta uma elevada taxa 

de mortalidade ao transplante, pelo que este não foi considerado no presente projeto. 

Assim, no Plano de Plantação do PIP está prevista a plantação de 18 novos exemplares, não se recorrendo a 

transplante (alínea i do E.27 do RECAPE). 

No âmbito do PIP não foi considerada a integração dos muros de suporte, ao longo de toda a extensão dos 

mesmos e na face voltada para as habitações, atendendo á sua localização, espaço para plantação, e exposição 

solar. O referido na alínea j) não teria viabilidade, em termos de implementação. 

No âmbito do PIP procurou-se integrar as novas intervenções na paisagem envolvente. As plantações serão 

realizadas nas rotundas, ao longo das vias, e ao longo da linha de água. A plantação de árvores e arbustos 

permite melhorar algumas vistas a partir da estrada para a envolvente e tornar o percurso mais agradável aos 

seus utilizadores, para além de contribuir para a perceção do traçado (alíneas k, l, e m). 

Na memória descritiva e no Caderno de Encargos foram definidas medidas, de modo a assegurar um controlo 

muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex 

(alínea n do E.27 do RECAPE). 

O proponente apresenta no Volume 6 o Projeto de Integração Paisagística (PIP) no qual integra uma série de 

intervenções não previstas nas diversas disposições do referido Projeto. Inclui uma abordagem ao Plano de 

Controlo de Invasoras e ainda vária informação relativa ao Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de 

Ferreiros e de Penouços. Informação como o tipo de mobiliário urbano não está, neste caso, relacionado com a 

avaliação de impacte da via em si mesma. 

Pese embora, haver alguma sobreposição pela proximidade dos Projetos, ou das áreas de intervenção, e 

necessidade da sua articulação, a disposição da DIA remete para a apresentação de um Projeto de arquitetura 

paisagista de integração da via no âmbito de uma avaliação de impacte ambiental. Não se considera que a 

forma de apresentação dê cumprimento integral ao disposto na DIA. Acresce que parte da informação não é 

apresentada conjuntamente, nomeadamente, o Caderno de Encargos, o Mapa de Quantidades e um 

Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma mais completo/detalhado. Acresce que, nas peças 
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desenhadas não está identificado a/o arquiteto paisagista autor do Projeto, o que não se pode considerar 

correto, dado tratar-se de um Projeto de autor. 

Refere-se que a proposta apresentada cumpre várias das disposições estabelecidas para o PIP de forma 

adequada, no que se refere em exclusivo à via, pelo que o solicitado visa apenas autonomizar o Projeto de 

integração da via, que foi a razão do procedimento de AIA e permitir uma avaliação dedicada e de maior rigor, 

quer nesta fase quer na fase de pós-avaliação. A opção tomada para a apresentação do PIP é condicionadora e 

comprometedora da avaliação quer nesta fase quer na fase sequente de acompanhamento futuro para 

verificação da qualidade da execução do Projeto e da manutenção que o Proponente aplicará. Refere-se 

também que, neste âmbito, não se solicita qualquer alteração à proposta de Projeto de integração da Ribeira 

de Ferreiros e Penouços. 

Nestes termos, solicita-se a desagregação e separação total de toda a informação devendo, a que se refira 

apenas ao Projeto de integração da via, ser apresentada em documento autónomo e na qualidade de Projeto 

de execução, devendo estar reconhecido o respetivo autor em todas as peças escritas e desenhadas, mas não 

na forma de abreviatura, que deverá acompanhar a execução como forma de garantir uma correta execução da 

obra em respeito pelo Projeto aprovado. 

Considera-se também que não se encontra plasmado na Memória Descritiva do PIP o Caderno de Encargos nem 

o Mapa de Quantidades, aspeto que deverá ser esclarecido e colmatado. Por outro lado, considera-se que não 

foi dado cumprimento à alínea f), na medida em que não consta no PIP o levantamento e a identificação em 

cartografia de elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a abater. 

Não se considerando ter havido cumprimento integral do disposto para o Elemento 27, solicita-se que o pedido 

do Elemento em causa, transite para a DCAPE, devendo ser apresentado em Fase Prévia á obra com a sua 

redação alterada. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrada o cumprimento deste Elemento. Em fase prévia à obra deve 

ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 

Projeto de Integração Paisagística em formato autónomo, na qualidade de Projeto de execução, apenas 

integrando a informação relativa em exclusivo à via, já apresentada, quer nas peças escritas quer nas 

desenhadas. Complementarmente à informação apresentada, deve acrescer a apresentação do Caderno de 

Encargos, do Mapa de Quantidades e de um Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma mais 

completo/detalhado e mais claro, e o levantamento e a identificação em cartografia de elementos arbóreos a 

proteger, a transplantar e a abater. 

28. Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas e Propostas 
Beneficiar – Rio Ave, Ribeira de Ferreiros e Penouços, tendo em consideração os seguintes aspetos:  

a) Deve ser elaborado por um técnico especialista Eng.º Biofísico.  

b) Deve ser apresentado na qualidade de Projeto de Execução como documento autónomo com as devidas 
peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados. Deve constar o Mapa de Quantidades e 
o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia.  

c) Previamente, ser identificados e sistematizados, os problemas a ultrapassar/atenuar e explorar as 
potencialidades para adotar um conjunto de soluções que permitam valorizar o território de uma forma 
integrada. A requalificação das ribeiras deverá promover a Estrutura Verde da zona objeto de intervenção, bem 
como assegurar o reforço/recuperação das galerias ripícolas e da componente ecológica.  

d) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região.  
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e) Todos os exemplares das espécies autóctones devem obrigatoriamente provir de populações locais, quer 
quando em estacas/sementes, quer quando plantas juvenis propagadas em viveiro. Deve excluir-se, em 
absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones 
comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela introdução 
maciça de genótipos exóticos.  

f) Não usar espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 
nacional.  

g) Aplicação de técnicas de Engenharia Natural que devem ser graficamente detalhadas e pormenorizadas. 

Refere-se no RECAPE que por forma a dar resposta ao presente elemento, e em consonância com o Estudo 

Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços (Integral Projetos, 2017), se apresenta no Volume 8 

o Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços (vide capítulo 3.4.13) que teve 

em consideração a aplicação de técnicas de engenharia natural para recuperação do troço de linha de água 

afetada pelo Projeto da Variante à EN14, nomeadamente o troço da ribeira de Ferreiros, entre a PH1 e a Rua 

Central de Ferreiros, com uma extensão de 1,64 km, bem como o troço da ribeira de Penouços, na zona da sua 

confluência com a ribeira de Ferreiros, numa extensão de cerca de 10 m. 

A recuperação das margens das ribeiras, nas referidas secções afetadas, será complementada com a execução 

do projeto Integração Paisagística (Volume 6), que visa complementar as propostas de reperfilamento, com 

soluções que permitirão valorizar o território de uma forma integrada e contribuir para a Estrutura Verde da 

zona objeto de intervenção, e assegurar o reforço/recuperação das galerias ripícolas e da componente 

ecológica. 

Foi referida a equipa responsável pelo desenvolvimento dos referidos Projetos. 

Relativamente ao rio Ave, atendendo a que as margens serão repostas após aplicação de enrocamento de 

proteção dos pilares, não foi possível adotar soluções de engenharia natural, de modo a não comprometer a 

função desta estrutura de proteção. Refere-se porém, que o Projeto de Integração Paisagística (Volume 6) 

prevê a recuperação da galeria ripícola das margens do rio, afetadas pela intervenção. 

Face ao exposto, considera-se que o Projeto apresentado não se enquadra no solicitado pelo fator ambiental 

Paisagem, dado o mesmo não se integrar conceptualmente o que se entende por um “Projeto de Engenharia 

Biofísica”, onde maioritariamente as soluções preconizadas seriam as de Engenharia Natural. Inclusivamente, 

não reflete a componente paisagística e exclui o rio Ave, sobre o qual será construída a ponte e cuja obra 

determinará a fragilização das margens e afetação da vegetação. Deste ponto de vista não se pode considerar o 

Projeto apresentado como tendo dado resposta ao solicitado na DIA. 

Contudo, da análise ao Projeto designado como “Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros 

e de Penouços”, isolando as questões acima referidas, e tendo em consideração a informação e os argumentos 

apresentados na Memória Descritiva/Justificativa considera-se que, no âmbito da opção da abordagem 

conceptual tida na elaboração do Projeto, enquadra-se como resposta às preocupações da Comissão de 

Avaliação.  

Face ao exposto considera-se que deve ser implementado. Complementarmente, dada a relevância e 

importância do acompanhamento técnico da obra, sobretudo, após o término da mesma e, digamos, 

coincidente nos primeiros anos com a Fase de Exploração da via, importa que o documento apresentado seja 

complementado com a informação que não foi contemplada e que se refere ao Programa de Manutenção e 

respetivo cronograma para a fase de garantia, mas que deverá abranger um período maior para que se 

assegure menores riscos de perda ao nível da vegetação e, consequentemente, de maior sucesso de toda a 

obra. Acresce que ao contrário do solicitado nenhuma peça escrita ou desenhada tem identificado os 

respetivos autores. 
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Face ao exposto, considera-se que o “Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de 

Penouços” deverá ser implementado, mas deverá ser apresentado completo com a informação em falta antes 

do início da Obra. 

Retomando a questão do rio Ave refere o Proponente que “Relativamente ao rio Ave, atendendo a que as 

margens serão repostas após aplicação de enrocamento de proteção dos pilares, não foi possível adotar 

soluções de engenharia natural, de modo a não comprometer a função desta estrutura de proteção.”. Ora do 

exposto primeiro regista-se que haverá afetação física das margens do rio Ave e, eventualmente, do próprio 

leito, assim como também haverá afetação da galeria ripícola, estando, inclusivamente, previsto no Projeto de 

Integração Paisagística a recuperação desta. 

À semelhança de outras intervenções realizadas pelo Proponente em linhas de água e, dado que, nesta fase não 

será possível determinar com o rigor necessário a área/extensão afetada do rio Ave, considera-se ser de manter 

o solicitado Projeto de Engenharia Biofísica restrito para o Rio Ave, a apresentar em Fase de Obra/Construção. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrada o cumprimento deste Elemento. Em fase prévia à obra deve 

ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 

Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços” com a identificação da equipa 

de todos os autores/colaboradores nas peças escritas e desenhadas, que deverão acompanhar a sua 

execução, complementado com o Programa de Manutenção e respetivo cronograma. O período de 

manutenção e monitorização deve ser proposto de modo a assegurar uma minimização de riscos, sobretudo, 

ao nível da vegetação. Complementarmente, deverão ser elaborados e apresentados relatórios técnicos 

anuais, fundamentalmente, apoiados num registo fotográfico e representativo da extensão da obra ou das 

situações que o exijam, para o período de monitorização a propor. 

Em Fase de Obra/Construção, deve ser entregue para análise e aprovação o seguinte elemento: 

Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços do Rio Ave tendo em consideração os seguintes 

aspetos: 

a. Deve ser elaborado por um técnico especialista em Engenharia Natural devidamente reconhecido como 

autor do Projeto a apresentar. 

b. Deve ser apresentado na qualidade de Projeto de Execução como documento autónomo com as devidas 

peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados. Deve constar o Mapa de 

Quantidades e o Programa de Manutenção/Monitorização e respetivo cronograma para a fase de 

garantia e de exploração. 

c. Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região, com definição clara 

da Subespécie. 

d. Todos os exemplares das espécies autóctones devem obrigatoriamente provir de populações locais, quer 

quando em estacas/sementes, quer quando plantas juvenis propagadas em viveiro. Deve excluir-se, em 

absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou 

clones comerciais.  

e. Aplicação de técnicas de Engenharia Natural que devem ser graficamente detalhadas e pormenorizadas. 

f. Deverá contemplar ou prever a necessidade da elaboração e apresentação de relatórios técnicos anuais, 

fundamentalmente, apoiados num registo fotográfico e representativo da extensão da obra ou das 

situações que o exijam, para o período de monitorização a propor, após o término da obra. 

29. Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras para a Fase de Construção e de Exploração, o qual deve 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

______________ 
Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o rio Ave 

34 

conter cartografia, sobreposta à Carta Militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a 
metodologia adequada para o controlo das espécies ocorrente que deverá ser devidamente atualizada à data 
prévia ao início da obra. 

Apresenta-se no RECAPE no Volume 6 – Integração Paisagística, um Plano de Gestão de Espécies Exóticas 

Invasoras. A cartografia do levantamento de espécies exóticas efetuado e apresentado no capítulo 4.2, 

encontra-se representada no Volume 3 – Peças Desenhadas (Desenho RECAPE-EN14-04). 

Contudo, e não se colocando em causa a inclusão desta temática na Memória Descritiva do Projeto de 

Integração Paisagística, o solicitado devia ter sido apresentado como um documento autónomo, uma vez que 

visa operacionalizar as questões em causa da forma mais prática e servir para o planeamento da obra por parte 

do Empreiteiro, para que este possa proceder atempadamente à organização do trabalho com o necessário 

rigor e alocação de meios e recursos para a execução das áreas a gerir a este nível. A informação cartográfica e 

metodológica das intervenções deve estar na posse do Empreiteiro antes de iniciar qualquer ação ao nível da 

desflorestação, desmatação e decapagem e na qualidade de documento único e não através de informação 

dispersa e sem relação imediata. 

Face ao exposto, no que se refere à informação apresentada a mesma responde de forma útil na medida que 

permite, na presente fase, uma avaliação preliminar desta. Contudo, a mesma responde de forma parcial e 

incompleta ao solicitado em várias matérias, pelo que carece de maior validação por especialista na temática 

em causa e, por outro lado terá de ser atualizada antes do início da obra. 

Nestes termos, solicita-se que o “Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras para a Fase de Construção e 

de Exploração” seja apresentado na qualidade de documento autónomo antes do início da obra numa versão 

atualizada e final, tal como já era disposição da Declaração de Impacte Ambiental. 

Solicita-se assim, que seja considerada a inclusão na DCAPE do “Plano de Gestão das Espécies Exóticas 

Invasoras para a Fase de Construção e de Exploração”. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrado o cumprimento deste Elemento. Em fase prévia à obra 

devem ser entregues, para análise e aprovação, o seguinte elemento:  

Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras, versão final revista e atualizada, para a Fase de Construção 

e de Exploração, de acordo com as seguintes orientações: 

a. Deve ser elaborado por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta matéria e devem constar como 

autores do Plano, devendo os mesmos acompanhar as diferentes fases de desenvolvimento e de 

execução do Plano. 

b. As áreas objeto a prospetar são relativas à faixa de domínio público hídrico das ribeiras das linhas de 

água intervencionadas e de toda a área a expropriar temporariamente e as que integrarão em definitivo 

o Domínio Público Rodoviário e todas as restantes áreas de trabalho e de apoio ao desenvolvimento do 

Projeto, incluindo áreas de empréstimo de terras e de depósito de inertes para a realização da obra. 

Estas duas últimas poderão ser contempladas apenas após o conhecimento dos locais em questão e 

apresentadas como adenda. 

c. Cartografia atualizada com o levantamento georeferenciado das áreas, sobrepostas à Carta Militar e 

Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. Quantificação em área, 

identificação e caracterização das espécies em presença, metodologias a aplicar no controle específico e 

gestão de cada uma das espécies ocorrentes e definição das ações a implementar na eliminação do 

material vegetal. 

d. Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas terem um 

tratamento diferenciado pelo Empreiteiro. 
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e. Controlo físico como opção principal em detrimento do químico e outras metodologias de controle – 

físico, biológico (Trichilogaster acaciaelongifoliae), fogo controlado, etc –, assim como todos os 

procedimentos necessários e tecnicamente adequados a aplicar no controle específico e gestão de cada 

uma das espécies ocorrentes e definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal. 

Prever o corte fora da fase de produção de semente. 

f. Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado acondicionamento e 

transporte a destino final adequado. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados 

como ações a desenvolver. 

g. Definição de um programa de monitorização para a Fase de Exploração para um período temporal a 

propor/definir. 

h. Deverá considerar, nos primeiros 3 anos, a apresentação de um relatório anual do trabalho desenvolvido 

devidamente documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. 

Posteriormente ao 3º ano, deverá ter uma periodicidade trianual, dentro do período total de 

acompanhamento definido no âmbito do cumprimento da anterior alínea v) e da verificação e 

demonstração do seu cumprimento. 

30. Caracterização e avaliação do Património Cultural em Meio Aquático, Encharcado, Húmido, Zonas de 
Interface com o Meio Terrestre. Este trabalho deve ser realizado por um arqueólogo com valências em 
arqueologia náutica e subaquática e deve contemplar:  

a) Uma pesquisa bibliográfica e documental exaustiva e da documentação cartográfica na área de estudo do 
EIA, incluindo a consulta das Fichas de Cadastro do Inventário Nacional do Património Náutico e Subaquático, o 
Inventário Geral dos Bens Arqueológicos à guarda do CNANS/ DBC; os processos associados à área no Arquivo 
do CNANS e no Arquivo da Arqueologia Portuguesa; e os naufrágios identificados no wrecksite.  

b) Uma prospeção subaquática sistemática nas áreas de incidência direta, podendo ser utilizados meios de 
deteção geofísica Multifeixes/Sonar de varrimento lateral e Magnetómetro/Gradiómetro. 

Neste âmbito deve-se ainda proceder a uma verificação das anomalias e das massas metálicas identificadas 
nestes trabalhos que se encontrem dentro das áreas do projeto de execução e que sejam alvo de afetação (caso 
estejam enterradas poderá ser necessário a realização de sondagens).  

c) Proposta de medidas de minimização de carácter geral e específico, bem como indicação da fase 
subsequentes em que deverão ser implementadas.  

d) Realizar duas sondagens geoarqueológicas com recolha integral de sedimentos e análise paleoambiental, 
com a colaboração de um geoarqueólogo e de um arqueobotânico.  

e) Apresentar a avaliação sobre os impactes do projeto sobre a Margem Ribeirinha do Ave no PIP. 

Refere-se no RECAPE que: 

a) Face à necessidade de ocupar temporariamente o leito do rio Ave para construção dos pilares P2 e P3, que se 

localizam nas margens, fora do leito menor, tendo por base as referências bibliográficas indicadas na medida 

E.30 da DIA, procedeu-se ao contacto direto com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática 

(CNANS) por forma a obter informação sobre o Inventário Nacional do Património Náutico e Aquático e sobre 

os processos do Arquivo desta entidade, na área de estudo, bem como na área da freguesia do Lousado do 

concelho de Vila Nova de Famalicão e no território da antiga freguesia de São Martinho de Bougado 

(atualmente pertencente à UF do Bougado (São Martinho e Santiago)) do concelho da Trofa. 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

______________ 
Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o rio Ave 

36 

De acordo com a resposta do CNANS, que se apresenta no Anexo C do Volume 2 do RECAPE, não se constatou a 

existência de vestígios de naufrágios, de antigas embarcações ou de qualquer outro registo. 

b) Desta forma, considerou-se não se justificar a realização de prospeções arqueológicas subaquáticas na fase 

de Projeto de Execução. 

c) Porém, propõe-se que a execução da obra seja acompanhada por especialistas em arqueologia subaquática, 

durante a fase de ocupação do leito do rio Ave para execução dos pilares P2 e P3. 

d) No âmbito do RECAPE, foram estudadas duas sondagens geoarqueológicas, com recolha integral de 

testemunho, e que contemplem a espessura do enchimento pleistocénico final/holocénico do local do projeto. 

Para o efeito serão estudadas as sondagens a realizar no âmbito da prospeção geológico-geotécnica. 

No Anexo E do Volume 2 do RECAPE, apresentam-se os resultados da dos trabalhos geológicos (análise 

paleoambiental). 

O estudo incidiu sobre duas sondagens geoarqueológicas, realizadas com recolha integral de sedimentos e 

análise paleoambiental, com a colaboração de um geoarqueólogo e de um arqueobotânico, na zona dos 

encontros da ponte sobre o rio Ave, em meio aquático, encharcado, húmido e zonas de interface com o meio 

terrestre. 

A análise do ponto de vista sedimentológico e geoquímico, do enchimento sedimentar da margem direita do 

Rio Ave, recolhido nas sondagens AVE 1, AVE 2 e AV 3, todas próximas umas das outras, permitiu avaliar a 

evolução do local em estudo, nos últimos 2800 anos (850 cal BC). 

Os resultados obtidos nas datações absolutas colocam o enchimento recuperado nas sondagens AVE 1 e AVE 2, 

a ter início numa cronologia que corresponde culturalmente ao final da Idade do Bronze, início da Idade do 

Ferro. A ocupação humana desta região por estas comunidades, é bem conhecida, destacando-se, pela 

proximidade e importância do espólio, o sítio S. Martinho do Bougado (CNS: 4235). Os sedimentos da 

sondagem AVE 3 não são favoráveis a datação por 14C e, atendendo à semelhança das datações obtidas em 

AVE 1 e AVE 2, a sua proximidade e posição do substrato, pode-se estabelecer com elevado grau de confiança 

uma idade semelhante para o início da sedimentação em AVE 3. 

Do ponto de vista da palinologia, os dados obtidos não conseguem refletir a evolução ambiental ou a 

composição fidedigna da paisagem, principalmente pela pobreza do contexto em termos palinológicos; no 

entanto permite aferir a presença de indicadores que apontam para o desenvolvimento local das atividades das 

comunidades da Idade do Bronze e posteriores no que concerne à agricultura e pastorícia. 

A análise polínica permitiu concluir que nesta altura, as espécies arbóreas mais presentes nas encostas e a cotas 

mais elevadas seriam Quercus caducifólio e Castanea, estando o Pinus sp. muito pouco representado. Foram 

identificados géneros tipicamente associados a ambientes ripícolas (e.g. Alnus, Salix sp., Fraxinus sp.), de 

ocorrência normal em ambientes como no caso em estudo. Os arbustos estão representados apenas por 

Ericaceae. As herbáceas, com maior variabilidade taxonómica, apontam para o desenvolvimento de atividades 

antrópicas nas proximidades, destacando-se a presença taxa ruderais e de comunidades nitrófilas (e.g. 

Asteraceae, Poaceae, Plantago sp., Brassicaceae, Chenopodeaceae, Caryophyllaceae) e de algum cereal. 

Os palinomorfos não polínicos, considerados indicadores ambientais de caráter local, também suportam a 

possibilidade das atividades agro-pastoris se desenvolverem nas proximidades, destacando-se a presença de 

taxa associados a atividades antrópicas de pastorícia, como o Tipo Sordaria, Tipo Podospora, Tipo Sporomiella, 

Tipo Gelasinospora, Polyporisporites relacionados com decomposição de matéria orgânica e estrume, bem 

como Tilletia e Thecaphora relacionados com atividades agrícolas. 

Dentro do conjunto de palinomorfos não polínicos observados destaca-se ainda a presença praticamente 

contante de Pseudoschizaea, associada a problemáticas sedimentares de erosão, que juntamente com as algas 
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Spirogyra, Zygnema e Debarya, indicadoras de águas estagnadas e pouco profundas, poderão apontar para 

momentos de baixa atividade fluvial e maior exposição do solo. Quanto aos Zoo-restos (pelos, patas, unhas e 

mandíbulas de animais, principalmente insetos) estão presentes nesta sequência, bem como microcarvões. 

Mais recentemente ocorreu a deposição de um conjunto sedimentar formado essencialmente por vasas 

arenosas a areias vasosas de cor castanha, micáceas, muito finas a finas, com teores de matéria orgânica 

normalmente inferiores a 9% (de modo geral superiores aos da Unidade anterior). Tal como na unidade 

inferior, ocorrem frequentemente elementos mais grosseiros, mantendo-se a fonte sedimentar dos materiais. 

Finalmente, toda a área foi aterrada com materiais heterogéneos, de cores preta, castanha e laranja. Em toda a 

sequência sedimentar inferior, não foram identificados elementos antrópicos. O aterro é constituído por 

misturas de areias, calhaus, fragmentos de xisto e resíduos de borracha provavelmente provenientes da fábrica 

de pneus existente desde 1990 nas imediações. 

Atualmente o local onde foram efetuadas as sondagens apresenta uma cobertura essencialmente herbácea 

(gramíneas, boragináceas, asteráceas, entre outras), com pequenos arbustos (e.g. giesta, tojo) e algumas 

árvores (Salgueiros, Choupos, Pinheiros e Robineas pseudo-acácia). 

As cheias são um fenómeno frequente no Rio Ave e o pequeno desnível existente entre o leito do rio e a 

margem em análise não impede a continuação da sedimentação por fenómenos naturais. 

e) Atendendo a que o Projeto da Ponte sobre o Rio Ave não prevê a execução de encontros nas margens 

ribeirinhas do rio, os impactes estão apenas relacionados com a execução dos pilares. Quanto a este aspeto, 

refere-se que a implantação dos pilares centrais localiza-se no limite exterior do leito menor do rio e faixas 

marginais de 5 metros. A geometria proposta para a secção dos pilares (secção retangular com topos circulares) 

foi definida de modo a minimizar a perturbação do escoamento do caudal do rio ave. Refere-se que o Projeto 

de Integração Paisagística (PIP) prevê a recuperação das galerias ripícolas das margens do rio Ave, que serão 

afetadas pela construção dos pilares P2 e P3. 

Da análise ao acima exposto, relativamente à alínea a), segundo o RECAPE, face à necessidade de ocupar 

temporariamente o leito do rio Ave para construção dos pilares P2 e P3, que se localizam nas margens, fora do 

leito menor, tendo por base as referências bibliográficas indicadas na medida, procedeu-se ao contacto direto 

com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) por forma a obter informação sobre o 

Inventário Nacional do Património Náutico e Aquático e sobre os processos do Arquivo desta entidade, na área 

de estudo, bem como na área da freguesia do Lousado do concelho de Vila Nova de Famalicão e no território da 

antiga freguesia de São Martinho de Bougado (atualmente pertencente à UF do Bougado (São Martinho e 

Santiago)) do concelho da Trofa.   

De acordo com a resposta do CNANS, não se constatou a existência de vestígios de naufrágios, de antigas 

embarcações ou de qualquer outro registo.  

Desta forma, considerou-se no RECAPE não se justificar a realização de prospeções arqueológicas subaquáticas 

na fase de Projeto de Execução, tal como preconizado na alínea b), pelo que esta alínea não foi cumprida.  

Não se aceita esta justificação, uma vez que a ausência de registos conhecidos não é garantia da sua 

inexistência, sendo precisamente o objetivo primeiro da prospeção a verificação da existência de eventuais 

vestígios.  

Ou seja, a informação enviada pelo CNANS não invalida a existência de vestígios arqueológicos não 

georreferenciados ou ainda não identificados na área em apreço, quer em meio terrestre, quer em meio 

húmido e submerso, nomeadamente os sítios arqueológicos náuticos e subaquáticos por se encontrarem em 

processo de georreferenciação.   
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Por outro lado, devem assegurar-se os procedimentos metodológicos estabelecidos na “Circular dos Termos de 

Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, disponível no site da 

DGPC, seja em meio terrestre, seja em meio húmido e submerso, que preconiza a prospeção arqueológica das 

áreas de incidência direta do projeto.  

Assim, considera-se necessária a realização das prospeção arqueológica antes do início da obra (tal como 

consta a alínea b).  

Em resposta à alínea c) propõe-se como medida de minimização que a execução da obra seja acompanhada por 

especialistas em arqueologia subaquática, durante a fase de ocupação do leito do rio Ave para execução dos 

pilares P2 e P3. A esta deve-se acrescentar a já referida prospeção arqueológica das áreas de incidência direta.  

Relativamente ao cumprimento da alínea d) refere-se que se procedeu à realização de duas sondagens 

geoarqueológicas, com recolha integral de testemunho, e análise paleoambiental, com a colaboração de um 

geoarqueólogo e de um arqueobotânico, na zona dos encontros da ponte sobre o rio Ave, em meio aquático, 

encharcado, húmido e zonas de interface com o meio terrestre. Os resultados são apresentados no Anexo E - 

Relatório da Análise Paleoambiental do Volume 2 do RECAPE.  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA.  

Quanto à alínea e) refere-se que tendendo a que o Projeto da Ponte sobre o Rio Ave não prevê a execução de 

encontros nas margens ribeirinhas do rio, os impactes estão apenas relacionados com a execução dos pilares. 

Quanto a este aspeto, refere-se que a implantação dos pilares centrais localiza-se no limite exterior do leito 

menor do rio e faixas marginais de 5 metros. A geometria proposta para a secção dos pilares (secção retangular 

com topos circulares) foi definida de modo a minimizar a perturbação do escoamento do caudal do rio ave.   

 Acrescenta-se que que o Projeto de Integração Paisagística (PIP) prevê a recuperação das galerias ripícolas das 

margens do rio Ave, que serão afetadas pela construção dos pilares P2 e P3.  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA. 

Conclusão: Considera-se que não foi demonstrado na totalidade o cumprimento deste Elemento. Em fase 

prévia à obra deve ser entregue, para análise e aprovação, o seguinte elemento:  

Caracterização e avaliação do Património Cultural em Meio Aquático, Encharcado, Húmido, Zonas de 

Interface com o Meio Terrestre. Este trabalho deve ser realizado por um arqueólogo com valências em 

arqueologia náutica e subaquática e deve contemplar: 

 Uma prospeção subaquática sistemática nas áreas de incidência direta, podendo ser utilizados meios de 

deteção geofísica Multifeixes/Sonar de varrimento lateral e Magnetómetro/Gradiómetro. 

Neste âmbito deve-se ainda proceder a uma verificação das anomalias e das massas metálicas identificadas 

nestes trabalhos que se encontrem dentro das áreas do projeto de execução e que sejam alvo de afetação 

(caso estejam enterradas poderá ser necessário a realização de sondagens). 

Acrescentar a seguinte Medida de Minimização, para a Fase de Obra: 

Efetuar o acompanhamento da execução da obra por especialistas em arqueologia subaquática, durante a 

fase de ocupação do leito do rio Ave para execução dos pilares P2 e P3. 
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ELEMENTO A APRESENTAR EM FASE PRÉVIA À OBRA 

31. Evidências dos acordos estabelecidos com os proprietários das parcelas a expropriar. 

O proponente refere que o Projeto de Expropriações constitui-se como uma peça do Projeto de Execução (nº2, 

do artigo 87.º, da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho). 

Os processos expropriativos associados à execução de infraestruturas da responsabilidade da IP são objeto de 

uma Declaração de Utilidade Pública (DUP), dada a dispensa do cumprimento do art.º 11.º do Código das 

Expropriações (aquisição por via do direito privado), visto que as expropriações têm sempre carácter urgente. 

Com efeito resulta do n.º1, da Base 18 das bases de concessão da rede rodoviária nacional aprovadas pelo 

Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, que são de utilidade pública, com carácter de urgência, todas as 

expropriações efetuadas por causa direta ou indireta da concessão outorgada à IP. 

Para emissão desta Declaração é necessário instruir um processo junto da Tutela para aprovação que, além do 

Projeto de Expropriação, tem de incluir o parecer favorável emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional (ERRAN), sempre que a intervenção implica ocupação de solos RAN. 

Somente após a publicação da DUP, em Diário da República, poderá a IP promover a assinatura de acordos 

expropriativos com os proprietários das parcelas a expropriar, sem prejuízo da posse administrativa e 

investidura na posse dos bens. 

De referir que os acordos estabelecidos com os proprietários são concretizados em autos ou escrituras perante 

notário, oficial público ou funcionário designado, em conformidade com o disposto no Código do Notariado, 

devendo obrigatoriamente constar dos documentos do auto ou escritura a data e o número do Diário da 

República em que foi publicada a declaração de utilidade pública da expropriação (artigos 36.º e 37.º do Código 

das Expropriações). 

É comum surgirem dificuldades e/ou impedimentos no melhor prosseguimento dos processos, imputáveis 

principalmente aos expropriados (interessados ausentes, partilhas, hipotecas e outros ónus dos prédios, 

irregularidades ou desatualizações da inscrição matricial e descrição na Conservatória, etc), que podem fazer 

com que os acordos possam demorar alguns anos a efetivar. 

Após a conclusão do processo de estabelecimento dos acordos com os proprietários, será iniciada a 

empreitada. 

Atendendo à confidencialidade dos acordos a celebrar e ao estabelecido na Lei da Proteção de Dados Pessoais 

(Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto), não será possível a sua divulgação/apresentação à Autoridade de AIA. 

Conclusão: Considera-se que este elemento foi cumprido. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1. Tendo como base o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 

sítio da APA na internet, devem ser adequadas e integradas as medidas que se apliquem ao Projeto de 

Execução que vier a ser desenvolvido. Também as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA 

devem ser revistas de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido. 
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De acordo com o RECAPE para além das medidas propostas na DIA, no decurso da elaboração do presente 

RECAPE, e tendo presente o constante do documento da APA “Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção“ propõem-se no Capítulo 6, algumas medidas adicionais a considerar na fase de construção. 

Estas medidas serão incorporadas no Caderno de Encargos da empreitada, de acordo com o estabelecido no 

Volume 5 – Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). 

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida. 

2. Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 

obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve 

integrar o caderno de encargos da empreitada. Incluir no Caderno de Encargos, nomeadamente através do 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, assim 

como de todas as medidas referentes à salvaguarda do Património Cultural. 

Segundo o RECAPE, as medidas dirigidas às fases prévia à obra, obra e fase final da execução das obras, foram 

incorporadas no Caderno de Encargos da empreitada, bem como no PAAO (Volume 5). Da análise do PAAO 

verifica-se que as medidas da DIA foram vertidas para o documento. A medida M51 encontra-se repetida.  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA.   

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida. 

3. Além das medidas elencadas na presente decisão, devem ser preconizadas no RECAPE todas as medidas 

que possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do projeto de execução e 

correspondente reavaliação de impactes. 

O RECAPE refere que no Capítulo 6 apresenta-se uma listagem que integra a generalidade das medidas de 

minimização respeitantes à fase de pré-construção, construção e fase final da obra, decorrentes da DIA e da 

análise efetuada em fase de RECAPE. 

Estas serão incorporadas no Caderno de Encargos da empreitada, de acordo com o estabelecido no Volume 5 – 

Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). 

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta Medida. 

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. O projeto de drenagem deve atender aos seguintes aspetos:  

a) Proceder à análise detalhada das condições de entrada dos caudais nas PH, de forma a confirmar as 

capacidades de vazão, caso a caso, para um período de retorno de 100 anos.  

b) Considerar no dimensionamento das novas PH uma secção de vazão capaz de escoar, não só a cheia 

centenária (já considerada no Projeto Base), mas também os acréscimos de caudal induzidos pelos projetos 

previstos para a área, que produzirão efeitos cumulativos.  

c) Considerar o restabelecimento de todas as linhas de água, de forma a evitar alterações nos regimes hídricos 

das bacias hidrográficas intercetadas e a manter as características dos cursos de água atuais, conforme já 

previsto no presente Projeto Base.  

d) Considerar para os novos órgãos de drenagem transversal uma secção única se posicionados de acordo com o 

sentido do escoamento natural das linhas de água, ou seja, devem ser inseridos no alinhamento original das 
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diretrizes de escoamento, minimizando o efeito barreira ao respetivo escoamento natural, conforme já previsto 

no presente Projeto Base de drenagem.  

e) Efetuar o restabelecimento das linhas de água através de PH de forma que, a jusante, não ocorram situações 

de aumento de velocidade de escoamento, evitando assim os processos erosivos dos leitos e das margens. 

f) Equacionar o reforço da drenagem transversal com a instalação de drenos transversais, com 1m de diâmetro, 

os quais devem acompanhar a direção da drenagem natural dos terrenos e obedecer a um espaçamento entre 

75 e 100 m, conforme preconizado no Estudo Hidrológico apresentado. 

O RECAPE refere que de acordo com o Projeto de Drenagem desenvolvido, a drenagem transversal da estrada 

será assegurada através de passagens hidráulicas dimensionadas para o período de retorno de 100 anos. 

Para minimizar o efeito barreira que a estrada irá provocar e permitir a passagem da água de um lado para o 

outro da estrada serão executadas passagens, por intermédio de coletores transversais com um diâmetro de 

0.60 m, localizados aos pk 0+030.218, 0+040.209, 0+050.209, 0+060.256, 0+070.167, 0+077.570, 0+085.292, 

0+090.239, 0+095.415 e 0+100.176. 

Os novos órgãos de drenagem transversal possuem secção única e foram posicionados de acordo com o sentido 

do escoamento natural das linhas de água. 

Estes coletores são dimensionados considerando sub-bacias, com o objetivo de eliminar a acumulação de águas 

a montante da estrada e com um tempo de concentração de 10 minutos. 

O projeto assegurou ainda que todas as linhas de água afetadas serão restabelecidas, de forma a evitar 

alterações nos regimes hídricos das bacias hidrográficas intercetadas e a manter as características dos cursos de 

água atuais. 

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta medida. 

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida. 

2. O projeto da Ponte sobre o rio Ave deve atender aos seguintes aspetos:  

a) A geometria e orientação dos pilares da ponte deve favorecer o escoamento. O número de pilares deve ser 

em número reduzido e a localização dos mesmos deve realizar-se fora das margens e linhas de águas.  

b) A espessura do tabuleiro não deve colocar em causa a altura livre para o escoamento da cheia centenária, 

conforme já previsto no Estudo Prévio da nova Ponte.  

c) Os pilares dos viadutos da ponte sobre o rio Ave, não se devem localizar sobre os leitos de cursos de água e 

nas suas faixas marginais, com a largura de 5 m, conforme já previsto no Estudo Prévio da nova Ponte. 

O RECAPE refere que os aspetos indicados na presente medida encontram-se acautelados na solução 

apresentada para a Ponte sobre o Rio Ave. Estruturalmente, a Ponte localizada desenvolve-se por intermédio 

de um pórtico contínuo em betão armado pré-esforçado, ao longo de 5 vãos. O vão central da ponte, com 50 

m, foi condicionado pela implantação dos pilares centrais no limite exterior do leito menor do rio e faixas 

marginais de 5 m. A geometria proposta para a secção dos pilares (secção retangular com topos circulares) foi 

definida de modo a minimizar a perturbação do escoamento do caudal do rio Ave. 

As conclusões do estudo hidrológico apontaram para que, em situação de cheia centenária, o escoamento da 

água atinja a cota +29.50m, com velocidades de escoamento entre 3,8 m/s e 4,3 m/s.  

Altimetricamente verifica-se que a rasante da via na zona da ponte, junto ao encontro do lado de Famalicão, 

está 2,20 m acima da cota do nível máximo de cheia indicada no Estudo Hidrológico. 
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Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta medida. 

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida. 

3. Salvaguardar, no desenvolvimento do projeto de execução e das respetivas medidas de minimização, os 

aspetos identificados nos pareceres emitidos pela Câmara Municipal da Trofa, pela ANEPC e pela ANAC, 

bem como pelos cidadãos afetados. 

O RECAPE refere que no âmbito da consulta às entidades externas à CA, a Câmara Municipal da Trofa 

identificou alguns aspetos, cuja análise e forma como serão tidos em consideração no Projeto de Execução e no 

RECAPE Final. 

O RECAPE refere necessidade implementar uma medida específica nº 2 – Quinta do Real, com a qual se 

concorda. É realçado que esta preocupação foi também levantada pela Câmara Municipal da Trofa no seu 

parecer ao EIA.  

Neste sentido, a medida deverá ser incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e vertida no PAAO 

com a seguinte redação: Na fase prévia à empreitada, deverá ser realizada a caraterização e registo exaustivo 

(gráfico e fotográfico), do sítio nº 02, “Quinta do Real”, com identificação exata de todos os equipamentos da 

Quinta. 

Conclusão: Considerar a seguinte medida de minimização, para a fase prévia à obra: 

Realizar a caraterização e registo exaustivo (gráfico e fotográfico), do sítio nº 02, “Quinta do Real”, com 

identificação exata de todos os equipamentos da Quinta. 

4. Prever, na área a expropriar, espaço suficiente para a implementação do Projeto de Integração Paisagística 

(PIP), nomeadamente nos locais referidos a contemplar no PIP, e eventuais outros, para que os elementos 

vegetais de porte arbóreo possam ser devidamente considerados, observando as devidas e necessárias 

distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial dos exemplares vegetais que venham a 

ser propostos. 

O RECAPE refere que o Projeto de Expropriações contemplou o espaço suficiente para a implementação do 

Projeto de Requalificação Paisagística das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços. Quanto à integração paisagística 

da Variante à EN14, esta ocorrerá apenas dentro dos limites das áreas intervencionadas, taludes e rotundas, 

não se prevendo a necessidade de expropriação de áreas adicionais. 

Considera-se que a presente medida não foi considerada pelo proponente como necessária. Ou seja, não se 

verificou ter havido um acréscimo de área expropriada para além da necessária área afeta em exclusivo à 

implantação útil da via e aos respetivos taludes e faixa de servidão ou de domínio público rodoviário, até de 

acordo com o expresso pelo proponente, na página 147 do Relatório Base do RECAPE, e com o expresso na 

pronúncia à Medida 5, que consta nas páginas 147, 148 e 149, onde é referido que a base dos taludes 

aumentou em área. 

Contudo, a intervenção determina, ou irá determinar, na generalidade da extensão do projeto, a ocupação de 

uma vasta área lateral à via o que permite acomodar o PIP, sem maiores constrangimentos e/ou 

condicionalismos futuros quanto ao desenvolvimento mais natural, sobretudo, das árvores ou elemento 

arbóreos. 

Face ao exposto, considera-se que não se revela necessário que a disposição em causa seja incluída na DCAPE. 
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Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida.   

5. Considerar a redução da altura e área ocupada pelos taludes de aterro, muito em particular, para o aterro 

de maior altura e extensão que se situa entre o km 1+225 e o km 1+875. 

O RECAPE refere que em fase de Projeto de Execução procedeu-se à redefinição das inclinações dos taludes de 

aterro e de escavação, em função do resultado das sondagens efetuadas, que permitiram avaliar as condições 

geológicas e hidrogeológicas da área atravessada, garantindo assim uma melhoria das condições de assento e 

de estabilidade global da via. 

Foram também efetuados alguns ajustes decorrentes dos levantamentos topográficos a clássico e respetivo 

levantamento no campo dos perfis transversais.  

Verificam-se assim, ligeiras alterações à rasante prevista em fase de Projeto Base, bem como um aumento 

generalizado da área ocupada pelos taludes de aterro e de escavação. Concretamente, entre o km 1+200 e o 

km 1+900, não foi possível uma otimização significativa da altura dos taludes de aterro, dadas as caraterísticas 

dos terrenos atravessados. 

A rasante ao km 1+200 passou de 29,107 m em fase de Projeto Base, para 29,102 m, em fase de Projeto de 

Execução, enquanto ao km 1+900, estes valores passaram de 35.962 m para 35.961 m. 

De acordo com as conclusões do EGG, entre o km 1+200 e o km 1+900, foi necessário adotar uma inclinação de 

V/H=1/2,5, o que se refletiu num ligeiro aumento da área ocupada pelos taludes, conforme se pode observar 

no Desenho RECAPE-EN14-01-Fotoplano.  

Nos trechos entre os Pk 1+250 a 1+390 (140 m) e Pk 1+490 e 1+675 (185 m), a saia poente do aterro posiciona-

se próximo da margem esquerda da Ribeira de Ferreiros, sugerindo dispositivo de reforço e estabilização. 

Nestes trechos recomenda-se a construção de vala longitudinal trapezoidal, com 1,5 m de largura de base e 

profundidade correspondente ao topo do substrato xistoso, revestida com geotêxtil de separação e filtragem, e 

preenchida com enrocamento grosseiro de pedra granítica sã. Deverá ser escavada por fases, com taludes em 

torno de V/H=1/2, e localizada/construída a partir do pé do talude de aterro para o seu interior. A ocorrência 

de níveis freáticos elevados deverá obrigar à sua execução ao abrigo de dispositivos de bombagem e evacuação 

robustos. 

Da exposição acima apresentada, verificou-se que houve uma redução da cota altimétrica da rasante em causa, 

mas ínfima em termos de cota, pelo que não determinará alterações significativas da altura do aterro em causa 

e na extensão referida, dado tratar-se de valores na casa dos milímetros.  

Face ao exposto pelo Proponente, considera-se que não se revela necessário que a disposição em causa seja 

incluída na DCAPE. 

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida. 

6. Considerar a redução da área ocupada pelos taludes de escavação que se sobrepõem a terrenos agrícolas 

através de contenções adequadas. Em particular, em todo o contexto de escavação para a implantação da 

Rotunda 2 e do ramo de ligação à Rotunda 3. 

O RECAPE refere que nesta fase se procedeu à redefinição das inclinações dos taludes de aterro e de escavação, 

em função do resultado das sondagens efetuadas, que permitiram avaliar as condições geológicas e 

hidrogeológicas da área atravessada, garantindo assim uma melhoria das condições de assento e de 
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estabilidade global da via. O Projeto Base previa inclinações de V/H=1/1,5 para aterros e escavações. Em função 

dos resultados do EGG, em fase de Projeto de Execução procedeu-se à adaptação da geometria dos taludes de 

aterro e de escavação, de modo a garantir assim a sua estabilidade, adotando-se inclinações de V/H=1/2 e de 

V/H=2/3 para escavações e de V/H=1/2 e V/H=1/2,5 para aterros. Esta alteração resultou numa maior área de 

ocupação dos taludes da via, face ao previsto em fase de Projeto Base. 

Face à dimensão da solução final dos taludes, ao facto de não se prever a afetação de áreas habitacionais e por 

razões económicas, não foi equacionado o recurso a muros para reduzir a extensão dos taludes de aterro nas 

zonas indicadas. 

Conclusão: Foi dado cumprimento a esta medida. 

7. Implementar passadeiras para peões promovendo uma maior segurança pedonal. 

O RECAPE refere que o Projeto de Execução contempla as passadeiras necessárias para os percursos pedonais 

correntes, que permitam maximizar a segurança da circulação rodoviária e pedonal na nova via. 

No decorrer do desenvolvimento do Projeto de Execução foram analisados os percursos efetuados pela 

população local. A proposta de passadeiras para peões foi estabelecida, não só por forma a garantir a maior 

segurança pedonal, mas também para permitir o acesso à zona de lazer criada na envolvente da ribeira da 

Ferreiros. 

A localização das passadeiras previstas encontra-se representada nas peças desenhadas 

504_PE_011_TRA_042_001_004 e 504_PE_011_TRA_042_002_005 constantes do Anexo F do Volume 2 do 

RECAPE. 

Conclusão: Considera-se que esta medida foi considerada no Projeto de Execução. No entanto no âmbito da 

Consulta Pública efetuada a Câmara Municipal da Trofa considerou a necessidade do Projeto de Execução 

considerar a seguinte Medida de Minimização: 

Considerar a continuidade do passeio existente na rua das Cavadas/rua Dr. Aníbal da Costa Ferreira, por 

passadeira na rotunda 3 para ligação ao passeio previsto em projeto, que estabelece a ligação entre as 

rotundas 2 e 3. Considerar na rotunda 1 (entre os tramos de passeio previstos no projeto) e na rotunda 3, 

passadeiras em todo o seu perímetro.  

8. Utilizar materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância para as soluções de 

revestimentos exteriores e pavimentos associados às zonas pedonais e ciclovia. 

O RECAPE refere que nas zonas pedonais adotaram-se tonalidades cinza, enquanto nas ciclovias será mantida a 

tonalidade do betuminoso a aplicar, dando continuidade à rede de ciclovias existente no município da Trofa.   

A medida considera-se como cumprida. Efetivamente, as soluções/opções consideradas adequam-se, 

sobretudo, no caso da ciclovia, mas também de outros pavimentos que estão propostos ao longo da ribeira. 

São exemplo das soluções o Seixo rolado do rio, a gravilha granítica cinza clara, a gravilha granítica amarela, o 

saibro estabilizado e as lajetas de betão em cor ocre. Complementarmente, também se pode incluir o material 

em madeira proposto para o passadiço. 

Face ao exposto, considera-se que não se revela necessário que a disposição em causa seja incluída na 

Declaração de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução. 
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Conclusão: Considera-se que esta medida foi considerada no Projeto de Execução.   

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

9. Desenvolver o cronograma de obra tendo em conta a restrição de execução da obra em período noturno, 

em particular quando a frente de obra se situar no início do traçado até cerca do km 0+700 (R1 a R20, R25), 

na zona das rotundas 4 (R29, R30) e 5 (R34) e no final do traçado (R41 e R42); quando a frente de obra 

estiver sensivelmente entre o km 0+200 e 0+600, a obra deve apenas ocorrer em período diurno de dias 

úteis dada a proximidade de habitações a cerca de 10 m ou menos da zona de intervenção. 

O RECAPE refere que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela programação da fase de construção.  

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

10. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 

residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização 

da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, 

nomeadamente a afetação das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser realizada através de documento 

informativo a afixar nas Juntas de Freguesia. A divulgação à população deverá ser efetuada em articulação 

com as autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação 

(painéis informativos, folhetos, páginas eletrónicas das entidades e outros que se considerem adequados 

para o efeito). 

O RECAPE refere que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. O empreiteiro deverá implementar um sistema de comunicação com a população 

local, que englobará mecanismos de divulgação e de atendimento ao público. 

No que se refere à divulgação, deverá ser disponibilizada informação relativamente ao objetivo e benefícios da 

obra, à sua natureza e caraterísticas, localização, principais ações a realizar, calendarização prevista e eventuais 

condicionalismos que provocará no dia-a-dia das populações, nomeadamente a afetação das acessibilidades, 

condições de segurança e limitações à zona de obra. A afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) 

deve também ser comunicada à população, com a devida antecedência e com informação (período e duração 

da afetação) que permita aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no 

seu quotidiano. A divulgação deverá ser efetuada em articulação com as autarquias locais, nomeadamente 

Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, páginas 

eletrónicas das entidades e outros que se considerem adequados para o efeito). 

O mecanismo de atendimento ao público a implementar, terá como objetivos o esclarecimento de dúvidas e 

resposta a eventuais 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. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

11. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 

eventuais reclamações. 
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De acordo com o RECAPE esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. 

No que se refere à divulgação, deverá ser disponibilizada informação relativamente ao objetivo e benefícios da 

obra, à sua natureza e caraterísticas, localização, principais ações a realizar, calendarização prevista e eventuais 

condicionalismos que provocará no dia-a-dia das populações, nomeadamente a afetação das acessibilidades, 

condições de segurança e limitações à zona de obra. 

A afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) deve também ser comunicada à população, com a 

devida antecedência e com informação (período e duração da afetação) que permita aos utentes aumentar a 

perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano. A divulgação deverá ser efetuada 

em articulação com as autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de 

informação (painéis informativos, folhetos, páginas eletrónicas das entidades e outros que se considerem 

adequados para o efeito). 

O mecanismo de atendimento ao público a implementar, terá como objetivos o esclarecimento de dúvidas e 

resposta a eventuais 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. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

12. De modo a promover a melhor aceitação do projeto por parte dos proprietários que virão a ser afetados, 

nomeadamente os que possuam terrenos incluídos na faixa de expropriação, informar os mesmos 

adequadamente e com a devida antecedência. 

De acordo com o RECAPE após emissão da DCAPE será dado início ao processo de expropriativo, de acordo com 

o estabelecido no Projeto de Expropriações. 

A afetação de parcelas de terreno e de infraestruturas e a correspondente solução indemnizadora ou de 

compensação por parte da IP, será negociada com os respetivos proprietários, no âmbito do projeto de 

expropriações, correspondendo a solução indemnizatória final ao resultado dessa negociação. 

De modo a promover a melhor aceitação do projeto por parte dos proprietários que virão a ser afetados, a IP 

iniciará o processo de informação e negociação junto dos mesmos, logo após a emissão da DCAPE, de forma 

atempada e adequada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

13. Promover ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 

medidas de minimização a implementar, nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso dos 

trabalhos. 

De acordo com o RECAPE esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela promoção de ações de formação e de sensibilização 

ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 
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14. Localizar as zonas de apoio de obra (estaleiros, oficinas, parque de materiais ou outras estruturas de 

suporte à fase de construção) tendo em conta as seguintes orientações:  

a) Privilegiar preferencialmente áreas já degradadas e afastadas das linhas de água ou de áreas com vegetação 

natural;  

b) Privilegiar áreas a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, das captações de água subterrânea 

privadas licenciadas e das captações de água subterrânea para abastecimento público ou, na impossibilidade de 

encontrar áreas com estas características, escolher áreas que apesar de se situarem a montante das captações 

estejam a distâncias suficientes para não causar impactes. 

c) Excluir as seguintes áreas: 

 -Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.  

-Locais identificados como sensíveis em termos de ruído. Se de todo não for possível cumprir um distanciamento 

de cerca de 100 m aos locais sensíveis, as zonas mais ruidosas do estaleiro devem ser protegidas por painéis. 

 - Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN).  

- Áreas com ocupação agrícola.  

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente 

sobreiros e/ou azinheiras.  

- Áreas do domínio hídrico. 

 - Áreas inundáveis.  

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração).  

- Zonas de proteção do património.  

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico.  

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico.  

- Zonas ocupadas por sobreiros e/azinheiras. 

 - Áreas com os habitats 4030, 91E0 e 9230. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela respetiva programação da fase de construção, 

incluindo a definição efetiva dos locais de estaleiro e de apoio à obra. 

Para apoiar na definição da localização destas zonas, foi elaborada uma Carta de Condicionantes à Implantação 

de Estaleiros e Infraestruturas da Obra, que se inclui em anexo ao referido Volume 5 do RECAPE, bem como no 

Volume 3 – Peças Desenhadas (Desenho RECAPE-EN14-05), com identificação das áreas condicionadas 

indicadas na medida da DIA. 

Conforme já referido acima, esta medida identifica, para a fase prévia à obra, quais os locais privilegiados para 

estas infraestruturas e exclui determinadas áreas, entre as quais as de maior sensibilidade ecológica. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 
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15. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção, quando se localizem em meio mais urbano, devem ser 

vedados com materiais com cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento 

plástico, como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

O RECAPE refere que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela vedação dos estaleiros e todas as áreas objeto de 

intervenção. 

Contudo, as propostas de enquadramento cénico e/ou de tratamento plástico deverão ser apresentadas em 

Fase Prévia à Obra na qualidade de elemento (26). 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

16. Delimitar o perímetro das áreas a intervencionar, que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para 

além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com recurso a 

fitas/redes de sinalização, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada 

local. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela sinalização da área a intervencionar, que deve ser 

reduzida ao mínimo indispensável, com recurso a fitas ou redes de sinalização. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

17. Implementar medidas para proteção física da vegetação existente, em particular de porte arbóreo que se 

posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de proteção, caso dos vários sobreiros 

existentes, dentro da qual não deve ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares 

arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas 

a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem 

afetadas (ramadas e raízes). 

De acordo com o RECAPE Esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela sinalização da área a intervencionar, e pela proteção 

física de exemplares arbóreos e arbustivos a salvaguardar. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

18. No que se refere à vegetação, realizar a balizagem no mínimo segundo a linha de projeção horizontal da 

copa dos exemplares arbóreos, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão voltada 

para o lado da intervenção. A balizagem deve ser mais cuidada em 2 situações, em particular, no que se 

refere aos exemplares vegetais de porte arbóreo:  

a) Na faixa a expropriar de forma a manter o mais possível os exemplares existentes.  

b) Na faixa expropriada, sempre que os aterros tenham pouca expressão em termos de altura preservar os 

exemplares existentes. 
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Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela sinalização da área a intervencionar, e pela proteção 

física de exemplares arbóreos e arbustivos a salvaguardar. 

Refere-se que na faixa expropriada ou a expropriar não foram identificados exemplares arbóreos e arbustivos a 

manter ou a preservar. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

19. Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A 

delimitação deve ter por base a cartografia apresentada no EIA mas deve ser atualizada e aferida 

localmente. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável pelo cumprimento do estabelecido no Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras integrado no 

Volume 6 – Integração Paisagística. 

No âmbito do presente RECAPE foram cartografadas todas as espécies exóticas, com a exceção das anuais, pois 

essas são extremamente móveis (podem mudar bastante de localização de um ano para o outro), 

apresentando-se no Figura 25 e no Desenho RECAPE-EN14-04 a sua distribuição, conforme desenvolvido 

anteriormente no capítulo 4.2. 

Em fase de obra, refere o proponente que o empreiteiro procederá à atualização da delimitação das áreas onde 

se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

O exposto não se revela adequado, pois o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras deverá ser 

desagregado do Projeto de Integração Paisagística no cumprimento da DIA e nos termos solicitados para o 

mesmo na qualidade de elemento autónomo. 

Conclusão: Esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

FASE DE OBRA 

20. Realizar em locais apropriados e devidamente impermeabilizados as operações nos estaleiros que envolvam 

a manutenção e lavagem de toda a maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou 

outras substâncias poluentes, passíveis de contaminar as águas subterrâneas. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

21. Implantar sistemas de tratamento de águas residuais adequados nos estaleiros e oficinas, ou efetuar a 

drenagem das mesmas para o sistema de águas residuais local. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 
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Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

22. Delimitar os corredores de movimentação de máquinas e outros equipamentos nos acessos a Estaleiros e 

Oficinas, de modo a evitar o aumento da área de compactação dos solos e a sua consequente 

impermeabilização. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

23. Devolver às linhas de água imediatamente a jusante da zona de obra, a água bombeada, de forma a 

minimizar os impactes no processo de recarga dos aquíferos, sempre que existir a necessidade de rebaixar 

os níveis freáticos. Respeitar a qualidade da água lançada nas linhas de água, na medida em que estes 

cursos podem ser fontes de recarga para os aquíferos. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

24. Garantir a proteção/restabelecimento de captações de água subterrânea afetadas. 

Refere-se no RECAPE que de acordo com a análise efetuada no âmbito do RECAPE, confirmada pelo 

levantamento de benfeitorias no âmbito do Projeto de Expropriações, apenas se verifica a afetação de uma 

captação de água, correspondente a um poço com utilização para rega, na aproximação à Rotunda 2. A 

compensação por inutilização desta captação privada encontra-se assegurada no âmbito do Plano de 

Expropriações desenvolvido em fase de Projeto de Execução. 

Esta captação deverá ser devidamente selada, previamente à obra. Esta medida será incorporada no Caderno 

de Encargos da empreitada, e encontra-se refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de 

Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida não deverá transitar para a DCAPE. Em sua substituição deve 
considerar-se a seguinte medida de minimização para a fase prévia da obra: 

Selar a captação de água identificada na proximidade imediata da Rotunda 2. 

25. Limitar as ações de terraplanagem/decapagem do solo/desbaste da vegetação a determinados períodos do 

ano, caso seja possível – o período compreendido entre setembro e março deverá ser o mais aconselhável 

para a execução da maioria das obras, já que permite defender o período de reprodução da maior parte da 

fauna. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável pela programação da fase de construção. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 
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26. Proceder nos períodos secos ao humedecimento das vias de circulação de maquinaria pesada, e das áreas 

de aterro/terraplanagem por aspersão, sempre que haja água disponível. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

27. Garantir que nos pontos de descarga das águas de drenagem da obra, em especial em época de chuvas, 

nas linhas de água, os efluentes não irão provocar perturbações adicionais sobre a capacidade de vazão das 

linhas de água e que a sua perturbação, pelo transporte de sedimentos, e eventual incorreta afluência de 

contaminantes da obra, não agrava as condições ecológicas das mesmas. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

28. Garantir a estrutura e consolidação das margens das linhas de água de modo a permitir a adequada 

renaturalização, e recuperação da flora autóctone. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

29. Delimitar as zonas de intervenção da obra, sobretudo as que se localizam nas proximidades de áreas de 

ocupação sensível, com recurso a tapumes. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

30. Cobrir as terras a transportar de e para a obra, bem como os depósitos de terras na zona de obra. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

31. Lavar os rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção, sobretudo à saída da zona de obra. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

32. Efetuar a preparação de betão e asfalto betuminoso à maior distância possível das zonas habitacionais. 
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Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

33. Reduzir o corte da vegetação ao essencial, com especial destaque na área de Habitat 4030pt2 e de Habitat 

9230pt1. Vedar a área a salvaguardar destes habitats, com fita sinalizadora, de forma a garantir o 

cumprimento desta medida. Informar o empreiteiro e trabalhadores da localização dos referidos Habitat e 

da relevância dos mesmos. 

O RECAPE refere que Esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. 

O corte de vegetação, nas áreas de distribuição dos habitats 4030pt2 e 9230pt1, deverá restringir-se ao mínimo 

indispensável, devendo a área a salvaguardar ser sinalizada com fita. 

A relevância destes habitats e da sua proteção deverá ser transmitida no âmbito das ações de sensibilização a 

promover junto dos trabalhadores. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

34. Restringir a decapagem de solos e as ações de desmatação e alterações dos usos do solo ao estritamente 

indispensável à execução da obra. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletidas no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

35. Utilizar a terra vegetal com a maior brevidade possível, ou seja, à medida que os trabalhos de 

terraplanagem dos taludes vão ficando concluídos. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletidas no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

36. Reforçar a plantação arbórea e arbustiva nos taludes de encontro da ponte com o terreno natural, bem 

como nos taludes contíguos à passagem inferior. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletidas no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

37. Sempre que possível, utilizar mão-de-obra local, na fase de construção, beneficiando a população residente 

dos lugares próximos do empreendimento. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletidas no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 
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Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

38. Informar, devida e atempadamente, a população local, das características do projeto e dos 

condicionalismos que provocará ao seu dia-a-dia, com especial incidência nas condições de segurança e 

limitações à zona de obra, fazendo também referência aos seus objetivos, benefícios e calendarização 

prevista. A afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) deve ser comunicada à população com 

a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação) que permita aos utentes 

aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

O empreiteiro deverá implementar um sistema de comunicação com a população local, que englobará 

mecanismos de divulgação e de atendimento ao público. 

No que se refere à divulgação, deverá ser disponibilizada informação relativamente ao objetivo e benefícios da 

obra, à sua natureza e caraterísticas, localização, principais ações a realizar, calendarização prevista e eventuais 

condicionalismos que provocará no dia-a-dia das populações, nomeadamente a afetação das acessibilidades, 

condições de segurança e limitações à zona de obra. A afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) 

deve também ser comunicada à população, com a devida antecedência e com informação (período e duração 

da afetação) que permita aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no 

seu quotidiano. A divulgação deverá ser efetuada em articulação com as autarquias locais, nomeadamente 

Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, páginas 

eletrónicas das entidades e outros que se considerem adequados para o efeito). 

O mecanismo de atendimento ao público a implementar, terá como objetivos o esclarecimento de dúvidas e 

resposta a eventuais 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. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

39. Não deve ocorrer qualquer tipo de afetação ou ocupação, temporária ou definitiva, dos terrenos a 

expropriar, sem a expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta, antes da conclusão da 

expropriação ou da posse administrativa dos terrenos. 

Refere-se no RECAPE que após emissão da DCAPE será dado início ao processo de expropriativo, de acordo com 

o estabelecido no Projeto de Expropriações. 

A afetação de parcelas de terreno e de infraestruturas e a correspondente solução indemnizadora ou de 

compensação por parte da IP, será negociada com os respetivos proprietários, no âmbito do projeto de 

expropriações, correspondendo a solução indemnizatória final ao resultado dessa negociação. 

Esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se refletida no Volume 5 - 

PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

40. Projetar de forma pouco intrusiva a iluminação da obra sobre o espaço público, habitações e sobre o rio. 

Nesse sentido, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a vertical do lugar, e apenas sobre os locais em 

que efetivamente seja exigida. 
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Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.   

41. Separar totalmente o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras do 

restante material vegetal e levar a destino final adequado, evitando o corte em fase de produção de 

semente. A estilhagem, e o espalhamento desta, não podem ser considerados como ações a desenvolver. O 

seu transporte, a destino adequado, deve assegurar que não há risco de propagação das espécies em 

causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada espécie. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada.  

A medida encontra-se igualmente refletiva no Plano de Controlo de Invasoras integrado no Volume 6 – 

Integração Paisagística. 

O exposto não se revela correto, pois o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras deverá ser desagregado 

do Projeto de Integração Paisagística no cumprimento da DIA e nos termos solicitados na qualidade de 

elemento autónomo. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.   

42. Separar toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais  

invasoras da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. A 

referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente acondicionada. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

43. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve 

ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - (PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

44. Armazenar e conservar a terra viva/vegetal em pargas, com cerca de 2m de altura, com o topo 

relativamente côncavo, através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. Esta medida aplica-

se apenas a terra vegetal proveniente de zonas onde não ocorram espécies exóticas. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

45. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais inertes 

para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, dar atenção especial à sua origem, não 
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devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as 

mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

A medida encontra-se igualmente refletiva no Plano de Controlo de Invasoras integrado no Volume 6 – 

Integração Paisagística. 

O exposto não se revela correto, pois o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras deverá ser desagregado 

do Projeto de Integração Paisagística no cumprimento da Declaração de Impacte Ambiental e nos termos 

solicitados na qualidade de elemento autónomo. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.     

46. Na obtenção de inertes para a construção, assegurar na origem que os mesmos não são provenientes de 

áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a 

ecologia local. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.     

47. Remover totalmente todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar em toda a 

profundidade das camadas existentes. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

48. Implementar o Projeto de Integração Paisagística e respetivo plano de Manutenção, devendo ser 

assegurada a assistência técnica à obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em 

vegetação se pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos PIP. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável pela implementação do Volume 6 – Integração Paisagística. 

Será assegurada a assistência técnica à obra pela Arquiteta Paisagista responsável pelo PIP e por especialistas 

em vegetação, se pertinente, de forma a garantir a correta implementação do referido Projeto. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.     

49. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 

terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), não apenas na fase de construção, 

mas desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação. A equipa 

responsável pelos trabalhos deverá integrar especialista no âmbito náutico e subaquático. O 
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acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a 

decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável por garantir o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), não apenas na fase 

de construção, mas desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação. O 

acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer 

em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

A equipa de arqueologia deverá integrar um especialista no âmbito náutico e subaquático, face à necessidade 

de ocupar as margens do rio Ave para construção dos pilares da Ponte. 

Uma vez que a medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se vertida no 

PAAO (Anexo C – Matriz de Acompanhamento Ambiental), considera-se que foi dado cumprimento ao 

estipulado na DIA. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

50. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não 

tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser 

condicionadas. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável por garantir a prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas de estaleiros, 

áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não 

tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser 

condicionadas. 

Uma vez que a medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se vertida no 

PAAO (Anexo C – Matriz de Acompanhamento Ambiental), considera-se que foi dado cumprimento ao 

estipulado na DIA. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

51. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão imediata 

dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais autoridades, em 

conformidade com as disposições legais em vigor. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável por garantir a suspensão imediata dos trabalhos, face à eventual descoberta de quaisquer vestígios 

arqueológicos nas áreas de intervenção, e assegurar a devida comunicação ao órgão competente da Tutela e 

demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. 

Uma vez que a medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se vertida no 

PAAO (Anexo C – Matriz de Acompanhamento Ambiental), considera-se que foi dado cumprimento ao 

estipulado na DIA. 
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Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

52. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 

minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

Antes da adoção de qualquer medida de mitigação compatibilizar a localização dos elementos do projeto, 

de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável por garantir o acompanhamento arqueológico e a adoção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), caso se verifique 

necessário. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação, deverá executar o projeto, de modo a garantir a 

sua preservação e o seu enquadramento visual. 

Uma vez que a medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se vertida no 

PAAO (Anexo C – Matriz de Acompanhamento Ambiental), considera-se que foi dado cumprimento ao 

estipulado na DIA. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

53. Conservar in situ as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial (mesmo 

que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Colocar os 

achados móveis em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável por garantir a conservação in situ das ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 

acompanhamento arqueológico da obra. Tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial 

(mesmo que de forma passiva), a conservação deverá assegurar que não se degrade o estado de conservação 

atual das ocorrências arqueológicas, devendo os achados móveis, ser colocados em depósito credenciado pelo 

organismo de tutela do património cultural. 

Uma vez que a medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se vertida no 

PAAO (Anexo C – Matriz de Acompanhamento Ambiental), considera-se que foi dado cumprimento ao 

estipulado na DIA. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

54. Registar as ocorrências passíveis de afetação em consequência da execução do projeto, e por proximidade 

da frente de obra, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - PAAO, de modo a ser respeitada pelo adjudicatário da empreitada, o qual será 

responsável por garantir o registo das ocorrências passíveis de afetação em consequência da execução do 

projeto, e por proximidade da frente de obra, para memória futura, mediante representação gráfica, 

fotográfica e textual. 



 

 

 
 

Parecer da Comissão de Avaliação 
 

______________ 
Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o rio Ave 

58 

Uma vez que a medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se vertida no 

PAAO (Anexo C – Matriz de Acompanhamento Ambiental), considera-se que foi dado cumprimento ao 

estipulado na DIA. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

FASE FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA 

55. Proceder à limpeza e remoção de eventual obstrução do meio hídrico, com materiais excedentes gerados na 

obra, após a conclusão dos trabalhos. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

56. Restabelecer as condições naturais de infiltração, através da descompactação e arejamento dos solos, de 

todas as áreas afetada pela obra. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

57. Restabelecer o uso anteriormente existente na zona sob a nova ponte, nomeadamente os caminhos 

pedonais/cicláveis, assim como a galeria ripícola, com recurso a espécies arbustivas características destes 

ecossistemas. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela apresentação e implementação de um Plano de 

Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra, antes do término da obra e em tempo que 

permita a sua avaliação e a sua execução após aprovação. 

O Plano deve integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, áreas de 

parqueamento de máquinas, etc – não contempladas nos PIP. No referido plano deve constar uma cartografia – 

sobre o orto - a uma escala adequada que tenha a representação gráfica de todas as áreas afetadas devendo 

estas estar devidamente identificadas e caracterizadas quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a Fase de 

Construção. Para cada uma das áreas deverá fazer-se corresponder um conjunto de ações a realizar adequadas 

a cada caso específico que poderão compreender: a limpeza; eliminação de espécies vegetais exóticas 

invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos; nivelamento; modelação naturalizada do 

terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras pertinentes. Para cada ação devem ser 

caracterizados os procedimentos a adotar. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 
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58. Proceder à reparação de eventuais estragos causados, nomeadamente nas vias de comunicação, bens 

imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços afetados, em consequência das obras e desvios 

de tráfego. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletidas no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada no final da obra, o qual será responsável pela reparação de eventuais estragos 

causados, nomeadamente nas vias de comunicação, bens imobiliários, terrenos agrícolas, muros e vedações e 

serviços afetados, em consequência das obras e desvios de tráfego. 

No que se refere aos serviços afetados, refere-se que no âmbito da consulta a entidades, foi efetuado o 

levantamento de todas as infraestruturas interferidas, conforme descrito no capítulo 3.4.14.. Em fase de obra, o 

empreiteiro deverá solucionar a resolução das interferências identificadas para todos os serviços afetados 

(aéreos e/ou subterrâneos), a aprovar pelas respetivas entidades gestoras. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE. 

59. Implementar um Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra antes do 

término da obra e em tempo que permita a sua avaliação e a sua execução após aprovação. O Plano deve 

integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, áreas de 

parqueamento de máquinas, etc – não contempladas nos PIP. No referido plano deve constar uma 

cartografia – sobre o orto - a uma escala adequada que tenha a representação gráfica de todas as áreas 

afetadas devendo estas estar devidamente identificadas e caracterizadas quanto ao uso/ocupação que 

tiveram durante a Fase de Construção. Para cada uma das áreas deverá fazer-se corresponder um conjunto 

de ações a realizar adequadas a cada caso específico que poderão compreender: a limpeza; eliminação de 

espécies vegetais exóticas invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos; nivelamento; 

modelação naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras pertinentes. 

Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a ter. 

Refere-se no RECAPE que esta medida será incorporada no Caderno de Encargos da empreitada, e encontra-se 

refletida no Volume 5 - Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), de modo a ser respeitada pelo 

adjudicatário da empreitada, o qual será responsável pela apresentação e implementação de um Plano de 

Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra, antes do término da obra e em tempo que 

permita a sua avaliação e a sua execução após aprovação. 

O Plano deve integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, áreas de 

parqueamento de máquinas, etc – não contempladas nos PIP. No referido plano deve constar uma cartografia – 

sobre o orto - a uma escala adequada que tenha a representação gráfica de todas as áreas afetadas devendo 

estas estar devidamente identificadas e caracterizadas quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a Fase de 

Construção. Para cada uma das áreas deverá fazer-se corresponder um conjunto de ações a realizar adequadas 

a cada caso específico que poderão compreender: a limpeza; eliminação de espécies vegetais exóticas 

invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos; nivelamento; modelação naturalizada do 

terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras pertinentes. Para cada ação devem ser 

caracterizados os procedimentos a adotar. 

Não se compreende a exposição apresentada pelo Proponente de procurar remeter a responsabilidade para o 

Empreiteiro para o cumprimento da apresentação do elemento em causa, quando não cabe a este projetar e 

apresentar soluções para fazer a demonstração do cumprimento da DIA, junto da Comissão de Avaliação, e 

ainda aguardar a avaliação, quando nessa fase determinadas medidas devem estar “fechadas” para aplicação 
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no imediato. Daqui decorre, considerar-se que cabe ao Proponente assegurar junto do Empreiteiro, o 

cumprimento das orientações em causa uma vez apresentadas, avaliadas e aprovadas através do Caderno de 

Encargos, mas com as soluções por si propostas. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.    

FASE DE EXPLORAÇÃO 

60. Efetuar a manutenção do coberto vegetal da envolvente, por forma a manter em cumprimento o estipulado 

no projeto de integração paisagística, evitando situações de solos a descoberto que potenciam a erosão e o 

arraste de partículas para a atmosfera, entre outro. 

O Proponente afirma que as medidas de manutenção das áreas a tratar, constam do Volume 6 - Integração 

Paisagística (Cap. 4 - Medidas Cautelares) e deverão ser asseguradas pela IP, durante a fase de exploração da 

Variante à EN14. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.      

61. Proceder à remoção de quaisquer exemplares da Flora Exótica Invasora, nomeadamente, Cortaderia 

selloana, Acacia melanoxylon, Acacia dealbata, Robinia pseudoacacia e Phytolacca americana, no decurso 

das operações de manutenção das áreas verdes do canal de circulação afeto ao Projeto que se localizem na 

área de influência do Projeto. 

O Proponente afirma que no Volume 6 – Integração Paisagística, foi estabelecido um Plano de Controlo de 

Invasoras, para as fases de construção e de exploração, a assegurar pela IP, durante a fase de exploração da 

Variante à EN14. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.     

62. Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos nos Projetos de Execução de Integração 

Paisagística e no Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas e 

Propostas Beneficiar – Rio Ave, Ribeira de Ferreiros e Penouços. 

O proponente refere que a fase de exploração deverá ser garantido o cumprimento da medida da DIA. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.     

63. Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras. 

O RECAPE refere que na fase de exploração deverá ser garantido o cumprimento da medida da DIA, dando 

cumprimento ao estabelecido no Plano de Controlo de Invasoras constante do Volume 6 – Integração 

Paisagística. 

Conclusão: Considera-se que esta medida deverá transitar para a DCAPE.    

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS  

1. Implementar as medidas propostas no Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços, 

designadamente:  
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a) Criar bacias de retenção na margem Esquerda da ribeira de Ferreiros para reter os picos de cheia.  

b) Reperfilar a ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável para que o projeto não assente 

sobre essa área.  

c) Beneficiar das passagens hidráulicas atravessadas pelo projeto.  

e) Requalificar ambientalmente as ribeiras de Ferreiros e Penouços. A implementação destas medidas deve ser 

garantida através de protocolo a estabelecer entre a Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão e a Continental MABOR. 

d) Garantir uma franca drenagem transversal ao longo da via, mantendo o mais próximo possível o afluxo da 

água à linha de talvegue. 

No Volume 8 apresenta-se o Projeto de Requalificação Ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços que 

inclui o reperfilamento das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços, que visa a implementação das medidas 

compensatórias determinadas na DIA e constantes do Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de 

Penouços. 

Para execução desta Medida Compensatória, foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de Vila Nova 

de Famalicão e o proponente cuja cópia se apresenta no Anexo B do Volume 2 do RECAPE. 

Conforme acordado no referido protocolo, a IP ficou responsável pelo desenvolvimento do projeto da Medida 

Compensatória MC1, que se encontra materializada no Volume 8 do RECAPE, que prevê o reperfilamento da 

Ribeira de Ferreiros, a execução da bacia de retenção, e a beneficiação das PH atravessadas pelo Projeto. O 

município ficou responsável pelo Projeto de Requalificação Paisagística das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços, 

integrado no Volume 6 – Integração Paisagística. A execução dos referidos Projetos será da responsabilidade da 

IP, no âmbito da empreitada de construção da Variante à EN14. 

Refere o proponente que as propostas de requalificação paisagística das ribeiras de Ferreiros e de Penouços 

encontram-se validadas e aprovadas pelo município de Vila Nova de Famalicão, conforme ofício que se 

apresenta no Anexo C do Volume 2 do RECAPE. 

Considera-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA, pois foi apresentado o Projeto de 

requalificação das ribeiras de Penouços e Ferreiros, tendente a minimizar ou eliminar o impacte decorrente da 

implantação da via em aterro sobre a atual zona identificada como inundável, tendo também sido apresentado 

um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Famalicão e a IP – Infraestruturas de Portugal SA com 

o objetivo da concretização do referido projeto. Entende-se que a IP considera não necessitar de envolver a 

MABOR para a concretização do projeto. 

Conclusão: Considera-se que esta medida foi cumprida e que deverá transitar para a DCAPE, com a seguinte 

redação: 

Implementar o protocolo estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova 

de Famalicão que estabelece as obrigações relativas à implementação da Requalificação Ambiental das 

Ribeiras de Ferreiros e de Penouços. 
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2. Proceder à plantação (e garantia do respetivo sucesso) de exemplares de sobreiros, em áreas adequadas 

próximas, de modo a compensar o abate previsto de 20 sobreiros entre o km 0+500 e o km 0+600, de 

acordo com a autorização que venha a ser emitida pelo ICNF. 

Refere-se no RECAPE no âmbito do PIP que, em vez dos 20 exemplares de sobreiros (Quercus suber) previstos 

em projeto base, serão afetados pelo projeto de execução 47 exemplares, localizados numa zona florestal 

ajardinada e numa antiga linha de caminho-de-ferro desativada. Esta espécie é protegida por legislação 

nacional (Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho), 

prevendo-se no Plano de plantação apresentado a plantação de 18 exemplares desta espécie, na zona de 

enquadramento paisagístico da ribeira de Ferreiros, que não serão provenientes de transplante, 

Ainda que se considere que a compensação é redutora relativamente ao número de exemplares a abater, 

entende-se a proposta de plantação de 18 novos exemplares não será suficiente. Recorda-se a necessidade 

desta ação ser devidamente autorizada pelo ICNF. Também a Câmara Municipal da Trofa alerta para este 

aspeto no âmbito da consulta pública. 

Salienta-se que de acordo com a legislação atrás mencionada as medidas de proteção ao sobreiro e azinheira 

para o caso de sobreiros e azinheiras em povoamento/isoladas preveem que a compensação possa ser feita 

por: 

 Arborização (de áreas abertas ou com poucas árvores) aplicando um fator no mínimo de 1,25 x (área de 

abate mais a área de afetação de raízes). 

 Beneficiação de povoamentos de sobreiro ou azinheira (com adensamentos) aplicando um fator de 3 x 

área de abate mais a área de afetação de raízes). 

 Beneficiação de povoamentos de sobreiro ou azinheira (sem adensamentos) aplicando um fator de 5 x área 

de abate mais a área de afetação de raízes). 

Desta forma, considera-se que em substituição desta medida, deve ser apresentado o respetivo plano de 

compensação que respeite os abates que venham a ser autorizados pelo ICNF, sem prejuízo de se cumprir o 

referido no PIP. 

Conclusão: Considera-se que esta medida não foi adequadamente cumprida. Deverá ser apresentado o 

seguinte Elemento em fase prévia à obra: 

Plano de compensação das quercíneas, cujos abates sejam eventualmente autorizados pelo ICNF, o qual deve 

prever a plantação (e garantia do respetivo sucesso) de exemplares de sobreiros, em áreas adequadas 

próximas, de modo a compensar o abate previsto de 47 sobreiros, de acordo com a autorização que venha a 

ser emitida por aquela entidade.  

3. Garantir as devidas compensações a atribuir à(s) família(s) desalojada(s), assegurando que os proprietários 

dos terrenos afetados definitivamente serão justamente indemnizados, quer no que se refere ao edificado, 

quer às áreas agrícolas que asseguram complementos de subsistência, tendo em conta o valor do prédio e 

também os prejuízos daí decorrentes, devendo o valor a atribuir ter em conta os valores efetivamente 

perdidos. 

O RECAPE assegura que não se prevê a afetação de habitações, logo não será necessário proceder a 

realojamento de famílias. 
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O Projeto de Expropriações avaliou todas as compensações a atribuir de modo a indemnizar todas as famílias 

cujos terrenos agrícolas serão afetados/reduzidos pela construção da nova via. 

Conclusão: Considera-se que esta medida foi cumprida.    

4. Implementar medidas de compensação, designadamente a relocalização das famílias afetadas, caso os 

resultados obtidos no âmbito dos Planos de Monitorização da Qualidade do Ar e do Ruído, quer na fase de 

construção, quer de exploração, designadamente nos pontos de amostragem referentes ao conjunto de 

habitações que ficará limitado entre a linha ferroviária, a estrada EN104 e o projeto, entre o km 0+375 e km 

0+550, assim o indiquem. 

O RECAPE assegura que em função dos resultados obtidos no âmbito dos Planos de Monitorização da 

Qualidade do Ar e do Ruído, serão implementadas medidas de compensação, quer em fase de construção, quer 

em fase de exploração. 

Conclusão: Considera-se que esta medida foi cumprida. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

No Volume 4 apresenta-se o Plano Geral de Monitorização, que contempla os Programas de Monitorização dos 

Recursos Hídricos, do Ambiente Sonoro, da Qualidade do Ar e dos Sistemas Ecológicos, de forma a dar 

cumprimento à DIA. Efetua-se de seguida a sua apreciação, considerando-se que deve ser considerado o 

seguinte Elemento, em fase prévia à Obra, para análise e aprovação: 

Programas de Monitorização exigidos de acordo com a presente decisão. 

1. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Em relação aos pontos de amostragem para as águas subterrâneas, uma vez que se verifica terem sido 

identificadas captações de água subterrânea a montante (norte) do ponto de amostragem nº 2, considera-se 

que deverá ser acrescentado mais um ponto de amostragem (a captação mais próxima da área de intervenção) 

aos dois já propostos. 

Na página 7, no ponto 2.2 - enquadramento legislativo, para os limites da qualidade da água para consumo 

humano deve ter-se em conta o estabelecido no Decreto de Lei n.º 307/2007, de 27 de agosto, na sua atual 

redação. 

Quanto aos objetivos ambientais da qualidade mínima para as águas superficiais, deverá ser tido em conta o 

estabelecido no PGRH. 

Na página 8, no parágrafo onde se refere: “A colheita de amostras de águas superficiais deverá ser 

acompanhada da medição do respetivo caudal, na linha de água em que se procede à recolha, devendo ser 

registado o nível piezométrico das captações monitorizadas. Em ambas as situações deverá efetuar-se o registo 

de dados de precipitação” deverá substituir-se nível piezométrico por nível freático e deverá ser explicado o 

método de medição do caudal. 

Na página 11, no 2º parágrafo propõe-se a realização de amostragens durante o semestre húmido, o que não é 

coerente com o que se refere nos parágrafos seguintes. Sugere-se a eliminação deste parágrafo. 

Relativamente ao enquadramento legal citado no último parágrafo dessa página, esclarece-se que os métodos 

de análise e os critérios de desempenho mínimo deverão dar cumprimento ao disposto no Decreto de Lei n.º 

83/2011, de 20 de junho. Relativamente a este assunto, acrescenta-se ainda que a monitorização das águas 
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subterrâneas deve ser efetuada após um período longo sem bombagem, por forma a permitir a estabilização do 

nível freático. 

A Câmara Municipal da Trofa considera, no âmbito da consulta pública efetuada, que apesar do programa de 

monitorização apenas prever dois pontos de amostragem dos recursos hídricos superficiais, ambos no concelho 

de Vila Nova de Famalicão, dada a proximidade da via às ribeiras de Paradela, de Esprela e de Real e a 

requalificação que a área envolvente a estas linhas de água sofreu no último ano (ciclovia Norte), considera que 

se deve prever a existência de um ponto de amostragem naquelas linhas de água, sugerindo que seja na Ribeira 

de Real. 

Face ao exposto, considera-se que o programa de monitorização dos Recursos Hídricos deve ser alterado em 

conformidade. 

Conclusão: Alterar a redação do Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos da seguinte forma: 

Programa de monitorização dos Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos), reformulado, de acordo com 

as seguintes diretrizes: 

 Em relação aos pontos de amostragem para as águas subterrâneas, uma vez que se verifica terem sido 

identificadas captações de água subterrânea a montante (norte) do ponto de amostragem nº 2, deve ser 

acrescentado mais um ponto de amostragem (a captação mais próxima da área de intervenção) aos dois 

já propostos. 

 A monitorização das águas subterrâneas deve ser efetuada após um período longo sem bombagem, por 

forma a permitir a estabilização do nível freático. 

 No ponto 2.2 - enquadramento legislativo - para os limites da qualidade da água para consumo humano 

deve ter-se em conta o estabelecido no Decreto de Lei n.º 307/2007, de 27 de agosto, na sua atual 

redação. 

 Para os objetivos ambientais da qualidade mínima das águas superficiais, deve ser tido em conta o 

estabelecido no PGRH. 

 Onde se refere: “A colheita de amostras de águas superficiais deverá ser acompanhada da medição do 

respetivo caudal, na linha de água em que se procede à recolha, devendo ser registado o nível 

piezométrico das captações monitorizadas. Em ambas as situações deverá efetuar-se o registo de dados 

de precipitação” deve substituir-se nível piezométrico por nível freático e deve ser explicado o método de 

medição do caudal. 

 Na página 11, no 2º parágrafo propõe-se a realização de amostragens durante o semestre húmido, o que 

não é coerente com o que se refere nos parágrafos seguintes pelo que deve ser eliminado este parágrafo. 

 Relativamente ao enquadramento legal citado no último parágrafo dessa página, esclarece-se que os 

métodos de análise e os critérios de desempenho mínimo devem dar cumprimento ao disposto no 

Decreto de Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. 

 Apesar do programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais apenas prever dois pontos de 

amostragem, ambos no concelho de Vila Nova de Famalicão, dada a proximidade da via às ribeiras de 

Paradela, Esprela e Real e a requalificação que a área envolvente a estas linhas de água sofreu no último 

ano (ciclovia Norte), deve-se prever a existência de um ponto de amostragem naquelas linhas de água, 

sugerindo que seja na Ribeira de Real. 
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2. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Quanto ao Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, considerou-se pertinente efetuar os seguintes 

ajustes relativamente aos pontos de monitorização, preconizados na DIA, designadamente: 

 Como o recetor R10 está mais distante do traçado, considerou-se em alternativa o R11. 

 O R13 corresponde a uma casa abandonada, pelo que não foi considerado. 

 O R16 é contíguo ao R12 já contemplado no Plano, pelo que não foi adicionado. 

 O Plano considera a monitorização no ponto R30, que está mais próximo da via, relativamente ao ponto 

R28, que para além de estar mais distante, já fora do acesso à EN14, pelo que este não foi considerado. 

 Não foi considerado o ponto R41, dado que o Plano já contempla o ponto R42, que está mais próximo da 

via. Os dois edifícios representados por estes pontos são contíguos. 

Para a fase de exploração, o Programa de Monitorização deve ser alterado em conformidade com o facto de 

não ser obrigatória monitorização em período diurno de dias úteis. Só em casos excecionais e devidamente 

fundamentados, poderá a obra ocorrer noutros períodos. 

Para a fase de exploração, concorda-se com os ajustes propostos aos pontos de monitorização. 

A Câmara Municipal da Trofa, no âmbito da consulta pública efetuada, mantém a preocupação manifestada em 

outubro de 2019, relativa à garantia de existência de medidas de minimização do ruído adicionais no caso de as 

medidas previstas não se revelarem suficientes para proteção dos recetores sensíveis, na fase de exploração. 

No entanto este aspeto está já acautelado no âmbito deste programa de monitorização, no qual se refere o 

seguinte: Durante a fase de construção, caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão 

em conformidade com a legislação, poderá ser necessário proceder à implementação de medidas de 

minimização ou à alteração do horário de funcionamento das obras. 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização, durante a fase de exploração, não estão em 

conformidade com a legislação haverá que adotar medidas de minimização. 

Conclusão: Alterar a redação do Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro da seguinte forma: 

Para a fase de exploração, o Programa de Monitorização deve ser alterado em conformidade com o facto de 

não ser obrigatória monitorização em período diurno de dias úteis. Só em casos excecionais e, devidamente 

fundamentados, poderá a obra ocorrer noutros períodos. 

3.Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Considera-se que deve ser dado cumprimento ao programa de monitorização nos termos que constam do 

ponto “3. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar”, nomeadamente na frequência de monitorização: 

“Antes do início da fase de construção deve ser efetuada uma (1) campanha de amostragem, por forma a 

estabelecer um quadro de referência relativamente à qualidade do ar da zona em estudo. (…)”. 

No entanto a Câmara Municipal da Trofa considera, no âmbito da consulta pública efetuada, que a localização e 

a periocidade de amostragem para a monitorização da qualidade do ar insuficiente para aferir e garantir que 

possam ser acauteladas medidas de compensação durante a fase de construção, nomeadamente na 

proximidade das habitações que ficaram limitadas entre a linha ferroviária, a EN104 e a via rodoviária em 

projeto. Assim, propõe que o plano de monitorização para a qualidade do ar seja reformulado, incluindo a fase 

de obra. 
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O Programa de monitorização prevê antes do início da fase de construção uma campanha de amostragem, por 

forma a estabelecer um quadro de referência relativamente à qualidade do ar da zona em estudo, e a 

monitorização da fase de exploração. A fase de construção não se encontra contemplada. Desta forma 

considera-se de propor a monitorização da qualidade do ar durante a fase de construção, na área referida, 

(conjunto de habitações que ficará limitado entre a linha ferroviária, a EN14 e a via rodoviária em projeto entre 

o km 0+375 e km 0+550).  

Conclusão: O Programa de Monitorização da Qualidade do Ar deve transitar para a DCAPE. Deve acrescentar-se 

ainda a fase de obra. 

Apresentar o programa de monitorização para a fase de obra. 

 

4. Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

Foi apresentado este programa no Volume 4 apresenta-se o Plano Geral de Monitorização.  

Conclusão: O Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos deve transitar para a DCAPE. 

OUTRAS CONDIÇÕES 

Decorrente de não ter sido considerada a possibilidade de integração paisagística dos muros a construir através 

do recurso a vegetação e dado considerar-se que os mesmos deverão ser objeto de integração solicita-se a 

integração na DCAPE a apresentação em Fase Prévia à Obra dos seguintes dois elementos: 

Apresentar soluções de integração estética dos muros a construir devendo ser considerada a implementação 

de soluções de tratamento dessas superfícies – cores, materiais (pedra, azulejo ou outros), texturas, alto e/ou 

baixo-relevos, sulcos, iluminação noturna, etc. Neste contexto, e no âmbito da integração paisagística dos 

mesmos, na sua fase de conceção, deve considerada a disciplina de arquitetura paisagista. 

Apresentar soluções de revestimento exterior para as alas em betão, exteriores e expostas, das passagens 

hidráulicas tendo como principal material o recurso a pedra local. 

Para além das medidas propostas na DIA, no decurso da elaboração no RECAPE, e tendo presente o constante 

do documento da APA “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção“, propuseram-se algumas 

medidas adicionais. Dessas medidas a CA considera de incluir na DCAPE as seguintes Medidas de Minimização 

para a Fase Prévia à Obra: 

Alertar as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os Corpos de Bombeiros e os 

Serviços Municipais de Proteção Civil, assegurando que todas as afetações de acessibilidade previstas em 

alguns locais, sejam do seu prévio conhecimento, de forma a minimizar o condicionamento do acesso aos 

veículos de socorro e emergência e a permitir a criação de acessos alternativos, em caso de necessidade. 

Balizar de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de maio – Limitações em 

Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, equipamentos com altura superior a 30 m, 

nomeadamente gruas, caso sejam utilizadas. 

Considera, também necessário apresentar, para análise e aprovação, o seguinte elemento, na Fase Prévia à 

Obra: 

PAAO revisto e complementado de acordo com a presente decisão. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 15 dias úteis, de 27 de julho a 17 de agosto de 2022. Durante o período de 

Consulta Pública foram recebidas quatro exposições com a seguinte proveniência: 

 Câmara Municipal da Trofa. 

 DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações. 

 E-Redes. 

A Câmara Municipal da Trofa refere que o projeto em avaliação é uma obra de relevante interesse para o 

concelho da Trofa, que implicará significativas melhorias nas acessibilidades e na mobilidade dos cidadãos. 

Refere que a construção daquela via terá impactes positivos no desenvolvimento socioeconómico da região 

atravessada e contribuirá para a melhoria das condições de segurança da circulação rodoviária na área 

abrangida pelo projeto. 

Considerando o elevado número de veículos automóveis que atravessam a cidade da Trofa entende que o 

projeto promoverá a dispersão do tráfego pelas atuais EN e as novas vias, reduzirá a circulação de veículos no 

centro da cidade, melhorará as acessibilidades do trânsito local, potenciado ganhos de eficiência e redução de 

custos de operação para os setores comercial e industrial. 

Após análise dos vários descritores ambientais no RECAPE, refere o seguinte: 

Relativamente aos recursos hídricos: 

 O plano geral de monitorização apenas prevê dois pontos de amostragem dos recursos hídricos 

superficiais, ambos no concelho de Vila Nova de Famalicão. 

No entanto, considerando a proximidade da via às ribeiras de Paradela, Esprela e Real e a requalificação que a 

área envolvente a estas linhas de água sofreu no último ano (ciclovia Norte), julga que deverá ser considerada a 

existência de um ponto de amostragem naquelas linhas de água, sugerindo que seja na Ribeira de Real. 

Relativamente ao ambiente sonoro: 

 Mantém a preocupação manifestada em outubro de 2019 relativa à garantia de existência de medidas de 

minimização do ruído adicionais no caso de as medidas previstas não se revelarem suficientes para 

proteção dos recetores sensíveis, na fase de exploração. 

No que diz respeito ao clima e qualidade do ar: 

 A localização e a periocidade de amostragem para a monitorização da qualidade do ar parece ser 

insuficiente para aferir e garantir que possam ser acauteladas medidas de compensação durante a fase de 

construção, nomeadamente na proximidade das habitações que ficaram limitadas entre a linha ferroviária, 

a EN104 e a via rodoviária em projeto. Assim, propõe que o plano de monitorização para a qualidade do ar 

seja reformulado, incluindo para a fase de construção. 

No que se refere aos sistemas ecológicos e integração paisagística: 

 Considera que houve um esforço na melhoria da integração paisagística da nova infraestrutura na 

paisagem, ainda que de uma forma ligeira. 

No entanto, refere: 
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 O Projeto de Execução prevê uma passagem hidráulica (PH01) para a linha de água existente (ribeira de 

Esprela) que integra, simultaneamente, a ciclovia e percurso pedonal previsto no projeto da Rede Ciclável 

da Trofa – zona norte, já executado. 

Assim, e atendendo ao projeto ali executado e ao material vegetal existente, deverá ser considerada, 

obrigatoriamente, a reposição do material vegetal e qualquer interferência com áreas pavimentadas ou 

outras estruturas para a execução da passagem hidráulica PH01. 

As fotografias 13 e 14 do relatório, que integram o volume 6, encontram-se desatualizadas. 

 É indicado, na figura 15 do volume 6, o abate de 47 exemplares no território do município da Trofa; está 

prevista em Projeto de Execução a reposição de 18 sobreiros na zona da ribeira de Ferreiros, em Vila Nova 

de Famalicão. 

Ainda que aquela plantação deficitária deva ser analisada e pronunciada pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF), deverá haver lugar, no mínimo, à plantação da totalidade do número de 

exemplares observados (47 exemplares) no município da Trofa, havendo a plantação dos 18 previstos na 

ribeira de Ferreiros. 

 Não foi dada resposta à necessidade de integração paisagística dos novos muros previstos e, 

especialmente, ao forte impacte paisagístico das barreiras acústicas que estão a ser previstas (tipo betão 

de lava), atendendo a que a nova via se insere num contexto densamente urbanizado. Não sendo 

consideradas as barreiras vegetais sugeridas, deverão ser previstas espécies trepadeiras de crescimento 

controlado ou outras espécies que a equipa de arquitetura paisagista considere mais convenientes para 

camuflagem daquelas novas estruturas na paisagem e dos consequentes impactes paisagísticos que irão 

acarretar. 

Quanto à rede viária e acessibilidades: 

 Na rotunda existente na EN104, km 0.0 não está prevista a passagem em passadeira entre os tramos de 

passeio previsto, pelo que o projeto deverá ser revisto. 

 O Projeto de Execução não está a considerar o passeio existente na rua das Cavadas/rua Dr. Aníbal da 

Costa Ferreira, pelo que deve ser obrigatoriamente considerada a sua continuidade por passadeira na 

rotunda 3 para ligação ao passeio previsto em projeto, que estabelece a ligação entre as rotundas 2 e 3. 

 Atendendo às áreas pavimentadas e passeios atuais, atrás referidos, deverão ser consideradas, na rotunda 

3, passadeiras em todo o seu perímetro; o mesmo deve ser considerado na rotunda 1, já mencionado 

anteriormente, prevendo uma passadeira entre os tramos de passeio previstos no projeto. 

 O Projeto de Execução prevê apenas imobiliário urbano na zona da ribeira de Ferreiros. 

No entanto, considera essencial a existência de papeleiras ao longo do percurso pedonal/passeio entre a 

rotunda 2 e a rotunda 3 e entre a rotunda 2 e a rotunda 4. 

A DGADR refere que a área em projeto não interfere com quaisquer aproveitamentos hidroagrícolas sob tutela 

da DGADR, pelo que nada tem a assinalar. 

A ANACOM verifica a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área analisada, não 

colocando objeção à implementação do projeto. 

A E-Redes verifica que na área de estudo o projeto interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, 

Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e 

concessionadas à E-REDES. Refere que em Alta Tensão a 60 kV, a área do EIA é atravessada pelo traçado aéreo 

das Linhas (1) "LN 1318L51177 Muro - Lousado” (AP22-AP24) e (2) “LN 0312L51081 Lousado - ITA” (AP2-AP5-SE, 

subestação de serviço particular). Refere que a área do EIA é atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos 
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de diversas Linhas de Média Tensão a 15 kV que constituem a ligação a partir de subestações da RESP a postos 

de transformação MT/BT, tanto de distribuição de serviço público, como de serviço particular. Refere, ainda, 

que na área de estudo encontram-se estabelecidas Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública. 

Assim, refere que todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do projeto, ficam obrigadas a respeitar 

as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da 

RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares 

expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem 

como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informa que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou 

locatários dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados ao seguinte:  

 Permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, 

reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades 

enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas.  

 Não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio 

contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES. 

 Assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 

máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios ligeiros 

e pesados como camião com grua. 

 Assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m.  

 Não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua 

exploração. 

Alerta, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de 

trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos 

valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a 

entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes 

que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de segurança regulamentares.  

Concluindo, refere que uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em 

prol da garantia da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões 

administrativas existentes, o referido projeto merece parecer favorável. 

Comentário da CA: 

Face aos pareceres recebidos, considera-se ainda necessário incluir na DCAPE as seguintes condições: 

Elemento a apresentar em Fase prévia à obra: 

Plano de compensação das quercíneas, cujos abates sejam eventualmente autorizados pelo ICNF, o qual deve 

prever a plantação (e garantia do respetivo sucesso) de exemplares de sobreiros, em áreas adequadas 

próximas, de modo a compensar o abate previsto de 47 sobreiros, de acordo com a autorização que venha a 

ser emitida por aquela entidade. 

Medidas de Minimização: 

Projeto de Execução 
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Considerar a continuidade do passeio existente na rua das Cavadas/rua Dr. Aníbal da Costa Ferreira, por 

passadeira na rotunda 3 para ligação ao passeio previsto em projeto, que estabelece a ligação entre as 

rotundas 2 e 3. Considerar na rotunda 1 (entre os tramos de passeio previstos no projeto) e na rotunda 3, 

passadeiras em todo o seu perímetro.  

Fase de Obra: 

Respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as 

infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições 

regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes 

de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria 

técnica.  

Tomar todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de 

pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos 

nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 

responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como 

resultado do incumprimento das distâncias de segurança regulamentares.  

Fase Final da Obra: 

Repor o material vegetal e qualquer interferência com áreas pavimentadas ou com outras estruturas 

afetadas pela execução da passagem hidráulica PH01.  

Relativamente às alterações aos programas de monitorização propostas pela Câmara Municipal da Trofa: 

Incluir no Programa de monitorização dos recursos hídricos, o seguinte: 

Apesar do programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais apenas prever dois pontos de 

amostragem, ambos no concelho de Vila Nova de Famalicão, dada a proximidade da via às ribeiras de 

Paradela, Esprela e Real e a requalificação que a área envolvente a estas linhas de água sofreu no último 

ano (ciclovia Norte), deve prever-se a existência de um ponto de amostragem naquelas linhas de água, 

sugerindo que seja na Ribeira de Real. 

Incluir no Programa de monitorização da Qualidade do Ar o seguinte: 

O Programa de monitorização da qualidade do ar deve incluir também a fase de construção. 

 

De referir, ainda, que a necessidade de integração paisagística dos novos muros previstos e das barreiras 

acústicas, já se encontra prevista âmbito do Elemento 27- PIP (alíneas j) a m)). E que o Programa de 

monitorização dos Recursos Hídricos proposto já menciona que durante a fase de construção, caso se verifique 

que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a legislação, poderá ser 

necessário proceder à implementação de medidas de minimização ou à alteração do horário de funcionamento 

das obras; e, que caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização, durante a fase de exploração, 

não estão em conformidade com a legislação haverá que adotar medidas de minimização. 
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6. CONCLUSÕES 

O RECAPE em avaliação diz respeito ao projeto de execução da Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 

(Santana), incluindo Nova Ponte sobre o rio Ave, sujeito a procedimento de AIA em fase de Projeto Base. 

Na sequência da Declaração de Impacte Ambiental, o proponente introduziu modificações na solução avaliada 

em Projeto Base. Estas consistiram em algumas alterações ou na otimização das soluções adotadas. 

Atendendo ao facto de o corredor rodoviário se encontrar extremamente condicionado, em termos 

geométricos, na fase de Projeto de Execução não se verificam alterações significativas, em relação ao desenho 

do traçado apresentado na fase anterior. 

A principal alteração, face ao previsto em Projeto Base, prende-se com a redefinição das inclinações dos taludes 

de aterro e de escavação, em função do resultado das sondagens geológicas efetuadas, que permitiram avaliar 

as condições geológicas e hidrogeológicas da área atravessada, garantindo assim uma melhoria das condições 

de assento e de estabilidade global da via. 

Foram ainda efetuados alguns ajustes decorrentes dos levantamentos topográficos e no campo dos perfis 

transversais. Foram também efetuados ajustes nos órgãos de drenagem, em função dos estudos hidrológicos e 

hidráulicos desenvolvidos. 

As restantes alterações prendem-se com ajustes pontuais e desenvolvem-se dentro do corredor aprovado em 

sede de AIA. Nesta fase, procurou-se sobretudo, melhor enquadrar no terreno a solução aprovada, e atender às 

recomendações de entidades envolvidas no processo, expressas na DIA, no Parecer da Comissão de Avaliação e 

na Consulta Pública. 

A Comissão de Avaliação considerou que as alterações em causa se integram no âmbito da DIA emitida em fase 

de Projeto Base e minimizam os impactes ambientais do projeto anteriormente avaliado. 

A CA procedeu à avaliação dos Elementos a incluir no RECAPE/ Medidas de Minimização/ Programas de 

Monitorização da DIA, tendo considerado face ao exposto no capítulo 4. deste Parecer, que o Projeto de 

Execução apresentado cumpre a DIA se forem tidas em consideração as medidas de minimização a incluir no 

Projeto de Execução, bem como os elementos a remeter previamente à fase de obra, acima mencionados e 

efetuadas as alterações/correções mencionadas ao nível das Medidas de Minimização e dos Programas e de 

Monitorização. 

Apesar de ter sido submetido no SILiAmb o TURH, a emissão deste título só poderá ser efetuada após haver 

decisão sobre o RECAPE. Posteriormente terão que ser solicitados os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos 

a que a realização das obras no leito ou margens dos cursos de água está sujeita, nos termos da Lei nº 58/2005, 

de 29 de dezembro, na sua atual redação, cuja emissão deve ser prévia ao início das mesmas. 

 

 

P`la Comissão de Avaliação, 

 

 

(Presidente da CA - Dora Beja e Ana Ribeiro) 
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