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 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro e do art.º 
39 do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, procedeu-se à Consulta Pública do 
“RECAPE – Ligação entre o Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo 
Nova Ponte sobre o rio Ave”. 

O proponente é a Infraestruturas de Portugal, S.A.  

 

 PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 15 dias úteis, de 27 de julho a 17 de agosto de 
2022. 

 

 DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
o Câmaras Municipais de Vila Nova de Famalicão e da Trofa 

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

 MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi 
feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR-Norte e Câmaras Municipais de Vila Nova de 
Famalicão e da Trofa; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no 

portal PARTICIPA.PT; 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE; 
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- Envio de comunicação a entidades.  
 

 ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA 
 

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 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: 
 

o 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. 



 

 

 

Relatório de Consulta Pública                 
RECAPE – Ligação entre o Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte 

sobre o rio Ave  

5 

 

 No que diz respeito ao clima e qualidade do ar: 
 

o 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: 
 

o Considera que houve um esforço na melhoria da integração 
paisagística da nova infraestrutura na paisagem, ainda que de uma 
forma ligeira. 
 
No entanto, refere: 
 

o O Projeto de Execução prevê uma paisagem 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. 
 

o 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. 
 

o 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 
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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. 

Na rede viária e acessibilidades: 

o 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 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; 

o 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 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. 

Assim, não coloca objeção à implementação do projeto em avaliação. 

A E-Redes verifica que a área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 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). 
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Refere que a área do EIA é atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos 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 do EIA 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, 
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bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas 
existentes, o referido projeto merece parecer favorável. 
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      Rita Cardoso 
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Assunto: RECAPE da Ligação entre o Interface Rodoferroviário da Trofa e a EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte 
sobre o Rio Ave (Conc. Trofa e Vila Nova de Famalicão) 

 

Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 

E-REDES (*) sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), explicitando as condicionantes 

que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 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. 

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) (conforme Planta em Anexo). 

A área do EIA é atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos 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 (conforme Planta em Anexo). 

Ainda na área do EIA encontram-se estabelecidas Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 

representados na Planta em Anexo). 

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. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 

dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) 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; (ii) não efetuar nenhuns 

trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte 

da E-REDES; (iii) 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; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; (v) não 

consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

 
Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Zambujal 

2610-124 AMADORA 

 

 
Direção Gestão Ativos e Planeamento de Rede 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 
4149-022 Porto 
Tel:220 012 8 53 
Fax:220 012 98 8 
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Alertamos, 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. 

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 

o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 

 

 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 

 

Anexo: O referido no Texto. 
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