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TELEFAX

De: Direção Nacional da Quercus - ANCN

Para: Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

N/Ref: SDN/VM/0009.15 Fax ne:253 51S 134

Ne de pá9.:2 Data: 04/02/20t5
Assunto: Nova ligação rodoviária ao Avepark - requerimento de discussão pública

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipai de Guimarães [domingos.braganca@cm-guimaraes.pt]

C/C: Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães [amadeu.portilha@cm-guimaraes.pt]

C/C: Diretor do Departamento de Urbanismo e Promoção do Desenvolvimento [filipe.fontes@cm-
guimaraes.ptl

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, organização não governamental de
ambiente, pessoa coletiva n.s 501736492, com sede no Centro Associativo do Calhau, Bairro do
Calhau, Parque Florestal de Monsanto, 1500-045 LISBOA, e a AVE - Associação Vimaranense para

a Ecologia, organização não governamental de ambiente, pessoa coletiva n.s 509826830, com
sede no Mercado Municipal, Loja T23, Rua do Mercado Municipal, 4835-065 Guimarães, tendo
tomado conhecimento de que se encontra em fase de trabalhos exploratórios e de análise de
viabilidade a construção de um novo acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia, no
concelho de Guimarães, consistindo numa ligação rodoviária dedicada, vêm por este meio expor a

V. Ex.q o seguinte:

Considerando:

- a falta de informação pública sobre este projeto, nomeadamente quanto à existência de estudo
prévio justificativo da necessidade de construção da nova via rodoviária, à existência de traçados
alternativos e respetiva análise económica e ambiental, assim como à calendarização preüsta para

a efaboração do projeto e respetiva execução;

- os impactes ambientais previsíveis, decorrentes da construção e funcionamento da nova via
rodoviária, devidos ao atravessamento de áreas sensíveis, nomeadamente áreas de Reserva

Ecológica Nacional e de Reserva Agrícola Nacional, e devidos igualmente à construção de uma
nova ponte rodoviária sobre o rio Ave e à localização do projeto a montante da principal captação
de água para consumo humano no concelho de Guimarães;
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- a omissão, até ao momento, de um período de discussão pública que garanta o direito de
participação dos cidadãos, das associações não governamentais e de outros agentes interessados
na adoção das decisões relativas a este projeto rodoviário, nos termos do Art.e 6.e da Lei n.e

L9/20L4, de 14 de abril, permitindo encontrar soluções que minimizem os seus impactes
socioeconómicos e ambientais e a realização do interesse público no longo prazo.

Considerando ainda:

- os compromissos assumidos pelo Município de Guimarães na área do ambiente e do
planeamento do território municipal, nomeadamente o de cuidar da paisagem, valorizando-a e

conjugando-a com os elementos biofísicos determinantes para a sustentabilidade ecológica do

território, e a preparação da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia;

- o disposto no Art.e 16.s da Lei n.e 35/98, de 18 de Julho.

Os signatários vêm requerer a V. Ex.3 a abertura de um período de discussão pública da prevista

ligação rodoviária ao Avepark, na fase de anteprojeto, de forma a esclarecer os cidadãos sobre as

características do projeto, com possibilidade de serem incorporadas sugestões que melhorem o

seu desempenho social, económico e ambiental.

Sem outro assunto, subscrevem-se,

De V.e Ex.e

acional da Quercus,

O Presi


