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1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar os elementos necessários para o Pedido de 

Apreciação Prévia para decisão de Sujeição a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(PAP-AIA) do Projeto de Execução “Via de Acesso ao AvePark”. 

Presentemente, procede-se à reapresentação do PAP-AIA, considerando o desenvolvimento de 

elementos adicionais e trabalhos de campo específicos para a componente Social, Recursos 

Hídricos e Usos do Solo, realizados entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. 

Considerando os objetivos seguidamente enunciados o Município de Guimarães, promove desta 

forma a reapreciação da pronúncia da APA sobre a sujeição a AIA, reapresentando-se o estudo 

ambiental (PAP-AIA), incluindo a informação adicional por fator ambiental objeto de apreciação e 

pronúncia por parte da APA, demonstrando e clarificando os pressupostos técnicos relativos ao 

Projeto, caracterização ambiental de referência e avaliação de impactes, pretendendo assim 

possibilitar à APA aferir da manutenção ou alteração da anterior pronúncia. 

A presente iniciativa associa-se ainda à inscrição do Projeto, no Plano de Recuperação e 

Resiliência de Portugal, aprovado pelo Conselho da União Europeia (Dossiê 2021/0154 (NLE) - 

ECOFIN 636 / CADREFIN 331/ UEM 171 / FIN 512) em 6 de julho de 2021. 
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2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO E ESTUDO AMBIENTAL 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Em termos globais, o Município de Guimarães pretende o desenvolvimento de uma projeto de 

uma infraestrutura rodoviária que permita constituir uma “Via de Acesso ao AvePark”, por forma a 

alcançar uma melhoria nas condições de acesso, segurança e circulação, entre o Parque de 

Ciência e Tecnologia de Guimarães - AvePark e os principais eixos rodoviários, nomeadamente a 

A7(na ligação com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com o Porto de Leixões e com a cidade do 

Porto) e também a cidade de Guimarães, com uma intervenção onde se prevêem como principais 

metas: 

• Melhorar e facilitar as condições de acesso, segurança e circulação, entre a Cidade de 

Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães - AvePark; 

• Ligação com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com o Porto de Leixões e com a cidade 

do Porto; 

• Construir uma via de acesso dedicada ao AvePark entre a EN101, no cruzamento de 

acesso ao Parque Industrial de São João da Ponte, e a Av. dos Combatentes do Ultramar, 

promovendo deste modo o desenvolvimento do parque de ciência e tecnologia – AvePark, 

bem como a competitividade das suas empresas e das empresas das proximidades; 

• Possibilitar a conjugação de diferentes modos de mobilidade; 

• Promover e favorecer a conexão e coesão territorial, oferecendo outras oportunidades de 

acesso/ligação da área central do concelho à sua "parte norte", melhorando assim a 

proximidade das freguesias aí localizadas à cidade e vice-versa, nomeadamente através 

das ligações da via de acesso ao AvePark à EM 583 e à EN310 facilitando igualmente o 

acesso à Póvoa de Lanhoso; 

• Promover um enquadramento e integração cuidada da referida via com toda a envolvente 

paisagística e urbanística 
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2.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPOENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O Proponente do Projeto e Entidade Licenciadora é o Município de Guimarães: 

• Câmara Municipal de Guimarães;

• Largo Cónego José Maria Gomes, 4804-534 Guimarães;

• Telefone: 253 421 200. Fax: 253 515 134

O Projetista rodoviário do presente projeto é Paulo Pereira – Serviços de Engenharia Civil, Lda. 

2.3. EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO PAP-AIA 

Os estudos ambientais foram realizados pela TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS PAISAGÍSTICOS 

LDA. 

O início dos trabalhos ambientais foi efetivado com a elaboração em janeiro de 2016 de um 

Relatório Preliminar Ambiental que acompanhou o Estudo Prévio da “Via de Acesso ao AvePark”. 

No início de março de 2016 foi efetuado o primeiro pedido de elementos a diversas entidades 

públicas e privadas e a primeira visita técnica ao traçado em 4 de abril de 2016. Foi efetuada uma 

segunda visita técnica ao traçado, após a definição mais especifica e concreta do mesmo, em 28 

de julho de 2018. Foram ainda efetuados trabalhos de campo específicos para a componente 

Biodiversidade em abril de 2016, componente do Ruído em 24 a 26 de julho de 2018 e para a 

componente da Paisagem em abril de 2019. 

Em virtude do diferencial temporal existente entre o início efetivo dos trabalhos (janeiro de 2016) e 

a elaboração do PAP-AIA, foi efetuado um segundo pedido de elementos a diversas entidades 

públicas e privadas no início de abril de 2019. 

O PAP-AIA teve a sua primeira emissão em junho de 2019, sendo que em fevereiro de 2020 foi 

revisto e atualizado com elementos adicionais. 

Presentemente, procede-se à reapresentação do PAP-AIA, considerando o desenvolvimento de 

elementos adicionais e trabalhos de campo específicos para a Componente Social, Recursos 

Hídricos, Património Cultural e Usos do Solo, realizados entre dezembro de 2021 e janeiro de 

2022. 

Adicionalmente foi ainda contactada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte em 

dezembro de 2021. 
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A equipa técnica da TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS PAISAGÍSTICOS LDA responsável pelo PAP-

AIA é apresentada no quadro seguinte: 

Quadro 1 – Equipa técnica 

Nome Categoria Profissional Função 

André Luís Carrêlo 

Eng.º de Recursos Naturais – Membro 

efetivo da Ordem dos Engenheiros n.º 56549 

Perito Competente Qualificado - Consultor 

Coordenador - Nível 2 (n.º 016) 

Coordenação  

Componente Social e Saúde 

Humana, Alterações Climáticas e 

Usos do solo 

Hugo Garcia dos Santos 

Eng.º do Ambiente - Membro efetivo da 

Ordem dos Engenheiros n.º 56555 

Perito Competente Qualificado - Consultor 

Coordenador - Nível 2 (n.º 017) 

Cocoordenação  

Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, 

Clima e Alterações Climáticas, 

Ordenamento do Território e 

Condicionantes ao Uso do Solo 

Maria Inês Ribeiro Eng.ª do Ambiente 
Recursos Hídricos, Componente 
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2660-444 Santo António dos Cavaleiros 
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Consultores Coordenadores - Nível 2 

Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes 

Ordem dos Engenheiros – Colégio de Ambiente 

Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente 

2.4. ESTRUTURA GERAL  

O presente documento é constituído pelos seguintes volumes: 

• Volume I - Relatório;

• Volume II – Anexos:

o Tomo A;

o Tomo B;

o Tomo C.

• Volume III - Peças Desenhadas.
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3. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Entendido e concebido como um parque de ciência e tecnologia de base territorial alargada, capaz 

de agregar e rentabilizar as áreas geográficas do Ave e confinantes (Braga, Famalicão, Barcelos, 

Póvoa do Lanhoso, Fafe, …), o AvePark corresponde a um processo longo de desenvolvimento 

de uma plataforma física dedicada fundamentalmente à instalação de empresas e entidades 

promotoras de uma atividade económica associada à investigação, inovação e empreendedorismo 

numa escala necessariamente supramunicipal. 

Tendo sido alvo de várias hipóteses de localização e implantação, o parque de ciência e 

tecnologia - AvePark foi implantado nas Taipas, no concelho de Guimarães, tendo por base a 

conjugação de fatores topográficos e de enquadramento paisagístico, a boa localização 

geográfica no vale do Ave e em relação à Universidade do Minho, e de dois motivos dominantes: 

abrangência territorial da sua localização, dotando o parque de ciência e tecnologia da dimensão 

regional desejada (permitindo favorecer relações próximas com os concelhos vizinhos, 

nomeadamente Braga), proximidade às instituições universitárias e tecnológicas, (nomeadamente 

Universidade do Minho) e a sua possível conectividade com a macro rede viária regional e 

nacional entretanto instalada no território e posterior conexão com infraestruturas fundamentais 

para a atividade económica – aeroporto e portos marítimos (aeroporto Francisco Sá Carneiro, 

Portos de Leixões, Vigo, …). 

Configurando assim um caráter e abrangência territorial de escala regional e favorecido pelas 

expectativas de acessibilidades eficazes e coerentes com o investimento financeiro a realizar e 

potencialidades económicas do mesmo, o parque de ciência e tecnologia AvePark emerge no 

território de forma substancial, e muito próxima do que é hoje, já no século XXI, implicando a 

afetação de uma área de terreno (1ª fase) de 38 hectares (tendo em vista uma área global de 80 

hectares), uma área construída final de 150.000,00 m2 e um investimento financeiro de, 

aproximadamente, € 10.000.000,00 distribuídos por dez anos. 

Consubstanciado no seu caráter regional, excelência infraestrutural e acessibilidades (futuras) 

capazes, o AvePark foi crescendo na sua forma física e funcional, conhecendo a instalação de 

empresas e institutos de expressão muito para lá da escala municipal. São exemplos 

incontornáveis a Farfetch, empresa de comércio eletrónico com presença em vários países e 

empregadora de recursos humanos qualificados, o Instituto de Excelência de Tecidos e Medicina 

Regenerativa, a Associação Spinpark – centro de incubação de base tecnológica, entidade de 

base tripartida entre o próprio AvePark, rede de parques de ciência e tecnologia e a Universidade 

do Minho, que promove e apoia atividades de tecnologia avançada, intensivas em conhecimento 

servindo simultaneamente de plataforma ao lançamento e difusão da inovação no contexto da 

economia do conhecimento. 
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Em termos empresariais, o AvePark acolhe um conjunto de empresas e instituições baseadas em 

conhecimento avançado e especialistas I&D, contribuindo para a criação de um ambiente com 

elevado nível técnico – científico, e exemplar de ordenamento físico, determinado pela procura da 

indispensável da sustentabilidade ambiental e qualidade paisagística. 

 

Figura 1 – AvePark (implantação) 

 

 

Figura 2 – AvePark (vista aérea – dezembro 2021) 
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Figura 3 - AvePark (vista aérea – dezembro 2021) 

 

 

 

Figura 4 – Empresas instaladas e incubadas no AvePark 
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Fruto deste caráter regional e de excelência da sua infraestrutura, o AvePark conhece novas 

intenções de investimento (que é exemplo maior a construção de um novo instituto de 

investigação associado à Universidade do Minho - O Instituto Cidade de Guimarães de 

Investigação e Desenvolvimento de Materiais Biomédicos Avançados e Engenharia de Tecidos 

Humanos - na área da biomedicina, efetivando assim mais uma infraestrutura que permitirá 

consolidar o AvePark PC&T como uma referência regional, permitindo também colmatar uma 

lacuna na Universidade do Minho, e atuar como uma plataforma de internacionalização da 

universidade e do AvePark, nesta área de I&D.). 

Todavia, e cada vez mais recorrentemente, é identificado como fator inibidor do crescimento e 

afirmação deste parque de ciência e tecnologia, a falta de uma acessibilidade capaz que efetue a 

ligação do AvePark à principal rede viária (de caráter regional e nacional) e que em Guimarães 

encontra o seu ponto de referência no nó de acesso à autoestrada A7/A11, na freguesia de 

Silvares. 

Se é verdade que todos reconhecem ao AvePark excelência nas suas infraestruturas e 

abrangência territorial na sua localização, não é menos verdade que se afigura consensual que 

falta (e urge) consagrar e materializar uma acessibilidade capaz e eficaz entre o AvePark e a 

autoestrada, concretizando assim a tríade de pressupostos que presidiram à sua localização em 

Guimarães (caráter regional, excelência infraestrutural, acessibilidade capaz). 

A criação de uma nova acessibilidade ao AvePark e sua ligação à autoestrada é, pois, atualmente, 

fator dominante no debate sobre o futuro do AvePark e tema consensual quanto à sua 

necessidade e urgência. 

De uma forma genérica, a nova acessibilidade ao AvePark e sua ligação à autoestrada potência: 

• Possibilitar às empresas instaladas no AvePark acessibilidade facilitada e melhorada na 

visita de potenciais clientes e investidores, no escoamento de produtos e mobilidade dos 

seus funcionários; 

• Oferecer às empresas investidoras de um novo e forte argumento na valorização do 

AvePark como local privilegiado de investimento e instalação de empresas e negócios; 

• Conectar o AvePark com a realidade territorial envolvente, reforçando e rentabilizando o 

seu caráter regional; 

• Ligar o AvePark às infraestruturas rodoviárias e aeroportuárias mais próximas e 

relevantes, oferecendo melhores condições de contato, escoamento e interação com o 

país e o mundo; 
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• Rentabilizar o investimento financeiro já realizado, otimizando o funcionamento das 

infraestruturas construída e expectantes; 

• Favorecer ligações mais francas à macro rede viária de todo um tecido industrial difuso no 

território e que hoje representa já um volume de negócio e taxa de empregabilidade muito 

acentuados. 

Esta nova “via de acesso” confirmará, assim, o caráter regional do AvePark, oferecendo uma 

acessibilidade capaz e coerente com todo o seu potencial de atratividade de investimento e 

desenvolvimento empresarial, possibilitando a conclusão e rentabilização de um investimento tão 

mais impactante do ponto de vista financeiro e territorial quanto do ponto de vista social, da 

empregabilidade e apoio ao investimento e crescimento do tecido empresarial. 

Face ao anteriormente exposto, e com o propósito de encontrar uma solução que fosse de 

encontro às pretensões e necessidades do parque de ciência e tecnologia – AvePark, das demais 

empresas que circundam o referido parque, assim como, das populações das freguesias 

contíguas ao AvePark, o Município de Guimarães foi efetuando até à data diversos estudos 

técnicos, ambientais, topográficos e geológicos de modo a procurar uma solução de traçado 

viável. 

A presente iniciativa associa-se ainda à inscrição do Projeto, no Plano de Recuperação e 

Resiliência de Portugal, aprovado pelo Conselho da União Europeia (Dossiê 2021/0154 (NLE) - 

ECOFIN 636 / CADREFIN 331/ UEM 171 / FIN 512) em 6 de julho de 2021, destacando-se 

aspetos e componente essenciais relativos ao âmbito e objetivos do presente Projeto: 

• Componente 7: Infraestruturas 

o Esta componente tem como objetivos aumentar a coesão territorial e melhorar a 

competividade, a fim de promover o desenvolvimento económico das regiões do 

interior. Visa promover a descarbonização do transporte rodoviário mediante a 

implantação de postos de carregamento. Para o efeito, a componente procura 

tornar os parques empresariais mais sustentáveis e mais digitais e proporcionar-

lhes um melhor acesso à rede rodoviária. 

o Investimento em Áreas de acolhimento Empresarial - objetivo modernizar as áreas 

de acolhimento empresarial, que consistem em áreas de terreno desenvolvidas 

como locais para escritórios, fábricas e outras empresas. A modernização dos 

parques empresariais é também identificada como uma necessidade de 

investimento no plano nacional de infraestruturas de Portugal para 2030 (PNI 

2030). 
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o Ligações em falta e aumento de capacidade da rede - objetivo melhorar a coesão 

territorial e a competitividade corrigindo as "ligações em falta" na rede rodoviária. 

Estas ligações em falta diminuem o desempenho da rede rodoviária e conduzem a 

uma perda de competividade das empresas. O investimento visa também abordar o 

congestionamento, melhorar a segurança rodoviária e qualidade do ar e reduzir o 

ruído em locais próximos de estradas. O investimento consiste na construção e 

melhoria de estradas. As intervenções incluem a eliminação de travessias urbanas 

e a garantia da adequação da capacidade da via, aumentando a acessibilidade aos 

grandes corredores de transporte e às interfaces multimodais. 

• Áreas de Acolhimento Empresarial — acessibilidades rodoviárias - objetivo melhorar 
a competitividade dos parques empresariais através de melhorias na conectividade da sua 

rede rodoviária, contribuindo para a reindustrialização de zonas rurais. Este investimento 

desdobra-se em investimentos para expandir e melhorar as infraestruturas rodoviárias. 

Complementa o investimento RE-CCT-C7-I1, que visa modernizar os parques 

empresariais. No total, serão construídos ou melhorados 42 quilómetros de estradas. Entre 

as ligações rodoviárias constantes, encontra-se: 

o Acesso ao AvePark — Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas 
(Guimarães). 
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4. ANTECEDENTES DO PROJETO 

O Projeto da “Via de Acesso ao AvePark” possui num passado recente um conjunto de iniciativas 

levadas a cabo pelo Proponente do Projeto, Município de Guimarães, que procuraram estudar e 

selecionar, a melhor alternativa para o desenvolvimento do projeto de execução. 

No sentido de promover a avaliação crítica da solução preconizada e identificação de eventuais 

alternativas e soluções, o Município de Guimarães solicitou à Universidade do Minho (UM) um 

estudo crítico e avaliativo das propostas de traçado então conhecidas, tendo este estudo, 

suportado, como documento base de apresentação e discussão, a realização de três sessões 

públicas de debate sobre o traçado da via de acesso ao AvePark. 

Com efeito, em fevereiro de 2015, foi realizado sob coordenação do Professor Catedrático José F. 

G. Mendes e do Professor Auxiliar de Paulo Ribeiro, ambos da Universidade do Minho, o Estudo 

de Avaliação do Acesso ao AvePark (ANEXO I.A - VOLUME II ANEXOS). 

Posteriormente ao estudo das alternativas anteriormente listadas/apresentadas, realizou-se em 

maio de 2015 por iniciativa do Município de Guimarães, um procedimento de Participação 

Pública. Este procedimento teve por base a recolha de contributos da comunidade no respeitante 

ao Estudo de Avaliação do Acesso ao AvePark (ANEXO I.C - VOLUME II ANEXOS). 

Após a reflexão e discussão pública promovida pela Câmara Municipal de Guimarães, foi 

encontrada uma proposta de traçado que reflete o proveito de todos os interessados, uma vez que 

é aquela que melhor se enquadra nos parâmetros normativos da Infraestruturas de Portugal S.A. 

(IP), a que apresenta menor impacto com a malha urbana existente e a que melhor se adapta na 

topografia do terreno, pelo que apresentamos nos pontos seguintes as suas principais 

características. 

No decorrer dos trabalhos realizados, foi identificado um conjunto significativo de restrições e 

condicionantes, que impediriam a seleção das alternativas (que de alguma forma considerassem o 

desenvolvimento do projeto pelas Estradas Nacionais atuais) nomeadamente pela densa 

ocupação urbana na área envolvente e marginal, que limitariam o alargamento da via. 

Em suma, foram avaliadas ambientalmente em 2015 um conjunto muito relevante de 
alternativas de traçado, razão pela qual e tendo por base os critérios de avaliação e a sua 
análise quantitativa, o Relatório – Participação Pública – Síntese e Avaliação – Maio de 2015 
concluiu que: 

• “A materialização da via do AvePark por via integralmente nova (correspondente à 

Alternativa 3), configura aquela que reúne maiores condições de sucesso e ajustamento ao 

território. Não estando isenta de problemas ou condicionantes, esta via apresenta uma 
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flexibilidade e capacidade de adaptação ao território substancialmente superior a todas as 

restantes, não afeta elementos notáveis do território, traduz-se num impacto viário muito 

favorável para as Taipas e Ponte e configura uma solução que, em tudo, observará os 

pressupostos do financiamento comunitário hoje conhecidos (associados ao conceito “last 

mile”).  

Complementarmente e ainda que a Alternativa 3 tenha sido selecionada como a mais favorável, 

no seguimento das contribuições recebidas da comunidade, foram realizados alguns ajustamentos 

ao traçado, nomeadamente no início do mesmo junto a Fermentões. Estes ajustes foram 

realizados de modo a compatibilizar o projeto com a ocupação do território. A solução selecionada 

(alternativa 3) é que está em avaliação ambiental no PAP-AIA. 

Concluído o desenvolvimento dos Estudos de Avaliação anteriormente enunciados, foi 

estabelecida pelo Município de Guimarães, uma Candidatura ao Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) para a concretização do Projeto de 

Execução da “Via de Acesso ao AVEPRAK”, face aos pressupostos do financiamento comunitário 

conhecidos associados ao conceito “last mile”. 

Para esse efeito, e de forma a serem preenchidos todos os requisitos necessários à submissão da 

candidatura, foi solicitado parecer ao IP sobre a Alternativa 3, tendo sido emitido por esta entidade 

parecer favorável ao traçado referido. Reunida toda a documentação, foi submetida a 
Candidatura ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 
2020) à apreciação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N), tendo por base a materialização da alternativa 3, anteriormente mencionada. 
Neste propósito, mereceu a referida Candidatura menção honrosa subscrita pela CCDR-N, 
pelo que estavam reunidas as condições para a persecução dos Estudos Ambientais 
(sempre assumidos pelo Município de Guimarães) e os correspondentes Projetos de 
Execução. 

Não obstante, e no âmbito da menção honrosa subscrita pela CCDR-N, nunca foram enunciados 

por esta Entidade, os pressupostos e fundamentação técnica da elevada suscetibilidade da 

manifestação de impactes ambientais negativos significativos no ambiente, razão pela qual a 

metodologia proposta e validada pelo Município de Guimarães, que contemplava a realização de 

um Estudo de Impacte Ambiental iniciado em janeiro de 2016, foi validada e integralmente aceite, 

não tendo sido concluído pela necessidade de submeter o referido EIA a procedimento de AIA. 

Posteriormente, e por razões alheias ao Município de Guimarães as vias rodoviárias associadas 

ao conceito “last mile”, viram cancelados os pressupostos do financiamento comunitário já 

validados ao abrigo da Candidatura ao Programa Operacional Competitividade e 
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Internacionalização (COMPETE 2020). Razão pela qual e por iniciativa conjunta entre a 

Infraestruturas de Portugal S.A. e o Município de Guimarães já em meados de 2017, foram 

estabelecidos mecanismos protocolares e de acordos, para a persecução do Projeto de Execução 

da “Via de Acesso ao AVEPRAK”. 

Para esse efeito, e após algumas reuniões entre as partes no decorrer de 2017 e já em 2018, 

foram incluídas um conjunto de alterações e retificações ao traçado, por indicação da 

Infraestruturas de Portugal S.A., tendo esta entidade solicitado posteriormente que o Projeto de 

Execução fosse submetido a PAP-AIA, tendo por base o projeto de execução do traçado validado 

e integralmente aceite pela IP, como Entidade Licenciadora à data. 

No seguimento em 22 de janeiro de 2016, foi desenvolvido um Relatório Preliminar Ambiental que 

acompanhou o Estudo Prévio relativo à “Via de Acesso ao AvePark”, por forma a ser o mesmo 

objeto de análise e apreciação por parte da Entidade Licenciadora - Infraestruturas de Portugal 

S.A. (à data). 

O desenvolvimento do referido Relatório Preliminar Ambiental, teve em consideração o regime 

jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental à data (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro), 

particularmente na verificação do enquadramento do mesmo na legislação de AIA, quer por via do 

anexo I, quer por via do anexo II. 

Com efeito, as características técnicas do projeto, nomeadamente perfil transversal tipo (1x2 

constituído por uma faixa de rodagem de 8,00m com duas vias de sentidos opostos e respetivas 

bermas, ladeada apenas em um dos lados por zona ajardinada com 1,50m de largura, seguida de 

ciclovia com largura de 2,50m e passeio com 2,25m) e extensão aproximada (6,6 km), não o 

enquadram quer na alínea 7.b) e 7.c) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, bem como no 

ponto 10 – Projetos de infraestruturas, alínea e) do anexo II, razão pela qual não se identifica a 

necessidade de ser realizado o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos 

indicados no n.º 3 do artigo 1º, alíneas a) e b). 

Ainda assim, as subalíneas ii) a iii) da alínea b) e c) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, referiam que o procedimento de AIA é ainda aplicado nos seguintes casos: 

• “Os projetos tipificados no anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, 

que: 

i) Estejam abrangidos pelos limiares fixados; ou 

ii) Se localizem, parcial ou totalmente, em área sensível e sejam considerados, por 

decisão da autoridade de AIA, como suscetíveis de provocar impacte significativo 

no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com 
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os critérios estabelecidos no anexo III ao presente decreto-lei, do qual faz parte 

integrante; ou  

iii) Não estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área 

sensível, sejam considerados, por decisão da entidade licenciadora ou competente 

para a autorização do projeto e ouvida obrigatoriamente a autoridade de AIA, nos 

termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar impacte significativo no 

ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo III; 

• Os projetos que em função da sua localização, dimensão ou natureza sejam considerados, 

por decisão conjunta do membro do Governo competente na área do projeto em razão da 

matéria e do membro do Governo responsável pela área do ambiente, como suscetíveis de 

provocar um impacte significativo no ambiente, tendo em conta os critérios estabelecidos 

no anexo III.” 

 

Desta forma, e ainda que não tivesse sido verificado o enquadramento do projeto em 
procedimento obrigatório de AIA nos termos anteriormente referidos, poder-se-ia verificar-se a 

necessidade do projeto da “Via de Acesso ao AvePark” ser submetido a procedimento de AIA, 

caso por “decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto e ouvida 

obrigatoriamente a autoridade de AIA, nos termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar 

impacte significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo 

com os critérios estabelecidos no anexo III”. 

Acresce ainda referir que em última instância e em conformidade com a alínea c) “Os projetos que 

em função da sua localização, dimensão ou natureza sejam considerados, por decisão conjunta 

do membro do Governo competente na área do projeto em razão da matéria e do membro do 

Governo responsável pela área do ambiente, como suscetíveis de provocar um impacte 

significativo no ambiente”, podem ser sujeitos a procedimento de AIA. 

Em 7 de abril de 2016, através da Comunicação Ref.ª DCS/2016/400, pela Entidade Licenciadora 

– Infraestruturas de Portugal S.A. (à data), foi emitido o Parecer N.º H/N58350/1842574-006 

(ANEXO I.C - VOLUME II ANEXOS), favorável à pretensão do programa P-2020, gerido pela 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que conclui que 

“(…) com o pedido formulado e face aos elementos disponibilizados, a obra identificada de 

infraestruturação configura uma conexão que permitirá o acesso dedicado de um eixo rodoviário 

principal a um parque de ciência e tecnologia e tendo em consideração que deverá assumir um 

caráter acessório à intervenção principal de expansão ou aumento de uma área de acolhimento 
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empresarial existente, reúne os requisitos para a obtenção de “PARECER FAVORÁVEL” por parte 

da lP, para efeito de candidatura.” 

Já no respeitante ao Relatório Preliminar Ambiental, a IP transmitiu que: 

• “No âmbito do EPA é efetuado o enquadramento legal do projeto em apreço, em termos de 

legislação ambiental, cujo proponente é a Câmara Municipal de Guimarães;  

• É efetuada uma análise de viabilidade ambiental da solução de projeto face a algumas 

condicionantes existentes no território a afetar, tendo-se concluído que pela análise 

realizada nesta fase “(…) não foram identificadas condicionantes ambientais relevantes, 

que inviabilizem o desenvolvimento do projeto” 

• É assumido que será elaborado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) juntamente com o 

projeto de execução da “Via de acesso ao AvePark”, sendo igualmente desenvolvidos os 

projetos de medidas de minimização ambiental que sejam entretanto identificados como 

necessários. 

Atendendo a que a via projetada interceta a rede viária sob jurisdição da IP somente em dois 

pontos específicos, designadamente a EN1O1 - Rotunda 1, e a EN31O - Rotunda 5, nada temos a 

referir sobre o EPA apresentado. Considera-se, no entanto, necessário verificar os estudos e 

projetos a desenvolver, na fase de projeto de execução, especificamente para esses locais, de 

forma a validar as soluções/medidas propostas para os mesmos.” 

Após um período de desenvolvimento do Projeto de Execução, e já no âmbito da alteração do 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) estipulado pelo Decreto-Lei n.º 152-

B/2017 de 11 de dezembro, determinou a IP em 23 de abril de 2018, ainda como Entidade 

Licenciadora “ao abrigo da nova legislação deverá ser elaborado um documento para Apreciação 

Prévia para Decisão de Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental, por forma a ser solicitado à 

Agência Portuguesa de Ambiente um parecer sobre o enquadramento do projeto no RJAIA, nos 

termos do Anexo IV do Decreto-Lei nº 152-B/2017” (ANEXO I.D - VOLUME II ANEXOS). Foi ainda 

referido que “Esse pedido de Apreciação Prévia deverá ser remetido à IP, para posterior envio à 

APA, enquanto Entidade Licenciadora do projeto, ao abrigo do nº1 do Artigo 3º, do Decreto-Lei 

nº152-B/2017”. 

Ainda que os pressupostos técnicos do Projeto de Execução se tenham mantido inalterados, face 

às linhas de orientação do Estudo Prévio, e assim podendo ter sido concluído a manutenção do 

entendimento que Projeto não possuía enquadramento em procedimento obrigatório de AIA de 

forma direta, pelo integral cumprimento dos limiares fixados pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

nomeadamente nos Anexos I e II, bem como pelas conclusões expressas quer no Estudo de 

Avaliação do Acesso ao AvePark, realizado por parte do Professor Catedrático José F. G. Mendes 
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e do Professor Auxiliar Paulo Ribeiro, ambos da Universidade do Minho, e pela avaliação das 

principais condicionantes ambientais apresentadas no Relatório Preliminar Ambiental de Janeiro 

de 2016, desenvolveu o Município de Guimarães, o Pedido de Apreciação Prévia para decisão 

de Sujeição a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (PAP-AIA), tendo o mesmo sido 

finalizado em 18 de junho de 2019, para apreciação por parte da ainda Entidade Licenciadora – 

IP. 

No seguimento da comunicação ref.ª Saída 2579224-007 de 2 de dezembro de 2019 das 

Infraestruturas de Portugal S.A. (ANEXO I.E - VOLUME II ANEXOS), é transmitido o entendimento da 

Entidade Licenciadora, relativo à necessidade de promover o desenvolvimento do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do Projeto Rodoviário – “Via de Acesso ao AvePark” tendente à sua 

submissão a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Este entendimento têm por suporte técnico, o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

enunciado através do ofício com a Ref.ª SO68054-201911-DAIA.DAPP.00218.2019 de 27 de 

novembro de 2019, que conclui que “face à análise desenvolvida, dadas as características do 

projeto e o local onde se desenvolve, considera-se que o mesmo é suscetível de provocar 

impactes negativos significativos no ambiente, particularmente ao nível do uso do solo, 

socioeconomia, sistemas ecológicos e recursos hídricos, pelo que se entende ser-lhe aplicado o 

disposto no artigo 1.º, número 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua 

atual redação”. 

Após cuidada análise do parecer sobre o qual se baseou a tomada de decisão da Entidade 

Licenciadora, o Proponente do Projeto (Município de Guimarães) considerou que a decisão da 

Infraestruturas de Portugal S.A., é tomada sobre um parecer onde são identificadas algumas 

discrepâncias e que não tem em conta todo o histórico processual do Projeto e a correspondente 

interação entre as demais Entidades, particularmente a IP. como Entidade Licenciadora. 

Assim, e após um conjunto de interações com Entidades e partes interessadas no Projeto, 

atendendo à necessidade de clarificação de aspetos considerados como fundamentais e que 

constam do resumo do procedimento e fundamentação da decisão referenciados no ofício com a 

Ref.ª SO68054-201911-DAIA.DAPP.00218.2019 de 27 de novembro de 2019, tomou a iniciativa o 

Município de Guimarães, em solicitar a reapreciação do Pedido de Apreciação Prévia para 

decisão de Sujeição a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido desenvolvido 

e integrado no PAP-AIA um conjunto de elementos adicionais em 20 de fevereiro de 2020, tendo o 

mesmo sido remetido para a Entidade Licenciadora – IP. 

Posteriormente e em 4 de setembro de 2020, a até então Entidade Licenciadora IP S.A. (período 

entre 2015 e 2020), informa a Agência Portuguesa de Ambiente através da Comunicação Ref.ª 
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saída 2789240/007 (ANEXO I.F - VOLUME II ANEXOS) e simultaneamente o Município de 
Guimarães, que o “papel de entidade licenciadora do projeto em apreço, para efeitos do RJAIA, é 

da responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães”. 

Com efeito informa adicionalmente que: 

• “A Infraestruturas de Portugal, SA, ao abrigo do n.º 3, do art.º 3º, do Decreto-Lei nº 152-

B/2017 de 11 de dezembro (Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental - RJAIA), 

solicitou a V. Exa. a emissão do parecer prévio sobre a suscetibilidade do projeto “Via de 

Acesso AvePark” provocar impactes significativos no ambiente. 

• O projeto em apreço é da responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães, tendo 

nessa data a IP, S.A., assumido o papel de entidade licenciadora do mesmo. 

• O pedido referido foi efetuado a coberto da nossa comunicação refª 2511540|007, de 

23.08.2019, tendo obtido resposta de V. Exa. em comunicação datada de 27.11.2019 (refª 

S068054-201911-DAIA.DAP, DAIA.DAPP.00218.2019). 

• No entanto, verificamos que o papel da IP, S.A., no presente projeto restringe-se à 

aprovação da ligação à EN101 (rotunda 1) do projeto da Via de Acesso ao AvePark, dado 

tratar-se de uma intervenção localizada a realizar numa via que se encontra sob jurisdição 

desta empresa. 

• Desta forma, constata-se que a Via de Acesso ao AvePark é efetivamente uma estrada 

municipal, sendo o Município de Guimarães a entidade responsável, quer pelo 

desenvolvimento do projeto, quer pela aprovação do mesmo.” 

Com a alteração da Entidade Licenciadora para a responsabilidade do Município de Guimarães, 

remeteu esta Entidade à Agência Portuguesa de Ambiente através da Carta Ref.ª 48741/20 de 20 

de outubro de 2020 o conjunto de elementos adicionais desenvolvidos e integrados no PAP-AIA, 

que promoveram o pedido de reapreciação da pronúncia da APA sobre a sujeição a AIA – Ofício 

Ref.ª S068054-201911-DAIA.DAP, DAIA.DAPP.00218.2019 de 27 de novembro de 2019. 

Em 19 de abril de 2021, informou a APA através do Ofício Ref.ª S025875-202104-DAIA.DAP, 

DAIA.DAPP.00218.2019 (ANEXO I.G - VOLUME II ANEXOS) das suas conclusões relativas ao pedido 

de reapreciação: 

• “(…) efetuou-se uma análise global da documentação remetida, tendo-se verificado que a 

mesma corresponde, na generalidade, ao documento inicialmente remetido pelas 

Infraestruturas de Portugal, I.P., com a introdução de algumas alterações. 
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• Refira-se que o documento suportou a apreciação desenvolvida por esta Agência, a qual 

teve também em consideração o parecer emitido pelas várias entidades consultadas, 

conforme referido no parecer cuja cópia se anexo. 

• De acordo com a vossa comunicação, foram identificadas “discrepâncias” no documento e 

o historial do projeto e das interações entre a Infraestruturas de Portugal, I.P. e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) não foram 

tidos em conta no parecer emitido por esta Agência. 

• Salienta-se que a CCDRN foi uma das entidades consultadas por esta Agência no quadro 

da referida apreciação e que a pronúncia emitida por aquela Comissão de Coordenação foi 

refletida no parecer em anexo. 

• Sem prejuízo do acima exposto, e de forma a serem devidamente identificados os aspetos 

em causa, solicita-se que as referidas discrepâncias sejam identificadas sob a forma de 

informação adicional, em documento autónomo e não integrando o documento inicial. 

Deve ainda ser demonstrado, clara e inequivocamente, de que forma se alteraram os 

pressupostos que suportaram o parecer de sujeição a AIA anteriormente emitido. 

• Após a receção dos elementos solicitados, serão os mesmos remetidos às entidades 

anteriormente consultadas, de forma a aferir da manutenção ou alteração da anterior 

pronúncia.”  

Posteriormente, e tendo presente as conclusões da APA anteriormente referidas, foram levadas a 

cabo pelo Município de Guimarães, um conjunto de iniciativas junto de Entidades que integraram 

a Comissão de Avaliação da APA (APA, CCDRN, Administração da Região Hidrográfica do Norte 

– APA ARH Norte, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - DRAP N, Direção Geral 

do Património Cultural – DGPC e Direção Regional de Cultura do Norte – DRNC) por forma a 

acordar os pressupostos técnicos para a promoção da reapreciação pronúncia da APA sobre a 

sujeição a AIA, e sobre os quais é presentemente desenvolvido o PAP-AIA atualizado. 

A este respeito, e considerando os objetivos enunciados a que se propõem o Município de 
Guimarães, para a promoção da reapreciação da pronúncia da APA sobre a sujeição a AIA, 

reapresenta-se o estudo ambiental (PAP-AIA), incluindo a informação adicional por fator ambiental 

objeto de apreciação e pronúncia por parte da APA, demonstrando e clarificando os pressupostos 

técnicos relativos ao Projeto, caracterização ambiental de referência e avaliação de impactes, 

pretendendo assim possibilitar à APA aferir da manutenção ou alteração da anterior pronúncia. 

A presente iniciativa associa-se ainda à inscrição do Projeto, no Plano de Recuperação e 

Resiliência de Portugal, aprovado pelo Conselho da União Europeia (Dossiê 2021/0154 (NLE) - 
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ECOFIN 636 / CADREFIN 331/ UEM 171 / FIN 512) em 6 de julho de 2021, destacando-se 

aspetos e componente essenciais relativos ao âmbito e objetivos do presente Projeto: 

• Componente 7: Infraestruturas 

• Esta componente tem como objetivos aumentar a coesão territorial e melhorar a 

competividade, a fim de promover o desenvolvimento económico das regiões do interior. Visa 

promover a descarbonização do transporte rodoviário mediante a implantação de postos de 

carregamento. Para o efeito, a componente procura tornar os parques empresariais mais 

sustentáveis e mais digitais e proporcionar-lhes um melhor acesso à rede rodoviária. 

• Investimento em Áreas de acolhimento Empresarial - objetivo modernizar as áreas de 

acolhimento empresarial, que consistem em áreas de terreno desenvolvidas como locais para 

escritórios, fábricas e outras empresas. A modernização dos parques empresariais é também 

identificada como uma necessidade de investimento no plano nacional de infraestruturas de 

Portugal para 2030 (PNI 2030). 

• Ligações em falta e aumento de capacidade da rede - objetivo melhorar a coesão territorial 

e a competitividade corrigindo as "ligações em falta" na rede rodoviária. Estas ligações em falta 

diminuem o desempenho da rede rodoviária e conduzem a uma perda de competividade das 

empresas. O investimento visa também abordar o congestionamento, melhorar a segurança 

rodoviária e qualidade do ar e reduzir o ruído em locais próximos de estradas. O investimento 

consiste na construção e melhoria de estradas. As intervenções incluem a eliminação de 

travessias urbanas e a garantia da adequação da capacidade da via, aumentando a acessibilidade 

aos grandes corredores de transporte e às interfaces multimodais. 

• Áreas de Acolhimento Empresarial — acessibilidades rodoviárias - objetivo melhorar 

a competitividade dos parques empresariais através de melhorias na conectividade da sua rede 

rodoviária, contribuindo para a reindustrialização de zonas rurais. Este investimento desdobra-se 

em investimentos para expandir e melhorar as infraestruturas rodoviárias. Complementa o 

investimento RE-CCT-C7-I1, que visa modernizar os parques empresariais. No total, serão 

construídos ou melhorados 42 quilómetros de estradas. Entre as ligações rodoviárias constantes, 

encontra-se: 

o Acesso ao AvePark — Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas 
(Guimarães). 

Importa ainda registar que o Município de Guimarães tendo como prioridade a promoção de 

políticas ambientais e do desenvolvimento sustentável, visando um elevado nível de 

consciencialização ambiental, um eficiente metabolismo urbano, o bem-estar e a qualidade de 

vida dos cidadãos, assim como a proteção dos recursos naturais, desenvolverá um Estudo de 
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Impacte Ambiental (EIA), que consistirá nas orientações para a realização de estudos 

complementares e/ou projetos de medidas de minimização por forma promover e integrar a 

adoção das melhores práticas ambientais tendo em visa minimização dos respetivos impactes 

decorrentes da implantação do projeto. 

Esta sempre foi a postura pró-ativa do Município de Guimarães, razão pela qual entende que 

estão reunidas as condições para solicitar à Autoridade de AIA - APA, a aferição da manutenção 

ou alteração da tomada de decisão de submeter o EIA a procedimento de AIA, considerando que 

a decisão foi tomada tendo por base um conjunto de discrepâncias e informações contraditórias 

com o Projeto de Execução já desenvolvido, que objetivamente tiveram impacto na decisão 

comunicada por parte da anterior Entidade Licenciadora. 

Acresce ainda referir, que considerando o cenário de isentar o EIA a procedimento de AIA, não 

constitui uma desresponsabilização do Município de Guimarães, uma vez que o município 

compromete-se a subscrever por inteiro os Estudos Complementares e as Medidas de 

Minimização propostas no PAP-AIA. Consideramos ainda, como matriz fundamental para a 

conveniente avaliação ambiental do Projeto, o procedimento de Consulta Pública que o Município 
de Guimarães irá assegurar com a publicitação do EIA, por forma a este acolher as contribuições 

da comunidade. 

Estabelece desde já o Município de Guimarães a definição no EIA de um Plano de Gestão 

Ambiental, que acolherá no âmbito dos trabalhos que vierem a ser realizados, a proposta (e 

respetiva implementação em fase de obra), de todas as contribuições recebidas no decorrer do 

procedimento de Consulta Pública. 

Este Plano de Gestão Ambiental dotará o Município de Guimarães de instrumentos, processos e 

procedimentos, que permitirão prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais associados à 

fase de construção, exploração e desativação (se assim se verificar necessário). O instrumento de 

garante do cumprimento das medidas de minimização apresentadas no presente documento e 

posteriormente mais substanciadas no EIA, será a efetivação do Acompanhamento Ambiental e 

Arqueológico em obra e/ou noutra fase (pe. exploração), visando-se assim garantir a 

aplicabilidade das referidas medidas. 
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5. ENQUADRAMENTO LEGAL  

De acordo com o estipulado no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) em 

vigor (Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro), estão sujeitos a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), os projetos tipificados nos Anexos I e II ou, não estando abrangidos pelos 

limiares fixados, nem se localizando em área sensível, sejam considerados, como suscetíveis de 

provocar impacte significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, 

de acordo com os critérios estabelecidos no anexo III do mesmo Regime. 

No presente caso a até então Entidade Licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP S.A.) 

(período entre 2015 e 2020), face ao âmbito do Projeto considerou pertinente solicitar parecer à 

Autoridade de AIA, Agência Portuguesa de Ambiente (APA), sobre o enquadramento do projeto no 

RJAIA, conforme explicitado anteriormente. 

Assim, foi realizado o pedido de apreciação prévia para decisão de sujeição a AIA (PAP-AIA), nos 

termos do artigo 3.º do RJAIA, que integrou os elementos necessários para solicitar parecer à 

Autoridade de AIA sobre o enquadramento do projeto no RJAIA.  

Deste modo, o PAP-AIA foi elaborado em conformidade com o Anexo IV (a que se refere o n.º 1 

do artigo 3.º) do RJAIA, com as devidas adaptações ao projeto em análise. 

No seguimento, foi concluído em parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enunciado 

através do ofício com a Ref.ª SO68054-201911-DAIA.DAPP.00218.2019 de 27 de novembro de 

2019, que “face à análise desenvolvida, dadas as características do projeto e o local onde se 

desenvolve, considera-se que o mesmo é suscetível de provocar impactes negativos significativos 

no ambiente, particularmente ao nível do uso do solo, socioeconomia, sistemas ecológicos e 

recursos hídricos, pelo que se entende ser-lhe aplicado o disposto no artigo 1.º, número 3, alínea 

b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua atual redação”. 

Conforme anteriormente referido, procede-se à promoção da reapreciação da pronúncia da APA 

sobre a sujeição a AIA, e sobre o qual é presentemente desenvolvido o PAP-AIA atualizado. 
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6. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS  

O Projeto da “Via de Acesso ao AvePark” possui num passado recente um conjunto de iniciativas 

levadas a cabo pelo Proponente do Projeto, Município de Guimarães, que procuraram estudar e 

selecionar, a melhor alternativa para o desenvolvimento do projeto de execução. 

Em Fevereiro de 2015, foi realizado sob coordenação do Professor Catedrático José F. G. 

Mendes e do Professor Auxiliar de Paulo Ribeiro, ambos da Universidade do Minho, o Estudo de 

Avaliação do Acesso ao AvePark (ANEXO I.A - VOLUME II ANEXOS). 

Com efeito, foi realizado um conjunto de trabalhos nas seguintes vertentes: 

• Ambiental: 

o Restrições de utilidade pública; 

o Ruído; 

o Poluição atmosférica. 

• Urbanística: 

o Inserção no tecido urbano; 

o Segurança; 

o Acessibilidades. 

No estudo acima referido, foi considerado um conjunto de 3 (três) alternativas de localização do 

projeto rodoviário, que seguidamente se apresentam. 

• Alternativa 1 (sob a EN atual); 

• Alternativa 2 (sob a EN atual requalificada e variante a Taipas); 

• Alternativa 3 (via dedicada) e objeto do Projeto de Execução em estudo. 
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Figura 5 – Alternativa 1 (sob a EN atual) 
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Figura 6 – Alternativa 2 (sob a EN atual requalificada e variante a Taipas) 
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Figura 7 – Alternativa 3 (via dedicada) 
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Com efeito, e promovendo uma revisitação breve e sucinta das alternativas estudadas ao nível da 

inserção no tecido urbano, segurança rodoviária (incluindo a perspetiva dos utilizadores e 

residentes) e para utentes, restrições e servidões de utilidade pública e acessibilidades, 

apresenta-se os fundamentos técnicos descriminados no Estudo de Avaliação do Acesso ao 

AvePark, realizado em 2015, sendo certo que decorridos 7 anos se mantém na globalidade como 

inalterados e dessa forma válidos os pressupostos assumidos, como forma de sustentação do 

atual Projeto de Execução. 

 

 

6.1. INSERÇÃO NO TECIDO URBANO 

6.1.1. Alternativa de Acesso 1 – Atual requalificada  

O atual percurso de acesso, ao longo da EN101, atravessamento da vila das Taipas e EN 310 é 

um corredor muito comprometido, com ocupação marginal muito intensa e com vários 

estrangulamentos. 

A duplicação da atual via apresenta, na perspetiva urbanística, dificuldades extremas. Desde logo 

porque, do ponto de vista físico, a inserção só seria possível com a demolição de construções, 

sejam muros sejam mesmo edifícios, com as necessárias expropriações (mais dispendiosas, por 

se tratar de prédios de características urbanas). Além disso, teriam de ser sacrificadas áreas de 

estacionamento e vias de serviço marginais atualmente existentes, algo que parece incompatível 

com a tipologia de uso e ocupação que foi adotada ao longo dos anos. Por fim, com uma faixa de 

rodagem de 12 metros, os atravessamentos seriam muito mais difíceis, exigindo a introdução de 

soluções de gestão de tráfego e salvaguarda da segurança, como semáforos e áreas de espera 

em separador. Bem se vê que a fluidez do tráfego estaria muito afetada, fazendo descer a 

velocidade média de circulação e, portanto, o tempo de acesso ao AvePark. 

 

6.1.2. Alternativa de Acesso 2 – Atual requalificada com variante à vila 

Esta Alternativa padece, na parte correspondente à EN 101, essencialmente dos mesmos 

problemas da Alternativa 1. A diferença está na variante que evitaria o atravessamento do centro 

da vila das Taipas. E se é verdade que, evitando a área de maior densidade urbana, se 

ultrapassariam alguns dos problemas, já a abertura de um corredor ao longo da margem esquerda 

do rio Ave se afigura demasiado problemática. Com efeito, para além das dificuldades 

topográficas, a área em causa corresponde a um enquadramento envolvente ao rio que apresenta 

uma certa fragilidade. A combinação de usos de lazer e uso agrícola (de proteção) desaconselha 
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fortemente o desenvolvimento de uma infraestrutura rodoviária ao longo do curso do rio, num 

padrão de desenho urbanístico que não tem ali possibilidades de inserção harmoniosa, 

contrariando todas as boas práticas. 

 

6.1.3. Alternativa de Acesso 3 – Via dedicada 

A terceira Alternativa, correspondente a uma nova via dedicada a partir da EN101 em 

Fermentões, evita de todo a circulação na congestionada EN101 e o atravessamento da vila das 

Taipas. Do ponto de vista da inserção no tecido urbano, não apresenta qualquer dificuldade pois 

desenvolve--‐se sobre terreno aberto, tirando partido de pequenos caminhos existentes. A via 

poderia ter uma velocidade de projeto condizente com os objetivos pretendidos para o Projeto – 

redução de tempos na deslocação e acesso ao AvePark. 

 

 

6.2. SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

6.2.1. Alternativa de Acesso 1 – Atual requalificada  

Foi efetuado um levantamento dos atravessamentos formais, materializados pelas passadeiras e 

chegou--‐se à seguinte contabilização, no troço desde Fermentões (EN101) até ao AvePark: 

• 4 passadeiras semaforizadas; 

• 17 passadeiras não semaforizadas. 

Tratando--‐se de um percurso de 6,9 km, verifica--‐se que existe um atravessamento formal, em 

média, a cada 329 metros. 

Esta frequência de passadeiras é, para um percurso e estrada nacional que chega a ultrapassar 

um TMDA de 20 mil veículos, muito elevada, não permitindo uma fluidez e velocidade média de 

circulação compatível com o estatuto da estrada. Por outro lado, este juízo menos positivo agrava-

-‐se ainda quando se sabe que a ocupação marginal induz uma intensa dinâmica de 

atravessamentos que ocorrem de forma informal, fora das passadeiras. Por esta razão, a 

segurança está fortemente condicionada. 

Sendo a Alternativa uma solução de requalificação, o padrão de segurança melhoraria através da 

inclusão de mais atravessamentos formais e, eventualmente, de uma maior semaforização. A 

realidade, porém, é que não seria possível materializar o número de atravessamentos que a 

ocupação urbana do canal exigiria, por razões de nível de serviço da circulação. 
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6.2.2. Alternativa de Acesso 2 – Atual requalificada com variante à vila 

As considerações tecidas relativamente à Alternativa anterior são também válidas para a 

Alternativa 2, já que a parte mais problemática do percurso (EN101) é comum a ambas. 

 

6.2.3. Alternativa de Acesso 3 – Via dedicada 

A terceira Alternativa, correspondente a uma via dedicada a partir da EN101 em Fermentões, evita 

de todo a circulação na congestionada EN101 e o atravessamento da vila das Taipas. 

Tratando--‐se de uma nova via, cujo traçado seria segregado das vias existentes, sem 

atravessamentos de nível e sem ocupação marginal, o padrão de segurança seria muito elevado. 

 

 

6.3. SERVIÇÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

6.3.1. Alternativa de Acesso 1 – Atual requalificada  

O atual percurso de acesso, ao longo da EN101, atravessamento da vila das Taipas e EN310 

está, por razões históricas, excluído das restrições Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva 

Ecológica Nacional (REN), pelo que o seu impacto a este respeito é nulo, a menos da 

necessidade de alargamento do corredor na requalificação da via. 

 

6.3.2. Alternativa de Acesso 2 – Atual requalificada com variante à vila 

Esta Alternativa coincide em boa parte com a Alternativa 1, não havendo, portanto, penalização de 

RAN e REN na parte do traçado correspondente à EN101. 

No entanto, a parte do traçado correspondente à variante ao centro da vila das Taipas apresenta-

-‐se problemática porque se sobrepõe parcialmente à REN. Mesmo numa solução de traçado que 

marginasse a área de REN da margem esquerda, o que aconteceria seria a segregação destas 

parcelas, eliminando a lógica de continuidade que subjaz à delimitação da REN e prejudicando 

fortemente um ecossistema associado ao rio (incluindo áreas de máxima infiltração, em parte 

inundáveis) que está já muito fragilizado. Trata--‐se, portanto, de uma solução pouco 

recomendável do ponto de vista ambiental. 
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6.3.3. Alternativa de Acesso 3 – Via dedicada 

A terceira Alternativa, por corresponder a uma nova via, atravessa necessariamente algumas 

áreas sujeitas a restrições de utilidade pública. Com efeito, os traçados propostos sobrepõem-se 

pontualmente a áreas de RAN e de REN. 

 

 

6.4. ACESSIBILIDADE 

A avaliação da acessibilidade das alternativas é feita relativamente ao comparador, 

internacionalmente aceite, de um tempo máximo de viagem até ao Aeroporto Internacional 

Francisco Sá Carneiro no Porto de 45 minutos. 

 

6.4.1. Alternativa de Acesso 1 – Atual requalificada  

Na Alternativa 1, é seguido o percurso atual, mas com a estrada requalificada. A requalificação em 

causa implica a duplicação das vias de tráfego, passando a dispor de duas por sentido. num perfil 

transversal tipo de 15 metros. 

É certo que, com a duplicação, as oportunidades de ultrapassagem aumentam, o que faz supor 

uma maior velocidade de circulação. Todavia, esta é uma estrada com troços de forte ocupação 

marginal, como o comprovam as 4 passadeiras semaforizadas e as 17 passadeiras não 

semaforizadas. Com um TMDA acima de 20 mil veículos e uma forte dinâmica de 

atravessamentos de peões que ocorrem fora das passadeiras, a requalificação deverá 

necessariamente incluir: 

• O aumento do número de passadeiras, devido à maior dificuldade dos atravessamentos 

informais (fora de passadeira) num perfil de via dupla nos dois sentidos; 

• A semaforização da maioria das passadeiras, devido à maior distância e tempo de 

atravessamento dos peões (mínimo de 12 metros); 

• O redesenho das interseções, de forma a incorporarem um perfil transversal mais largo. 

Bem se percebe que, com a tipologia da ocupação marginal das vias da Alternativa 1, a 

duplicação da via acarreta a introdução de medidas adicionais de segurança, nomeadamente de 

proteção dos peões e de redesenho das interseções, que passariam a ter um maior número de 

pontos de conflito. Ora esta necessidade prejudicará fortemente a fluência do tráfego e a respetiva 

velocidade média, a qual não poderá nunca aumentar face à situação existente. 
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Considerando a atual velocidade média de circulação de 25,9 Km/h, que permite fazer o percurso 

da Alternativa 1 em 16 minutos, e acrescentando o tempo de viagem entre a EN101 e a rotunda 

do acesso à autoestrada (5 minutos para 3,5 Km) e o tempo de viagem dessa rotunda até ao 

aeroporto Francisco Sá Carneiro (31 minutos para 47,9 Km), o tempo total de viagem é de 52 

minutos. Excede, portanto, o referencial (45 minutos) em 7 minutos. 

 

6.4.2. Alternativa de Acesso 2 – Atual requalificada com variante à vila 

As considerações tecidas relativamente à Alternativa 1 são plenamente válidas para a Alternativa 

2, na qual apenas o troço variante à vila das Taipas poderia beneficiar de uma maior velocidade 

de circulação. 

Considerando as condições topográficas de desenvolvimento do troço da variante (4 Km), devido 

sobretudo ao raio e declividade na inserção junto ao rio Ave, e depois na inserção junto da EN310, 

a respetiva velocidade média não poderia nunca ultrapassar os 60 Km/h. 

Tratando‐se de um troço de 4 quilómetros, levaria a 60 Km/h 4 minutos a percorrer. Ora na parte 

da estrada da Alternativa 1 para a qual este troço é variante, o tempo de percurso é de 7m45s. O 

ganho é, portanto, de 3m45s, o que significa que o tempo total de viagem do AvePark ao 

aeroporto internacional, beneficiando deste ganho, seria de 48 minutos e 15 segundos, excedendo 

o referencial (45 minutos) em 3m15s. 

 

6.4.3. Alternativa de Acesso 3 – Via dedicada 

Na Alternativa 3, o acesso a partir da EN101 em Fermentões até ao AvePark faz--‐se através de 

uma via nova e dedicada, com a extensão de 7 Km. 

Tratando--‐se de uma nova via, sem constrangimentos especiais de traçado, pode ter uma 

velocidade de projeto de 90 Km/h. Estimando, pelo lado da segurança, uma velocidade média 

de circulação de 75 Km/h (ainda que que a velocidade de projeto seja de 60 km/h), os 7 Km 

podem ser percorridos em 5m36s. Acrescentando o tempo de viagem entre a EN101 e a 

rotunda do acesso à autoestrada (5 minutos para 3,5 Km) e o tempo de viagem dessa rotunda 

até ao aeroporto Francisco Sá Carneiro 31  minutos  para 47,9 Km), o tempo total de viagem é de 

41m36s. Fica, portanto, abaixo do referencial (45 minutos) em 3m24s. 

Importa ainda enfatizar que a Alternativa 3, para além de satisfazer o referencial e de 

representar um ganho de cerca de 10 minutos face às outras duas alternativas, dá garantias 

acrescidas de segurança no tempo esperado de viagem, uma vez  que, tratando--‐se de uma via 

dedicada, não está sujeita às contingências do percurso atual. 
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6.5. DISCUSSÃO PÚBLICA E CONCLUSÕES 

Posteriormente ao estudo das alternativas anteriormente listadas/apresentadas, realizou-se em 

maio de 2015 por iniciativa do Município de Guimarães, um procedimento de discussão pública. 

Este procedimento teve por base a recolha de contributos da comunidade no respeitante ao 

Estudo de Avaliação do Acesso ao AvePark (ANEXO I.B - VOLUME II ANEXOS). 

No decorrer do processo de consulta pública, foi recolhido um conjunto significativo de 

contribuições, tendo sido elaborado um relatório que fixou 21 critérios de avaliação, que 

seguidamente são explicitados: 
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Fonte: extrato do Relatório – Participação Pública – Síntese e Avaliação – maio de 2015 

Figura 8 – Critérios de avaliação 

 

No decorrer dos trabalhos realizados, foi identificado um conjunto significativo de restrições e 

condicionantes, que impediriam a seleção das alternativas (que de alguma forma considerassem o 

desenvolvimento do projeto pelas Estradas Nacionais atuais) nomeadamente pela densa 

ocupação urbana na área envolvente e marginal, que limitariam o alargamento da via. 

Foram ainda assim e conforme se poderá demonstrar no ANEXO I.B - VOLUME II ANEXOS, 

propostas um conjunto de alternativas de traçado complementares, que integraram o processo de 

validação e decisão a cargo do Município de Guimarães. Em suma, foram avaliadas 
ambientalmente em 2015 um conjunto muito relevante de alternativas de traçado, razão 
pela qual e tendo por base os critérios de avaliação e a sua análise quantitativa, o Relatório 
– Participação Pública – Síntese e Avaliação – Maio de 2015 concluiu-se que: 

• “A materialização da via do AvePark por via integralmente nova (correspondente à 

Alternativa 3), configura aquela que reúne maiores condições de sucesso e ajustamento ao 

território. Não estando isenta de problemas ou condicionantes, esta via apresenta uma 

flexibilidade e capacidade de adaptação ao território substancialmente superior a todas as 

restantes, não afeta elementos notáveis do território, traduz-se num impacto viário muito 

favorável para as Taipas e Ponte e configura uma solução que, em tudo, observará os 

pressupostos do financiamento comunitário hoje conhecidos (associados ao conceito “last 

mile”).  

Complementarmente e ainda que a Alternativa 3 tenha sido selecionada como a mais favorável, 

no seguimento das contribuições recebidas da comunidade, foram realizados alguns ajustamentos 

ao traçado, nomeadamente no início do mesmo junto a Fermentões. Estes ajustes foram 
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realizados de modo a compatibilizar o projeto com a ocupação do território. A solução selecionada 

(alternativa 3) é que está em avaliação ambiental no PAP-AIA. 

Concluído o desenvolvimento dos Estudos de Avaliação anteriormente enunciados, foi 

estabelecida pelo Município de Guimarães, uma Candidatura ao Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) para a concretização do Projeto de 

Execução da “Via de Acesso ao AVEPRAK”, face aos pressupostos do financiamento comunitário 

conhecidos associados ao conceito “last mile”. 

Para esse efeito, e de forma a serem preenchidos todos os requisitos necessários à submissão da 

candidatura, foi solicitado parecer ao IP sobre a Alternativa 3, tendo sido emitido por esta entidade 

parecer favorável ao traçado referido. Reunida toda a documentação, foi submetida a 
Candidatura ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 
2020) à apreciação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N), tendo por base a materialização da alternativa 3, anteriormente mencionada. 
Neste propósito, mereceu a referida Candidatura menção honrosa subscrita pela CCDR-N, 
pelo que estavam reunidas as condições para a persecução dos Estudos Ambientais 
(sempre assumidos pelo Município de Guimarães) e os correspondentes Projetos de 
Execução. 

Não obstante, e no âmbito da menção honrosa subscrita pela CCDR-N, nunca foram enunciados 

por esta Entidade, os pressupostos e fundamentação técnica da elevada suscetibilidade da 

manifestação de impactes ambientais negativos significativos no ambiente, razão pela qual a 

metodologia proposta e validada pelo Município de Guimarães, que contemplava a realização de 

um Estudo de Impacte Ambiental iniciado em janeiro de 2016, foi validada e integralmente aceite, 

não tendo sido concluído pela necessidade de submeter o referido EIA a procedimento de AIA. 

Posteriormente, e por razões alheias ao Município de Guimarães as vias rodoviárias associadas 

ao conceito “last mile”, viram cancelados os pressupostos do financiamento comunitário já 

validados ao abrigo da Candidatura ao Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (COMPETE 2020). Razão pela qual e por iniciativa conjunta entre a 

Infraestruturas de Portugal S.A. e o Município de Guimarães já em meados de 2017, foram 

estabelecidos mecanismos protocolares e de acordos, para a persecução do Projeto de Execução 

da “Via de Acesso ao AVEPRAK”. 

Para esse efeito, e após algumas reuniões entre as partes no decorrer de 2017 e já em 2018, 

foram incluídas um conjunto de alterações e retificações ao traçado, por indicação da 

Infraestruturas de Portugal S.A., tendo esta entidade solicitado posteriormente que o Projeto de 
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Execução fosse submetido a PAP-AIA, tendo por base o projeto de execução do traçado validado 

e integralmente aceite pela Infraestruturas de Portugal S.A, como Entidade Licenciadora à data. 

Desta forma, o PAP-AIA foi desenvolvido tendo por base o Projeto de Execução, estudado e 

validado pelas Entidades Enunciadas entre 2015 e 2020, tendo integrado um conjunto muito 

relevante de alterações ao longo do tempo, por forma a otimizar a sua integração no território, 

ligações e acessibilidades, reordenamento da estrutura territorial, minimização de dificuldades e 

conflitos com as funções e dinâmicas territoriais e das descontinuidades. 

Desta forma, em nosso entendimento, não será possível após o enquadramento histórico do 

Projeto e a participação e envolvimento das Entidades enunciadas que se pronunciaram em sede 

própria pela validação e aprovação do mesmo com a consequente determinação de permitir o seu 

desenvolvimento em Projeto de Execução, contemplar no PAP-AIA a apresentação de alternativas 

de solução diferenciadas das estudadas e avaliadas ambientalmente em 2015, incluindo melhor 

sustentação do projeto, micro alternativas de traçado e/ou eventualmente sub-troços. 

Com efeito as considerações e pressupostos técnicos, ambientais, económicos e rodoviários que 

validaram a “Alternativa 3 por via integralmente nova”, como solução para o desenvolvimento do 

Projeto de Execução mantém-se à data válidos e íntegros, refletindo a manutenção da 

complexidade territorial da área de inserção do Projeto, que inviabiliza o estudo complementar de 

alternativas. 
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7. DESCRIÇÃO DO LOCAL DO PROJETO 

7.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O troço em questão desenvolve-se no Concelho de Guimarães. 

Em termos de localização geográfica, a Área de Implantação do Projeto localiza-se no Distrito de 

Braga. 

Com base na “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos” publicada em 2015 

e denominada NUTS-2013, ao nível da NUT I, o Projeto insere-se no Continente. 

No respeitante à NUT II, o Projeto insere-se na região do Norte e ao nível da NUT III o projeto 

encontra-se territorialmente na Área do Ave. 

Os DESENHOS 01 e 02 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS, apresentam o Enquadramento Regional 

e o Esboço Corográfico. 

 

Quadro 2 – Enquadramento territorial 

NUT I NUT II  NUT III Distrito Concelho Freguesias 

Continente Norte Ave Braga Guimarães 

Barco 

Prazins (Santa Eufémia) 

União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e 

Corvite 

Ponte 
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Figura 9 – Enquadramento Regional 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 38 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

  

Figura 10 – Planta de localização do Projeto (s/escala) 
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7.2. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS NA ÁREA DE PROJETO 

O atual regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se instituído pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro de 2017 anteriormente instituído pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro no seguimento da transposição da Diretiva Comunitária 

2014/52/EU de 16 de abril. 

Este decreto-lei procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado pelos Decretos -Leis n.os 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e pela 

Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente. 

De acordo com o artigo n.º 2 – Conceitos, alínea a), do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, consideram-

se “áreas sensíveis”: 

• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; 

• Sítios da Rede Natura 20001, zonas de proteção especiais de conservação e zonas de 

proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no 

âmbito das Diretivas nºs 79/409/CEE e 92/43 CEE, do Conselho, de 2 de Abril de 1979, 

relativa à conservação das aves selvagens, e 93/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 

1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

• Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 

nos termos da Lei n.º 107/2011, de 8 de Setembro. 

Como se pode verificar na figura esquemática seguinte e DESENHO 03 – VOLUME III PEÇAS 

DESENHADAS, o projeto em estudo não intercepta quaisquer áreas sensíveis, de acordo com o 

acima preconizado. 

 

 
1 Os 62 sítios que compõem a lista nacional de sítios, aprovados pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.º 142/97, 

de 28 de agosto, 76/2000, de 5 de julho, 45/2014, de 8 de julho, 59/2015, de 31 de julho, e 18/2019, de 23 de janeiro, 

foram designados como SIC pelos órgãos competentes da União Europeia, competindo, seguidamente, às entidades 

nacionais proceder à classificação dos mesmos como zonas especiais de conservação (ZEC) e adotar as medidas de 

conservação que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais e espécies dos anexos B-I e B-II da 

Diretiva Habitats. Assim, nos termos do Decreto Regulamentar 1/2020 de 16 de março de 2020, procede-se à 

classificação como zonas especiais de conservação (ZEC) dos sítios de importância comunitária (SIC) do território de 

Portugal Continental. 
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Figura 11 – Áreas Ecologicamente Sensíveis 
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7.3. ENQUADRAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Para a identificação dos instrumentos de ordenamento do território aplicáveis/relevantes ao em 

estudo área em estudo, foi consultado o Sistema Nacional de Informação Territorial do Portal da 

Direção Geral do Território, 

(http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/) e 

Câmara Municipal de Guimarães. Apresenta-se no quadro seguinte de forma sintética os 

instrumentos de gestão territorial em vigor. 

Quadro 3 – Instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor para a área em estudo 

IGT - 

Designação 

Área 

Geográfica 
Designação Publicação 

PNPOT Nacional 
• Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território 

• Revisão: Lei n.º 99/2019 de 5 de 
setembro. 

• 1ª Publicação, Lei n.º 58/2007, de 4 de 
setembro, retificada pelas Declarações de 
Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de 
setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de 
novembro. 

PRN Nacional • Plano Rodoviário Nacional 

• 2ª Alteração, Decreto-lei 182/2003, de 16 
de agosto de 2003 

• 1ª Alteração, Lei 98/99 de 26 de julho de 
1999; 

• 1ª Retificação, Declaração de Retificação 
19-D/98, de 31 de outubro de 1998; 

• 2ª Revisão: Decreto-lei n.º 222/98, de 17 
de julho de 1998. 

PNA Nacional • Plano Nacional da Água 
• Revisão: Decreto-Lei n. º76/2016 de 9 de 

novembro. 

PGRH Regional 
• Plano de Gestão da Região do Cávado, 

Ave e Leça (RH2) 

• 1ª Retificação, Declaração de Retificação 
22-B/2016 de 18/11/2016 

• 1ª Publicação: Resolução do Concelho de 
Ministros n.º 52/2016 de 20 de setembro 

PROF Regional 
• Plano Regional de Ordenamento Florestal 

entre Douro e Minho (PROF EDM) 

• 1ª Alteração: Portaria n.º 18/2022 de 5 de 
janeiro 

• 1ª Retificação: Declaração de Retificação 
n.º 14/2019 de 12 de abril 

• Revisão: Portaria 58/2019 de 11 de 
fevereiro 

PDM Municipal • Plano Diretor Municipal de Guimarães • Revisão: Aviso 6936/2015 de 22 de junho  
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8. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do estudo agora em análise, visa o desenvolvimento do projeto da “Via de Acesso ao 

AvePark”, por forma a alcançar uma melhoria nas condições de acesso, segurança e circulação, 

entre a Cidade de Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães - AvePark, com 

uma intervenção onde se preveem como principais metas: 

• Melhorar e facilitar as condições de acesso, segurança e circulação, entre a Cidade de 

Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães - AvePark; 

• Construir uma via de acesso dedicada ao AvePark entre a EN101, no cruzamento de 

acesso ao Parque Industrial de São João da Ponte, e a Av. dos Combatentes do Ultramar, 

promovendo deste modo o desenvolvimento do parque de ciência e tecnologia – AvePark, 

bem como a competitividade das suas empresas e das empresas das proximidades; 

• Possibilitar a conjugação de diferentes modos de mobilidade; 

• Promover e favorecer a conexão do território, oferecendo outras oportunidades de 

acesso/ligação da área central do concelho à sua "parte norte", melhorando assim a 

proximidade das freguesias aí localizadas à cidade e vice-versa; 

• Promover um enquadramento e integração cuidada da referida via com toda a envolvente 

paisagística e urbanística. 

 

 

8.1. CONDICIONAMENTOS 

No desenvolvimento do projeto identificaram-se um conjunto de condicionamentos de diversos 

tipos, nomeadamente os relacionados com: 

• O atravessamento da malha urbana existente; 

• O traçado rodoviário; 

• A topografia do local de inserção da obra; 

• Os condicionamentos hidráulicos; 

• Os condicionamentos geotécnicos; 

• Os condicionamentos ambientais e de integração paisagística. 
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8.2. DESCRIÇÃO DO TRAÇADO 

8.2.1. Descrição Geral  

A via de acesso ao AvePark, com uma orientação genérica Sul / Norte e uma extensão total de 

6 980.95 m, desenvolve-se num traçado totalmente novo, atravessando as freguesias de Ponte, 

Prazins de Sta Eufemia, Prazins de Sto. Tirso e Barco. 

Posiciona o seu início na intersecção com a EN101 aproximadamente ao km 107+350 na 

freguesia de Ponte, através de uma intersecção giratória, cujo Projeto (já aprovado pelo IP) e 

empreitada foram desenvolvidos separadamente, e o seu término na Av. dos Combatentes do 

Ultramar, próximo da entrada funcional do parque de ciência e tecnologia – AvePark. 

Iniciando o seu traçado de forma perpendicular à EN101, a via de acesso ao AvePark desenvolve-

se através de um pequeno trainel descendente de 0.5% de inclinação, de forma a facilitar a 

concordância com a rotunda a construir na ligação com a EN101, no entanto pela orogenia do 

terreno nas imediações deste ponto, rapidamente a rasante passa para um trainel ascendente de 

7% de inclinação por forma a conseguir ultrapassar o primeiro ponto alto do traçado. 

A implantação da via de acesso ao AvePark nestes primeiros 500 m, origina o corte da ligação à 

EN101 pela Rua de Castelães, pelo que, para possibilitar a continuidade desta rua, foi prevista a 

construção de um caminho paralelo (CP1) que fará a ligação à Rua da Aguardilha, restabelecendo 

desta forma a ligação com a restante malha urbana. 

Ao km 0+511,88 a via de acesso ao AvePark intersecta a primeira via rodoviária, a Rua do 

Isqueiro. O restabelecimento desta via será conseguido através da construção de uma passagem 

superior (PS1) com 60 metros de extensão, dividida em dois vãos de 15 m e um vão central de 

30 m. 

Próximo deste ponto é ainda cortado um caminho de acesso a propriedades rurais e urbanas, 

prevendo-se o seu restabelecimento através da construção de um caminho paralelo (CP2) a partir 

do caminho paralelo 1 (CP1). 

Ultrapassado este primeiro ponto alto, a via de acesso ao AvePark desenvolve-se em trainel 

descendente até cerca do km 0+580, onde encontra uma pequena linha de água. A partir deste 

ponto a via retoma o trainel ascendente, com uma altura média de aterro de cerca de 2 metros 

acima da linha de água por forma a conferir alguma segurança a uma possível inundação da 

plataforma da via. 

Ao km 1+175.26 a via de acesso ao AvePark volta a intersectar a rede viária existente, 

intersectando aqui a Rua de Além, a Rua da Bouça Nova, a Rua do Paço e a Rua Padre António 

Matos. Dada a confluência de arruamentos a este ponto e sendo este um ponto de distribuição 
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para a malha urbana, optou-se pela construção de uma intersecção giratória (Rotunda 2) que 

permita uma correta articulação entre todos os arruamentos. 

Após a rotunda, a via de acesso ao AvePark permanece em trainel ascendente, quase sempre em 

aterro, até ao ponto mais alto do traçado (km 2+835.97), intersectando neste troço a Rua da 

Venda Nova (km 1+664), a Rua Dom Rodrigo (km 1+887.90) e um arruamento rural (km 2+544). 

Dada a proximidade entre estes arruamentos e analisada a importância dos mesmos, optou-se 

por efetuar o corte Rua da Venda Nova e da Rua Dom Rodrigo, restabelecendo estas ruas através 

da construção de “Cul-de-sac” (CP3 e CP4) no lado direito da plataforma da via de acesso ao 

AvePark para permitir a inversão de macha dos veículos e ainda a construção de uma passagem 

pedonal inferior junto à Rua Dom Rodrigo, através de uma estrutura enterrada em betão armado 

de forma a possibilitar a transposição pedonal da via de acesso ao AvePark sem perigo para os 

peões. 

De forma a mitigar os constrangimentos causados pelo corte Rua da Venda Nova e da Rua Dom 

Rodrigo estabeleceu-se ainda a conversão do arruamento rural (km 2+544) num arruamento que 

permite a articulação entre os dois lados da via de acesso ao AvePark, materializando-se no 

restabelecimento 6 (RES 6). A transposição da via de acesso ao AvePark será conseguida 

através da construção de uma passagem inferior (PI1) ao km 2+566.452 com recurso a uma “box-

culvert” com cerca de 20 m de extensão e 7 m de largura.  

Percorridos cerca de 205 m, na chegada ao km 2+771.83, junto ao ponto mais alto do traçado, é 

intersectada a EM 583-3, uma estrada de relevância que será restabelecida com recurso a uma 

passagem superior (PS2) com um vão de 16.33 m. Para além de garantir o restabelecimento da 

estrada municipal, de forma a minimizar os impactos visuais causados nas construções vizinhas 

pelo corte no terreno neste ponto do traçado da via de acesso ao AvePark, preconizou-se ainda 

um aumento da largura do tabuleiro para o lado esquerdo em cerca de 18 m, tornando assim esta 

área utilizável. 

Entre os km 2+650 e o km 2+825, para dar cumprimento aos normativos de traçado e 

minimizarmos ao mesmo tempo os impactos nas construções existente nas imediações da via de 

acesso ao AvePark, verificou-se a necessidade de preconizarmos um desnível considerável entre 

a plataforma da via e as construções. Atendendo à impossibilidade de projetarmos talude neste 

troço, o desnível será conseguido através da execução de uma contenção periférica à plataforma 

da via de acesso ao AvePark.  

Após o km 2+835.97, ponto mais alto da via de acesso ao AvePark, a via desenvolve-se em 

trainel descendente com uma inclinação máxima de 7% até intersectar a EM583. Para possibilitar 

a ligação com a EM583, respeitando simultaneamente as normas de traçado, este troço da via é 
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efetuado essencialmente em escavação, intersectando e cortando alguns caminhos, 

nomeadamente, ao km 2+856 a Rua da Igreja, que pela sua reduzida importância, será cortada 

sem necessidade de restabelecimento; um caminho rural ao km 3+225, restabelecido através do 

caminho paralelo 5 (CP5); e um outro caminho rural cerca do km 3+650 restabelecido através do 

caminho paralelo 6 (CP6). 

Na intersecção com a EM583 ao km 3+883.19, por se considerar de extrema importância a 

articulação entre estas duas estradas, foi preconizada a construção de uma intersecção giratória 

(Rotunda 3), com uma configuração ovalizada para um melhor funcionamento desta. 

Na sequência da rotunda, a via continua em trainel descendente em plataforma de aterro até à 

chegada ao Rio Ave, intersectando ao km 4+245.80 a Rua Rio Ave e a ao km 4+496.55 a Rua 25 

de Abril. Considerando-se importante o restabelecimento destas duas ruas para a população, será 

construído o caminho paralelo 7 (CP7) que fará a articulação entre estas duas ruas no lado 

esquerdo da via de acesso ao AvePark, e o caminho paralelo 8 (CP8) e caminho paralelo 9 (CP9) 

que fará a articulação entre estas duas ruas no lado direito da via de acesso ao AvePark. 

Para a transposição do Rio Ave ao km 4+867 será executada uma Ponte em betão armado (PO1) 

com elementos pré-fabricados, de forma a minimizar ao máximo os impactos no Rio Ave. Esta 

ponte, com uma extensão de 266 metros será dividida em 7 vãos, sendo 2 vãos de 30 metros e 5 

vãos de 41.20 metros, apresentando-se com os encontros fora do leito de cheia e os pilares fora 

do leito do Rio Ave. 

Importa referir que o posicionamento da ponte sobre o Rio Ave, bem como todo o traçado 

subsequente entre os km 5+350 ao km 5+800, resultam das restrições verificadas ao nível dos 

perímetros de proteção à captação existente nas proximidades da nova ponte sobre o Rio Ave, à 

densa malha urbana existente e a topografia do terreno. 

Tendo em conta as referidas restrições, após a passagem da ponte sobre o Rio Ave, a via de 

acesso ao AvePark apresenta-se em trainel ascendente com uma inclinação de 6% de forma a 

conseguir ultrapassar um novo ponto alto do traçado ao km 5+349,05, encontrando-se em 

plataforma de aterro até cerca do km 5+225 e em escavação até cerca do km 5+600. 

Atendendo à proximidade da via de acesso de acesso ao AvePark com construções existentes 

neste troço, de forma ser minimizada a intrusão nessas construções/propriedades, preconizou-se 

a construção de uma contenção periférica à plataforma entre os km 5+345 ao km 5+553. 

Esta contenção periférica permite ainda o restabelecimento dos cortes efetuados à Rua do 

Barqueiro ao km 5+370.03 através da construção de uma passagem superior (PS3) com um vão 

de cerca de 16.30m e à Rua Rabelo ao km 5+466.09 através da construção de uma passagem 

superior (PS4) com um vão de cerca de 16.00m. 
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Ultrapassado este troço, a via de acesso ao AvePark transita para trainel descendente de forma a 

aproximar a rasante da via à da Rua da Torre ao km 5+757, reduzindo assim a projeção de talude 

para as propriedades/construções marginais à via bem como a barreira visual para as 

construções. Neste troço entre os km 5+680 e o km 5+753, dada a impossibilidade de projetar 

talude de aterro pela proximidade da via com uma construção, será executado um muro de 

contenção em betão armado. 

Tal como acima referido, ao km 5+757 a via de acesso ao AvePark intersecta a Rua da Torre, 

tendo sido estabelecido o corte desta rua. Este corte foi restabelecido através da construção de 

um restabelecimento (RES 12) que permite o acesso à via de acesso ao AvePark através de uma 

via de aceleração do tipo paralelo em mão no sentido crescente da via; da construção de um 

caminho paralelo (CP11) que restabelece o acesso da Rua da Torre à Rua Rabelo; e a construção 

de um “Cul-de-sac” (CP12) para permitir a inversão de macha na Rua da Torre. Ainda neste 

ponto, de forma a possibilitar a transposição pedonal da via de acesso ao AvePark sem perigo 

para os peões, preconizou-se a construção de uma passagem pedonal inferior através de uma 

estrutura enterrada em betão armado. 

Ultrapassado este ponto, a via de acesso ao AvePark apresenta-se em escavação num trainel 

descendente com 2,5% de inclinação de forma a possibilitar a intersecção com a EN310, 

intersectando neste troço a Rua da Vinha ao km 6+040. Por se considerar que a Rua da Vinha 

tem uma reduzida importância no trânsito local, sendo utilizada essencialmente pelos moradores, 

estabeleceu-se o corte desta rua e o seu restabelecimento através da construção de dois “Cul-de-

sac” (CP13 e CP14) para possibilita a inversão de marcha no encontro desta rua com a via de 

acesso ao AvePark. 

Na chegada ao km 6+158.37 a via de acesso ao AvePark intersecta a EN310, uma estrada de 

extrema relevância na região, requerendo por isso a construção de uma intersecção que permita a 

articulação entre estas duas vias rodoviárias, preconiza-se para o efeito a construção de uma 

intersecção giratória (Rotunda 4). 

Após a Rotunda 4, a via de acesso ao AvePark encontra o Rio de Agrela ao km 6+193.52, 

preconizando-se para a sua transposição, a construção de uma Ponte com elementos pré-

fabricados em betão armado (PO2), de forma a minimizarmos ao máximo os impactos na linha de 

água. Esta ponte terá um vão único de 24 metros e terá os seus encontros fora do leito do Rio. 

Após a transposição do Rio de Agrela, a rasante da via apresenta-se em trainel ascendente até ao 

último ponto alto da via ao km 6+840.43, encontrando-se em plataforma de aterro até ao 

km 6+635, ponto onde intersecta a Rua da Gandra, resultando no corte da mesma. 

O restabelecimento da Rua da Gandra será efetuado através da construção de um caminho 
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paralelo (CP15) que fará a ligação com a Rua Vilar de Moinhos, restabelecendo desta forma a 

ligação com a restante malha urbana. 

Após o km 6+635 a via de acesso ao AvePark apresenta-se essencialmente em situação de 

escavação, transitando gradualmente para um trainel descendente de forma a possibilitar a 

intersecção com a Av. dos Combatentes do Ultramar ao km 6+980.95, chegando assim ao término 

da via de acesso ao AvePark onde intersecta a rotunda existente que permitirá o acesso ao 

Parque de Ciência e Tecnologia AvePark e à vila de Caldas das Taipas. 

Consta do ANEXO II - VOLUME II ANEXOS, os seguintes elementos gráficos relativos ao Projeto de 

Execução: 

a) Fotoplano 

b) Planta e Perfil Longitudinal 

c) Planta e Perfil Longitudinal – Obras de Arte 

 

 

8.3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO TRAÇADO 

As características geométricas do traçado em planta e em perfil longitudinal do traçado da via de 

acesso ao AvePark foi desenvolvido segundo as normas de traçado da IP e tendo por base uma 

velocidade base de 60km/h, com características geométricas compatíveis com as velocidades 

base do troço em que estão inseridas. Assim, para os traçados em planta e perfil longitudinal 

desta via foram conseguidos os seguintes valores limite: 

• Raio mínimo em planta (m) ........................................................130 

• Parâmetro mínimo das curvas de transição (m) .........................96 

• Inclinação máxima da rasante (%) ..............................................7.00 

• Parâmetro mínimo das concordâncias côncavas (m) .................1 200 

• Parâmetro mínimo das concordâncias convexas (m) .................2 000 

 

8.3.1. Perfil Transversal 

O perfil transversal tipo adotado para a via de acesso ao AvePark vai de encontro ao pretendido 

pelo Dono-de-Obra, cumprindo com os requisitos da IP no que à dimensão das vias e bermas diz 
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respeito, prevendo-se uma via de tráfego em cada sentido e terá as seguintes características, 

conforme a Figura 4. 

• uma faixa com duas vias de circulação automóvel de 3.50 m e inclinação transversal em 

alinhamento reto de 2.5% cada; 

• bermas direitas de 0.5 m de largura com inclinação transversal e estrutura de pavimento 

idêntica à faixa de rodagem adjacente; 

• jardim com 1.5 m de largura; 

• ciclovia com 2.50 m de largura e inclinação transversal de 2.0% para o interior da 

plataforma; 

• passeio com 2,25 m de largura e inclinação transversal de 2.0% para o interior da 

plataforma; 

• valeta com cerca de 1.20 m de largura. 

A plataforma terá assim 15.45 m de largura. 

 

Figura 12 - Perfil transversal tipo 
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Nas curvas foram introduzidas sobrelevações de acordo com as normas da IP, S.A., indicados no 

quadro abaixo indicado. O disfarce da sobrelevação foi efetuado nas curvas de transição, tendo 

como eixo de rotação o eixo da faixa de rodagem.  

Quadro 4 - Sobrelevação em curva 

ESTRADAS DE FAIXA ÚNICA, COM DOIS SENTIDOS 

Raio (m) Sobrelevação (%) 

< 525 
525 
600 
700 
850 
1000 
1200 
1400 
1600 

1900 ≤ R <2500 
≥ 2500 

7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
- 

 

Em situações de escavação adotar-se-á uma valeta em betão com 1.20 m de largura e 0.20 m de 

profundidade. 

Em situações de aterro a transição entre a plataforma e o talude será feita através de uma 

concordância convexa. 

 

8.3.2. Planta 
Em planta, a via em estudo apresenta uma extensão total de 6 980.95 m, aos quais deveremos 

adicionar os 113.10 m da Rotunda 02, 135.32 m da Rotunda 03, 113.10 m da Rotunda 04 e 

40.79 m do ramo de ligação. A via de acesso ao AvePark presenta aproximadamente 2 762,38 m 

em alinhamentos retos ou seja cerca de 39.57% da extensão total da via. As curvas circulares são 

em número de 13 e apresentam valores compreendidos entre 130 m e 2250 m, associadas às 

quais se consideram curvas de transição com parâmetros a variar entre 96 m e 500 m. 

 

8.3.3. Perfil Longitudinal 
A rasante é constituída por 19 trainéis, dos quais 9 são descendentes e 10 ascendentes, com 

inclinações que variam para os descendentes entre 2% e 7.00% e entre 0.50% e 7.00% para os 
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ascendentes. O perfil longitudinal apresenta 6 curvas convexas e 11 curvas côncavas, sendo os 

valores mínimos de 2 000 m para as curvas convexas e 1 200 m para as curvas côncavas. 

 

 

8.4. DRENAGEM 

O projeto de drenagem tem por objetivo definir e efetuar o dimensionamento das infraestruturas 

que permitirão a recolha, condução e descarga das águas pluviais, que se prevê que venha a ser 

necessário coletar e encaminhar na área de implantação do traçado e nas zonas adjacentes, por 

forma a garantir a preservação de plataformas, estruturas de pavimentos e a segurança dos 

utilizadores, aquando da ocorrência de precipitação. 

Neste sentido, o estudo dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal a implementar foi 

efetuado, adotando-se as soluções consideradas mais eficazes, não descurando os aspetos 

económicos e salvaguardando as questões ambientais. 

Aquando do arranque da construção, deverá ser confirmada a viabilidade de todas as ligações e 

descargas previstas. 

Qualquer incompatibilidade que eventualmente seja encontrada, deverá ser apresentada de 

imediato para ser analisada, por forma a se tentar identificar e avaliar em tempo útil alternativas 

que não ponham em risco o normal decorrer dos trabalhos. 

Procurou-se seguir, sempre que aplicável, a legislação em vigor, assim como as normas nacionais 

e internacionais correntemente aceites, as Normas da IP, as Especificações Técnicas do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil e outras normas e critérios estabelecidos em bibliografia 

da especialidade. 

Consta do ANEXO III - VOLUME II ANEXOS, os seguintes elementos gráficos e descritivos relativos 

ao Projeto Drenagem e avaliação de impactes: 

a) Bacias Hidrográficas; 

b) Planta de Implantação; 

c) Planta e Perfil Longitudinal – Obras de Arte; 

d) Drenagem Transversal – Verificação do funcionamento hidráulico; 

e) Pormenorização do Sistema de Tratamento 1; 

f) Pormenorização do Sistema de Tratamento 2; 

g) Modelação de avaliação de impactes – Modelo Driver & Tasker 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 51 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

8.4.1. Definição de Bacias Hidrográfica 

Para a determinação da área das bacias hidrográficas que confluem para a zona em estudo foi 

necessário recorrer a cartografia à escala 1/25000. 

Consta do ANEXO III.A - VOLUME II ANEXOS, a delimitação das bacias hidrográficas, apresentando-

se seguidamente Caracterização das bacias hidrográficas recetoras por restabelecimento (PH). 

Quadro 5 - Caracterização das bacias hidrográficas recetoras por restabelecimento (PH) 

PH Localização Bacia 
Área da 
bacia 
(km2) 

Declive da 
linha de 

água 

Comprimento da 
Linha de Água 
Principal (km) 

ΔH 
(m) 

PH 0.1 0+120,41 B 0.1 0,1353 0,13 0,445 56,4 

PH 0.1 (R. de 
Castelães) 

- B 0.1 0,1404 0,12 0,469 56,9 

PH CP1-0.1 - B CP1-0.1 4,6849 0,06 3,992 233,2 

PH 0.2 0+724,38 B 0.2 0,1879 0,1 0,852 88,5 

PH 0.3 0+845,69 B 0.3 3,8627 0,06 3,609 229 

PH 1.1 1+183,55 B 1.1 0,7335 0,07 1,427 94,5 

PH RES3-0.1 - B RES3-0.1 0,1437 0,04 0,991 37,1 

PH RES3-0.2 - B RES3-0.2 2,8551 0,07 3,295 224,9 

PH CICLO-0.1 - B CICLO-0.1 0,2865 0,09 0,939 79,8 

PH 2.1 2+363,74 B 2.1 1,222 0,11 1,703 188,5 

PH RES6-0.1 - RES6-0.1 1,212 0,11 1,544 174,1 

PH 2.2 2+609,60 B 2.2 1,1865 0,11 1,455 167,3 

PH 2.3 2+892,28 B 2.3 0,0602 0,17 0,437 76,2 

PH ROT3-0.1 - B ROT3-0.1 0,194 0,13 1,054 137,2 

PH ROT3-0.2 - B ROT3-0.2 0,0679 0,11 0,513 55,3 

PH 4.1 4+116,45 B 4.1 0,2914 0,11 1,411 152,2 

PH CP8-0.1 - B CP8-0.1 0,3665 0,10 1,560 157,7 

PH 4.2 4+504,70 B 4.2 0,3491 0,12 1,017 120,0 

PH CP9-0.1 - B CP9-0.1 0,7596 0,10 1,758 167,1 

PH 5.1 5+630,00 B 5.1 0,0578 0,06 0,354 22,7 

PH CP11-0.1 - B CP11-0.1 0,1300 0,05 0,661 32,8 

PH CP8-0.2 - B CP8-0.2 0,0218 0,03 0,476 15,5 

 

8.4.2. Drenagem Transversal 

Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal estão dimensionados 

para uma cheia centenária e os órgãos da drenagem longitudinal para uma cheia com período de 

retorno de 10 anos. Deste modo, e durante a maior parte da vida útil do sistema de drenagem, os 
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caudais afluentes serão muito inferiores aos de dimensionamento, tratando-se de caudais nulos 

na maior parte do tempo.  

Este aspeto quando combinado com objetivos de segurança, economia e funcionalidade, 

determina os critérios gerais de conceção e dimensionamento da rede de drenagem. Dos critérios 

gerais adotados, salientamos:  

• Na generalidade, as linhas de água afetadas pela secção corrente da via de acesso ao 

AvePark são restabelecidas através de passagens hidráulicas de secção circular, sendo os 

diâmetros considerados de 0.50, 0.80, 1.00, 1.20, 1.30, 1.50, 1.70 e 2.00 metros, com 

secções simples e duplas. Em casos pontuais, o restabelecimento das linhas de água será 

efetuado com recurso a aquedutos retangulares com secções variáveis.  

• Atendendo a fenómenos de assoreamento evitou-se, projetar os órgãos de drenagem com 

inclinações inferiores a 0.5 %, uma vez que inclinações muito reduzidas favorecem o 

aparecimento daquele fenómeno diminuindo a capacidade de auto-limpeza dos órgãos de 

drenagem.  

• Por segurança, face a fenómenos de entupimento ou obstrução, os órgãos de drenagem 

que servem zonas mais delicadas (zonas que causem perigo em caso de deficiente 

drenagem) encontram-se sobredimensionados;  

• O sistema de drenagem conduz, sempre que possível, superficialmente a água 

intercetada;  

• Em todas as passagens hidráulicas e com o objetivo de evitar a ocorrência de fenómenos 

de erosão foi sempre colocado um tapete de enrocamento à saída, dimensionado com 

pedra de diâmetro adequado à velocidade e numa extensão que garanta a estabilização 

do escoamento;  

• Nas situações em que a base do aterro interfere com linhas de água existentes, está 

prevista a condução dessas linhas de água através de valas dimensionadas para os 

caudais de cálculo, tendo em vista não só a continuidade das linhas de água, mas também 

a manutenção do escoamento à superfície, evitando assim a sua artificialização com a 

condução em coletor. 

 

As inclinações adotadas foram, função do caudal, bem como da velocidade de saída, de modo 

que esta se situasse entre 0,5 e 4,5 m/s e ainda que a altura da água a montante não 

ultrapassasse 1,35 do diâmetro do aqueduto.  
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Nos casos com inclinação acima dos valores atrás referidos, será prevista, à saída, uma bacia de 

dissipação ou a criação de degraus que dissipem a velocidade de chegada à linha de água.  

A metodologia utilizada foi a aconselhada pelo US Bureau of Public Roads para verificação do 

funcionamento hidráulico dos aquedutos para o caudal de cálculo. 

 

8.4.2.1. Órgãos Drenagem Transversal 

Os diversos tipos de órgãos de drenagem transversal considerados foram os seguintes:  

• Aquedutos retangulares com secções variáveis.  

• Aquedutos circulares com secções de 0.50 m, 0.80 m, 1.00 m, 1.20 m, 1.30 m, 1.50 m, 

1.70 m e 2.00 m.  

• Bocas de entrada.  

• Bocas de saída.  

• Valas de regularização de linhas de água.  

• Dissipadores de energia à entrada e à saída das Passagens Hidráulicas.  

Todos os órgãos de drenagem devem obedecer, quer na sua constituição quer na execução, ao 

que vir a ser estipulado no Caderno de Encargos e ter as geometrias e características definidas 

nos desenhos de pormenor.  

 

8.4.2.2. Caudais de Funcionamento 

Tendo em consideração as bacias consideradas e os parâmetros de cálculo de dimensionamento 

– precipitação, tempo de concentração, períodos de retorno, coeficiente de escoamento e caudais 

de ponta de cheia (detalhadamente demonstrados do Projeto de Execução no Projeto de 

Drenagem), apresenta-se no ANEXO III.D - VOLUME II ANEXOS, a verificação do funcionamento do 

esquema hidráulico, referente aos Sistema de Drenagem Transversal.  

 

8.4.2.3. Obras de Drenagem Transversal 

8.4.2.3.1. Implantação e Características das Passagens Hidráulicas 

As passagens hidráulicas foram posicionadas tanto quanto possível no talvegue natural da linha 

de água, por forma a alterar minimamente as condições de escoamento quer à entrada quer à 

saída daqueles, com exceção das zonas declivosas. 
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8.4.2.3.2. Construção de Coxins e Assentamento das PH’s 

A colocação dos tubos deverá ser iniciada de jusante para montante, havendo justaposição nos 

topos. A sua ligação será feita com argamassa de traço de 600 Kg de cimento para 1,0 m3 de 

areia; para garantir a estanquicidade, as juntas serão vedadas com corda embebida na 

argamassa. 

O enchimento das valas deverá ser feito por camadas de 15 a 20 cm de espessura, com a 

adequada compactação de ambos os lados do tubo; essas operações deverão executar-se até 

garantir o recobrimento mínimo de 30 cm acima da sua geratriz superior. 

Quando sejam de esperar assentamentos do terreno de fundação sob o peso do aterro, deverá 

conferir-se ao aqueduto uma contraflecha que evite a sua eventual concavidade, do que 

resultariam manifestos inconvenientes. 

Deverá por isso, nessas situações, determinar-se o valor da referida contraflecha em função das 

características e espessura da camada de solos compressíveis, da altura do aterro sobre o 

aqueduto e da inclinação deste. 

Não será no entanto de admitir que após a execução do aterro, a contraflecha não tenha sido 

eliminada por ter sido prevista em excesso. 

 

8.4.2.3.3. Bocas de Entrada e Saída normalizadas 

Os aquedutos tubulares serão dotados de bocas de entrada e saída em betão C30/37 (XC4). 

Os muros de ala e de testa serão ligeiramente armados com malha de aço A500NR. 

As bocas de entrada e saída em aterro são objeto de apresentação nos desenhos relativos ao 

dimensionamento geral e pormenores de betão. 

Os muros de ala terão dimensões apropriadas ao viés da passagem hidráulica conforme se indica 

nas peças desenhadas. 

 

8.4.2.3.4. Órgãos de Dissipação de Energia 

Procurou-se que a velocidade de saída em todas as passagens hidráulicas fosse inferior ou igual 

a 4,5 m/s. 

No entanto, para precaver a erosão que inevitavelmente aí acontece foi prevista, em geral, uma 

bacia de dissipação em enrocamento com a função de proteger os taludes e de dissipar energia. 
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As dimensões do enrocamento e a extensão longitudinal da proteção depende em cada caso, da 

velocidade da água à saída da PH, tal como definido no Manual de Drenagem do IP, SA. e 

indicado no Quadro Geral das Passagens Hidráulicas. 

Os "blocos" devem ser duros, densos, resistentes à ação do tempo e colocados sobre uma 

camada de brita que faz a transição com o leito a proteger, devendo ficar garantida a não erosão 

dos materiais finos deste. 

 

8.4.2.3.5. Regularização e Desvio de Linhas de Água 

Em situações de enviesamento das Passagens Hidráulicas houve necessidade de prever valas de 

regularização com recurso a enrocamento. 

 

8.4.3. Drenagem Longitudinal 

8.4.3.1. Trechos em Escavação 

8.4.3.1.1. Drenagem da Água Superficial 

Nas zonas em escavação, quando o arruamento não é delimitado por lancil, a recolha e condução 

de águas escorridas da plataforma, do talude de escavação e das áreas adjacentes ao talude de 

escavação, será efetuada utilizando uma valeta reduzida em betão, com 1.20 m de largura 

superficial, com pendente do lado da berma 1:3 (V:H) e apresentando o outro lado inclinação 1:1.  

As valetas de plataforma utilizadas serão do tipo valeta reduzida de forma a evitar a execução de 

ainda maiores terraplenagens do que as previstas. 

Nestas zonas, quando o arruamento é delimitado por lancil, as águas escorridas do talude de 

escavação e das áreas adjacentes ao talude de escavação serão recolhidas e conduzidas através 

de valetas em meia cana de betão, com diâmetro 0,40 m, executadas no fundo do talude, e as 

águas escorridas da plataforma, serão recolhidas através de sumidouros e conduzidas para os 

coletores de águas pluviais a executar sob o passeio.  

As águas escorridas dos terrenos vizinhos para os taludes de escavação serão desviadas por 

valas de crista, de modo a não sobrecarregar, na medida do possível, o sistema de drenagem da 

plataforma. As valas de crista serão em manilhas de betão com diâmetro 0,40 mm.  

Nos taludes de grande extensão (H > 7.00 m), em que se encontram previstas banquetas, será 

preconizada a instalação de valetas que possibilitarão a drenagem destas banquetas e recolherão 

as águas provenientes do talude contíguo. As valetas de banqueta serão executadas em meia 

cana de betão com diâmetro 0,30 m. 
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A evacuação das águas conduzidas nas valetas será, em regra, feita no final das escavações, nos 

terrenos adjacentes, efetuando-se o respetivo prolongamento até onde for necessário por forma a 

evitar o ravinamento de taludes. No final terão ou não dissipador de energia conforme velocidade 

ou altura da água.  

Os coletores de evacuação lateral associados aos drenos e coletores sob as valetas serão em PP 

Corrugado, com um diâmetro indicado nas peças desenhadas do projeto, com inclinação mínima 

de 1%, garantindo em todas as situações o escoamento necessário. 

As águas da valeta de plataforma serão recolhidas por caixas de visita com tampa em grelha e 

para condução dessas águas e das águas recolhidas dos drenos previu-se a colocação de 

coletores em PP Corrugado da Classe SN8. 

Por facilidade de limpeza, o diâmetro mínimo considerado para os coletores foi 400 mm. 

Os ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita serão em PP Corrugado da classe SN8, 

200 mm, enquanto que os ramais de ligação dos écrans drenantes às caixas de visita serão em 

PVC Corrugado, 100 mm. 

Na continuidade de valetas sob serventias serão colocados, coletores em manilhas de betão com 

300 mm ou valetas e lajes em betão armado. 

 

8.4.3.2. Drenagem Interna 

De modo a garantir a drenagem interna dos pavimentos, sob as valetas de plataforma triangulares 

previu-se a colocação de um dreno de interceção longitudinal em PE, da classe de rigidez SN4, 

com dupla parede, semi perfurado e com 200 mm. A geratriz superior do dreno ficará situada, 

no mínimo, 0,40 m abaixo do ponto de contacto do leito de pavimento com a vala drenante. 

Nas zonas em escavação, em que a delimitação dos arruamentos é feita com recurso a lancis, 

previu-se a colocação de écrans drenantes tipo “Stabidrain 40” ou equivalente. 

O écran drenante trata-se de um geocomposto de drenagem, composto por um geoespaçador 

completamente envolvido por um geotêxtil. O geocomposto compreenderá o seu próprio coletor 

integrado (caleira impermeável, com 0.10 m de altura) e a sua função é a de recolher as 

ressurgências e as infiltrações de água através dos revestimentos, mas igualmente de opor-se às 

migrações de água graças à sua alma impermeável. 

Nas zonas de transição entre escavação e aterro previu-se a colocação de um dreno transversal, 

constituído por brita envolvida em geotêxtil. 
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8.4.3.3. Trechos em Escavação 

Nos trechos em aterro, com altura superior a 3 m, de modo a proteger os taludes de aterro da 

erosão provocada pelas águas escorridas da plataforma, a recolha dessas águas será feita com 

recurso a uma valeta de bordadura constituída por meia cana de betão com diâmetro interno de 

0,300 m, colocada no limite da berma. 

As águas assim recolhidas serão conduzidas para descidas de água pelo talude, com 

espaçamento variável, em função da inclinação da rasante. 

As descidas de água serão em betão com secção semi-circular, com diâmetro interno de 0.40 m. 

A estas descidas estarão associados dissipadores de energia em enrocamento ou betão. 

Nas situações em que é previsível que as águas dos terrenos contíguos venham a escorrer no 

sentido da base dos taludes de aterro, estas serão intercetadas por valas de pé de talude. 

Estas valas terão secção trapezoidal, profundidade mínima de 0,30 m e taludes inclinados 1:1.5 e 

correrão afastadas no mínimo de 1.00 m da base dos taludes.  

Deverão ser executadas com uma inclinação mínima de 0.5% que garanta o efetivo escoamento 

das águas, não devendo ter pontos baixos em caso algum. 

Serão revestidas com enrocamento, sendo que, em função do caudal a transportar e da inclinação 

do terreno o enrocamento poderá ser argamassado. 

Caso particular das valas de pé de talude são algumas valas de desvio de linhas de água, que 

serão compostas por enrocamento ligeiro sobre geotêxtil. 

Nos caminhos paralelos e restabelecimentos, as águas da plataforma serão recolhidas através de 

meia-cana revestida em betão, com diâmetro de 0,40m e conduzidas até caixas de recolha de 

valetas de plataforma para posterior recolha e descarga. 

Sempre que o terreno onde elas estão implantadas tenha pendente acentuada deverão colocar-se 

caixas de dissipação, de forma a assegurar a deposição de detritos e sobretudo a reduzir a 

velocidade da água. 

 

8.4.3.4. Dissipadores de Energia 

Nas saídas dos coletores de evacuação lateral, e nas descidas de talude, considera-se um 

dissipador de energia em enrocamento, conforme pormenorizado nas peças desenhadas. No caso 

de haver vala de pé de talude, o comprimento da caixa do dissipador deverá ser aumentado de 

modo a abranger a vala. 
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8.4.4. Sistemas de Tratamento de Águas de Escorrência 

A deterioração da qualidade do meio hídrico e a afetação de ecossistemas pela influência de 

estradas deve-se ao transporte da poluição acumulada no pavimento pelas águas pluviais, 

designando-se como águas de escorrência de estradas (AEE). 

No pavimento e nas faixas adjacentes acumulam-se poluentes a partir da libertação dos próprios 

materiais da estrada (incluindo o asfalto e as guardas de segurança), da erosão de taludes 

envolventes, do tráfego rodoviário (incluindo desgaste de pneus e travões, perdas de óleos e 

combustíveis, deterioração da pintura, emissão de gases e sua posterior deposição e libertação 

de resíduos pelos utentes), e das próprias operações de conservação das vias. Entre os poluentes 

mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, cádmio, 

crómio), hidrocarbonetos, partículas (sólidos suspensos totais), óleos e gorduras. Os níveis de 

poluição eventualmente críticos são pontuais, pois ocorrem nas primeiras chuvadas após um 

período seco mais ou menos longo (fenómeno conhecido como o efeito do primeiro fluxo - first 

flush). 

A caracterização das escorrências de estradas é apenas possível através da monitorização em 

diferentes locais e regiões, sendo estes resultados essenciais para o controlo desta fonte 

poluente, contribuindo para a obtenção de um bom estado ecológico nas massas de água, 

objectivo da Directiva-Quadro da Água (Lei da Água - Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março). 

As AEE podem provocar impactes nas águas superficiais e subterrâneas. Estes impactes podem 

traduzir-se tanto em ocorrências habituais – cargas poluentes acumuladas no pavimento devido à 

passagem do tráfego e comportamento dos utentes - como ocorrências pontuais ou 

extraordinárias, como são o caso de atividades de manutenção/reparação da via e taludes, ou 

derrames acidentais, geralmente na sequência de acidentes envolvendo o transporte de 

substâncias tóxicas ou perigosas. 

A poluição potencial das AEE no território português está intimamente ligada à distribuição da 

precipitação. A carga poluente acumulada nas estradas origina concentrações distintas de acordo 

com a precipitação. A precipitação em Portugal apresenta uma distribuição temporal específica, 

relativamente comum a outros países do sul da Europa, mas significativamente distinto do centro 

e norte da Europa. Grande parte do volume de precipitação concentra-se entre seis a oito meses 

do ano, verificando-se períodos de estiagem de alguns meses. 

SCANLON (1991) in JAMES (1999), constatou que a acumulação de metais pesados na 

superfície do solo e na vegetação é largamente influenciada pelo volume de tráfego. De acordo 

com SHEERRINGTOM (1998) in JAMES (1999), dificilmente uma estrada com menos de 15 000 
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veículos por dia pode causar danos, 15 000 a 30 000 veículos diários, causam alguma 

preocupação e as estradas que transportam mais de 30 000 podem causar impactes ambientais 

sérios. Contudo, em áreas vulneráveis, 15 000 veículos por dia, pode já constituir fonte assinalável 

de poluição. 

No estudo de tráfego da via projetada é referido que: 

“No ano de entrada ao serviço (2021), a via em estudo deverá apresentar, numa perspetiva 

otimista de crescimento do tráfego, uma procura média diária de (aproximadamente) 4411 

veíc./dia/2sent. Em 2031 a procura (média) ascende aos 5199. Numa perspetiva pessimista, a 

procura de tráfego prevista para 2021 é de 4176 veíc./dia/2sent. Em 2031 a procura (média) 

ascende aos 4739 veíc./dia/2sent. 

No longo prazo, a secção média da via em estudo regista um crescimento anual médio na 

perspetiva otimista de 1,2%, o que corresponde a uma carga média diária no ano horizonte de 

projeto (2041) de 5886 veíc./dia/2 sent.. Para a perspetiva pessimista estima-se um crescimento 

anual médio de 0,6%, o que corresponde a uma carga média diária em 2041 de 5034 

veíc./dia/2sent.” 

Face ao exposto, estima-se que o impacto das AEE seja mínimo dado o volume de tráfego 

calculado para a via. 

Não obstante, de modo a evitar a descarga das águas de escorrência da estrada para zonas 

sensíveis à poluição rodoviária (como é neste caso a zona de proteção alargada à captação de 

Prazins St.ª Eufémia), foi garantido, sempre que possível, um sistema separativo para as águas 

pluviais provenientes dos taludes e para as águas de escorrências da plataforma da via.  

Nestes troços, onde não é possível evitar a descarga das AEE e tratando-se de zonas sensíveis, 

devem estabelecer-se sistemas de tratamento, promovendo a diminuição da poluição para níveis 

aceitáveis antes da descarga, de modo a garantir a proteção sustentável do recurso Água.  

No presente traçado, são previstos dois pontos de tratamento de AEE: ST1 ao Km 5+630 e ST2 

ao Km 4+720 (respeitante ao troço de drenagem do tabuleiro da ponte sobre o Rio Ave) que 

sucintamente se descreve. 

Nos ANEXO III.E e ANEXO III.F - VOLUME II ANEXOS apresenta-se a pormenorização do Sistema de 

Tratamento 1 e a pormenorização do Sistema de Tratamento 2. 
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8.4.4.1. Critérios de Dimensionamento Hidráulico 

O dimensionamento dos sistemas de tratamento de AEE é feito de acordo com o previsto no 

projeto de drenagem. Em geral, tem-se em consideração os seguintes critérios de 

dimensionamento: 

a) Colectores da via rodoviária, valas laterais ou colector afluente ao sistema, vala de 

macrófitas, gradagem, by-pass - período de retorno (T) de 10 anos e um tempo de 

concentração (tc) de 10 minutos. 

b) Caixa de recepção de caudal, separador de hidrocarbonetos, vala relvada - T = 2 anos, 

tc = 10 minutos. 

c) No caso das águas de escorrência que afluem à tecnologia por bacias, considera-se 

drenagem separativa, sendo que o dimensionamento é feito admitindo uma altura de 

precipitação (mm) recolhida do pavimento, uma vez que em geral resulta da situação mais 

desfavorável comparativamente aos valores obtidos para um período de retorno de 2 anos. 

A gradagem e a descarga do efluente final são dimensionadas para um período de retorno de 2 

anos e tempo de concentração de 10 minutos. 

 

8.4.4.2. Descarga na Zona de Proteção Alargada – Sistema de Tratamento 1 

A seleção do local de implantação do sistema de tratamento teve em consideração a topografia da 

área afetada, a proximidade a zonas hídricas sensíveis, a drenagem longitudinal da via, a 

localização de passagens hidráulicas e as características geométricas do projeto que 

condicionaram os locais de implantação do sistema de tratamento. 

Neste sentido, foi definido o seguinte ponto de descarga das águas de escorrência do sublanço 

adjacente à ZPA da captação de Prazins St.ª Eufémia: 

Extensão do traçado Ponto de descarga Meio recetor Sistema de 
Tratamento

Km 5+349.05 a 5+636.62
Km 5+892.08 a 5+636.62  Km 5+630

Zona sensível 
(ZPA captação de Prazins 

St.ª Eufémia)1

ST1 
( Gradagem; SHC; 

Vala relvada)
 

1 A descarga do by-pass e do efluente final do sistema de tratamento é feita numa linha de água afluente do rio Ave (Rio de 

Agrela). 

 

Dada a quantidade de hidrocarbonetos usualmente transportados por via rodoviária, e face ao 

meio sensível de descarga, será previsto um separador de hidrocarbonetos, que fará a 

decantação mesmo em condições de precipitação intensa. 
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Face ao exposto, o sistema de tratamento proposto para a descarga em análise seguirá a 

seguinte linha líquida: 

• Gradagem /by-pass; 

• Separador de hidrocarbonetos. 

• Vala relvada. 

No que diz respeito ainda aos hidrocarbonetos, qualquer colisão entre veículos apresenta um 

potencial para causar problemas de poluição. Na prática, os efeitos são também condicionados 

pela eficiência dos serviços de apoio da concessionária e/ou bombeiros, bem como outras 

autoridades de Proteção Civil potencialmente envolvidas. Em todas as estradas existe o risco de 

ocorrência de um derrame acidental de alguma substância poluente que possa causar um impacte 

agudo, podendo ser severo mas geralmente de curta duração; caso haja infiltração até às águas 

subterrâneas então o impacte pode ser de longa duração e difícil, senão impossível, de remediar.  

No presente caso, dada a separação de drenagem da plataforma, não se prevê a infiltração de 

possíveis poluentes em caso de derrame.  

Entende-se ainda que, em função da probabilidade de ocorrência de derrames (número de 

camiões cisterna em circulação, sensibilidade do meio, condições da via de circulação) e a área 

da bacia, não será necessária a colocação de bacia de retenção de derrames acidentais uma vez 

que o próprio separador dada a sua dimensão terá capacidade de encaixe de derrames, devendo 

no entanto existir um plano de contingência em caso de ocorrência do mesmo, que ative os meios 

necessários para proteção à captação de água. 

A descarga na linha de água será feita através de vala relvada, que irá promover a remoção de 

poluentes que possam surgir pontualmente. 

 

• GRADAGEM 

A gradagem impede a sobrecarga de inertes prejudiciais à eficácia do sistema de tratamento. 

Deste modo, os sólidos mais grosseiros são, em geral, retidos numa grade em aço inox com 

espaçamento de 25 mm (grades médias), implantada na câmara de gradagem. Para o 

dimensionamento efetuado admitem-se os seguintes pressupostos: 

a) Qgradagem = 70 % Qafluente, para obter dimensões geométricas da câmara de grades 

compatíveis com o tipo de efluente em questão (águas de escorrência) e, 

consequentemente, evitar o sobredimensionamento da câmara, considerando ainda que a 

afluência de sólidos grosseiros ao sistema apresenta alguma irregularidade. 
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b) Velocidade de atravessamento máxima = 1.0 m/s 

c) Espaçamento entre barras = 25 mm 

d) Espessura de cada barra = 10 mm 

Paralelamente ao canal principal existe um canal de recurso, também equipado com grades de 

limpeza manual de espaçamento 60 mm que será utilizado em caso de colmatação do primeiro. 

O volume de água afluente ao sistema e superior à capacidade de encaixe da caixa de receção e 

sistema de gradagem será conduzido diretamente para a linha de água mais próxima através de 

um descarregador de tempestade, considerando-se que a carga mais significativa de poluentes 

aflui à bacia, nos primeiros minutos da chuvada intensa. 

Para o dimensionamento da grade e da câmara de gradagem consideram-se os seguintes dados 

de projeto: 

ST1 - Gradagem

Parâmetro Unidade
Caudal
Caudal de gradagem (70% Qafluente) m3/h 445
Caudal de gradagem (70% Qafluente) m3/s 0,124
Gradagem Manual
Número de câmaras de gradagem un 1
Largura m 0,70
Caudal de gradagem por canal m3/s 0,124
Grades
Espaçamento m 0,025
Espessura m 0,01
Critérios de dimensionamento
Velocidade na gradagem m/s 0,70
Área útil de atravessamento nas grades m2 0,177
Área de escoamento disponível a montante m2 0,247
Velocidade de aproximação m/s 0,50
Altura do líquido m 0,35
Coef. de rugosidade (K) 90
Raio Hidráulico m 0,18
Inclinação do canal m/m 0,0003
Inclinação do canal % 0,03
Barras
N.º de barras - 19,3
Nº. de espaços - 22,0
Ângulo º 70
Ângulo rad 1,22
Perda de Carga (Metcalf) m 0,02
Degrau m 0,10  
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• SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS 

Para o dimensionamento do separador de hidrocarbonetos teve-se em consideração os seguintes 

dados de projeto: 

• Caudal afluente (l/s) 

• Fator de segurança  

• Caudal de dimensionamento (l/s). 

ST1 - Separador de hidrocarbonetos
Parâmetro Unidade

Caudal afluente (2 anos) l/s 115

2,0

Caudal de dimensionamento l/s 231

Coeficiente de segurança

 

A eficiência do sistema biológico selecionado depende do grau de pré-tratamento das águas 

residuais afluentes, pelo que, face ao tipo de cargas poluentes que caracterizam estes efluentes 

foi previsto um separador de óleos e hidrocarbonetos com câmara de decantação para finos. 

O efluente afluirá ao separador que é equipado com um filtro coalescente (removível) e um 

obturador de segurança, onde serão separados e armazenados os óleos e hidrocarbonetos. O 

separador apresenta um sistema automático de aviso quando a sua capacidade de retenção de 

óleos e hidrocarbonetos está a chegar ao limite, através de um alarme sonoro. Quando a 

capacidade de retenção atinge o seu máximo o obturador de segurança impede o acesso das 

águas residuais contaminadas à descarga. 

Este mecanismo de segurança permite e conforme recomendação da DIA, que em caso de 

acidentes na plataforma, os produtos derramados e conduzidos pelo sistema semi-separativo até 

ao sistema de tratamento, fiquem retidos na bacia, pelo fecho automático do obturador.  
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Neste órgão e dependentemente da concentração e das características físico-químicas dos óleos/ 

hidrocarbonetos estes poluentes deverão atingir à saída residuais inferiores a 5 mg/l, 

correspondente aos separadores de hidrocarbonetos de Classe I. A descarga do efluente, será 

inserida em linha de água que conduzirá à diluição e diminuição desta concentração até aos 

limites admissíveis na captação. Entende-se também que o fator de segurança introduzido no 

dimensionamento do órgão, aumenta significativamente o tempo de retenção e 

consequentemente a sua eficácia, sendo expectável que se consiga atingir valores razoavelmente 

mais baixos do que os 5 mg/l na descarga. 

 

• VALA RELVADA 

Apresentam-se de seguida os dados de projeto e os cálculos efetuados para determinar e avaliar 

a estabilidade hidráulica duma vala relvada trapezoidal, seguindo os critérios de FHWA (1996b), 

admitindo os seguintes pressupostos: 

a) O caudal de projecto consiste no caudal afluente ao separador de hidrocarbonetos 

(órgão imediatamente a montante da vala relvada), com base em eventos associados a um 

período de retorno de 2 anos; 

b) O declive longitudinal da vala (S) é determinado a partir da topografia do local: S = 

Diferença de cotas / Comprimento da vala; 

c) A espécie de relva utilizada é a Cynodon dactylon (L.) Pers. 

d) Área de escoamento: A = Dmáx x (B + (Z x Dmáx)); 

e) Perímetro molhado: Pm = B + (2 x Dmáx) x (1 + Z2)1/2; 

f) Raio hidráulico: R = A / P; 

g) Caudal máximo: Qmáx = A x V. 

A estabilidade da vala é refletida na comparação dos parâmetros caudal máximo e caudal de 

projeto, ou seja, se Qmáx > Q, então a vala é estável. Caso contrário, poderá reduzir-se a altura de 

escoamento aumentando a largura da base da vala ou utilizando taludes laterais com inclinações 

mais suaves. A redução da altura de escoamento potencia a remoção de poluentes e deve ser 

favorecida. 

 

8.4.4.3. Descarga junto à Ponte sobre o Rio Ave – Sistema de Tratamento 2 

A seleção do local de implantação do sistema de tratamento teve em consideração a topografia da 

área afetada, a proximidade a zonas hídricas sensíveis, a drenagem longitudinal da via, a 
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localização de passagens hidráulicas e as características geométricas do projeto que 

condicionaram os locais de implantação do sistema de tratamento. 

Neste sentido, foi definido o seguinte ponto de descarga das águas de escorrência do sublanço 

junto à Zona Alargada do Perímetro de Proteção da Captação de Prazins St.ª Eufémia: 

Dada a quantidade de hidrocarbonetos usualmente transportados por via rodoviária, e face ao 

meio sensível de descarga, será previsto um separador de hidrocarbonetos, que fará a 

decantação mesmo em condições de precipitação intensa. 

Face ao exposto, o sistema de tratamento proposto para a descarga em análise seguirá a 

seguinte linha líquida: 

• Gradagem /by-pass; 

• Separador de hidrocarbonetos. 

No que diz respeito ainda aos hidrocarbonetos, qualquer colisão entre veículos apresenta um 

potencial para causar problemas de poluição. Na prática, os efeitos são também condicionados 

pela eficiência dos serviços de apoio da concessionária e/ou bombeiros, bem como outras 

autoridades de Proteção Civil potencialmente envolvidas. Em todas as estradas existe o risco de 

ocorrência de um derrame acidental de alguma substância poluente que possa causar um impacte 

agudo, podendo ser severo mas geralmente de curta duração; caso haja infiltração até às águas 

subterrâneas então o impacte pode ser de longa duração e difícil, senão impossível, de remediar.  

No presente caso, dada a separação de drenagem da plataforma, não se prevê a infiltração de 

possíveis poluentes em caso de derrame.  

Entende-se ainda que, em função da probabilidade de ocorrência de derrames (número de 

camiões cisterna em circulação, sensibilidade do meio, condições da via de circulação) e a área 

da bacia, não será necessária a colocação de bacia de retenção de derrames acidentais uma vez 

que o próprio separador dada a sua dimensão terá capacidade de encaixe de derrames, devendo 

no entanto existir um plano de contingência em caso de ocorrência do mesmo, que ative os meios 

necessários para proteção à captação de água. 

 

• GRADAGEM 

A gradagem impede a sobrecarga de inertes prejudiciais à eficácia do sistema de tratamento. 

Deste modo, os sólidos mais grosseiros são, em geral, retidos numa grade em aço inox com 

espaçamento de 25 mm (grades médias), implantada na câmara de gradagem. Para o 

dimensionamento efetuado admitem-se os seguintes pressupostos: 
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a) Qgradagem = 70 % Qafluente, para obter dimensões geométricas da câmara de grades 

compatíveis com o tipo de efluente em questão (águas de escorrência) e, 

consequentemente, evitar o sobredimensionamento da câmara, considerando ainda que a 

afluência de sólidos grosseiros ao sistema apresenta alguma irregularidade. 

b) Velocidade de atravessamento máxima = 1.0 m/s 

c) Espaçamento entre barras = 25 mm 

d) Espessura de cada barra = 10 mm 

Paralelamente ao canal principal existe um canal de recurso, também equipado com grades de 

limpeza manual de espaçamento 60 mm que será utilizado em caso de colmatação do primeiro. 

O volume de água afluente ao sistema e superior à capacidade de encaixe da caixa de receção e 

sistema de gradagem será conduzido diretamente para a linha de água mais próxima através de 

um descarregador de tempestade, considerando-se que a carga mais significativa de poluentes 

aflui à bacia, nos primeiros minutos da chuvada intensa. 

Para o dimensionamento da grade e da câmara de gradagem consideram-se os seguintes dados 

de projeto: 
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ST2 - Gradagem

Parâmetro Unidade
Caudal
Caudal de gradagem (70% Qafluente) m3/h 489
Caudal de gradagem (70% Qafluente) m3/s 0,136
Gradagem Manual
Número de câmaras de gradagem un 1
Largura m 0,70
Caudal de gradagem por canal m3/s 0,136
Grades
Espaçamento m 0,025
Espessura m 0,01
Critérios de dimensionamento
Velocidade na gradagem m/s 0,70
Área útil de atravessamento nas grades m2 0,194
Área de escoamento disponível a montante m2 0,272
Velocidade de aproximação m/s 0,50
Altura do líquido m 0,39
Coef. de rugosidade (K) 90
Raio Hidráulico m 0,18
Inclinação do canal m/m 0,0003
Inclinação do canal % 0,03
Barras
N.º de barras - 19,3
Nº. de espaços - 20,0
Ângulo º 70
Ângulo rad 1,22
Perda de Carga (Metcalf) m 0,02
Degrau m 0,10  

 

• SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS 

Para o dimensionamento do separador de hidrocarbonetos teve-se em consideração os seguintes 

dados de projeto: 

• Caudal afluente (l/s) 

• Fator de segurança  

• Caudal de dimensionamento (l/s). 

ST2 - Separador de hidrocarbonetos
Parâmetro Unidade

Caudal afluente (2 anos) l/s 127

2,0

Caudal de dimensionamento l/s 254

Coeficiente de segurança
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A eficiência do sistema biológico selecionado depende do grau de pré-tratamento das águas 

residuais afluentes, pelo que, face ao tipo de cargas poluentes que caracterizam estes efluentes 

foi previsto um separador de óleos e hidrocarbonetos com câmara de decantação para finos. 

O efluente afluirá ao separador que é equipado com um filtro coalescente (removível) e um 

obturador de segurança, onde serão separados e armazenados os óleos e hidrocarbonetos. O 

separador apresenta um sistema automático de aviso quando a sua capacidade de retenção de 

óleos e hidrocarbonetos está a chegar ao limite, através de um alarme sonoro. Quando a 

capacidade de retenção atinge o seu máximo o obturador de segurança impede o acesso das 

águas residuais contaminadas à descarga. 

Este mecanismo de segurança permite e conforme recomendação da DIA, que em caso de 

acidentes na plataforma, os produtos derramados e conduzidos pelo sistema semi-separativo até 

ao sistema de tratamento, fiquem retidos na bacia, pelo fecho automático do obturador.  

 

Neste órgão e dependentemente da concentração e das características físico-químicas dos óleos/ 

hidrocarbonetos estes poluentes deverão atingir à saída residuais inferiores a 5 mg/l, 

correspondente aos separadores de hidrocarbonetos de Classe I. A descarga do efluente, será 

inserida em linha de água que conduzirá à diluição e diminuição desta concentração até aos 

limites admissíveis na captação. Entende-se também que o fator de segurança introduzido no 

dimensionamento do órgão, aumenta significativamente o tempo de retenção e 

consequentemente a sua eficácia, sendo expectável que se consiga atingir valores razoavelmente 

mais baixos do que os 5 mg/l na descarga. 
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8.5. TERRAPLENAGENS 

8.5.1. Descrição Geral 

Os trabalhos a executar são: 

• Trabalhos preparatórios, que incluem a limpeza geral do terreno, de elementos vegetais vivos 

ou mortos dentro da faixa de interesse das vias até à profundidade de projeto, assim como 

demolições de edifícios e muros conforme elementos afetados pela implantação do eixo 

rodoviário; 

• Escavação do terreno existente, até às cotas necessárias e o transporte para aterro ou 

depósito, incluindo a remoção de pavimentos existentes a substituir; 

• Saneamento de eventuais solos com mau comportamento que possam aflorar. 

• Compactação e regularização das zonas de aterro será executada obedecendo às seguintes 

regras: 

o Na Parte Inferior dos Aterros (PIA), devem, de preferência ser utilizados solos 

pouco sensíveis à água, pertencentes à classe S2, ou superior. 

o No Corpo dos aterros podem ser utilizados os solos de pior qualidade, pertencentes 

à classe S1, ou superior. 

o Na Parte Superior dos Aterros, devem utilizar-se os solos com melhores 

características geotécnicas, da classe S2 ou superior, estando as espessuras e 

características definidas no estudo geológico geotécnico. 

• Colocação de um leito de pavimento, isentos de detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras 

substâncias nocivas, com 0.60 m de espessura, pertencente à classe S3, ou superior, nas 

zonas de aterro e um leito de pavimento com 0.20 m de espessura, pertencente à classe S4, 

ou superior, nas zonas de escavação. 

 

Em termos de movimentações de terras, globalmente estão previstos os seguintes: 

• Desmatação – 239 528,00 m2 

• Demolições de construções - 5 535,00 m3 

• Demolição de muros, vedações, pavimentos e lancis – 18 775,00 m2 

• Decapagem na linha de terra vegetal – 119 764,00 m3 

• Escavação com meios mecânicos – 270 509,61 m3 
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• Escavação com recurso a explosivos – 116 228,29 m3 

• Colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação – 309 390,32 m3 

• Empréstimo – 13 470,00 m3 

o Saldo para movimentações de terras (a depósito): (+) 63 877,58 m3 

 

8.5.2. Decapagem 

A espessura da camada a decapar, vulgarmente designada por terra vegetal, apresentando em 

princípio condições para revestir dos taludes, é fortemente influenciada pelas formações 

aflorantes, pelo tipo e densidade de vegetação existente bem como pelo declive do terreno 

natural. 

Através do reconhecimento de superfície e da prospeção geotécnica (poços e sondagens), 

verificam-se zonas em que a espessura de terra vegetal é variável, na generalidade entre 

0,40/0,60 metros. Ainda assim, foram reconhecidas em vários pontos espessuras superiores a 

1,00 metro de altura. 

Assim sendo, relativamente à decapagem, considera-se genericamente uma espessura de 0,50 

metros ao longo de toda a via. No entanto, e como referido, podem existir maiores espessuras de 

decapagem associadas a zonas baixas e de socalcos de exploração agrícola, pelo que em obra a 

espessura de decapagem deverá ser aferida em função das condições locais. 

A terra vegetal decapada deverá ser transportada a depósito com vista à sua reutilização em obra, 

nomeadamente como revestimento dos taludes de aterro e escavação de modo a se minimizarem 

possíveis processos erosivos (ravinamento). Aos materiais decapados na dependência de linhas 

de água com alguma importância ou em zonas onde se verifique maior desenvolvimento agrícola, 

deverá ser dada preferência de utilização pelo facto de que estes exibirão previsivelmente 

contaminação orgânica mais vincada. 

 

8.5.3. Aterros 

De acordo com o estudo geológico-geotécnico realizado, verifica-se que, de grosso modo, os 

aterros instalam-se em zonas onde existem terrenos recentes, nomeadamente depósitos 

coluvionares correspondendo a terrenos agricultados, e aos quais se associa fraca resistência ao 

carregamento e forte deformabilidade. Também a presença de níveis freáticos próximos da 

superfície poderá implicar alguns problemas geotécnicos.  
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No caso dos terrenos de fundação serem formações de substrato alterado, cuja orografia é 

aplanada ou pouco acidentada, não será previsível a ocorrência de problemas geotécnicos 

significativos uma vez que se tratam de materiais com características de fundação adequada, 

nomeadamente em termos de compressibilidade e capacidade de carga. Nestes casos, apenas 

será de prever a limpeza e regularização da fundação e, eventualmente, a compactação de zonas 

de solos mais descomprimidos. 

No entanto, quando o terreno natural apresentar pendente superior a 1/4 (V/H), deverá ser 

efetuada a remoção dos solos superficiais menos consolidados, seguida da execução de 

endentamentos (disposição em degraus) na superfície de fundação, removendo-se para além dos 

materiais terrosos, os materiais rochosos decompostos, por forma a assegurar uma boa ligação 

entre o aterro e o terreno de fundação e garantir adequadas condições de compactação das 

camadas de aterro. 

Genericamente, os endentamentos deverão ter dimensões aproximadas de 2,0 metros de largura 

por 1,0 metro de altura, sendo que nos aterros de aproximação às Obras de Arte, a largura poderá 

ser de 3,0 metros. Nos aterros de reduzida dimensão (< 2,0/3,0 metros), o endentamento deverá 

ser realizado no sentido descendente, adotando uma geometria mais reduzida. Nos de alturas 

superiores, deverá ser efetuado no sentido ascendente, a partir do pé do talude. Na sua execução 

deverão ser executadas valas longitudinais de drenagem, a cada 4 degraus. 

Quando os aterros assentam sobre formações recentes mais descomprimidas (solos residuais e 

coluvionares), torna-se provável a ocorrência de alguns problemas geotécnicos, fortemente 

relacionados com a insuficiente capacidade de carga ou a presença de níveis freáticos próximos 

da superfície. Nestas condições, o aterro deverá construir-se sobre camada drenante em material 

granular associada a geotêxtil de reforço e a geossintético anti-contaminação, com 1,0 metro de 

espessura média, aplicada após a operação de decapagem. Noutros troços em que isso não 

aconteça, recomenda-se apenas a aplicação de tela geotêxtil de pelo menos 300 g/m2 na 

interface dos terrenos locais com os solos de aterro. 

O material granular a aplicar em camadas drenantes deverá ser constituído por rachão granítico 

britado (50/250). 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 72 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

Quadro 6 - Localização do tratamento de fundação dos aterros 

 
 

Quando se optar por esta solução e sempre que o aterro tenha mais de 3 metros de altura, não 

deverá ser efetuada qualquer sobreescavação mas apenas a remoção/limpeza dos materiais 

vegetais mais volumosos (troncos, raízes, pedras, etc). 

Ainda no que respeita a fundação dos aterros, mais concretamente no que se refere aos 

assentamentos que se irão produzir, não são de prever complicações, já que em função da 

natureza dos materiais envolvidos os assentamentos deverão ocorrer com bastante rapidez, muito 

provavelmente ainda em fase de obra. 

No que se refere à geometria dos aterros, e tendo em consideração as características geotécnicas 

dos materiais a movimentar e reutilizar, a disponibilidade dos mesmos, a altura dos aterros bem 

como a otimização da relação escavação/aterro, propõe-se como regra geral a geometria dos 

taludes de aterro com uma tipologia V/H=1/1,5, com banquetas de 3 metros largura num 

espaçamento vertical máximo de 7 metros. 

Os espessos horizontes em avançado estado de alteração em conjunção com a quantidade de 

rocha a escavar e o equilíbrio dos materiais a movimentar, levou-nos a adotar apenas por uma 

geometria para os taludes de aterro. Possíveis materiais rochosos que venham a ser extraídos, 

deverão ser reutilizados preferencialmente na base dos aterros, como camadas drenantes, ou nas 

primeiras camadas como solo-enrocamento, isto se reunirem as características previstas no 

caderno de encargos para este tipo de materiais. 

No quadro seguinte encontram-se resumidas as geometrias de taludes recomendadas. 
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Quadro 7 - Resumo das geometrias de taludes de aterro 

 
 

8.5.4. Escavações 

As escavações ao longo do traçado ocorrem maioritariamente em formações graníticas 

decompostas a muito alteradas, escavações essas que excedem por diversas ocasiões os 8 

metros de altura. 

No que respeita à escavabilidade, e tendo em conta a natureza dos maciços, a altura das 

escavações e as condições morfológicas, e o estudo geológico e geotécnico, apresenta-se no 

quadro seguinte um resumo com a descriminação da tipologia de desmonte a utilizar em cada 

troço: 
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Quadro 8 - Resumo das percentagens de desmonte 

 
 

No que se refere à geometria dos taludes a adotar para os taludes de escavação, propõe-se como 

metodologia geral que as escavações sejam dotadas de taludes com inclinações mistas, 

separadas por banquetas, uma vez que os maciços interessados apresentam diferentes estados 

de alteração, desde solos residuais e maciços decompostos, até maciços medianamente a pouco 

alterados nas zonas mais profundas. 

Assim, em zonas com um grau de alteração mais evoluído propõe-se a utilização de geometrias 

1/1.5 (V/H), enquanto que na dependência de maciços menos alterados preconiza-se a adoção de 

geometrias evoluindo desde 1/1 (V/H) até 1/1.5 (V/H). As banquetas deverão apresentar uma 

largura de 3 metros e um espaçamento vertical máximo de 7 metros, funcionando como um 

dispositivo estabilizador importante, cujas funções passam por minimizar os efeitos de escorrência 

superficial das chuvas, aumentar a estabilidade global dos taludes, reter material associado a 

massas instáveis impedindo que estes obstruam a faixa de rodagem, facilitar o acesso aos taludes 

em casos de manutenção, entre outros. 
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A crista dos taludes, onde ocorrem materiais mais alterados e menos compactos, deverá ser 

modelada com arredondamento em pelo menos 3,0 metros. 

Sendo de admitir a interseção da superfície freática em algumas escavações, principalmente nas 

de maior envergadura, será de prever o recurso a órgãos de drenagem com o objetivo de rebaixar 

aquela para cotas inferiores às da plataforma da via, preconizando-se para o efeito a 

implementação de valetas, drenos de rebaixamento, máscaras drenantes e esporões e/ou 

geodrenos nos taludes de escavação. 

No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese das geometrias a adotar para os taludes. 

Quadro 9 - Resumo das geometrias de taludes de escavação 
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8.6. DEMOLIÇÕES 

Os elementos a demolir/remover são indicados nas peças desenhadas do projeto, devendo os 

trabalhos serem executados de acordo com indicações do CE. 

As construções de maior relevância que serão alvo de demolição são: 

• Um anexo de uma construção devoluta ao km 0+090; 

• As ruínas de uma construção ao aproximadamente ao km 0+300; 

• As estruturas de um estaleiro agrícola ao km 1+225; 

• Uma habitação ao Km 3+860 e ao Km 6+135 da via de acesso ao AvePark; 

• Uma garagem junto ao km 0+038 do restabelecimento 3 ( RES3); 

• Parte de uma oficina no Caminho paralelo 10 CP10; 

 

Para além dos acima enunciados, serão alvo de demolição todas as estruturas de pavimentos 

lancis, muros, muretes, e estruturas agrícolas existentes que colidam com a implantação de todos 

os arruamentos a executar. 

 

 

8.7. ACESSOS A CRIAR OU ALTERAR 

8.7.1. Restabelecimento/Intersecções 

Tal como exposto na descrição da via de acesso ao AvePark, ao longo do traçado, são 

intersectadas várias estradas, caminhos ou serventias agrícolas, havendo necessidade de 

restabelecer algumas das circulações existentes. 

Procurou-se que o restabelecimento das circulações obstruídas pela via de acesso ao AvePark 

fosse efetuado, sempre que possível no local, com perfis transversais com características 

idênticas ou melhoradas relativamente à situação existente, por forma a interferir o menos 

possível com as interações locais existentes. 

Deste modo, e no que concerne a restabelecimento diretos com a via de acesso ao AvePark 

preconiza-se a construção de 6 obras de arte: 

• 4 Passagens superiores (PS); 

• 1 Passagem inferior (PI); 
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• 2 Pontes (PO) sendo uma delas sobre o rio Ave. 

Prevê-se ainda a construção de 3 rotundas, 1 entrada em mão e 2 travessias inferiores pedonais. 

Todas as rotundas, e dentro dos condicionalismos locais verificados para cada, tentou-se respeitar 

dentro do possível, os seguintes critérios de visibilidade para uma velocidade de tráfego de 50 

Km/h: 

• Visibilidade de aproximação; 

• Visibilidade da entrada relativamente à sua esquerda; 

• Visibilidade da entrada através da ilha central; 

• Visibilidade do anel; 

Para além dos restabelecimentos acima referidos preconizam-se ainda a construção de 

15 caminhos paralelos (CP). 

De modo a restabelecer a rede viária local afetada pela construção do presente empreendimento, 

particularizam-se de seguida o tipo de solução a implementar. 

 

8.7.2. Caminhos paralelos e Restabelecimentos 

8.7.2.1. Caminho paralelo 1   Km 0+000  

Para o restabelecimento do corte da ligação à EN101 pela Rua de Castelães, preconizou-se a 

construção do caminho paralelo 1 (CP1) com uma extensão de 291.71 m e um perfil 

transversal com duas vias de circulação de 2.5 m, que fará a ligação à Rua da Aguardilha, 

restabelecendo desta forma a ligação com a restante malha urbana. 

 

8.7.2.2. Caminho paralelo 2  Km 0+570  

Ao km 0+570 a via de acesso ao AvePark efetua o corte de um caminho de acesso a 

propriedades rurais e urbanas, prevendo-se o seu restabelecimento através da construção de 

um caminho paralelo 2 (CP2) a partir do caminho paralelo 1 (CP1). Este CP2 apresenta uma 

extensão de 117.52 m e comporta um perfil transversal com duas vias de trânsito de 2.5 m de 

largura. 
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8.7.2.3. Caminho paralelo 3  Km 1+664  

O corte da Rua da Venda Nova ao km 1+664 será restabelecido através da construção de um 

“Cul-de-sac” (CP3) no lado direito da plataforma da via de acesso ao AvePark para permitir a 

inversão de macha dos veículos. Este CP3 terá uma extensão de 23.33 m e possibilitará a 

implantação de um “Cul-de-sac” com 7 m de raio. 

No lado esquerdo da plataforma, onde se encontra posicionado o passeio e a ciclovia, a Rua 

da Venda Nova terá uma utilização mista, permitindo o acesso às propriedades aí existentes e 

ao mesmo tempo o acesso pedonal e ciclável à via, sendo ainda neste ponto que, numa outra 

empreitada se iniciará um percurso alternativo à ciclovia existente na via de acesso ao AvePark 

que permita a passagem pela malha urbana aqui existente. 

 

8.7.2.4. Caminho paralelo 4  Km 1+887.90 

A semelhança do anterior caminho paralelo, o corte da Rua Dom Rodrigo ao km 1+887.90 será 

restabelecido através da construção de um “Cul-de-sac” (CP4) no lado direito da plataforma da 

via de acesso ao AvePark para permitir a inversão de macha dos veículos. Este CP4 terá uma 

extensão de 21.99 m e possibilitará a implantação de um “Cul-de-sac” com 7 m de raio. 

No lado esquerdo da plataforma a via será apenas para acesso às propriedades aí existentes. 

Ainda neste ponto, preconiza-se a construção de uma passagem pedonal inferior à via, através 

de uma estrutura enterrada em betão armado de forma a possibilitar a transposição pedonal da 

via de acesso ao AvePark sem perigo para os peões. 

 

8.7.2.5. Caminho paralelo 5  Km 3+225 

O caminho paralelo 5 (CP5) visa restabelecer o corte de um caminho rural ao km 3+225, 

apresenta uma extensão de 188.63 m e um perfil transversal com 4 metros de largura. 

 

8.7.2.6. Caminho paralelo 6  Km 3+650 

O caminho paralelo 6 (CP6) visa restabelecer o corte de um caminho rural ao km 3+650 

apresenta uma extensão de 31.93 m e um perfil transversal com 4 metros de largura. 
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8.7.2.7. Caminho paralelo 7/8/9/10  Km 4+245.80 e km 4+496.55  

A intersecção pela via de acesso ao AvePark ao km 4+245.80 da Rua Rio Ave e ao 

km 4+496.55 da Rua 25 de Abril, motiva a reorganização dos arruamentos urbanos neste troço 

de modo a conferir-lhes uma ligação com a restante malha urbana. 

Assim preconiza-se a construção do caminho paralelo 7 (CP7) que fará a articulação entre 

estas duas ruas no lado esquerdo da via de acesso ao AvePark e o caminho paralelo 8 (CP8) e 

caminho paralelo 9 (CP9) que fará a articulação entre estas duas ruas no lado direito da via de 

acesso ao AvePark. 

O CP 7 apresenta uma extensão de 316.97 m com um perfil transversal constituído por duas 

vias de trânsito com 2.5 m de largura e bermas de 25 m. Associado a este CP7, existe ainda o 

CP7.1 que permitirá o restabelecimento do acesso a uma propriedade numa extensão de 

45.92 m. 

O CP 8 para além de permitir a articulação entre a Rua Rio Ave e a Rua 25 de Abril do lado 

direito da via de acesso ao AvePark, possibilita também uma alternativa para a transposição da 

via de acesso ao AvePark através de uma passagem inferior à nova ponte sobre o Rio AVE, 

apresentando assim uma extensão de 780.95 m com um perfil transversal constituído por duas 

vias de transito com 2.75 m de largura até ao km 494.70 com piso em “tout-venant”. A partir 

deste ponto o CP8 encontra o CP9 e passa a apresentar um perfil transversal com duas vias 

de trânsito de 2.5 m, bermas de 0.25 m e passeio na via da esquerda com 1.20 m de largura. 

O CP9 apresenta uma extensão de 25.65 m e um perfil transversal constituído por duas vias de 

dimensão variável por forma a permitir a concordância entre o CP8 e a Rua 25 de Abril e um 

passeio esquerdo com 1.20 m de largura. 

Em resultado do corte do acesso da Rua Rio Ave à EM583, e no sentido de se encontrar uma 

solução alternativa a este acesso em condições idênticas às que existiam nesta rua, promoveu-

se um melhoramento da Rua Manuel Ribeiro através do alargamento desta rua de forma a 

comportar um perfil transversal com duas vias de trânsito de 2.5 metros de largura e passeio 

esquerdo com 1.20 m de largura. 

 

8.7.2.8. Caminho paralelo 11/12 e Restabelecimento 12  Km 5+775  

Ao Km 5+775, de forma a minimizar o impacto causado pelo corte da Rua da Torre, 

preconizou-se a construção do restabelecimento 12 (RES 12) que permite o acesso à via de 

acesso ao AvePark através de uma via de aceleração do tipo paralelo em mão no sentido 

crescente da via; da construção de um caminho paralelo 11 (CP11) que restabelece o acesso 
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da Rua da Torre à Rua Rabelo; e a construção de um “Cul-de-sac” (CP12) para permitir a 

inversão de macha na Rua da Torre. 

O RES12, com uma extensão total de 140 m, apresenta um perfil transversal com 4 m de 

largura, berma direita de 1 m e um bisel de 50 m de extensão. 

O CP11, com uma extensão de 673.90 m, apresenta um perfil transversal constituído por duas 

vias de 2.25 m de largura e bermas de 0.25 m. 

O CP12, com uma extensão de 25.71, possibilitará a implantação de um “Cul-de-sac” com 7 m 

de raio para permitir a inversão de macha dos veículos. 

Ainda neste ponto, de forma a possibilitar a transposição pedonal da via de acesso ao AvePark 

sem perigo para os peões, preconizou-se a construção de uma passagem pedonal inferior 

através de uma estrutura enterrada em betão armado.  

 

8.7.2.9. Caminho paralelo 13/14 Km 6+040  

O caminho paralelo 13 (CP13) e o caminho paralelo 14 (CP14) ao km 6+040, visam 

restabelecer o corte efectuado pela via de acesso ao AvePark à Rua da Vinha. 

Assim o CP13 terá uma extensão de 36.55 m e possibilitará a implantação de um “Cul-de-sac” 

com 7 m de raio para permitir a inversão de macha dos veículos. 

À semelhança do anterior caminho paralelo, o CP14 terá uma extensão de 24.86 m e 

possibilitará a implantação de um “Cul-de-sac” com 7 m de raio para permitir a inversão de 

macha dos veículos. 

 

8.7.2.10.  Caminho paralelo 15  Km 6+635 

O corte da Rua da Gandra ao km 6+635 da via de acesso ao AvePark será mitigado através da 

construção do caminho paralelo (CP15). Este CP15 com uma extensão de 220.39 m 

comportará um perfil transversal com duas vias de transito de 2.25 m de largura e bermas de 

0.25 m e possibilitará a ligação com a Rua Vilar de Moinhos, restabelecendo desta forma a 

ligação com a restante malha urbana. 
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8.7.3. Restabelecimentos (RES), Passagem Superiores (PS), Passagens Inferiores (PI) 

8.7.3.1. Restabelecimento 1 e Passagem Superior 1  Km 0+511.88  

O restabelecimento da Rua do Isqueiro será conseguido através da construção do 

restabelecimento 1 (RES1) com uma extensão de 225.83 m e um perfil transversal com duas 

vias de circulação. Este restabelecimento implica ainda a construção de uma passagem 

superior (PS1), para a transposição da via de acesso ao AvePark, com 60 metros de extensão 

dividida em dois vãos de 15 m e um vão central de 30 m, comportando um perfil transversal 

constituído por duas vias de 3.50 m, bermas de 0.50 m e passeios de 1.20 m de largura livre. 

Em termos de estrutura preconizou-se uma estrutura pré-fabricada constituída por 5 longarinas 

I130, com 1.30 m de altura estando espaçadas aproximadamente a 2.60 m entre elas. Entre as 

longarinas serão colocadas pré-lajes com uma espessura de 8cm, sendo o resto do tabuleiro 

betonado “in-situ”, assim como os elementos verticais da passagem superior, nomeadamente 

os encontros e os pilares. Relativamente ao faseamento construtivo, primeiro serão executados 

os encontros, pilares e respetivas carlingas, sendo depois colocadas as longarinas e as pré-

lajes, assim como são deixadas as armaduras do tabuleiro em espera. De modo a garantir o 

controlo de fendilhação nos apoios será aplicado pré-esforço de continuidade na zona do 

tabuleiro sobre os pilares, sendo por isso esta betonada numa primeira fase. Antes da 

betonagem do tabuleiro sobre os pilares as longarinas comportam-se como estruturas isoladas, 

não existindo qualquer ligação entre as mesmas. Após a aplicação do pré-esforço é betonado o 

resto do tabuleiro e são colocados todos os revestimentos que garantam a durabilidade e bom 

funcionamento da obra de arte e suas envolventes.  

 

8.7.3.2. Restabelecimento 6 e Passagem Inferior 1  Km 2+544  

O restabelecimento 6 (RES6) ao km 2+544, tem como objetivo mitigar os constrangimentos 

causados pelo corte Rua da Venda Nova e da Rua Dom Rodrigo permitindo a articulação entre 

os dois lados da via de acesso ao AvePark. Com uma extensão de 982.21m e um perfil 

transversal com duas vias de 2.5 m de largura e bermas de 0.5 m, o RES 6 comporta ainda a 

construção de uma passagem inferior (PI1) ao km 2+566.452 com recurso a uma estrutura pré-

fabricada de betão armado do tipo “box-culvert” com cerca de 20 m de extensão e 7 m de 

largura para possibilitar a transposição da via de acesso ao AvePark. No início e final da “box-

culvert”, dada a altura máxima de desnível preconizada, existirão contenções materializadas 

através de painéis pré-fabricados com contra-fortes. Em termos de fundação, as sapatas 

destes muros serão betonadas in-situ, estando também prevista a execução de uma laje de 

transição de modo assentamentos diferenciais na transição entre os dois tipos de estrutura. 
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8.7.3.3. Restabelecimento 7 e Passagem Superior 2  Km 2+771.83  

O restabelecimento 7 (RES7) ao km 2+771.83 tem como objetivo restabelecer o corte efetuado 

à EM 583-3. Por se tratar de uma estrada de relevância, a EM583-3 será restabelecida numa 

extensão de 50 m, comportando a construção de uma passagem superior (PS2) em estrutura 

pré-fabricada de betão armado com um vão de 16.33 m e um perfil transversal constituído por 

duas vias de 2.5 m de largura, bermas de 0.5 m e passeios com 1.20 m de largura livre, 

permitindo assim a continuidade da via existente.  

Esta passagem superior é constituída por um vão único, estando neste caso previstas  

14 longarinas T90, com 0.90 m de altura, colocadas sem espaçamento horizontal entre elas, 

sendo assim dispensadas as pré-lajes. Neste caso não está prevista a aplicação de qualquer 

tipo de pré-esforço. Esta passagem superior só deverá ser construída após a construção das 

micro-estacas e viga de coroamento relativas à contenção periférica prevista para esta 

localização. 

Atendendo aos resultados obtidos no estudo geológico-geotécnico e ao desnível presente no 

caso em questão, a solução de um muro de Berlim com ancoragens definitivas apresentou-se 

como a solução de contenção técnica e economicamente mais viável, tendo implementados 

drenos de modo a prevenir os impulsos hidroestáticos no tardoz do muro. 

 

8.7.3.4. Restabelecimento 10 e Passagem Superior 3  Km 5+370.03  

Ao km 5+370.03 a implantação da via de acesso ao AvePark implica o corte da Rua do 

Barqueiro. Para o seu restabelecimento será construído o Restabelecimento 10 (RES10) com 

uma extensão de 154.50 m e um perfil transversal com duas vias de circulação com 2.5 m de 

largura, bermas de 0.5 m de largura e passeio direito com 1.20 m de largura. Este RES10 

comporta ainda a construção de uma passagem superior (PS3) com um vão de cerca de 

16.30m de forma a possibilitar a transposição da via de acesso ao AvePark. Esta PS3 será 

executada com recurso a uma estrutura pré-fabricada de betão armado e terá um perfil 

transversal constituído por duas vias de trânsito de 2.5 m de largura, bermas de 0.5 m de 

largura e passeios de 1.2 m de largura livre. A estrutura da PS3 é análoga à da PS2, estando 

prevista a colocação de 5 longarinas do tipo T90, sem qualquer espaçamento horizontal entre 

as mesmas. 
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8.7.3.5. Restabelecimento 11 e Passagem Superior 4  Km 5+466.09 

O corte da Rua Rabelo ao km 5+466.09 será mitigado pelo Restabelecimento 11 numa 

extensão de 65 m e com um perfil transversal constituído por duas vias de circulação com 

3.5 m de largura, bermas de 0.5 m de largura e passeio esquerdo com 1.20 m de largura. 

Este RES11 comporta ainda a construção de uma passagem superior (PS4) com um vão de 

cerca de 16 m de forma a possibilitar a transposição da via de acesso ao AvePark, sendo 

executada com recurso a uma estrutura pré-fabricada de betão armado que possibilite um perfil 

transversal constituído por duas vias de trânsito de 3.5 m de largura, bermas de 0.5 m de 

largura e passeios de 1.2 m de largura livre. A estrutura da PS4 é análoga à da PS2, estando 

prevista a colocação de 6 longarinas do tipo T90, sem qualquer espaçamento horizontal entre 

as mesmas.  

Na zona envolvente da PS3 e PS4 está também prevista uma contenção periféricas recorrendo 

à solução de Muro de Berlim de betão armado com ancoragens definitivas, com uma extensão 

de aproximadamente 250 m. 

 

8.7.4. Rotundas 

8.7.4.1. Rotunda 2  Km 1+175.26  

Entre o Km 1+157.262 e o Km 1+193.262 da via de acesso ao AvePark para a articulação com 

a Rua de Além, a Rua Padre António Matos, a Rua da Bouça Nova e a Rua do Paço, será 

implantada uma rotunda composta por uma via no anel de circulação e uma via nos ramos de 

entrada e saída da rotunda. Esta rotunda apresenta um DCI de 36 m e uma ilha central de 10 

m de raio. 

O centro da rotunda encontra-se posicionada na interseção das diretrizes dos ramos afluentes 

à mesma, e os referidos ramos possuem uma distância mínima entre ramos consecutivos 

de 21.20 m. 

As vias de entrada e saída foram previstas tendo por base o princípio de “dificultar as entradas 

e facilitar as saídas”, para tal adotaram-se larguras de 4 m nos ramos de entrada, associados 

sempre a raios de 15 m e 16 m. Nas saídas, as larguras adotadas foram de 5 m nos ramos de 

saída para a rede rural e de 6 m para os ramos da via de acesso ao AvePark, com raios que 

variam entre 20 m e os 27 m. 

De referir que o restabelecimento das ruas acima referidas dá origem aos Restabelecimentos 

2,3,4 e 5, respetivamente. 
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8.7.4.2. Rotunda 3  Km 3+883.19 

A ligação da via de acesso ao AvePark à EM 583, será executada entre o Km 3+854.60 e o Km 

3+904.68 através de uma intersecção giratória (Rotunda 3). 

Esta rotunda apresenta uma configuração ovalizada com DCI de 32 m e ilha central com 7 m 

de raio, sendo composta por uma via no anel de circulação e uma via nos ramos de entrada e 

saída da rotunda. 

O posicionamento da rotunda face aos ramos afluentes à mesma foi estudado de forma a 

permitir uma distância mínima entre ramos consecutivos superior a 20 m, sendo a menor 

distância conseguida a de 22.03 m. 

As vias de entrada e saída foram previstas tendo por base o princípio de “dificultar as entradas 

e facilitar as saídas”, para tal adotaram-se larguras de 4 m nos ramos de entrada, associados 

sempre a raios de 15 m. Nas saídas, as larguras adotadas foram de 5 m nos ramos de saída 

para a estrada municipal e de 6 m para os ramos da via de acesso ao AvePark, com raios de 

20 m. 

A rotunda 3 dá ainda origem aos Restabelecimentos 8 e 9, correspondente aos ramos de 

acesso da EM583 à nova rotunda. 

 

8.7.4.3. Rotunda 4 – EN310  Km 6+158.37 

A intersecção da via de acesso ao AvePark com a EN310, será executada entre o 

Km 6+140.310 e o Km 6+176.310 através de uma intersecção giratória (Rotunda 4). 

Esta rotunda será composta por uma via no anel de circulação e uma via nos ramos de entrada 

e saída da rotunda, apresentando um DCI de 36 m e uma ilha central de 10 m de raio. 

O centro da rotunda encontra-se posicionada na interseção das diretrizes dos ramos afluentes 

à mesma, e os referidos ramos possuem uma distância mínima entre ramos consecutivos de 

22.08 m. 

As vias de entrada e saída foram previstas tendo por base o princípio de “dificultar as entradas 

e facilitar as saídas”, para tal adotaram-se larguras de 4 m e 4.50 m nos ramos de entrada, 

associados a raios que variam de 17 m a 20.50 m. Nas saídas, as larguras adotadas variam de 

5 m a 6 m, com raios que variam entre 22 m e os 30 m. 

A rotunda 4 dá ainda origem aos Restabelecimentos 8 e 9, correspondente aos ramos de 

acesso da EN310 à nova rotunda. 
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8.8. PONTES (PO) 

8.8.1. Ponte sobre o Rio Ave  Km 4+731.828  

Entre o Km 4+732.18 e o Km 4+998.18 de forma a ser possível transpor o Rio Ave, será 

executada uma ponte (PO1). Esta ponte será executada com recurso a uma solução corrente 

de elementos pré-fabricados de betão armado que visem minimizar os trabalhos 

 “in-situ” e os consequentes riscos de poluição para o Rio Ave. A ponte 2 terá por isso 266 m 

de extensão divididos em 7 vãos, sendo 2 vãos de 30 metros e 5 vãos de 41.20 metros e um 

tabuleiro que comportará um perfil transversal constituído por: 

• uma faixa com duas vias de circulação automóvel de 3.50 m; 

• bermas direitas de 0.50 m de largura; 

• separador entre via e ciclovia com 1.50 m de largura; 

• ciclovia com 2.50 m de largura; 

• passeio com 2.25 m de largura do lado esquerdo da ponte; 

• passeio com 1.20 m de largura do lado direito da ponte. 

Relativamente à estrutura da ponte, esta é análoga à solução preconizada para a PS1. A 

distribuição dos vãos foi estipulada de modo a obter a solução mais económica das longarinas. 

Neste caso a solução prevista consiste na colocação de 5 longarinas I250, com 2.50m de 

altura, estando espaçadas a 3.40m. As pré-lajes que garantem o apoio do tabuleiro têm 

também 8cm de espessura. A cornija presente no limite do tabuleiro também está prevista que 

seja um elemento pré-fabricado. 

Em termos conceptuais, o faseamento construtivo da PO1 é idêntico ao da PS1, sendo na 

mesma aplicado pré-esforço nas zonas do tabuleiro sobre os pilares. 

 

8.8.2. Ponte 2   Km 6+193.52 

Entre o Km 6+193.52 ao Km 6+217.52 por forma a ser possível transpor o Rio de Agrela, 

preconiza-se a construção de uma Ponte (PO2) com recurso a uma solução corrente de 

elementos pré-fabricados de betão armado, de modo a minimizar os trabalhos “in-situ” e os 

consequentes riscos de poluição para a linha de água. 

A ponte (PO2) terá um vão único de 24 metros e um tabuleiro que comportará um perfil 

transversal constituído por: 

• uma faixa com duas vias de circulação automóvel de 3.50 m; 
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• bermas direitas de 0.5 m de largura; 

• separador entre via e ciclovia com 1.5 m de largura; 

• ciclovia com 2.50 m de largura; 

• passeio com 2.25 m de largura do lado esquerdo da ponte; 

• passeio com 1.20 m de largura do lado direito da ponte. 

Relativamente à estrutura da ponte, esta é análoga à solução preconizada para a PO1. Neste 

caso a solução prevista consiste na colocação de 5 longarinas I130, com 1.30m de altura, estando 

espaçadas a 2.70m. As longarinas não se encontram todas à mesma cota de modo a evitar a 

sobreespessura de betão, garantindo assim a inclinação transversal da via. As pré-lajes que 

garantem o apoio do tabuleiro têm também 8cm de espessura. A cornija presente no limite do 

tabuleiro também está prevista que seja um elemento pré-fabricado. Os muros ala dos encontros 

encontram-se com um desenvolvimento mais aberto que os típicos muros de avenida, de modo a 

materializar o talude e a inserção da ponte na paisagem de forma menos abrupta. 

 

 

8.9. PAVIMENTAÇÃO 

8.9.1. Descrição Geral 

A fim de obter um bom comportamento das camadas que constituem o leito de pavimento, é 

fundamental um bom processo construtivo, desde a garantia das propriedades dos materiais 

aplicados, à sua homogeneidade, colocação em obra e compactação. O comportamento dessas 

camadas depende muito do seu teor em água. Vai-se garantir a impermeabilização dessas 

camadas do pavimento através de um adequado sistema de drenagem superficial, de modo a que 

a pluviosidade e a infiltração de águas no subsolo não diminuam as propriedades de 

deformabilidade das camadas constituintes do pavimento. 

Assim, todos os materiais serão assentes sobre um terreno bem compactado por meio de 

equipamento mecânico com rega até ao teor ótimo de humidade e com a superfície do solo de 

fundação regularizada. 

Para o estudo das soluções de pavimentação foram utilizados os seguintes elementos: 

• Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional (JAE); 

• BISAR 3.0. 
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8.9.2. Metodologia Adotada 

A metodologia seguida no dimensionamento do pavimento baseia-se na análise estrutural, de 

acordo com o método da SHELL. 

Esta análise consiste no cálculo dos estados de tensão e extensão induzidos na estrutura 

constituída pelas camadas do pavimento e solo de fundação, quando solicitada pelo tráfego. 

Este cálculo é efetuado com recurso a um modelo que assimila o pavimento a um conjunto de 

camadas sobrepostas e aderentes, admitindo que o material constituinte destas camadas e o solo 

de fundação são homogéneos e com comportamento elástico, linear e isotrópico. 

Como estados limites de ruína dos pavimentos flexíveis consideram-se, para efeitos de 

dimensionamento, os seguintes: 

• Fendilhamento por tracção das camadas betuminosas; 

• Deformação permanente das camadas granulares; 

O primeiro estado limite é considerado a partir de um critério de resistência, expresso em termos 

de uma extensão horizontal de tracção em função do número acumulado de passagens do eixo de 

130 KN. 

O segundo estado é tido em consideração indiretamente, mediante a limitação da extensão 

máxima de compressão instalada ao nível do solo de fundação. 

Para este tipo de análise é tido em consideração: 

• As solicitações; 

• As características mecânicas das camadas do pavimento e do solo de fundação. 

O cálculo dos estados de tensão e deformação limite induzido na estrutura do pavimento foram 

efetuados recorrendo ao programa BISAR 3.0, apresentando-se em anexo os resultados obtidos. 

Com os estados de tensão e deformação limite calculados através do BISAR 3.0, é verificada a 

sua relação com os valores de extensões máximas induzidas nas várias camadas, pelo eixo de 

130 KN, verificando-se a viabilidade da estrutura de pavimento através da relação entre as 

extensões máximas e os limites, sendo que as máximas nunca poderão ser superiores às limite. 

 

8.9.3. Pavimento Proposto 

Chegou-se à estrutura de pavimento, da via principal e das rotundas, que a seguir se definem, 

conjuntamente com a estrutura de passeios, ciclovia e ilhéus: 
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• Via Principal 

o Camada de desgaste em mistura betuminosa quente SMA 11 surf PMB 45/80-65 

com 0.04 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de ligação em AC 20 bin 35/50 (MB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura; 

o Sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de 

espessura. 

o A opção pela mistura SMA 11 para a camada de desgaste foi devido as melhorias 

de propriedades que este apresenta face ao convencional. Entre outros benefícios, 

apresenta uma boa resistência à derrapagem, um nível razoável de ruído na 

passagem do tráfego e uma diminuição do spray projetado pelos pneus em 

situações de piso molhado. 

 

• Rotundas 

o Camada de desgaste em mistura betuminosa quente SMA 11 surf PMB 45/80-65 

com 0.04 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de ligação em AC 20 bin 35/50 (MB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de base em AC 20 base 35/50 (MB) com 0.08 m de espessura; 

o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura; 

o Sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de 

espessura. 
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• Vias secundárias 

o Camada de desgaste em mistura betuminosa quente SMA 11 surf PMB 45/80-65 

com 0.04 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de ligação em AC 20 bin 35/50 (MB) com 0.05 m de espessura; 

o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura; 

o Sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de 

espessura. 

 

• Restabelecimentos 

• Tipo 01 

o Camada de desgaste em cubos de granito com 0.11 x 0.11 m de espessura; 

o Camada de areia média com 0.06 m de espessura; 

o Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0.15 m de 

espessura; 

o Sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0.15 m de 

espessura. 

• Tipo 02 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.04 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de ligação em AC 20 bin 35/50 (MB) com 0.08 m de espessura; 

o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura; 
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o Sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de 

espessura. 

 

• Passeios 

• Tipo 01 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura. 

• Tipo 02 

o Camada de desgaste em blocos de betão (PAVÊ) com 0.06 m de espessura; 

o Camada de areia com 0.05 m de espessura regularizada/nivelada com régua; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura. 

• Na zona de passagem de peões de superfície, a altura máxima do lancil, em toda a largura 

das passagens de peões, será de 0.02 m, sendo o pavimento do passeio em toda essa 

largura uma plataforma nivelada com o lancil, com pendente transversal de 2%. 

• Nas rampas das passadeiras será aplicado pavimento táctil de alerta, à cor vermelha, em 

lajetas pré-fabricadas em betão com 0,40x0,40 m e 0,06 m de espessura. As lajetas serão 

aplicadas sobre uma camada de areia com 0.05 m de espessura. 

 

• Ciclovia 

• Tipo 01 

o Resina de poliuretano e inertes seleccionados com coloração (vermelho); 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura. 

• Tipo 02 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.06 m de espessura; 
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o Rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 

espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m2; 

o Base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura. 

 

• Ilhéus 

o Camada de desgaste em betonilha de argamassa de cimento ao traço 1:2 (volume) 

com uma dosagem de 600 kg/m3, com 0.02 m de espessura; 

o Rega de cura com emulsão betuminosa do tipo C60B3 (C60B4/ECR-1), à taxa de 

aplicação de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de base em betão C16/20 com 0.10 m de espessura; 

o Sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com espessura variável 

entre 0.15 m e 0.20 m. 

• Nota: a estrutura de pavimento dos ilhéus será colocada sobre a última camada de 

material granular da estrutura de pavimento da via (camada de base em ABGE). 

 

• Caminhos paralelos e restabelecimentos 

o Agregado britado de granulometria extensa com 0.20 m de espessura. 

 

• Obras de arte: 

• Via AvePark 

o Camada de desgaste em mistura betuminosa quente SMA 11 surf PMB 45/80-65 

com 0.04 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de regularização em AC 4 reg 35/50 (MB) com espessura média de 0.03 

m; 

o Rega de cura com emulsão betuminosa do tipo C60B3 (C60B4/ECR-1), à taxa de 

aplicação de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Tabuleiro. 
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• Restantes Vias 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.04 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Camada de regularização em AC 4 reg 35/50 (MB) com espessura média de 0.03 

m; 

o Rega de cura com emulsão betuminosa do tipo C60B3 (C60B4/ECR-1), à taxa de 

aplicação de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Tabuleiro. 

 

• Passeio – Via AvePark 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de cura com emulsão betuminosa do tipo C60B3 (C60B4/ECR-1), à taxa de 

aplicação de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Tabuleiro. 

 

• Passeio – Restantes Vias 

o Camada de desgaste em blocos de betão (PAVÊ) com 0.06 m de espessura; 

o Camada de areia com 0.05 m de espessura regularizada/nivelada com régua; 

o Tabuleiro. 

 

• Ciclovia – Via AvePark 

• Tipo 01 

o Resina de poliuretano e inertes seleccionados com coloração (vermelho); 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Tabuleiro. 
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• Tipo 02 

o Camada de desgaste em AC 14 surf 35/50 (BB) com 0.06 m de espessura; 

o Rega de colagem com emulsão betuminosa modificada do tipo C60BP3 (ECR-1 

mod), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m2; 

o Tabuleiro. 

• Lancis 

o LG - Lancil galgável, em betão pré-fabricado, com 1.0 m de comprimento, 0.25 m 

de altura, 0.12 m de piso e 0.30 m de base, assente em fundação com as 

dimensões de 0.45 x 0.25 m; 

o LP - Lancil de passeio em betão pré-fabricado, com 1.0 m de comprimento, 0.25 m 

de altura, 0.195 m de piso e 0.225 m de base, assente em fundação com as 

dimensões de 0.375 x 0.25 m; 

o LRb - Lancil rebaixado em betão pré-fabricado, com 1.0 m de comprimento, 0.25 m 

de altura, 0.195 m de piso e 0.225 m de base, assente em fundação com as 

dimensões de 0.375 x 0.25 m; 

o LR - Lancil de remate em betão pré-fabricado, com 1.0 m de comprimento, 0.25 m 

de altura, 0.09 m de piso e 0.10 m de base, assente em fundação com as 

dimensões de 0.25 x 0.25 m; 

o LJ - Lancil de jardim em betão pré-fabricado, com 1.0 m de comprimento, 0.25 m de 

altura, 0.195 m de piso e 0.225 m de base, assente em fundação com as 

dimensões de 0.375 x 0.25 m; 

o LT1 - Lancil de transição em granito, com 1.0 m de comprimento, 0.25 m de altura e 

0.25 m de piso, assente em fundação com as dimensões de 0.40 x 0.25 m. 

o LT2 - Lancil de transição em betão pré-fabricado, com 1.0 m de comprimento, 0.25 

m de altura, 0.09 m de piso e 0.10 m de base, assente em fundação com as 

dimensões de 0.25 x 0.25 m. 

 

8.9.4. Faseamento 

A construção da “Via de Acesso ao AvePark” desenvolver-se-á em várias fases, distribuídas pela 

construção de: 

• “Via de Acesso ao AvePark”; 
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• 4 ligações à rede viária existente, sendo 1 delas unidirecionais e as restantes 3 interseções 

giratórias; 

• Restabelecimentos dos arruamentos existentes. 

Nas vias existentes intersectadas pela referida via, em que se verificou a necessidade de garantir 

a sua continuidade, será efectuado o seu restabelecimento com recurso à construção de 6 obras 

de arte (3 passagens superiores, 1 passagem inferior e 2 pontes sendo uma delas sobre o rio 

Ave). 

Para a construção da “Via de Acesso ao AvePark”, sempre que possível deverão ser previstos 

desvios de trânsito. Nas situações em que não for possível fazer os referidos desvios, a circulação 

será feita alternadamente. 

A construção das rotundas 02, 03 e 04 deverá ser faseada, devendo o trânsito decorrer apenas 

numa faixa de rodagem enquanto é construída metade da rotunda. Após conclusão da primeira 

metade será desviado o trânsito para a outra faixa e concluída a rotunda. 

O empreiteiro, antes de iniciar os trabalhos terá de apresentar um projeto de desvio de trânsito, 

que será submetido à aprovação do Município de Guimarães. 

Relativamente aos trabalhos a executar e seu faseamento são os seguintes: 

• Desmatação, limpeza e decapagem; 

• Demolição/remoção de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos, dos 

seguintes elementos: 

• Edifícios e respetiva estrutura de suporte; 

• Estrutura de pavimento e respetivos lancis; 

• Muros e muretes. 

• Terraplenagens; 

• Infraestruturação do arruamento, nomeadamente: iluminação, sistema de drenagem 

longitudinal, órgãos de drenagem transversal, sem prejuízo de outras intervenções que se 

venham a julgar necessárias; 

• Trabalhos de pavimentação das estruturas propostas. 
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8.10. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS ASSOCIADOS 

Não aplicável. 

 

 

8.11. CALENDARIZAÇÃO DAS FASES DO PROJETO 

Para a fase de construção estará consignada a implantação de uma área de estaleiro (em local a 

designar), estando prevista que a sua duração possa ascender entre 12 a 24 meses. Estima-se 

que o n.º de trabalhadores no decorrer da fase de construção possa ascender entre 40 a 60, 

considerando a simultaneidade das frentes de obra. 

É intenção do Proponente que a infraestrutura esteja em exploração o maior tempo possível. É 

ainda intenção do Proponente proceder às conservações e manutenções necessárias para a 

criação de boas condições de segurança rodoviária, prespetivando o aumento do tempo de vida 

útil. Assim, não é possível prever, com rigor, a duração da fase de exploração. 

 

 

8.12. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Em virtude da natureza do projeto, identificam-se no quadro seguinte os principais materiais 

utilizados para a sua implementação. 

 

Quadro 10 – Principais Materiais a utilizar 

Principais Materiais de Construção e Equipamento 

Solos, Tout-venant, Areia Caixas de visita, Sumidouros, Sarjetas, Caixas de receção 

Vedações diversas Infraestruturas para a instalação das redes de iluminação pública 

Madeira Tubagens, Tubos, cabos ou outros equipamentos diversos 

Cimento e Betão Tintas, colas, resinas, óleos e lubrificantes 

Sinalização vertical e horizontal Agregados britados 

Misturas betuminosas Cabos de telecomunicações e de sinalização 

Geotêxtis Manilhas de Betão 

Aço Guardas de segurança, estruturas metálicas, pórticos, sinalização 
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De acordo com a informação constante no estudo geológico-geotécnico, os materiais escavados 

ao longo do traçado, após a decapagem, poderão ser reutilizados na execução dos aterros, 

praticamente na sua totalidade. 

 

8.12.1. Abastecimento de Energia 

As principais fontes de energia provêm de combustíveis fósseis e eletricidade da rede. Os 

combustíveis fósseis serão essencialmente utilizados pela maquinaria diversa (fase de 

construção) e na fase de exploração pelos veículos automóveis que circularam na via. A energia 

elétrica será consumida essencialmente no(s) estaleiro(s) de obra (fase de construção) e por uma 

percentagem, certamente ainda reduzida, por veículos automóveis que circularam na via. 

Dada a natureza do projeto e a sua localização, não se prevê que venham a ser 

necessário/justificável ter um depósito de abastecimento de combustíveis em estaleiro. 

Caso se venha a concretizar-se esta necessidade, este depósito será alvo de licenciamento e 

observará as condições necessárias de segurança e controlo ambiental. 

 

8.12.2. Abastecimento de Água 

Na fase de construção as origens de abastecimento de água poderão provir da rede pública (caso 

seja tecnicamente possível), e/ou de linhas de água, e/ou poços existentes que estejam 

disponíveis. Em qualquer das soluções, todas estas serão alvo de licenciamento prévio. 

Na fase de exploração, o uso de água ocorrerá devido à limpeza periódica do pavimento e poderá 

ainda ocorrer em caso da necessidade de limpeza do pavimento, devido a algum acidente que 

ocorra.  

 

8.12.3. Produção de Efluentes, Resíduos e Emissões 

8.12.3.1. Efluentes 

Na fase de construção, os efluentes líquidos produzidos serão sobretudo águas residuais 

provenientes do(s) estaleiro(s), nomeadamente das instalações sociais e águas de lavagem de 

natureza diversa. As águas residuais provenientes do estaleiro, serão encaminhadas para coletor 

municipal (se tecnicamente possível) ou em alternativa estas serão recolhidas em WC portáteis e 

encaminhadas para destino final adequado. As restantes águas produzidas serão sujeitas, caso 

se verifique necessário, a um pré-tratamento e posteriormente encaminhadas, ou para linha de 
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água/solo, se as suas características assim o permitam, e em última análise serão 

recolhidas/armazenadas e encaminhadas para destino final adequado. 

Os efluentes produzidos na fase de exploração, dizem sobretudo respeito a águas pluviais da via, 

e a águas pluviais misturadas com outras substâncias (pe, óleos e derivados). 

Poderão ainda existir águas contaminadas, provenientes da limpeza do pavimento em virtude de 

algum incidente/acidente ocorrido. Estas águas serão encaminhadas para o sistema de drenagem 

existente e restituídas as linhas de águas e/ou solo.  

No pavimento e nas faixas adjacentes acumulam-se poluentes a partir da libertação dos próprios 

materiais da estrada (incluindo o asfalto e as guardas de segurança), da erosão de taludes 

envolventes, do tráfego rodoviário (incluindo desgaste de pneus e travões, perdas de óleos e 

combustíveis, deterioração da pintura, emissão de gases e sua posterior deposição e libertação 

de resíduos pelos utentes), e das próprias operações de conservação das vias. Entre os poluentes 

mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, cádmio, 

crómio), hidrocarbonetos, partículas (sólidos suspensos totais), óleos e gorduras. Os níveis de 

poluição eventualmente críticos são pontuais, pois ocorrem nas primeiras chuvadas após um 

período seco mais ou menos longo (fenómeno conhecido como o efeito do primeiro fluxo - first 

flush). 

De modo a evitar a descarga das águas de escorrência da estrada para zonas sensíveis à 

poluição rodoviária (como é neste caso a zona de proteção alargada à captação de Prazins St.ª 

Eufémia), foi garantido, sempre que possível, um sistema separativo para as águas pluviais 

provenientes dos taludes e para as águas de escorrências da plataforma da via. Nestes troços, 

onde não é possível evitar a descarga das AEE e tratando-se de zonas sensíveis, devem 

estabelecer-se sistemas de tratamento, promovendo a diminuição da poluição para níveis 

aceitáveis antes da descarga, de modo a garantir a proteção sustentável do recurso Água. No 

presente traçado, são previstos dois pontos de tratamento de AEE: ST1 ao Km 5+630 e ST2 ao 

Km 4+720 (respeitante ao troço de drenagem do tabuleiro da ponte sobre o Rio Ave). 

 

8.12.3.2. Emissões 

Na fase de construção e exploração prevê-se a emissão de poluentes atmosféricos (como pe. 

NOx, CO, CO2, entre outros) provenientes dos veículos e máquinas afetadas à obra, bem como 

de partículas em suspensão provenientes de essencialmente da movimentação de terras (Fase de 

Construção). Na fase de construção prevê-se ainda a emissão de ruído proveniente dos 

veículos/maquinaria afeta à obra.  
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Na fase de exploração as emissões de poluentes atmosféricos serão provenientes dos veículos 

automóveis que circularão na via. Na fase de exploração existirá, também, a emissão de ruído 

proveniente dos veículos que circularão na via, em especial dos veículos pesados. 

 

8.12.3.3. Resíduos 

Na fase de construção prevê-se a produção de diversas tipologias de resíduos, apresentando-se 

no quadro seguinte os principais resíduos gerados, a sua classificação e o tipo de destino final. Na 

fase de exploração, os resíduos produzidos poderão ser provenientes de algum incidente/acidente 

que ocorra na via, sendo os mesmos encaminhadas para destino final adequado. 

Com vista a uma adequada gestão dos resíduos produzidos na obra e ao seu armazenamento 

temporário, será organizado no estaleiro uma área designada de Parque de Resíduos que 

possibilitará um sistema de armazenamento temporário de resíduos e respetiva separação 

conforme a sua tipologia, com bacias de retenção, sempre que aplicável.  

 

Quadro 11 – Principais Resíduos Gerados na Fase de Construção 

Código 
LER 

Descrição dos Resíduos 
Operações de Gestão de 

Resíduos - Destino Final 

13 02 08 Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação R9 e R13 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão recolhidas separadamente R13 

15 01 03 Embalagens de madeira recolhidas separadamente R13 

16 01 07 Filtros de óleos R13 

17 01 07 
Mistura de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 
D1 

17 02 Madeira, Vidro e Plástico R13 

17 03 02 Misturas Betuminosas não abrangidas em 17 03 01 D1 

17 04 05 Ferro  R4 e D1 

17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 D1 

17 09 04 
Misturas de Resíduos de construção e demolição não 

abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
R13 

20 01 01 Papel e Cartão R13 

20 01 02 Vidro R13 
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Código 
LER 

Descrição dos Resíduos 
Operações de Gestão de 

Resíduos - Destino Final 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares2) R13 

20 01 39 Embalagens plásticas e ferrosas R13 

20 02 01 Resíduos Biodegradáveis R1 e R3 

Legenda: 
D1 – Deposição no solo, em profundidade ou à superfície (p.e. em Aterros, etc). 
R1 – Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia 
R3 – Reciclagem/Recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes 
R4 – Reciclagem/Recuperação de Metais e Compostos Metálicos  
R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 
R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local onde é efetuada). 

 

 

8.13. ENTIDADES CONTACTADAS 

Apresentam-se de seguida a listagem das entidades contactadas3), no âmbito do presente estudo. 

Os contactos foram realizados em abril de 2016, abril de 2019 e dezembro de 2021. De um modo 

geral, foram solicitadas às diversas entidades informações, condicionalismos e/ou 

recomendações, que estas considerassem de interesse face à localização do projeto. Foram 

também solicitadas informações específicas, indicadas no quadro seguinte. 

Quadro 12 – Entidades Contactas 

Entidades 
Consultadas 

Informação Solicitada (Resumo)  

ANACOM – Autoridade 

Nacional de Comunicações 

• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

• Servidões radioelétricas e interferência com Infraestruturas de comunicações.  

Autoridade Nacional de 

Proteção Civil - ANPC 
• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

Câmara Municipal de 

Guimarães* 

• Planta de Condicionantes, Ordenamento em vigor; 

• Planos de Pormenor e Planos de Urbanização (previstos/existentes); 

• Localização de captações de água para abastecimento público e/ou outras e respetivo 

perímetro de proteção; 

• Exploração de recursos minerais e/ou geológicos (previstos/existentes); 

• Património classificado ou em vias de classificação; 

 
2 Caso exista refeitório no estaleiro social. 

3 Os pedidos de informação foram solicitados às entidades em 09/04/2019. Refira-se que numa fase inicial do projeto (18/04/2016), foram já 

solicitadas informações a diversas entidades, encontrando-se a resposta as solicitações no ANEXO IV.A, ANEXO IV.B e ANEXO IV.C – VOLUME II ANEXOS. 
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Entidades 
Consultadas 

Informação Solicitada (Resumo)  

• Empreendimentos turísticos existentes na envolvente e previstos; 

• Delimitação dos perímetros urbanos; 

• Zonas/parques industriais ou empresariais existentes e previstos; 

• Loteamento e licenciamentos em curso e/ou previstos; 

• Mapa de ruído e zonamento acústico; 

• Existência ou previsão de outros projetos da autoria da autarquia ou que esta tenha 

conhecimento e que possam inviabilizar de algum modo o traçado em estudo; 

• Outras contribuições que considerem pertinentes. 

CCDRn - Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

do Norte* 

• Atividades de carácter industrial; 

• Produção de eletricidade e ou de vapor;  

• Manutenção e reparação de veículos; 

• Pesquisa e exploração de massas minerais; 

• Instalações de combustão integradas em estabelecimentos industriais, comerciais ou de 

serviços, entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de ensino e instituições 

do Estado; 

• Atividades de armazenagem de combustíveis; 

• Localização de captações de água, furos ou poços e respetivos perímetros de proteção e 

legislação específica. 

Comando Geral da Guarda 

Nacional Republicana 
• Informações, condicionalismos e/ou recomendações face à localização do projeto. 

Direção-Regional de 

Agricultura e Pescas do 

Norte 

• Projetos de investimentos do SIP (Sistema de Informação Parcelar); 

• Áreas de Regadios e/ou aproveitamentos hidroagrícola da responsabilidade da 

DGADR existentes ou previstos; 

• Emparcelamentos rurais existentes e/ou previstos; 

• Explorações pecuárias existentes e/ou previstas; 

• Condicionante da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Referenciação geográfica e enquadramento da "Região Demarcada dos Vinhos 

Verdes / Sub-região do Ave" relativo ao Projeto, bem como identificação de áreas de 

vinha integradas nas áreas de ocupação do Projeto; 

• Referenciação geográfica e enquadramento da "Levada do Património", localizado na 

freguesia do Barco  

Direção-Geral de 

Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

(DGADR) 

• Projetos de investimentos do SIP (Sistema de Informação Parcelar); 

• Áreas de Regadios e/ou aproveitamentos hidroagrícola da responsabilidade da DGADR 

existentes ou previstos; 

• Emparcelamentos rurais existentes e/ou previstos; 
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Entidades 
Consultadas 

Informação Solicitada (Resumo)  

• Explorações pecuárias existentes e/ou previstas; 

• Condicionante da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Direção-Regional de 

Economia do Norte 
• Localização de pedreiras/areeiros, identificação de proprietários, perímetros de proteção de 

área licenciada e inertes explorados.  

Direção-Geral de 

Armamento e Infra-

Estruturas de Defesa 
• Infraestruturas militares. 

DGT – Direção Geral do 

Território* 
• Informação diversa, nomeadamente existência de vértices geodésicos, marcas de 

nivelamento da RNGP, entre outras. 

DGEG – Direcção-Geral de 

Energia e Geologia* 

• Áreas de prospeção, pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras) e concessões 

na área em estudo; 

• Localização de recursos minerais, concessões e recursos geológicos. 

DGPC – Direção Geral do 

Património Cultura* 

• Património Arquitetónico – Lista de imóveis classificados e em vias de classificação; 

• Ocorrências de Património Arqueológico. 

Entidade Regional da 

Reserva Agrícola de 

Lisboa e Vale do Tejo*  
• Informação diversa, nomeadamente delimitação da Reserva Agrícola Nacional. 

EDP Distribuição 
• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

• Linhas Elétricas em operação/projeto referentes à Rede Nacional de Distribuição 

IMT – Instituto da 

Mobilidade e dos 

Transportes, IP 
• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

ICNF - Instituto de 

Conservação da Natureza 

e das Florestas 

• Áreas do sistema Nacional de Áreas Classificadas na área do projeto; 

• Localização de áreas de caça; 

• Áreas submetidas ao regime florestal, arvoredo de interesse público e zonas de intervenção 

florestal (ZIF) existentes e/ou previstas; 

• Cartografia de área ardidas (verificar se a área em estudo está abrangida pelo DL. 55/2007); 

• Presença de árvores protegidas por legislação específica (pe. sobreiros e azinheiras) 

e/outras que considerem de interesse preservar; 

• Habitas e espécies protegidas na área em estudo. 

Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia* 

• Áreas potenciais de recursos minerais e património geológico de interesse científico; 

• Cartas Geológicas. 

REN – Rede Eléctrica 

Nacional, S.A. 

• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

• Linhas Elétricas em operação/projeto; 

• Gasodutos e serviços afetados. 
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Entidades 
Consultadas 

Informação Solicitada (Resumo)  

SIRESP - Sistema 

Integrado de Redes de 

Emergência e Segurança 

de Portugal S.A 

• Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança na área envolvente ao Projeto. 

Sociedade Portuguesa 

para o Estudo das Aves 
• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

VIMÁGUA, EIM SA. 
• Informação diversa, nomeadamente identificação de captação de água para abastecimento 

público. 
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9. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

9.1. BIODIVERSIDADE 

9.1.1. Introdução 

De forma a proceder à caracterização da situação de referência, para posterior avaliação de 

impactes, definiu-se no PAP-AIA como área de estudo específica para o descritor de ecologia um 

buffer de 200m em torno do projeto. A área de estudo definida localiza-se na Quadrícula UTM 

10x10km NF59.  

 

9.1.2. Metodologia 

9.1.2.1. Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs) 

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto aos limites das Áreas 

Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no 

Decreto-Lei 142/2008, de 24 de Julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 

de outubro e nos termos do Decreto Regulamentar 1/2020 de 16 de março de 2020. O SNAC 

engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a 

Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais 

assumidos pelo Estado Português. Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de alguma 

Área Importante para as Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais 

importantes do planeta para a avifauna) (Costa et al., 2003). 

 

9.1.2.2. Flora e Vegetação 

De forma a realizar a caracterização da flora e vegetação realizou-se uma saída de campo no dia 

28 de Abril de 2016. Durante esta deslocação percorreu-se toda a área de estudo, tendo-se 

efetuado inventários florísticos em cada biótopo presente. Em cada um dos locais de amostragem 

registaram-se as diversas espécies de flora presentes e, sempre que necessário, recorreu-se à 

recolha de material vegetal para posterior identificação em laboratório. Durante as diversas 

deslocações efetuadas pela área de estudo foram ainda registadas as diferentes espécies de flora 

observadas, de forma a completar ao máximo o elenco florístico. 

Para cada biótopo foram identificadas as espécies dominantes no mesmo. Foram ainda 

identificadas, sempre que possível, as espécies bioindicadoras dos Habitats listados no Anexo B-I 
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do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro.  

A identificação de flora em laboratório foi feita com base na Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-

2015), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A. 1971, 1982, 1994, 1998, 2003) sempre 

que o volume da Flora Ibérica não estivesse disponível para a família em questão. A nomenclatura 

seguida foi a adotada pela ALFA (Associação Portuguesa de Fitossociologia), disponível em 

http://www3.uma.pt/alfa/. 

Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de campo, foi 

efetuada pesquisa bibliográfica na qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre flora 

e vegetação da região. A bibliografia consultada apresenta-se no quadro seguinte. 

 

Quadro 13 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na área 

de estudo 

Título Autor/Ano de Publicação 

Plantas a proteger em Portugal Continental Dray, 1985 

Distribuição de Pteridófitos e Gminospérmicas em Portugal 
Franco & Afonso, 1971; 1982; 

1984;1994;1998; 2003 

The Orchid Flora of Portugal Tyteca, 1997 

Lista de Espécies Botânicas a Proteger em Portugal Continental Ramos & Carvalho, 1990 

Distribuição Geográfica e Estatuto de Ameaça das Espécies da 

Flora a proteger em Portugal Continental. 
Espírito-Santo, 1997 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008 

Relatório Nacional da Diretiva Habitats ICNB, 2008b 

Flora on 
Flora de Portugal Interactiva, 

2014 

 

9.1.2.2.1. Espécies de flora de maior relevância ecológica no contexto do projeto 

Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior 

relevância ecológica. Consideram-se espécies de maior relevância ecológica na área de estudo, 

as espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de 

novembro. Foram, também, consideradas as espécies de flora endémicas de Portugal e da 

Península Ibérica bem como espécies que apresentam legislação nacional de proteção. 
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Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos analisou-

se, ainda, a possibilidade da sua ocorrência na área de estudo, tendo por base os biótopos 

cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência conhecidas para cada espécie. No quadro 

seguinte apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de ocorrência.  

 

Quadro 14 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora 

inventariadas para a área de estudo 

Tipo de Ocorrência Critérios 

Confirmada Presença confirmada durante o trabalho de campo 

Muito provável 
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas e fora delas; com ocorrência de 

biótopo favorável 

Provável Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência de biótopo favorável 

Pouco provável 
Presente nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência de biótopo favorável, contudo a 

espécie não é vista há algum tempo ou os seus núcleos são muito localizados 

Possível 
Presente nas áreas classificadas mais próximas, contudo o biótopo de ocorrência na área de 

estudo não é o mais favorável/não se encontra em bom estado de conservação 

Improvável 
Presente nas áreas classificadas mais próximas, no entanto o seu biótopo de ocorrência não está 

presente na área de estudo. 

 

9.1.2.3. Fauna 

Para a caracterização da fauna foi realizado trabalho de campo que decorreu no dia 28 de abril de 

2016. Durante as deslocações efetuadas pela área de estudo registaram-se todos os contactos 

com espécies de fauna assim como todos os indícios observados. Visitaram-se ainda locais com 

potencial para abrigar quirópteros:  

• Pontes de pedra; 

• Casas abandonadas; 

• Edifícios em pedra; 

• Minas de extração; 

• Fissuras, tetos e paredes rugosas, escuros, com entradas acessíveis e locais pouco 

perturbados. 

Assim como na caracterização da flora e vegetação da área de estudo, para a fauna recorreu-se a 

pesquisa bibliográfica para complementar a sua caracterização (ver quadro seguinte). 
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Quadro 15 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo 

Grupo Título 
Autor/Ano de 
Publicação 

Escala de apresentação da 
informação 

Herpetofauna 

Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal Loureiro et al., 2010 

Quadrículas 10×10km 
Bases para a conservação do Lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi) 
Brito et al., 1998 

Bases para a Conservação das Tartarugas de água doce 
(Emys orbicularis e Mauremys leprosa) 

Araújo et al., 1997 

Aves 

Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal Continental Equipa Atlas, 2008 Quadrículas 10×10km 

Zonas Importantes para as Aves em Portugal Costa et al., 2003 

Nível Nacional Revised distribution and status of diurnal birds of prey in 
Portugal 

Palma et al., 1999 

Mamíferos 

Atlas de Mamíferos de Portugal Bencatel et al., 2017 Quadrículas UTM 10×10km 

Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, 
Açores e Madeira. 

Mathias et al., 1999 Quadrículas 50×50km 

Bases para a conservação da lontra (Lutra lutra) Trindade et al., 1998 Quadrículas 10×10km 

Plano Nacional de Conservação dos Morcegos 
Cavernícolas 

Palmeirim & Rodrigues, 
1992 Nível Nacional 

Bats of Portugal: Zoogeography and Systematics Palmeirim, 1990 

Todos os 
grupos 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação 
de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 

elétrica 
ICNB, 2010a,b Nível nacional 

Relatório Nacional da Diretiva Habitats ICNB, 2008 Quadrículas UTM 10×10km 

 

De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminou-se a 

ocorrência das espécies em Potencial ou Confirmada, de acordo com os critérios apresentados no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 16 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies inventariadas 

para a área de estudo 

Grupo 
Tipo de Ocorrência 

Potencial Confirmado 

Peixes 
A espécie está confirmada para a bacia hidrográfica da área 

de estudo (sendo característica dos sistemas presentes) 

A espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para os cursos de água da área de 

estudo (sendo característica dos sistemas presentes) 

Anfíbios e 
répteis 

A espécie ocorre em, pelo menos, uma das quadrículas 

10x10km adjacentes à qual se insere a área de estudo 

A espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para a quadrícula 10x10km em que 

a área de estudo se insere (sendo característica dos 

biótopos que aí ocorrem) 
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Grupo 
Tipo de Ocorrência 

Potencial Confirmado 

Aves 
A zona em estudo faz parte da área de distribuição 

conhecida para a espécie de acordo com dados recentes 

(critério válido apenas para as aves de rapina) 

A espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou a espécie ocorre na quadrícula 

10x10km em que área de estudo se insere (sendo 

característica dos biótopos que aí ocorrem) 

Mamíferos 
A espécie ocorre na quadrícula 50x50km em que área de 

estudo se insere ou tem locais de abrigo localizados 

próximos da área de estudo 

A espécie foi inventariada durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou está confirmada para locais 

muito próximos da área de estudo (sendo característica 

dos biótopos que aí ocorrem) 

 

9.1.2.3.1. Espécies de fauna de maior relevância ecológica no contexto do projeto 

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor 

conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projeto em 

causa. Como tal, das espécies inventariadas para a área de estudo com ocorrência regular, 

consideram-se de maior relevância ecológica as que potencialmente são afetadas pelo projeto e 

se incluem em, pelo menos, um dos seguintes critérios: 

• Com estatuto de conservação Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnerável, segundo o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal [LVVP] (Cabral et al., 2006);  

• Classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a 

avifauna; 

• Consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro. 

 

9.1.2.4. Biótopos e Habitats 

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem do 

seguinte modo: 

• Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000 e que 

constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

156-A/2013 de 8 de novembro. 

• Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies faunísticas e 

florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma biocenose, a qual é 

constituída por animais e plantas que se condicionam mutuamente e que se mantêm 

através do tempo num estado de equilíbrio dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente 
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homogéneo ou consistir num agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 

2001). 

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 2000. 

Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível, quer por aspetos 

taxonómicos, quer por limitações de campo. 

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base em ortofotomapas e no 

trabalho de campo. Através da fotointerpretação dos ortofotomapas foram delineados os 

polígonos correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. Durante 

o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada 

polígono. Toda a informação obtida foi referenciada no SIG para o sistema de coordenadas 

Hayford-Gauss (Datum de Lisboa – militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 

1:5000. 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, considerados de 

interesse comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, 

foram identificados por:  

• Consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000);  

• Análise da listagem de espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou 

confirmação direta in situ. 

Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência:  

• Confirmada na área de estudo quando foi observada durante o trabalho de campo, 

cumprindo os critérios da respetiva ficha do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (e.g. 

presença das espécies bioindicadoras);  

• Potencial, quando apenas foi observada a presença de biótopo favorável, não tendo sido 

possível confirmar a presença das espécies bioindicadoras. 

 

9.1.2.5. Índice de Valorização dos Biótopos (IVB) 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de um 

Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB. Este é calculado através da média aritmética de 6 

variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este último o valor máximo que cada biótopo 

pode apresentar ((ver ANEXO V.A - VOLUME II ANEXOS)). A sua importância conservacionista é 

atribuída através da comparação dos respetivos valores, verificando-se se a classificação obtida é 
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congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto 

de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

• Inclusão no Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; 

• Grau de raridade a nível nacional; 

• Grau de naturalidade; 

• Tendência de distribuição a nível nacional; 

• Capacidade de regeneração; 

• Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas. 

 

Os valores atribuídos podem ser agrupados em classes: 

• Biótopos com IVB superior a 8,0 – valor muito elevado; 

• Biótopos com IVB superior a 6,0 – valor elevado; 

• Biótopos com IVB superior a 4,0 – valor médio; 

• Biótopos com IVB superior a 2,0 – valor baixo; 

• Biótopos com IVB inferior a 2,0 – valor muito baixo. 

 

9.1.2.5.1. Identificação de áreas de maior relevância ecológica no contexto do projeto 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi 

efetuada através da análise detalhada da informação recolhida. Foram definidos critérios para a 

sua definição, os quais se incluem em dois níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas que são definidas como condicionantes ecológicas e que 

foram integradas na planta de condicionamentos do projeto. Para a definição destas áreas 

utilizaram-se os seguintes critérios: 

• Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o Decreto-

Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; 

• Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com 

estatuto CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 

1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a avifauna; 
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O segundo nível corresponde às áreas cuja afetação deve ser evitada, quando tecnicamente 

viável:  

• Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos 

seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 156-

A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas 

raras a nível nacional. 

 

9.1.2.6. Resultados 

9.1.2.6.1. Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA) 

A sobreposição dos elementos do projeto com os limites das Áreas Classificadas incorporadas no 

SNAC, permitiu verificar que o traçado previsto não se sobrepõe com qualquer Área classificada 

(ver DESENHO 03 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS). A Área Classificada que se encontra mais 

próxima da área de estudo é o SIC Serras da Peneda e Gerês, que se localiza a cerca de 18km 

em direção a Norte. As restantes áreas Classificadas das Serras da Peneda e Gerês localizam-se 

a pelo menos 22km da área de estudo, como é possível ver no quadro seguinte. 

 

Quadro 17 – Áreas Classificadas e IBA na área envolvente do projeto 

Área Classificação Legislação 
Localização face à área 

do projeto 
Importância 

Serras da Peneda 
e Gerês 

Parque 
Nacional da 

Peneda-Gerês 

D.L. n.º 
187/71, de 8 

de maio 
22 km a norte do traçado 

Esta área apresenta grande diversidade de 
Habitats, tratando-se de uma área importante 

para lobo, herpetofauna e quirópteros. 

Serras da Peneda 
e Gerês 

ZEC Serras da 
Peneda e 

Gerês 
(PTCON0001) 

RCM n.º 
142/97, de 28 

de agosto 
18 km a norte do traçado 

Região montanhosa acidentada, com grande 
amplitude de declives e suportando uma 

elevada diversidade de Habitats, alguns dos 
quais prioritários. 

Serras da Peneda 
e Gerês 

ZPE Serra do 
Gerês (PTZPE 

0002) 

D.L. n.º 384-
B/99, de 23 de 

setembro 
25 km a norte 

Área com grande importância para uma 
elevada diversidade de espécies de aves com 

estatuto de conservação desfavorável. 

Serras da Peneda 
e Gerês 

IBA Serras da 
Peneda e 

Gerês (PT002) 
- 25 km a norte 

Esta área suporta efetivos importantes de 
espécies de aves de rapina. Diversas espécies 

de aves têm aqui o seu limite de distribuição 
sudoeste na Europa. 
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9.1.2.6.2. Flora e Vegetação 

9.1.2.6.2.1 Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica 

Segundo Costa et al. (1998), do ponto vista biogeográfico, bioclimático e fitossociológico, a área 

de estudo localiza-se Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia 

Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Sector Galaico-

Português, Subsector Miniense, Superdistrito Miniense Litoral. 

 

9.1.2.6.2.2 Elenco Florístico 

Como resultado do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica efetuada foram identificadas 

114 espécies com potencial de ocorrência para a área de estudo. O trabalho de campo permitiu a 

confirmação da ocorrência de 23 destas espécies na área de estudo (ver ANEXO V.B - VOLUME II 
ANEXOS). 

O total das espécies inventariadas encontram-se distribuídas por 50 famílias botânicas sendo as 

que reúnem mais espécies as Asteraceae (Compositae) com 15 espécies e as Fabaceae 

(Leguminosae) com 14 espécies. 

As espécies detetadas durante os trabalhos de campo são, de um modo geral, espécies comuns a 

nível nacional, não se tendo detetado a presença de espécies de distribuição mais restrita. 

A área em estudo é predominantemente urbana e agrícola, havendo uma presença humana muito 

marcada. Os cursos de água não têm uma verdadeira galeria ripícola, sendo a vegetação arbórea 

ribeirinha composta por amieiro (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix sp.) esparsa ao longo das 

margens. Destaca-se uma mancha de folhosas dominada pela presença de carvalho-alvarinho 

(Quecus robur), junto à povoação de Barco. 

Deve ainda referir-se a presença de espécies de flora exótica invasora. Foi inventariada a 

presença de 7 espécies com este estatuto: a austrália (Acacia melanoxylon), a mimosa (Acacia 

dealbata), o espanta-lobos (Ailanthus altissima), a tintureira (Phytolacca americana), a erva-da-

moda (Galinsoga parviflora) e a erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis), ainda assim, apenas a 

presença das primeiras 3 espécies foi confirmada no campo. Estas espécies estão presentes um 

pouco por toda a área cartografada. 

 

9.1.2.6.2.3 Espécies de flora de maior relevância ecológica 
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Das 100 espécies inventariadas 14 foram consideradas de maior relevância ecológica. Destacam-

se um endemismo lusitano, Centaurea herminii, e oito endemismos ibéricos, Narcissus 

cyclamineus, Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Picris hieracioides subsp. longifolia, 

Omphalodes nitida, Adenocarpus lainzii, Scrophularia sublyrata, Veronica micrantha, Linaria 

triornithophora. Estas espécies apresentam-se no quadro seguinte. Destaca-se, contudo, que 

nenhuma das espécies foi observada durante o trabalho de campo, apesar de 3 terem ocorrência 

muito provável na área de estudo: Ruscus aculeatus, Narcissus bulbocodium e Narcissus 

triandrus. 
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Quadro 18 – Espécies de flora identificadas 

Família Espécie Endemismo Diretiva 
Habitats 
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ICNB, 
2008 Biótopo de ocorrência Época de 

Floração 
Ocorrência na 

AE 

Amaryllidaceae 

Narcissus bulbocodium   B-V       LC   X (range) 

Ocorre numa grande variedade de 
habitats, desde prados húmidos, 

margens de linhas de água, charnecas, 
clareiras de matos, pinhais. Em 

substratos preferentemente arenosos 
ou argilosos 

Janeiro a 
Maio MP 

Narcissus cyclamineus Península 
Ibérica B-II, B-IV   E R LC   X (range) 

Em arrelvados na margem de cursos de 
água permanentes, preferentemente 
com coberto arbóreo de amieiros e 

outras 

Janeiro a 
Abril PP 

Narcissus 
pseudonarcissus nobilis 

Península 
Ibérica B-II, B-IV   E   LC   X (range) Matas, prados e sítios rochosos Janeiro a 

Março Ps 

Narcissus triandrus   B-IV       LC I X (range) 
Em prados, clareiras de urzais, giestais, 
azinhais ou pinhais e em afloramentos 

rochosos, xistosos ou graníticos.  

Janeiro a 
Maio MP 

Asteraceae 

Arnica montana   B-V   E   LC   X (range) 

Em prados ou urzais húmidos, orlas de 
brejos e charcos e clareiras de pinhal. 

Principalmente em zonas montanhosas, 
mas ocorrendo também em zonas 

baixas, quase desde o nível do mar 

Junho a 
Julho Ps 

Centaurea herminii Lusitano B-II, B-IV   V R LC   X (range) Orófila. Abaixo dos 1600 m.s.m, em 
incultos 

Maio a 
Agosto Ps 

Picris hieracioides subsp. 
longifolia 

Península 
Ibérica               Sob coberto de carvalhais e bosques, 

nas suas orlas e em prados frescos 
Junho a 
Agosto PP 

Boraginaceae Omphalodes nitida Península 
Ibérica               

Em prados nas margens de cursos de 
água, orlas de bosques ripícolas e 
taludes húmidos e sombrios. Em 

substratos ácidos arenosos ou xistosos 

Março a 
Agosto Pr 

Fabaceae Adenocarpus lainzii Península 
Ibérica               

Matos em terrenos desflorestados, 
baldios, taludes, campos agrícolas 
incultos e bermas de caminhos. Em 

solos ácidos, algo profundos e 
ruderalizados. Em territórios de 

influência atlântica 

Junho a 
Agosto Pr 
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Família Espécie Endemismo Diretiva 
Habitats 
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ICNB, 
2008 Biótopo de ocorrência Época de 

Floração 
Ocorrência na 

AE 

Liliaceae 
Ruscus aculeatus   B-V   - - LC   X (range) 

Sob coberto de bosques (carvalhais, 
sobreirais e azinhais) e em matagais 

esclerófilos. Espécie com grande 
plasticidade ecológica, ocorre também 
em matagais sobre dunas estabilizadas 
ou fendas de afloramentos rochosos. 

Em geral, prefere locais ensombrados e 
frescos, em baixas altitudes 

Março a 
Julho MP 

Scilla ramburei   p.p. B-IV - V V DD - X (range) Relavados húmidos Março a 
Junho Ps 

Scrophulariaceae 

Scrophularia sublyrata Península 
Ibérica B-V   V - DD   X (range) 

Em fissuras e cavidades de rochas em 
arribas litorais ou zonas rochosas do 
interior. Menos frequentemente em 

dunas litorais, na orla de zimbrais ou 
pinhais. Com preferência por locais algo 

nitrificados 

Abril a 
Maio Ps 

Veronica micrantha Peninsula 
ibérica B-II, B-IV   V R VU   X (range) 

Nas orlas de carvalhais e matas 
caducifólias, em locais húmidos e 

sombrios 

Maio a 
Agosto Ps 

Linaria triornithophora Peninsula 
ibérica               

Na orla de matagais, bosques 
caducifólios (carvalhais), sebes. Em 

locais geralmente sombrios e siliciosos. 

Maio a 
Outubro Pr 

 
Legislação 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a legislação 

específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional e cuja ocorrência é possível na área de implantação do projeto;  

Diretiva Habitats: Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; Ramos & 

Carvalho, 1990:  

Legenda 

E – Em perigo de extinção, V – Vulnerável; Dray (1985): E – Em perigo de extinção, R – rara, V – vulnerável, A – Ameaçada, nA – Não ameaçada, I – Categoria Indeterminada;  

LVFE - Lista Vermelha Flora Europeia (Bliz, 2011): DD – Informação insuficiente (data deficient), LC – Pouco preocupante (least concern), NT – Quase ameaçado (near threatened), VU – 

Vulnerável (vulnerable), EN – Em perigo (endangered), CR – Criticamente em perigo (critically endangered);  

ICNB, 2008 – Relatório de Implementação da Diretiva Habitats (presença nas quadrículas UTM 10x10km onde se insere a área de estudo);  

n.a. – não aplicável. Ocorrência na AE: C-Confirmada; MP- Muito provável; Pr- Provável; PP- Pouco provável; Ps – Possível; I – Improvável. 
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9.1.2.6.3. Fauna 

9.1.2.6.3.1 Elenco Faunístico 

Durante o trabalho de campo foi identificado um total de 14 espécies faunísticas, sendo que, a 

pesquisa bibliográfica, este número aumenta para 169 (ver quadro seguinte e ANEXO V.C - 
VOLUME II ANEXOS). 

De referir que 16 das espécies inventariadas são consideradas ameaçadas pelo LVVP (Cabral et 

al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org): CR – Criticamente em Perigo, EN – 

Em perigo, VU – Vulnerável. Em Portugal continental, 105 espécies apresentam estatuto de 

ameaça, o que significa que 12,4% foram inventariadas para a área de estudo. Apenas 4 das 

espécies com estatuto de ameaça têm presença confirmada nas quadrículas UTM 10x10km 

atravessadas pelo projeto.  

 

Quadro 19 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para a área 

de estudo e respetivas categorias de ocorrência 

Grupo 
faunístico 

Trabalho de 
campo 

Pesquisa bibliográfica + 
trabalho de campo Total 

% espécies 
face ao total 

nacional 

Espécies 
com 

estatuto 

% espécies com 
estatuto face ao 

total nacional Potencial Confirmada 

Peixes 
continentais 

0 0 4 4 7,8 0 0 

Anfíbios 0 3 9 12 70,6 2 66,7 

Répteis 1 4 8 12 42,9 1 12,5 

Aves 13 21 69 90 30,6 5 6,7 

Mamíferos 0 51 0 51 75,0 8 53,3 

Total 14 79 90 169 36,9 16 12,4 

 

9.1.2.6.3.1.1 Peixes 

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar a ocorrência de 4 espécies de peixes no troço do rio 

Ave atravessado pela área de estudo (Ribeiro et al. 2007). Das 4 espécies inventariadas para o 

troço do rio Ave atravessado pelo projeto, nenhuma apresenta estatuto de conservação 

desfavorável segundo o LVVP.  

 

 

mailto:geral@ppsec.pt
http://www.uicnredlist.org/


 
   

Página 116 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

9.1.2.6.3.1.2 Anfíbios 

Para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foram inventariadas 12 

espécies de anfíbios (Loureiro et al. 2010), 9 com ocorrência confirmada e 3 com ocorrência 

potencial.  

Das espécies inventariadas 2 têm estatuto desfavorável de conservação:  

• Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica);  

• Tritão palmado (Triturus helveticus) 

Ambas as espécies com estatuto VU. Destas duas espécies apenas a salamandra-lusitânica está 

confirmada para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pelo projeto. No entanto, face à 

notável perturbação da área de estudo, dominada por áreas urbanas e agrícolas, considera-se 

que a sua presença na área do projeto é pouco provável. Tendo em conta o referido, considera-se 

improvável a presença de tritão-palmado.   

 

9.1.2.6.3.1.3 Répteis 

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar 12 espécies de répteis para as quadrículas UTM 

10x10km atravessadas pela área de estudo (Loureiro et al. 2010), sendo que a presença de 8 é 

considerada confirmada. Durante o trabalho de campo foi possível observar 1 indivíduos de 

Podarcis sp.. 

Das espécies inventariadas 1 têm estatuto EN: cágado-de-carapaça-estriada (Emys obicularis). 

Refere-se que a presença desta espécie não está confirmada para as quadrículas UTM 10x10km 

atravessadas pelas áreas de estudo, e que face à perturbação da área de estudo se considera 

improvável a sua ocorrência. 

 

9.1.2.6.3.1.4 Avifauna 

Nas quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foi possível inventariar 90 

espécies de aves, 69 espécies com ocorrência confirmada e 21 espécies com ocorrência 

potencial. Durante o trabalho de campo identificaram-se 13 espécies de aves. 

Segundo o LVVP, das espécies inventariadas 5 têm estatuto desfavorável de conservação, 

conforme se pode observar no quadro seguinte. Nenhuma das espécies foi observada durante o 

trabalho de campo. Considera-se que as 3 espécies confirmadas para as quadrículas UTM 

10x10km atravessadas podem ocorrer na área de estudo, tendo em conta a presença de biótopos 
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florestais, em que nalguns deles há presença de matos no sub-coberto. Refere-se também que 

estas espécies podem nidificar na área de estudo, uma vez que encontram condições nos 

biótopos citados (Equipa Atlas 2008). Relativamente às 2 espécies com potencial de ocorrência, 

considera-se improvável a sua nidificação na área de estudo, tendo em conta o grau de 

perturbação e os biótopos presentes. 

Refere-se que, para a área de estudo não estão identificados locais de nidificação de aves de 

rapina com estatuto de conservação desfavorável segundo publicações que compilam este tipo de 

informação (ver ICNB 2010a, 2010b). 

 

Quadro 20 – Espécies com estatuto desfavorável de conservação segundo o LVVP inventariadas para a 

área de estudo 
Espécie Nome comum LVVP Presença 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro VU P 

Accipiter gentilis Açor VU C 

Falco subbuteo Ógea VU C 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU P 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU C 

Legenda 

Presença: P – Potencial. C – Confirmada 

 

9.1.2.6.3.1.5 Mamíferos 

Para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo foi possível inventariar 51 

espécies de mamíferos com ocorrência potencial (Bencatel et al., 2017, Rainho 2013, Mathias et 

al. 1998, Queirós et al. 1998). 

Das espécies inventariadas 8 têm estatuto de conservação desfavorável segundo o LVVP (ver 

quadro seguinte). Refere-se que tendo em conta a elevada perturbação da área de estudo, assim 

como das linhas de água presentes (sobretudo o rio Ave), considera-se improvável a ocorrência 

de toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus). As espécies de quirópteros (restantes 7 espécies 

apresentadas no quadro seguinte) podem ocorrer na área de estudo. No entanto, salienta-se que 

não se conhecem abrigos de importância nacional destas espécies ou outros abrigos de pequenas 

dimensões na área de estudo atendendo à informação disponível (ver ICNB 2010a, 2010b, Rainho 

2013). Durante o trabalho de campo também não se identificaram estruturas com presença de 

quirópteros. 
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Quadro 21 – Espécies com estatuto desfavorável de conservação segundo o LVVP inventariadas para a 

área de estudo 
Espécie Nome comum LVVP Presença 

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água VU P 

Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR P 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU P 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU P 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno CR P 

Myotis myotis Morcego-rato-grande VU P 

Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul VU P 

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche VU P 

                                  Presença: P – Potencial.  

 

9.1.2.6.3.2 Espécies de fauna de maior relevância ecológica no contexto do projeto  

A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 3 espécies como 

sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, todas confirmadas para a 

área de estudo (ver quadro seguinte).  

 

Quadro 22 – Lista da fauna de maior relevância ecológica 

Grupo 
Espécies 

Nome científico Nome comum 

Aves 

Accipiter gentilis Açor 

Falco subbuteo Ógea 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento 

 

9.1.2.6.4. Biótopos e habitats 

No que diz respeito aos habitats naturais, verificou-se através da realização de trabalho de campo, 

que a grande maioria das manchas de vegetação cartografadas não correspondem a qualquer 

habitat natural. Observou-se, no entanto, a existência de uma mancha de carvalhal que tem 

correspondência com o habitat natural 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 

Quercus pyrenaica. Esta mancha de vegetação é dominada pela presença de Carvalho-alvarinho 

(Quercus robur), tem uma área de cerca de 5 hectares e encontra-se junto à localidade de Barco, 

próximo ao rio Ave. 
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Na área de estudo foram definidos e cartografados 6 biótopos. A área de estudo é dominada pelos 

biótopos Agrícola e Humanizado; que representam 58% e 23% da área de estudo, respetivamente 

(ver figura seguinte). Os quadros seguintes incluem uma caracterização detalhada de cada um 

dos biótopos cartografados (ver DESENHO 04 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS), incluindo as 

espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem, o respetivo IVB e, na maior parte dos casos, uma 

fotografia. 

  

Figura 13 – Ocupação (em %) de cada um dos biótopos cartografado na área de estudo 
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Quadro 23- Caracterização do biótopo Agrícola presente na área de estudo e IVB atribuído 

Agrícola 

Habitats do DL 
49/2005 que 

inclui 
- IVB 0,7 

 

Principais 
espécies 
florísticas 

Vitis vinifera, Zea mays, Brassica 
oleraceae, Prunus sp. 

Principais 
Espécies 

faunísticas com 
potencial de 
ocorrência 

Pintassilgo (Carduelis carduelis), 
ferreirinha (Prunella modularis), 

javali (Sus scrofa), raposa (Vulpes 
vulpes) 

Características 

As áreas deste biótopo compreendem diversos tipos de agricultura, como vinhas, pequenas hortas, milheirais 
e prados. Normalmente a sua presença encontra-se associada à existência de pequenas povoações 

Este é o biótopo mais comum na área de estudo, estando presente por toda a área. No total representa mais 
de 61,5% da área cartografada. 

 

Quadro 24 - Caracterização do biótopo Humanizado presente na área de estudo e IVB atribuído 

Humanizado 

Habitats do DL 
49/2005 que 

inclui 
- IVB 0,0 

 

Principais 
espécies 
florísticas 

Umbilicus rupestris 

Principais 
Espécies 

faunísticas com 
potencial de 
ocorrência 

Sapo-comum (Bufo bufo), lagartixa-
ibérica (Podarcis hispanica), pardal 
(Passer domesticus), rato-caseiro 
(Mus domesticus), rato-das-hortas 

(Mus spretus), morcego-anão 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Características 

Este biótopo corresponde a áreas edificadas, vias rodoviárias e outras estruturas antropogénicas presentes 
na área de estudo. Compreende essencialmente áreas urbanizadas e ligações rodoviárias entre as mesmas. 

Este é um biótopo com muito baixo valor ecológico. 

Este é o segundo biótopo mais representativo e encontra-se presenta em toda a área estudada, 
representando 23,7% da área de estudo. 
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Quadro 25 – Caracterização do biótopo Eucaliptal presente na área de estudo e IVB atribuído 

Eucaliptal 

Habitats do DL 
49/2005 que 

inclui 
- IVB 1,3 

 

Principais 
espécies 
florísticas 

Eucalyptus globulus, Pteridium 
aquilinum, Calluna vulgaris, Cytisus 

multiflorus, Dittrichia viscosa 

Principais 
Espécies 

faunísticas com 
potencial de 
ocorrência 

Lagartixa do mato (Psammodromus 
algirus), pisco-de-peito-ruivo 

(Erithacus rubecula), verdilhão 
(Carduelis chloris), gralha-preta 
(Corvus corone), raposa (Vulpes 

vulpes) 

Características 

Plantações de Eucalyptus spp. que por vezes possuem, quando são mais antigas, subcoberto de espécies 
autóctones típicas de matos.  

Está presente essencialmente na zona central da área de estudo. Representa cerca de 7,8% da mesma. 

 

 

Quadro 26 – Caracterização do biótopo Vegetação ripícola presente na área de estudo e IVB atribuído 

Vegetação ripícola 

Habitats do DL 

49/2005 que 

inclui 

- IVB 5,2 

 

Principais 

espécies 

florísticas 

Alnus glutinosa, Salix sp., Rubus 

sp., Juncus sp. 

Principais 
Espécies 

faunísticas com 

potencial de 

ocorrência 

Barbo-comum (Babus bocagei), 

boga do Norte 

(Pseudochondrostoma duriense), 

alvéola-branca (Motacila alba) 

Características 

Este biótopo inclui as linhas de água presentes na área de estudo, nomeadamente o rio Ave, e a vegetação 

ribeirinha que o acompanha. Não se observaram verdadeiras galerias ripícolas, existindo exemplares de 

espécies arbóreas de forma esparsa.  

Este biótopo representa apenas 0,7% da área de estudo, sendo o biótopo menos representativo. 
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Quadro 27 – Caracterização do biótopo Bosque misto ripícola presente na área de estudo e IVB atribuído 

Bosque misto 

Habitats do DL 
49/2005 que 

inclui 
- IVB 3,5 

 

Principais 
espécies 
florísticas 

Quercus robur, Quercus suber, 
Fraxinus angustifolia, Pinus pinea, 

Pinus pinaster, Rubus sp,  

Principais 
Espécies 

faunísticas com 
potencial de 
ocorrência 

Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus 
rubecula), toutinegra-dos-valados 
(Sylvia melanocéfala), verdilhão 

(Carduelis chloris). 

Características 

Formações arbóreas onde não se verifica uma dominância expressiva de uma espécie. Nestes locais foi 
possível observar espécies folhosas autóctones típicas de bosques climácicos como o carvalho-alvarinho 

(Quercus robur) e o freixo (Fraxinus anguslifolia), e espécies ligadas atividades florestais, como o pinheiro-
bravo (Pinus pinaster). Nestas áreas verificou-se ainda uma elevada cobertura de silvas (Rubus sp.). 

Este biótopo ocupa cerca de 4,8% da área de estudo, estando presente em toda a sua extensão. 

 

Quadro 28 – Caracterização do biótopo Carvalhal ripícola presente na área de estudo e IVB atribuído 

Carvalhal 

Habitats do DL 
49/2005 que 

inclui 

Habitat 9230 – 
Carvalhais galaico 

portugueses de 
Quercus robur e 

Quercus pyrenaica 

IVB 7,3 

 

Principais 
espécies 
florísticas 

Quercus robur, Pteridium aquilinum, 
Cytisus multiflorus, Rubus sp., 

Adenocarpus sp., Hyacinthoides 
hispanica 

Principais 
Espécies 

faunísticas 

Melro (turdus merula), gaio (Garrulus 
glandarius), estrelinha-real (Regulus 
ignicapilla), raposa (Vulpes vulpes) 

Características 

Biótopo dominado pela presença de  carvalho alvarinho (Quercus robur), espécie dominante dos bosques 
climácicos da região. Neste biótopo foi ainda possível observar espécies ligadas à orlas naturais destes 
bosques, como Rubus sp., Adenocarpus sp.e Cytisus multiflorus e alguns geófitos, como Hyacinthoides 

hispanica. 

Este biótopo existe apenas em uma mancha, que ocupa cerca de 5ha, a sul da povoação de Barco. Em 
termos percentuais representa apenas 1,5% da área estudada, sendo o biótopo presente com maior valor 

ecológico. 
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9.1.2.6.5. Áreas de maior relevância ecológica 

Segundo os critérios descritos, foi definida uma área de segundo nível - áreas cuja afetação deve 

ser evitada, quando tecnicamente viável (área A) - e não foram definidas áreas de primeiro nível 

(ver DESENHO 05 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS): 

a) Área A – Áreas classificada como habitat 9230 – carvalhais galaico-portugueses de 

Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

 

9.1.3. Conclusões 

Pelo anteriormente exposto, não se conclui que a área em estudo apresente características de 

elevada sensibilidade ecológica, ou que compreenda a implantação do traçado a afetação 

irreversível de biótopos com valor conservacionista elevado. 

Ainda que o habitat 9230 – carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica, seja efetivamente considerado como a área de maior relevância ecológica, dos 5,17 há 

objeto de caracterização, apenas 0,66ha serão afetados com a implantação do traçado. 

Neste contexto, não será viável contemplar a apresentação de alternativas de solução, micro 

alternativas de traçado e/ou eventualmente sub-troços, nomeadamente que atentem à proteção 

deste habitat localizado entre os km 5+375 a 5+450 (75 metros de extensão).  

Poderá ser constatado esta evidência, pela forma como foi “encaixado” a diretriz do traçado, 

evitando assim a sobreposição com áreas edificadas na área envolvente, após a Ponte sobre o 

Rio Ave. 
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Figura 14 – PS3 / Biótopo Carvalhal (km 5+375 a 5+450) 

 

Figura 15 – PS3 / Biótopo Carvalhal (km 5+375 a 5+450) 
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9.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

9.2.1. Metodologia  

A análise deste descritor baseou-se essencialmente: 

 Informação disponibilizada pela Direção Geral do Território sobre os instrumentos de 

gestão territorial em vigor e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento e da Carta 

de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Guimarães. Tendo sido conferida junto 

da Câmara Municipal de Guimarães, por pedido de elementos, a atualização desta 

informação e a existência de outros Planos com incidência na área a estudar. 

 Pesquisa documental:  

o Análise de cartas de ocupação do solo, de cartas de ordenamento do PDM (em 

vigor e eventuais revisões), da cartografia de Projeto e das cartas de habitats e 

biótopos. 

 Recolha de informações junto de entidades tutelares ou concessionárias de serviços 

públicos e de serviços da Administração com tutela específica sobre aspetos com 

pertinência para o Estudo. 

 Trabalho de campo para validação da informação. 

Dos instrumentos de ordenamento em vigor, aqueles que apresentam maior relevância para o 

presente documento face ao tipo de projeto em estudo, são o Plano Diretor Municipal de 

Guimarães e o Plano Regional de Ordenamento Florestal Entre Douro e Minho (PROF EDM), 

apresentando-se de seguida a respetiva análise aos mesmos. 

Acrescenta-se ainda que foram contactadas diversas entidades com jurisdição sobre o território, 

com o intuito de recolha de informação para a identificação de áreas e/ou pontos críticos que de 

alguma forma pudessem condicionar o desenvolvimento do projeto, apresentando-se no capítulo 

específico a respetiva análise aos elementos rececionados. 

No VOLUME III PEÇAS DESENHADAS do PAP-AIA apresenta-se: 

• DESENHO 06 – Condicionantes; 

• DESENHO 07 – Ordenamento; 

• DESENHO 08 – Reserva Ecológica Nacional; 

• DESENHO 09 – Usos do Solo (COS 2018); 

• DESENHO 10 – Outras Condicionantes. 
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9.2.2. Plano Diretor Municipal de Guimarães 

A proposta final de Revisão do Plano Diretor Municipal, foi publicada no Diário da República, 2ª 

série - Nº 119 de 22 de junho de 2015, aviso nº 6936/2015, entrando em vigor no dia 23 de junho 

de 2015. 

 

9.2.2.1. Ordenamento do Território 

No quadro seguinte apresentam-se os espaços presentes na área em estudo (AE) e afetados pelo 

traçado.  

Quadro 29 – Síntese das categorias de espaço do ordenamento 

Espaços/Áreas definidas no PDM Guimarães – Presente na Área em 
Estudo 

Interseção com o 
Traçado 

So
lo

 R
ur

al
 

Espaços Agrícolas 

km 0+000 ao km 0+165 
km 0+650 ao km 2+540 
km 2+620 ao km 2+730 
km 2+820 ao km 3+110 
km 3+655 ao km 3+840 
km 3+880 ao km 4+850 
km 4+880 ao km 4+940 
km 6+150 ao km 6+660 

Espaços Florestais Espaços Florestais de Produção 
km 2+540 ao km 2+620 
km 4+940 ao km 5+430 
km 5+515 ao km 5+715 

Espaços Florestais de Proteção km 3+110 ao km 3+655 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e florestal km 0+165 ao km 0+650 
km 5+810 ao km 5+990 

Espaços de recursos geológicos Sem interceção 
Aglomerados Rurais Sem interceção 
Área de Edificação Dispersa km 5+430 ao km 5+515 
Espaços destinados a equipamentos e infraestruturas  Sem interceção 
Espaços verdes de utilização coletiva Sem interceção 

So
lo

 U
rb

an
o Solo Urbanizado 

Espaços centrais Sem interceção 

Espaços Residenciais 

km 2+730 ao km 2+820 
km 3+840 ao km 3+880 
km 5+715 ao km 5+810 
km 5+990 ao km 6+150 
km 6+600 ao km 6+695 

Espaços Urbanos de baixa densidade Sem interceção 
Espaços de uso especial Sem interceção 
Espaços de Atividades Económicas Sem interceção 
Espaços Verdes Sem interceção 

Solo Urbanizável 

Espaços centrais Sem interceção 
Espaços Residenciais Sem interceção 
Espaços de Atividades Económicas km 6+695 ao fim do traçado 
Área de Edificação Dispersa Sem interceção 

Ár
ea

s 
co

m
 F

un
çõ

es
 

Es
pe

ci
fic

as
 

Estrutura Ecológica Nacional Nível I 

km 0+100 ao km 0+170 
km 0+550 ao km 1+890 
km 1+950 ao km 2+545 
km 2+620 ao km 2+740 
km 2+825 ao km 2+860 
km 3+155 ao km 3+650 
km 3+875 ao km 4+850 
km 4+880 ao km 4+940 
km 6+160 ao km 6+590 

Nível II km 0+000 ao km 0+095 
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Espaços/Áreas definidas no PDM Guimarães – Presente na Área em 
Estudo 

Interseção com o 
Traçado 

km 0+170 ao km 0+650 
km 2+550 ao km 2+620 
km 2+855 ao km 3+160 
km 4+940 ao km 5+320 
km 5+555 ao km 5+760 
km 5+810 ao km 5+990 

km 6+600 ao final do traçado 
Nível III Sem interceção 

Si
st

em
as

 
In

fra
es

tru
tu

ra
nt

es
 

Infraestruturas Territoriais Rede 
de Infraestruturas de Transporte 

Rede Rodoviária Principal Sem interceção 
Rede Rodoviária Local Sem interceção 

Rede Ferroviária concecional prevista km 1+810 ao km 2+155 
km 4+370 ao km 4+660 

Rede Rodoviária local prevista 

km 1+060 
km 1+575 ao km 2+165 

km 4+290 
km 5+450 ao km 5+810 

Fim do traçado 
 

Apresenta-se no quadro seguinte, em conformidade com o definido na carta de Ordenamento do 

PDM de Guimarães, as interceções previstas com o traçado em estudo. 

Quadro 30 – Interseções previstas com o traçado  

Descrição da 
Interseção 

Interseção com 
o Traçado 

Infraestrutura de 
Transporte de Energia 

km 0+000 
km 0+260 
km 4+165 
km 4+235 
km 4+305 
km 6+700 

Linhas de Água 

km 0+670 
km 0+850 
km 1+240 
km 1+355 
km 2+385 
km 4+220 
km 4+330 
km 4+500 
km 4+865 
km 6+200 

Rede Rodoviária Local 

km 1+200 
km 1+900 
km 2+780 
km 3+885 
km 4+305 
km 4+965 
km 5+760 
km 6+640 

Fim do traçado 
Rede Rodoviária 

Principal km 6+160 
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O PDM de Guimarães no Capítulo III, Usos do Solo, Secção I, artigo 7.º - Classificação do Solo, 

identifica duas classes de solo:  

a) Solo rural; 

b) Solo urbano. 

De acordo com o artigo 8.º do PDM o solo rural compreende as seguintes categorias: 

a) Espaços agrícolas; 

b) Espaços florestais: 

i. Espaços florestais de proteção; 

ii. Espaços florestais de produção; 

c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 

d) Espaços de recursos geológicos: 

i. Espaços de depósitos minerais; 

ii. Espaços de recursos geológicos; 

e) Aglomerados rurais; 

f) Áreas de edificação dispersa; 

g) Espaços destinados a equipamentos e infraestruturas; 

h) Espaços verdes de utilização coletiva. 

No que diz respeito ao solo urbano este caracteriza--se pelas seguintes categorias: 

a) Solo urbanizado 

i. Espaços centrais; 

ii. Espaços residenciais; 

iii. Espaços urbanos de baixa densidade; 

iv. Espaços de uso especial; 

v. Espaços de atividades económicas; 

vi. Espaços verdes: 

i. Espaços verdes de enquadramento; 

ii. Espaços verdes de utilização coletiva; 

b) Solo Urbanizável 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 129 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

i. Espaços centrais; 

ii. Espaços residenciais; 

iii. Espaços de uso especial; 

iv. Espaços de atividades económicas. 

 

De seguida apresenta-se uma breve descrição dos espaços intercetados pelo traçado em 

conformidade com o PDM de Guimarães. 

 

PDM – Capítulo IV, Espaços Agrícolas, Secção II  

De acordo com o Artigo 46.º, “os espaços agrícolas correspondem a áreas que, pelas suas 

características intrínsecas ou atividades desenvolvidas pelo homem, se adequam ao 

desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e florestais, constituindo espaços de 

expressão rural a salvaguardar pela sua relevância na composição da paisagem concelhia, sendo 

igualmente compatível com este solo os recursos geológicos (atividades minerais). 

Estes espaços integram solos de elevada e moderada aptidão agrícola, correspondendo aos solos 

incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN)”. 

Admite-se a edificação nestes espaços, de acordo com o Artigo 47.º, e caso se verifique a 

autorização prévia de inutilização de solo agrícola da entidade tutelar competente, nos seguintes 

termos: 

a) “Edificação de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, 

comercialização e exploração de produtos agrícolas, pecuários ou florestais (…); 

b) Edificação de habitação unifamiliar (…); 

c) Edificação inerente a usos turísticos, de desporto, de recreio e lazer (…); 

d) Equipamentos de interesse público, cuja localização em espaços agrícolas se justifique 

pela natureza ou pelo contexto de povoamento existente”. 

 

PDM – Capítulo IV, Espaços Florestais, Secção III  

De acordo com o Artigo 48.º, “Os espaços florestais são terrenos ocupados por povoamentos 

florestais, matos, pastagens naturais, áreas ardidas de povoamentos florestais, áreas de corte 

raso e terrenos improdutivos ou estéreis do ponto de vista da existência de comunidades vegetais 

e águas interiores. As normas de gestão destes espaços, a identificação das áreas de 
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povoamentos florestais, a classificação das respetivas manchas e as medidas preventivas contra 

incêndios são as constantes do PROF -BM, sub -região homogénea Cávado/Ave, e que faz parte 

integrante deste PDM”. 

O Artigo 49.º identifica o regime a que estes espaços estão sujeitos. Assim, este artigo define que 

“As intervenções nos espaços florestais devem respeitar as orientações contidas no PROF-BM 

relativas à sub -região homogénea Cávado/Ave para a função de produção acrescida da função 

de proteção. 

Nos espaços florestais classificados no PMDFCI com risco de incêndio elevado ou muito elevado 

é interdita, a construção de edificações. Constituem exceção ao número anterior as edificações 

destinadas à prevenção, combate de fogos florestais, equipamentos de interesse municipal desde 

que os responsáveis pela gestão dos terrenos confinantes, adotem medidas estruturais de 

silvicultura preventiva a nível da reflorestação e da redução do risco de incêndio. 

Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços 

classificados nos planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou 

industriais ficam inibidos, pelo prazo fixado nos termos da legislação em vigor, a alteração do uso 

(designadamente a edificabilidade), tal como os terrenos afetados por incêndios florestais 

ocorridos após a aprovação do PDM. 

Carecem de especial proteção as espécies florestais que denotam elevado valor económico, 

patrimonial e cultural, quer pela sua relação com a história e cultura da região, quer pela raridade 

que representam, bem como pela sua função de suporte de habitat, designadamente Quercus 

suber (sobreiro), Quercus ilex (azinheira), Ilex aquifolium (azevinho), Quercus pyrenaica (carvalho 

-negral), Quercus robur (carvalho -roble) e Taxus baaccata (teixo)”. 

 

PDM – Capítulo IV, Espaços Florestais, Secção III – Subsecção I 

Espaços florestais de proteção, de acordo com o Artigo 50.º são “Os espaços de uso e aptidão 

florestal dominante, integrados maioritariamente na Reserva Ecológica Nacional, tem como função 

principal a proteção, englobando como sub -funções a proteção da rede hidrográfica, a proteção 

contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro–climática e a proteção ambiental”. 

Ainda de acordo com o Artigo 51.º - Regime de exploração e sem prejuízo o estipulado no PROF -

BM, PMDFCI, da legislação aplicável e dos planos de gestão florestal (PGF) que venham a 

elaborar -se, nestes espaços “poderão ser autorizadas as ações que privilegiem a conservação 

dos valores e recursos naturais como o solo, a água e a biodiversidade, (…). Nestes espaços, 

admitem -se outros usos como silvopastorícia, caça, pesca e recreio”. 
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O Artigo 52.º define o regime de edificabilidade e refere que nesta categoria de solo, a 

edificabilidade restringe-se aos seguintes casos: 

a) Edificação de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, 

comercialização e exploração de produtos florestais, agrícolas e pecuários (…); 

b) Edificação de habitação unifamiliar (…); 

c) Edificação inerente a usos turísticos, de desporto, de recreio e lazer e de valorização 

ambiental (…); 

d) Equipamentos de interesse público, cuja localização em espaços florestais se justifique 

pela natureza ou pelo contexto de povoamento existente (…); 

Nestes espaços admite -se o licenciamento de pedreiras e/ou a sua ampliação desde que se 

cumpra o disposto no artigo 59.º (…). 

 

PDM – Capítulo IV, Espaços Florestais, Secção III – Subsecção II 

Os espaços florestais de produção, artigo 53.º, correspondem a terrenos predominantemente de 

uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa e contínua. Tem como função principal a 

produção e engloba como sub-funções a produção de madeira, a produção de biomassa para 

energia, a produção de frutos e sementes e a produção de outros materiais vegetais e orgânicos, 

sendo igualmente compatível com este solo os recursos geológicos (atividades minerais ”. 

De acordo com Artigo 54.º - Regime de exploração, e sem prejuízo no definido no PROF-BM, 

PMDFCI, da legislação aplicável e dos PGF que venham a elaborar -se, nestes espaços deverá 

ser promovida a utilização de espécies com bom potencial produtivo que permitam obter madeira 

de qualidade e outros produtos não lenhosos (…); 

Nestes espaços, admite -se outros usos como silvopastorícia, caça, pesca e recreio. 

O Artigo 55.º - Regime de edificabilidade, sem prejuízo no disposto no n.º 4, do artigo 49.º (regime 

dos espaços florestais), os novos edifícios devem implantar-se na área do terreno menos 

prejudicial à atividade florestal, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e correta 

integração paisagística. 

Nos espaços florestais de produção admite -se: 

a) Edificação de infraestruturas de vigilância, deteção e combate de incêndios florestais; 

b) Edificação de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, 

comercialização e exploração de produtos florestais, agrícolas e pecuários (…); 
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c) Equipamentos, edificações para uso turístico, estruturas de apoio ao desporto, recreio e 

lazer e projetos de valorização ambiental (…); 

d) Edificação de uma habitação unifamiliar isolada (…); 

e) Edificação de unidades industriais isoladas (…); 

Nestes espaços admite -se ainda o licenciamento de pedreiras e a ampliação de preexistentes 

desde que se cumpra o disposto no artigo 59.º (regime dos espaços de recursos geológicos) e 

seja assegurada a compatibilidade com o uso turístico eventualmente existente (…)”. 

 

PDM – Capítulo IV, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, Secção IV 

Em conformidade com o Artigo 56.º “Nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, os usos 

agrícolas e florestal coexistem sem que qualquer deles seja dominante. Na sua maioria 

correspondem a propriedades situadas nas imediações dos aglomerados urbanos, importantes no 

equilíbrio ecológico e paisagístico. 

O Artigo 57.º define o Regime de edificabilidade e refere que: 

• Nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal é condicionada a alteração do uso do solo 

que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 

• Os novos edifícios devem implantar -se na área do terreno menos prejudicial à atividade 

agrícola e florestal, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e correta 

integração paisagística. 

• Nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, desde que devidamente autorizadas 

pelas entidades tutelares competentes nos casos em que tal seja exigível, admite -se: 

a) Edificações de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, 

comercialização e exploração de produtos agrícolas, pecuários ou florestais (…); 

b) Edificações de edifícios para fins habitacionais (…); 

c) Edificações inerentes a usos turísticos, de desporto, de recreio e lazer (…); 

d) Equipamentos, cuja localização em espaços de uso múltiplo agrícola e florestal se 

justifique pela natureza ou pelo contexto de povoamento existente (…); 

e) Edificações de unidades industriais isoladas (…). 
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PDM – Capítulo IV, Áreas de Edificação Dispersa, Secção VII 

O artigo 62.º define que “as áreas de edificação dispersa configuram espaços territoriais 

excêntricos aos aglomerados urbanos, de grau de urbanização variável e heterogéneo, onde a 

infraestruturação do solo é na generalidade reduzida, a acessibilidade não se apresenta adequada 

e as condições de salubridade, integração paisagística e ambiental são pouco qualificadas”. 

O regime de edificabilidade, artigo 63.º, refere que nesta categoria de solo:  

“Pretende-se privilegiar ações que visem a valorização urbanística e ambiental, a recuperação de 

construções existentes e sua integração na paisagem, com qualificação do espaço verde próprio e 

envolvente. 

Nesta área não é admissível a abertura de novos arruamentos. As propostas deverão privilegiar a 

não impermeabilização do solo, nomeadamente pelo uso de pavimentação permeável ou 

semipermeável. 

Nesta categoria de solo admite -se a função habitacional, equipamentos, serviços, comércio, 

estabelecimentos de restauração e bebidas ou turismo em espaço rural, tal como edifícios de 

apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal (…)”. 

 

PDM – Capítulo V, Qualificação do Solo Urbano, Secção I 

O Artigo 68.º define que “O solo urbano se destina preferencialmente à urbanização e edificação 

adequada à salvaguarda e desenvolvimento do uso habitacional, comercial, de serviços, de 

equipamentos, de desporto, de recreio e lazer, de restauração e bebidas, de turismo e de 

hotelaria, industrial, de armazenagem e de logística. Estas ações deverão promover a correta 

integração urbanística e paisagística no local em que se inserem, salvaguardando a sua 

adequação ambiental ao domínio público”. 

O artigo 69.º define o regime a que estão sujeitas todas as categorias do solo urbano, admitindo 

este “funções distintas das especificadas quando se verifiquem, cumulativamente, as seguintes 

condições expressas: 

a) A inexistência de condições de incompatibilidade de usos e atividades; 

b) A capacidade e reforço da infraestrutura de suporte e acessibilidade, de acordo com o 

previsto no artigo 16.º (perfis de vias municipais); 

c) A salvaguarda da componente urbanística, integração paisagística e bens culturais. 

Admite-se, excecionalmente, a aplicação de índices de ocupação e de impermeabilização 

variáveis entre os valores máximos definidos no regime de edificabilidade respeitante a cada 
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categoria de solo e os índices de ocupação e impermeabilização de 1,0, e sempre que 

respeitadas as servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, nas seguintes 

situações de edificabilidade: 

a) Equipamentos de interesse público; 

b) Atividades económicas com interesse para a economia do concelho, devidamente 

reconhecidas por parte do órgão do executivo municipal; 

Sem prejuízo do disposto na lei, nas situações descritas anteriormente, não se aplicará a área 

mínima do terreno no regime de edificabilidade (caso definido na categoria de solo onde se insere 

a edificação). No solo urbano é permitida a exploração da água mineral natural”. 

 

PDM – Capítulo V, Qualificação do Solo Urbanizável, Secção II 

O artigo 70.º refere que “O solo urbanizado encontra-se dotado de infraestruturas urbanas, servido 

por equipamentos de utilização coletiva e correspondem a áreas de urbanização consolidada, ou 

em consolidação, contribuindo para os objetivos de sustentabilidade e nuclearização”. 

 

PDM – Capítulo V, Espaços Residenciais, Subsecção II 

O artigo 73.º refere que “Os espaços residenciais correspondem às áreas urbanas em expansão, 

consolidadas ou a consolidar, onde é privilegiada a coexistência das funções habitação, comércio, 

serviços turismo e equipamento. 

Estes espaços deverão ter prioridade de investimento público e/ou privado com vista à 

consolidação e crescimento da infraestruturação, espaços públicos qualificados e acessibilidade”. 

O artigo 74.º refere que esta categoria de solo destina-se preferencialmente ao desenvolvimento 

da função habitacional, comercial, de serviços, de equipamentos, de desporto, recreio e lazer, de 

restauração e bebidas, de turismo e de hotelaria, industrial, de armazenagem e de logística. 

A tipologia dominante a adotar deverá ser a edificação isolada, com um máximo de três unidades 

de ocupação, ou geminada com um máximo de duas unidades de ocupação por cada parcela, 

podendo totalizar o edifício, nas duas parcelas, quatro unidades de ocupação. 

Admite -se qualquer tipologia, em situações cujo enquadramento urbanístico do local o permita e 

se encontrem inseridas nas zonas A, B ou C constantes no artigo 9.º (Identificação do sistema 

urbano) (…).” 
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PDM – Capítulo V, Solo Urbanizável, Subsecção III 

O artigo 84.º - Disposições gerais (relativas ao uso e ocupação do solo no espaço urbano), refere 

que “Estes espaços correspondem a áreas de expansão urbana, sendo objetivo deste plano a sua 

valorização e desenvolvimento harmonioso, contemplando as vertentes de sustentabilidade e 

nuclearização. 

Os espaços urbanizáveis correspondem a áreas de expansão urbana programada, quando 

integrados em Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) ou quando não incluídos 

em UOPG, contíguos a espaços urbanizados e apoiados em vias que se encontram parcialmente 

infraestruturadas, cuja ocupação pode ocorrer através de operações urbanísticas, nomeadamente 

operações de loteamento ou edificação, desde que observadas as seguintes condições: 

a) A operação urbanística não condicione a futura urbanização dos terrenos adjacentes e 

sejam executadas todas as infraestruturas públicas em falta para o correto funcionamento 

da operação urbanística; 

b) Sejam respeitados os parâmetros de edificabilidade de acordo como uso do solo em que 

se insere. 

 

PDM – Capítulo III, Usos do Solo, Secção III – Subsecção I - Disposições comuns ao solo rural e 

ao solo urbano 

O artigo 10.º - Estrutura ecológica municipal, refere que “A Estrutura ecológica municipal do 

concelho de Guimarães, identificada na planta de ordenamento, consiste na identificação e 

valorização de componentes biofísicas, interligando os valores ambientais, culturais, recreativos e 

paisagísticos marcantes no território, com vista à integração dos sistemas ecológicos 

fundamentais, garantindo a continuidade e o funcionamento entre eles. 

A Estrutura ecológica municipal integra o corredor ecológico Cávado/Ave conforme definido no 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF -BM). 

A Estrutura ecológica municipal é constituída pelos seguintes níveis de hierarquização: 

a) Nível I — engloba componentes cuja preservação deve ser assegurada e que têm como 

função contribuir para a estabilidade física e sustentabilidade ecológica. Corresponde a um 

nível que define áreas de máximo condicionamento à edificação e assume caráter 

estratégico; 

b) Nível II — engloba componentes naturais e culturais únicas que constituem continuidades 

com os restantes sistemas e que, pelas suas características, não obrigam à imposição de 

um regime não edificável. Integra ainda, componentes de valorização específica com 
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interesse municipal e com funções a salvaguardar, contribuindo para a sua conservação 

devendo ser valorizados de forma a promover uma melhor identidade e leitura da 

continuidade da estrutura; 

c) Nível III — integra áreas e ações de proteção e regeneração dos ecossistemas sujeitos a 

pressões antrópicas. Visa promover um suporte para a recuperação do potencial de 

biodiversidade e para a regeneração ecológica” (Não intersectado pelo traçado). 

 

O artigo 11.º - define o regime aplicável aos três níveis acima indicados, a saber: 

Nas áreas de nível I, a aplicação do respetivo regime de uso do solo deve contribuir para a 

valorização dos espaços verdes, proteção dos recursos naturais e minimização dos impactos 

ambientais provocados pelas atividades internas e externas, privilegiam -se ações que visem: 

a) A manutenção da biodiversidade, através da proteção de áreas naturais 

b) O estabelecimento de ligações entre áreas de habitats que, consequentemente, promovam 

o movimento de espécies, materiais e energia, garantindo a continuidade com os sistemas 

naturais adjacentes; 

c) A regularização de amplitudes térmicas e da luminosidade atmosférica, nomeadamente 

através da promoção da rearborização de áreas de solo degradado; 

d) A circulação da água pluvial a céu aberto e infiltração, promovendo a utilização da água 

local e torrencial; 

e) A preservação do património histórico e cultural; 

f) A manutenção e valorização da qualidade da paisagem 

g) O controlo de fatores de risco; 

h) A minimização da impermeabilização do solo, nomeadamente pela utilização de pavimento 

permeável ou semipermeável. 

Nas áreas de nível I, a aplicação do respetivo regime de uso do solo exclui a realização de: 

a) Operações de loteamento nos termos legais aplicáveis; 

b) Movimentos de terras que conduzam à alteração da topografia natural e das camadas 

superficiais do solo, exceto quando devidamente justificados pelo requerente 

nomeadamente por razões de necessidade decorrente da atividade agrícola ou florestal 

desenvolvida ou da exploração de recursos geológicos e desde que devidamente 

autorizadas pelas entidades tutelares competentes nos casos em que tal seja exigível; 
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c) Alterações que coloquem em risco bens a salvaguardar (naturais, culturais, paisagísticos, 

arquitetónicos, e outros). 

Nas áreas de nível II privilegiam -se as seguintes ações: 

a) A recuperação e ampliação de edifícios existentes; 

b) Colmatação de núcleos residenciais existentes; 

c) Apoio e complemento dos espaços verdes de utilização coletiva; 

d) A criação de cortinas arbóreas, constituindo corredores verdes de proteção ao longo das 

infraestruturas rodoviárias e ferroviárias; 

e) A reabilitação de linhas de água e/ou de espécies arbóreas assinaláveis; 

f) A minimização da impermeabilização do solo, nomeadamente pela utilização de pavimento 

permeável ou semipermeável. 

Nas áreas de nível II, a aplicação do respetivo regime de uso do solo exclui a realização de: 

a) Alterações significativas de topografia que ponham em causa a relação harmoniosa com 

terreno envolvente, exceto quando devidamente justificados pelo requerente 

nomeadamente por razões de necessidade decorrente da atividade agrícola ou florestal 

desenvolvida e desde que devidamente autorizadas pelas entidades tutelares competentes 

nos casos em que tal seja exigível; 

b) Alterações que coloquem em risco bens a salvaguardar (naturais, culturais, paisagísticos, 

arquitetónicos, etc.).” 

 

PDM – Capítulo III, Usos do Solo, Secção III – Subsecção IV – Infraestruturas 

O artigo 17.º refere que “A edificação ou instalação de obras hidráulicas e de infraestruturas, 

nomeadamente rodoviárias e ferroviárias, de abastecimento de água, de saneamento básico, de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, de telecomunicações ou de produção, 

transporte e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer local do território 

concelhio, desde que devidamente autorizadas pelas entidades tutelares competentes nos casos 

em que tal seja exigível e quando a Câmara Municipal reconheça que tal não acarrete prejuízos 

inaceitáveis para a qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas abrangidas, com 

exclusão das vias sob jurisdição das Estradas de Portugal.” 
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9.2.2.2. Condicionalismos ao uso do solo  

O PDM de Guimarães no Capítulo II, Servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 

artigo 6.º - Classificação do Solo, identifica as seguintes servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública: 

a) Recursos hídricos: 

i. Domínio público hídrico: 

i. Leitos e margens dos cursos de água; 

ii. Zonas inundáveis; 

ii. Albufeiras de águas públicas: 

i. Albufeira classificada; 

ii. Zona terrestre de proteção; 

iii. Zona reservada da zona terrestre de proteção; 

iii. Captações de água subterrânea para abastecimento público. 

b) Recursos geológicos: 

i. Águas de nascente: 

i. Água de nascente da Serra da Penha; 

ii. Águas minerais naturais; 

ii. Água de nascente termal das Caldas das Taipas; 

iii. Depósitos minerais; 

iv. Concessões mineiras; 

v. Pedreiras; 

c) Recursos agrícolas e florestais: 

i. Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

ii. Espécies arbóreas legalmente protegidas; 

iii. Áreas ardidas (povoamentos florestais percorridos por incêndios); 

iv. Perigosidade de incêndio (classes alta e muito alta); 

v. Árvores e arvoredo de interesse público: 

i. Árvore isolada de interesse público; 
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ii. Conjunto de árvores de interesse público; 

d) Recursos ecológicos: 

i. Reserva Ecológica Nacional (REN); 

ii. Leitos dos cursos de água; 

e) Património cultural: 

i. Imóveis classificados e respetivas zonas de proteção; 

ii. Monumentos nacionais; 

iii. Imóveis de interesse público; 

iv. Imóveis em vias de classificação e respetiva zona de proteção; 

v. Imóveis de interesse municipal; 

f) Estabelecimentos prisionais: 

i. Estabelecimento prisional; 

ii. Zona de proteção de estabelecimento prisional; 

g) Infraestruturas: 

i. Abastecimento de água; 

ii. Drenagem de águas residuais; 

iii. Rede elétrica: 

i. Aproveitamentos hidroelétricos; 

iv. Gasodutos; 

v. Rede rodoviária nacional e rede rodoviária regional; 

vi. Estradas e caminhos municipais; 

vii. Rede ferroviária 

viii. Telecomunicações; 

ix. Marcos geodésicos; 

h) Atividades perigosas: 

i. Estabelecimentos com produtos explosivos. 
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No quadro seguinte apresenta-se a síntese das condicionantes identificadas no PDM de 

Guimarães. 

Quadro 31 – Síntese das Condicionantes – PDM de Guimarães 

Condicionantes  Interseção com o Traçado 

Reserva Agrícola Nacional 

km 0+000 ao km 0+170  

km 0+650 ao km 2+730  

km 2+815 ao km 3+120 

km 3+640 ao km 4+852 

km 4+880 ao km 4+940 

km 6+158 ao km 6+595  

Reserva Ecológica Nacional 

Áreas de Infiltração máxima - km 0+650 ao km 1+465 

Áreas de Infiltração máxima - km 2+280 ao km 2+410 

Áreas com Risco de erosão - km 3+135 ao km 3+650 

Áreas de Infiltração máxima -km 4+740 ao km 4+940 

Áreas de Infiltração máxima - km 6+160 ao km 6+310 

Leitos e Margens dos Cursos de Água 
km 0+670, km 0+850, km 1+240 km 1+355, km 2+385, km 

2+630 km 4+420, km 4+330, km 4+500 km 4+600, km 4+875, 
km 6+200 km 6+440 ao km 6+590  

Leitos dos Cursos de Água km 0+850, km 5+135, km 6+200 

Linhas de Muito Alta Tensão 
km 0+000, km 0+260, km 4+165, km 4+235, km 4+305, km 

6+700 

Sistema Integrada de Despoluição do 
Vale do Ave 

km 4+950 

Recursos Geológicos – Perímetro de 
Proteção – Zona Alargada 

km 6+865 até ao final do traçado 

Estrada Regional km 6+160 

Estrada Municipal km 2+780, km 3+885, km 4+305, km 6+640 

Outras Estradas km 1+200, km 1+900, km 4+965, km 5+760, fim do traçado 

 

9.2.3. Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais de 

gestão territorial, previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e 

regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro e demais alterações – 1.ª Alteração: 

Portaria n.º 18/2022 de 5 de janeiro e 1ª Retificação: Declaração de Retificação n.º 14/2019 de 12 

de abril e Revisão: Portaria 58/2019 de 11 de fevereiro.  

Estabelecem normas específicas de utilização e exploração florestal dos espaços florestais, com a 

finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. 

Os PROF: 
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• Avaliam as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes; 

• Definem o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do 

património florestal; 

• Identificam os modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados; e 

• Definem as normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a 

aplicar a estes espaços. 

No que concerne ao presente projeto apresenta-se na figura seguinte a localização da área em 

estudo inserida na Carta Síntese realizada no âmbito do PROF EDM. Esta Carta Síntese contém 

a representação gráfica das sub-regiões homogéneas, das áreas florestais sensíveis, das áreas 

classificadas, das áreas públicas e comunitárias, das matas modelo, das áreas submetidas ao 

regime florestal e corredores ecológicos. 
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Figura 16 – Carta Síntese PROF EDM - Localização da Área em estudo 

 Área 
em 
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Verifica-se assim que a área em estudo insere-se na sua quase totalidade em corredor ecológico 

da região SRH Cávado-Ave. Verifica-se ainda que parte da área em estudo atravessa áreas 

florestais sensíveis. 

De acordo com o Artigo 9.º do PROF EDM, “os corredores ecológicos ao nível dos PROF 

constituem uma orientação macro e tendencial para a região em termos de médio/longo prazo, 

com o objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da 

biodiversidade, incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, 

identificados na Carta Síntese. Este artigo refere no ponto 2 que “As intervenções florestais nos 

corredores ecológicos devem respeitar as normas de silvicultura e gestão para estes espaços, as 

quais se encontram identificadas no Capítulo E do Documento Estratégico do PROF” e que, ponto 

3 “Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de 

gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no 

âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e planos territoriais intermunicipais (PTIM).” 

Por fim o ponto 4 refere que “Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes 

regionais de defesa da floresta contra os incêndios, sendo estas de caráter prioritário”. 

 
De seguida apresenta-se o enquadramento legal relativamente à Reserva Ecológica e Reserva e 
Agrícola Nacional. Após o enquadramento legal, são analisadas as condicionantes do Uso do 

Solo para o presente estudo. 

 

9.2.4. Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi instituída em 1983, tendo em vista a proteção de áreas 

essenciais para assegurar a estabilidade ecológica do meio, a utilização racional dos recursos 

naturais e o correto ordenamento do território através da sua sujeição a um regime de restrição de 

utilidade pública, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 7 de maio. Este regime foi depois 

atualizado pelos Decretos-Leis n.os 93/90, de 19 de março, 213/92, de 12 de outubro, e 180/2006, 

de 6 de setembro. Mas foi o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que incorporou alterações 

significativas em matéria de objetivação dos conceitos, de agilização e simplificação dos 

procedimentos administrativos, bem como de partilha de competências e de responsabilidades 

entre as entidades intervenientes aos níveis nacional, regional e municipal. Foi, também, a partir 

dessas alterações, introduzidas em 2008, que passou a estar previsto que, daí em diante, as 

delimitações da REN deveriam obedecer às Orientações Estratégicas de Âmbito Nacional e 
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Regional (OENR), as quais foram aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

81/2012, de 3 de outubro. 

Atualmente regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional é definido pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019 de 28 de agosto, que altera o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

De acordo como disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto, “Nas áreas 

incluídas na REN são interditos ou usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal 

e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do 

solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais e 

das ações extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação 

especifica” 

O mesmo artigo estipula ainda que se excetuam “do disposto no número anterior os usos e as 

ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção 

e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN”, considerando-se como “compatíveis 

com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I;  

e  

b) Constem do anexo II (…), nos termos dos artigos seguintes, como: 

i.Isentos de qualquer tipo de procedimento;  

ii. Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia;  

iii.(Revogada) 

Refira-se que de acordo com o Artigo 21.º - Ações de Relevante interesse público, do supra 

referido decreto-lei: 

1. Nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que 

sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas 

áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente 
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em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não 

integradas na REN. 

2. O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando necessário, 

condicionamentos e medidas de minimização de afetação para execução de ações em 

áreas da REN. 

3. Nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de 

impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente 

favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. 

 

Concelho de Guimarães 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Concelho de Guimarães, foi publicada no Diário 

da República, 1.ª série – N.º 76, de 19 de abril, Portaria n.º 95/2016. 

Pela análise da carta REN em vigor, apresenta-se no quadro seguinte as categorias de áreas 

integrada na REN afetadas pelo presente projeto. 

 

Quadro 32 – Reserva Ecológica Nacional 

Interseção com o 
Traçado 

Categorias de áreas               
Carta REN – Concelho Guimarães 

Correspondência com o Anexo IV                          
(a que se refere o artigo 43.º) 

km 0+850 
km 4+865 
km 6+200 

Leitos dos cursos de água Cursos de água e respetivos leitos e margens 

km 0+650 ao km 1+450 
km 2+285 ao km 2+410 
km 4+750 ao km 4+940 
km 6+160 ao km 6+305 

Áreas de Infiltração Máxima Áreas Estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 

km 3+150 ao km 3+650 Áreas com Risco de Erosão  Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

 

Assim de acordo com o acima referido, Artigo 21.º - Ações de Relevante interesse público, 

“Nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da 

matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 

REN”. 
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9.2.5. Reserva Agrícola Nacional 

Conforme já acima referido, a Reserva Agrícola Nacional é intersetada nos km´s apresentadas no 

quadro seguinte (em conformidade com a planta de condicionantes do PDM de Guimarães). 

 

Quadro 33 – Intersecção com a Reserva Agrícola Nacional – PDM de Guimarães 

Condicionantes  Interseção com o Traçado 

Reserva Agrícola Nacional 

km 0+000 ao km 0+170;  
km 0+650 ao km 2+540;  
km 2+600 ao km 2+735; 
km 2+820 ao km 3+120; 
km 3+650 ao km 4+850; 
km 6+160 ao km 6+610;  

 

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional é definido pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 

de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização das 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, retificada pela 

Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio. 

De acordo com o disposto no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 73/2009 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

199/2015, de 16 de setembro). “São interditas todas as ações que diminuam ou destruam as 

potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN, tais como: 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com exceção 

das utilizações previstas no artigo seguinte; 

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos 

industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam 

alterar e deteriorar as características do solo; 

c) Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, 

designadamente resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de 

efluentes; 

d) Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 

compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de 

salinidade, poluição e outros efeitos perniciosos; 

e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 
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f) Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

De acordo com o nº 1 do Art.º 25 do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro nas áreas RAN poderão ser 

realizadas ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho 

dos membros do Governo responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais áreas em 

razão de matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas 

na RAN.  

Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, consideradas 
compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante parecer prévio 

vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente. Os 

pareceres favoráveis só poderão ser concedidos quando estejam em causa, sem que haja 

alternativa viável fora da RAN, uma ou mais das situações referidas nas alíneas do nº 1 do Artº 

22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 199/2015, de 16 de setembro. 

A utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio parecer das Entidades 

Regionais da Reserva Agrícola (ERRA), junto das quais poderá ser instruído o processo de pedido 

de utilização não agrícola de solos da RAN. 

 

9.2.6. Condicionalismos remetidos pelas Entidades Contactadas  

No decorrer da elaboração do presente estudo foram contactadas diversas entidades com 

jurisdição sobre o território, decorrente desses contactos efetuados, com o intuito de recolha de 

informação para a identificação de áreas e/ou pontos críticos que de alguma forma pudessem 

condicionar o desenvolvimento do projeto, foram apresentados pelas entidades contactadas as 

informações/elementos indicados no quadro seguinte4). 

Quadro 34 – Elementos Recebidos das Entidades contactadas 

Entidades  Resumo da Informação/Elementos Recebidos 

ANACOM 
Esta entidade refere que a área em causa não se situa em zona condicionada por 

qualquer servidão radioelétrica. Não apresentado esta autoridade qualquer objeção 
ao projeto em estudo. 

Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

O traçado em análise não interfere com quaisquer estudos, projetos ou ações no 
âmbito das atribuições desta Direção Geral. 

 
4 Os pedidos de informação foram solicitados às entidades em 09/04/2019, aguardando-se à data de entrega do presente documento, 
respostas a todos as informações solicitadas. As respostas que não foram rececionadas até à data 16/06/2019, serão incorporadas na 
fase posterior dos estudos ambientais (Estudo de Impacte Ambiental). Refira-se que numa fase inicial do projeto (18/04/2016), foram já 
solicitadas informações a diversas entidades, encontrando-se a resposta as solicitações no Anexo I. 
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Entidades  Resumo da Informação/Elementos Recebidos 

Direção-Geral de Agricultura e 
Pescas do Norte  

Esta entidade apresentou diversa informação, apresentando-se a mesma após o 
presente quadro. 

Direção-Geral de Energia e 
Geologia 

Não consta dos registos desta entidade o licenciamento de nenhuma pedreira 
localizada no traçado proposto. 

No entanto, de acordo com a pesquisa efetuada no site 
https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/, verifica-se assim que o traçado encontra-se dentro 

do Perímetros de zona de proteção alargada de águas minerais naturais (n.º de 
cadastro HM0590000), denominada Caldas das Taipas (ver imagem seguinte). 

GNR – Direção do Serviço de 
Proteção da Natureza e do 

Ambiente 

É referido por esta entidade que não existe qualquer interferência da Rede Nacional 
de Posto de Vigia (RNPV).  

Siresp 
Refere que após análise ao elementos rececionados não existe qualquer 

condicionalismos ao projeto, uma vez que não existe nenhuma Estação Base a 
menos de cem (100) metros da área em estudo. 

Vimágua 

Esta entidade enviou um ficheiro com a representação gráfica das infraestruturas de 
abastecimento de água (incluindo captação de água e respetivos perímetros de 

proteção) e de águas residuais. Após análise da informação rececionada verifica-se 
que o traçado não interseta qualquer captação de água e/ou respetivos perímetros 

de proteção (ver imagem seguinte). 

 

 Direção-Geral de Agricultura e Pescas do Norte 

Explorações pecuárias existentes  e/ou previstas 

Quadro 35 – Explorações pecuárias existentes nas freguesias em causa. 

Freguesia 
NREAP 

Total Geral 
Classe 3 Classe 1 

BARCO 1 1 2 

PONTE 8   8 

SANTO TIRSO (PRAZINS 3   3 

Total Geral 12 1 13 
Nota: Não foi apresentada informação sobre a localização georreferenciada das mesmas. 

 

Perímetros de Rega (Regadios Tradicionais) e Aproveitamentos Hidroagrícolas 

 Relativamente a Regadios Tradicionais beneficiados por programas operacionais 

executados por esta DRAP, na área definida no presente estudo foi identificado o regadio 

tradicional designado “Património”, localizado na freguesia do Barco, concelho de 

Guimarães5), com uma área de 28,7 ha, constituído por 28 beneficiários. Porém, alerta-se 

 
5 Nota: Não foi apresentada informação sobre a localização georreferenciada da mesma. 
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para a possibilidade da existência de RT's, que, ao não terem sido objeto de reabilitação 

financiada, não constem na nossa base de dados; 

 No que diz respeito a Aproveitamentos Hidroagrícolas Coletivos, não foram identificados 

quaisquer projetos executados, em fase de execução ou em estudo, para a área em 

análise. 

 Em janeiro de 2022, foi facultada a referenciação geográfica "Levada do Património", 

localizado na freguesia do Barco. 

 

Reserva Agrícola Nacional – RAN e Reserva Ecológica Nacional – REN 

 Constata-se que existe ocupação de áreas agrícolas e de solos integrados na RAN; 

 Ao longo da área destacada no estudo irão ser intercetadas áreas de RAN, onde se 

constata que as parcelas agrícolas são muito compartimentadas, uma vez que na região 

em causa prevalece o minifúndio e em que as parcelas além de terem pequenas 

dimensões, ainda apresentam uma grande diversidade cultural. Na referida área de estudo 

identificam-se as seguintes ocupações culturais: culturas temporárias, espaços florestais, 

outras superfícies agrícolas, vinhedos, intercaladas com algumas zonas urbanas e redes 

viárias; 

 Torna-se necessário nesta fase inicial do processo recorrer-se à leitura e interpretação das 

cartas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM do concelho em causa, pois nestas 

encontram-se definidas legalmente todos os condicionalismos existentes ao longo do 

traçado previsto, ajudando desta forma na otimização do traçado, com o objetivo de se 

minimizarem os impactos negativos na região em causa; 

 Atendendo a que, nos termos do n.º 1 do artigo 23º do Decreto-lei nº 73/2009, de 31 de 

março, alterado pelo DL 199/2015, de 16 de setembro, as utilizações não agrícolas de 

áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da Entidade Regional 

Norte - RAN, deverá para o efeito ser enviado, diretamente, para esta Entidade 

requerimento com processo devidamente instruído (pode encontrar toda a informação 

sobre a instrução do procedimento, no sítio da ERN-RAN 

(http://ran.drapn.mamaot.pt/index.php); 

 Salienta-se que nesta fase do projeto deverão ser quantificadas e identificadas as áreas de 

RAN que serão efetivamente ocupadas, solicitando o respetivo parecer à Entidade 

Regional da Reserva Agrícola do Norte. 
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Regiões Demarcadas 

 A delimitação da área de estudo do projeto em causa irá intercetar em toda a sua extensão 

a Região Demarcada dos Vinhos Verdes. 

 Em janeiro de 2022, foi facultada a referenciação geográfica da "Região Demarcada dos 

Vinhos Verdes / Sub-região do Ave" relativo ao Projeto. 

 

Projetos de Emparcelamento  

 Para a área de estudo do projeto em causa não estão previstos projetos de 

emparcelamento. 

 

Outras Condicionantes  

 Não existem evidências de outras condicionantes agrícolas; 

 Alertamos para o facto que, na área definida no estudo poderão existir agricultores que se 

encontram com projetos executados ou em execução, comparticipados através de vários 

programas operacionais de apoio, tais como  AGRO/AGRIS (2000/2006), PRODER 

(2007/2013), VITIS e PDR2020 (2014/2020). Sugere-se solicitação da informação ao 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P–IFAP. 

 Conclusões 

Como se pode verificar, a área objeto do estudo encontra-se inserida numa região com 

importantes e elevados valores de biodiversidade, com elevado interesse paisagístico, que 

se pretendem proteger e manter, tanto quanto possível, na sua integridade. É visível nesta 

intenção de projeto, os impactos na região, assim como na intervenção na estrutura 

fundiária das explorações agrícolas, no que se traduz num elevado número de agricultores 

afetados e consequente perda de rendimentos que advirão das expropriações inerentes à 

implementação da nova acessibilidade. 

 

 Direção-Geral de Energia e Geologia 

No que diz respeito áreas concessionadas para exploração de minerais (minas), áreas 

concessionadas para a exploração de águas minerais e de nascente, contratos de prospeção e 

pesquisa para os referidos fins foi consultado o Serviços Web (www.dgeg.gov.pt) apresentando-se 

na imagem seguinte a pesquisa efetuada no site https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/. 
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Figura 17 – Informação disponível no site https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/ - DGEG 

 
 Vimágua - Empresa De Água E Saneam. De Guimarães E Vizela - Eim, S.A 
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Figura 18 – Informação disponibilidade pela empresa Vimágua 
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9.3. AMBIENTE SONORO  

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de 

vida e do bem-estar das populações. 

Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais, nomeadamente do PAP-AIA do Projeto “Via 

de Acesso ao AvePark”, foi efetuada a caracterização dos níveis sonoros do ruído ambiente 

atualmente existente, através da realização de medições experimentais e efetuada a análise do 

ambiente sonoro atual na área de influência do projeto, considerando os valores limite de 

exposição fixados no artigo 11º do Regulamento Geral de Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro). Foi ainda efetuada a identificação de áreas com potencial influência acústica, 

condicionantes ao desenvolvimento do projeto, a desenvolver nos estudos subsequentes. 

 

9.3.1. Enquadramento Legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a 

saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 1 de agosto. 

A alínea q) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “Recetor sensível – todo o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

O “ruído ambiente” é definido no mesmo artigo, como “o ruído global observado numa dada 

circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte 

da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. Enquanto o “ruído particular” 

corresponde à “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. E o “ruído residual” é o “ruído 

ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação determinada”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

• Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h); 

• Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h); 

• Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h). 

• Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 
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O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º 

do RGR), de no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecerem a 

classificação, delimitação e a disciplina de zonas sensíveis e de zonas mistas no respetivo 

território. Em função dessa classificação, junto dos recetores sensíveis existentes ou previstos 

devem ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º em conjugação com o artigo 19º), 

que se sintetizam no quadro seguinte. 

 

Quadro 36 – Valores Limite de exposição ao ruído (RGR) 

Classificação Acústica 
Limite de exposição 

Lden 
Limite de exposição 

Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de 
ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de 
ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas 
a servir a população local, tais como cafés e outros 
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes 
Infraestruturas de Transporte (GIT). 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas. 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º) 

 

O traçado do projeto “Via de Acesso ao AvePark” e os recetores potencialmente afetados pelo 

ruido desta infraestrutura rodoviária localizam-se no concelho de Guimarães. 

De acordo com a informação fornecida pelo Município e pela Direcção-Geral do Território (DGT), 

nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das zonas sensíveis e das 

zonas mistas no âmbito do PDM) o território envolvente ao traçado do projeto possui classificação 

acústica, conforme estabelecido nos termos do disposto do artigo 20º do Regulamento do PDM 
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(AVISO 6936/2015): “2 — O Plano Diretor Municipal de Guimarães identifica as zonas da seguinte 

forma: a) As zonas sensíveis dizem respeito a zonas escolares e hospitalares, classificadas em 

espaço de uso especial, em solo urbano e encontram -se assinaladas em anexo à planta de 

ordenamento; b) As zonas mistas abrangem as restantes categorias de solo integrantes em solo 

urbano e encontram -se assinaladas em anexo à planta de ordenamento…; 3 — Relativamente à 

restante área do concelho sem classificação, os recetores isolados existentes ou previstos, são 

para efeitos de aplicação dos valores -limite, e em função dos usos existentes nas suas 

proximidades, equiparados a zonas mistas.” 

Neste contexto, de acordo com o estabelecido na Planta de Ordenamento, os recetores 
sensíveis localizados na envolvente do traçado estão classificados como zona mista ou são 

equiparados a zona mista, pelo que têm a verificar os seguintes valores limite de exposição (al. 

a) número 1 do artigo 11º do RGR):  

• Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).  

As escolas e espaços de uso especial, localizados na envolvente do traçado (conforme 

assinaladas na Planta de Ordenamento – Anexo 1, do PDM), têm a verificar os seguintes 
valores limite de exposição aplicáveis a zonas sensíveis (al. b) número 1 do artigo 11º do 

RGR):  

• Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e 

atividades ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato 

isolado, tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como 

obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, 

feiras e mercados”. 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de 

(artigo 14º do RGR): 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 

8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 
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Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de Licença 
Especial de Ruído (LER) pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da 

atividade. A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica 

condicionada ao respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) 

no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos 

recetores sensíveis. 

Assim, junto dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído do tráfego 
rodoviário, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), conforme explicitado 

anteriormente, o projeto tem a verificar os limites legais estabelecidos nos seguintes 
artigos: 

• Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): artigos 14.º e 15.º; 

• Fase de Exploração (Infraestrutura de Transporte): artigos 11.º e 19.º. 

 

9.3.2. Caraterização do ambiente sonoro atual 

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuado no  
PAP-AIA a caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno 

(7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes 

potencialmente mais afetados, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do Artigo 3.º do 

DL 9/2007, que define como “Recetor sensível” – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, 

com utilização humana. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ por 

Laboratório de Acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação (ANEXO VI.A - VOLUME II ANEXOS). 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, 

Partes 1 e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do 

Ambiente (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007. 

Atualmente a envolvente do troço do Projeto “Via de Acesso ao AvePark” apresenta uma 

ocupação caraterizada habitações unifamiliares dispersas ou em pequenos aglomerados 

semiurbanos, sendo a envolvente caraterizada por atividade do tipo industrial e comercial e por 

campos agrícolas. 
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Foram realizados 6 pontos de medição de ruído (Ponto 1 a Ponto 6) a 4 metros de altura, que 

caracterizaram os diferentes ambientes sonoros dos conjuntos de recetores sensíveis 

identificados e potencialmente mais afetados pelo ruído da rodovia em análise. 

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 24 a 26 de julho de 2018 e a descrição 

dos recetores sensíveis existentes, apresentam-se em seguida. 
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Ponto 1 - Localidade de Paço ao km 0+550 (coordenadas 41°28'16.67"N; 8°19'17.11"W) 

• Habitações unifamiliares dispersas na envolvente da localidade do Paço, com 1 e 2 pisos 

de altura, localizadas a aproximadamente 50 metros da diretriz da via e a cerca de 30 

metros da zona de intervenção. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas ou 

cobertos por matos e atividade industrial ligeira. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário relativamente distante e local, 

natureza. 

• Classificação Acústica: zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

• Níveis Sonoros: Ld ≈ 54 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 55 dB(A). 

 

  

Figura 19 – Apontamento fotográfico do Ponto 1 e dos recetores sensíveis avaliados 

Ponto 2 – Localidade do Prazins ao km 1+850 (coordenadas 41°28'51.47"N; 8°18'51.35"W) 
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• Habitações unifamiliares com 1 e 2 pisos de altura e escola na localidade de Prazins, 
localizadas a aproximadamente 45 metros da diretriz da via e a cerca de 30 metros da 
zona de intervenção. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas e atividade 
industrial. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário relativamente distante e local, 

natureza. 

• Classificação Acústica: Zonas mistas [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)] e Zona sensível 

(escola) [Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)]. 

• Níveis Sonoros: Ld ≈ 56 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 44 dB(A); Lden ≈ 55 dB(A). 

 

  

Figura 20 – Apontamento fotográfico do Ponto 2 e dos recetores sensíveis avaliados 

Ponto 3 – Localidade do Pousada ao km 2+775 (coordenadas 41°29'9.90"N; 8°18'24.44"W) 
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• Habitações unifamiliares com 1 e 2 pisos de altura na localidade de Pousada, localizadas a 

aproximadamente 7 metros da diretriz da via e a cerca de 3 metros da zona de 

intervenção. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas e atividade industrial. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EM 583-3 e natureza. 

• Classificação Acústica: zonas mistas [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

• Níveis Sonoros: Ld ≈ 61 dB(A); Le ≈ 58 dB(A); Ln ≈ 54 dB(A); Lden ≈ 62 dB(A). 

 

  

Figura 21 – Apontamento fotográfico do Ponto 3 e dos recetores sensíveis avaliados 

 

Ponto 4 – Localidade de Barreiras ao km 3+875 (coordenadas 41°29'34.53"N; 8°18'48.52"W) 
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• Habitações unifamiliares com 1 e 2 pisos de altura na localidade de Pousada, localizadas 

ao longo da EM 583, a aproximadamente 20 metros da diretriz da via e a cerca de 2 

metros da zona de intervenção. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, 

atividade industrial e comercial. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EM 583 e natureza. 

• Classificação Acústica: zonas mistas [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

• Níveis Sonoros: Ld ≈ 62 dB(A); Le ≈ 59 dB(A); Ln ≈ 54 dB(A); Lden ≈ 63 dB(A). 

 

  

Figura 22 – Apontamento fotográfico do Ponto 4 e dos recetores sensíveis avaliados 

 

Ponto 5 – Localidade de Barco ao km 6+150 (coordenadas 41°29'34.53"N; 8°19'43.15"W) 
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• Habitações unifamiliares com 1 e 2 pisos de altura e escola de Sande Claude Barco, na 

localidade de Barco, localizadas a aproximadamente 40 metros da diretriz da via e a cerca 

de 30 metros da zona de intervenção. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas e 

atividade comercial. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EN310 e natureza. 

• Classificação Acústica: zonas mistas [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)] e zona sensível 

(escola) [Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)]. 

• Níveis Sonoros: Ld ≈ 60 dB(A); Le ≈ 58 dB(A); Ln ≈ 53 dB(A); Lden ≈ 62 dB(A). 

 

  
Figura 23 – Apontamento fotográfico do Ponto 5 e dos recetores sensíveis avaliados 

 

Ponto 6 – Localidade de Rebata ao km 6+625 (coordenadas 41°30'9.75"N; 8°19'57.04"W) 
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• Habitações unifamiliares com 1 e 2 pisos de altura, na periferia da localidade de Rebata, a 

aproximadamente 20 metros da diretriz da via e a cerca de 12 metros da zona de 

intervenção. A envolvente é caraterizada por campos agrícola e comercial. 

• Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local e natureza. 

• Classificação Acústica: zonas mistas [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

• Níveis Sonoros: Ld ≈ 59 dB(A); Le ≈ 56 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 60 dB(A). 

 

  

Figura 24 – Apontamento fotográfico do Ponto 6 e dos recetores sensíveis avaliados 

 

De acordo com os resultados obtidos nas medições experimentais, o ambiente sonoro dos 

recetores caraterizados pelos pontos 1 a 6 cumprem os limites legais aplicáveis a zona mista ou 
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recetores sem classificação equiparados a zona mista [alínea a), número 1, artigo 11.º do DL 

9/2007 – Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Os Pontos 2 e 5, para além de zonas mistas, caraterizam também o ambiente sonoro junto de 

escolas, classificadas na Planta de Ordenamento – Anexo 1 do PDM de Guimarães, como zonas 

sensíveis [alínea b) número 1 do artigo 11º do RGR): Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)]: 

• Ponto 2 – Cumpre os valores limite de exposição aplicável a zona sensível; 

• Ponto 5 – Ultrapassa os valores limite de exposição aplicável a zona sensível (escola 

Sande Claude Barco). 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

• Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

• Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A); 

• Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

Verifica-se que na envolvente do traçado do Projeto “Via de Acesso ao AvePark”, o ambiente 

sonoro atual varia entre o pouco e moderadamente perturbado, sendo a principal fonte de ruído o 

tráfego rodoviário das vias mais próximas, nomeadamente a EN 310 e a EM 583 e EM 583-3. 

 

 

9.4. USOS DO SOLO  

A nova via de acesso ao AvePark tem o seu início na EN101, que constitui um eixo de circulação 

fundamental entre Braga e Guimarães, duas grandes e importantes cidades minhotas, que 

apresentam uma forte ocupação humana.  

De forma global, podemos caracterizar o uso e ocupação do território como uma alternância 

permanentemente entre o urbano, sobretudo em lotes de moradias com jardins ou hortas 

associadas, e o agrícola, com forte dominância do cultivo de milho e pastagens, mas também com 

vinha.  

Também se observam algumas manchas florestais de pequena dimensão, com eucaliptal ou 

pinhal bravo, quase sempre associadas a zonas de maior altitude e mais declivosas. Na parte final 

do traçado encontra-se um carvalhal típico, com carvalho-roble, e alguns castanheiros. Alguma 

atividade pecuária também se observa pontualmente, essencialmente com a criação de bovinos. 

A área de implantação do Projeto insere-se assim, nos arredores da cidade de Guimarães, sendo 

a presença humana sentida devido à presença de diversas rodovias e caminhos, unidades 
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industriais, serviços bem como de edificações residenciais e aglomerados urbanos, com 

densidade relevante, onde se inclui – Tulha, Corvite, Pousada, Prazins, Barreiras, Barco e Rebata. 

Por forma a efetuarmos a determinação dos usos atuais do solo de forma exaustiva e precisa, 

procedemos no PAP-AIA à análise interpretativa dos ortofotomapas, complementados com a 

realização de uma visita técnica em julho de 2018 e em dezembro de 2021, possibilitando desta 

forma e numa perspetiva macro territorial a definição das classes de uso do solo referenciadas. 

Apresenta-se seguidamente registos fotográficos de diversas tipologias de usos atuais do solo, na 

área de implantação do traçado e envolvente direta. 

Dada a sua relevância territorial, pretendemos seguidamente registar a implantação do traçado 

face às classes de uso dominantes, bem como referenciar os principais usos na envolvente direta, 

fazendo para isso referência ao lado em que os usos ocorrem, relativamente à quilometragem. 

Importa ainda referir a elevada complexidade nos trabalhos de identificação dos usos, dado que 

em muitos casos tratam-se de propriedades particulares e privadas sem acesso, não sendo por 

isso de forma assertiva ser possível determinar com exatidão a classe de uso do solo dominante. 

Contudo e conforme poderemos verificar, o retrato relativo aos usos do solo, apresenta-se de uma 

forma global exato na medida do possível, tendo sido fulcral a análise interpretativa dos 

ortofotomapas, complementados com uma exaustiva visita técnica ao local de implantação do 

projeto. 

  

Figuras 25 e 26 – Espaço comercial – km 0+000 (lado esquerdo) 
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Figuras 27 e 28 - Ruinas – km 0+100 (lado esquerdo) 

  

Figuras 29 e 30 – Uso Urbano – km 0+300 (lado esquerdo) 

  

Figuras 31 e 32 – Uso Urbano – km 0+300 (lado esquerdo) 
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Figuras 33 e 34 – Uso florestal / urbano – km 0+550 a km 0+600 (lado direito) 

  

Figuras 35 e 36 – Uso urbano – km 0+600 e km 0+900 (lado direito) 

  

Figuras 37 e 38 - Uso urbano - Corvite (Igreja de St.ª Maria/Cemitério/Escola) km 1+000 (lado 

direito) 
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Figuras 39 e 40 – Uso florestal / agrícola – km 0+850 a km 1+000 (lado direito) 

  

Figuras 41 e 42 – Uso urbano – km 1+00 a km 1+100 (lado direito) 

  

Figuras 43 e 44 – Uso agrícola – km 1+100 a km 1+200 
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Figuras 45 e 46 – Uso urbano – km 1+200 (lado direito e esquerdo) 

  

Figuras 47 e 48 – Uso urbano – km 1+350 a 1+500 (lado direito) 

  

Figuras 49 e 50 – Uso urbano – km 1+350 a 1+500 (lado direito) 
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Figuras 51 e 52 – Uso agrícola – km 1+650 a km 1+750  

  

Figuras 53 e 54 – Uso urbano – km 1+550 a km 1+650 (lado esquerdo) 

  

Figuras 55 e 56 – Uso urbano – km 1+550 a km 1+650 (lado esquerdo) 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 171 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

  

Figuras 57 e 58 – Uso urbano – km 1+750 a km 1+900 (lado esquerdo) 

  

Figuras 59 e 60 – Uso urbano – km 1+750 a km 1+900 (lado esquerdo) 

  

Figuras 61 e 62 – Uso urbano – km 1+950 (lado direito) 
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Figura 63 – Uso industrial – km 1+950 (lado esquerdo) 

  

Figuras 64 e 65 – Uso agrícola e florestal – km 2+200 a km 2+550 

  

Figuras 66 e 67 – Uso florestal – km 2+550 a km 2+600 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 173 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

  

Figuras 68 e 69 – Uso urbano – km 26+00 a km 2+750 (lado esquerdo) 

  

Figuras 70 e 71 – Uso urbano – km 2+750 a km 2+800 (lado esquerdo) 

  

Figuras 72 e 73 – Uso urbano – km 2+750 a km 2+800 (lado direito) 
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Figuras 74 e 75 – Uso urbano – km 2+750 a km 2+850 (lado direito) 

  

Figuras 76 e 77 – Uso urbano – km 2+800 (lado esquerdo) 

  

Figuras 78 e 79 – Uso agrícola e florestal – km 2+900 a km 3+050  

  

Figuras 80 e 81 – Escola Básica de Prazins e Uso Urbano – km 2+150 a km 2+250 (lado 

esquerdo) 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 175 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

  

Figuras 82 e 83 – Uso agrícola (estufas) – km 3+200 (lado esquerdo) 

  

Figuras 84 e 85 – Uso florestal – km 3+250 a km 3+400 

  

Figuras 86 e 87 – Uso urbano – km 3+300 e km 3+500 (lado esquerdo) 
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Figuras 88 e 89 – Uso florestal – km 3+550 a km 3+650 (lado esquerdo) 

  

Figuras 90 e 91 – Uso agrícola e urbano – km 3+700 a km 4+200 

  

Figura 92 e 93 – Uso urbano – km 3+860 (lado direito) 
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Figuras 94 e 95 – Uso urbano – km 3+880 (lado esquerdo) 

  

Figuras 96 e 97 – Uso urbano – km 4+200 (lado esquerdo) 

  

Figuras 98 e 99 – Uso urbano – km 4+300 (lado esquerdo) 
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Figuras 100 e 101 – Uso urbano – km 4+300 (lado direito) 

  

Figuras 102 e 103 – Uso urbano – km 4+350 (lado esquerdo) 

  

Figuras 104 e 105 – Uso agrícola – km 4+350 a km 4+600  
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Figuras 106 e 107 – Uso urbano – km 4+500 (lado esquerdo) 

  

Figuras 108 e 109 – Uso urbano – km 4+750 (lado esquerdo e lado direito) 

  

Figuras 110 e 111 – Uso agrícola – km 4+750 a km 4+850 
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Figuras 112 e 113 – Rio Ave – km 4+850 a km 4+900 

  

Figuras 114 e 115 – Uso industrial e urbano – km 5+350 (lado direito) 

  

Figuras 116 e 117 – Uso florestal – km 5+400 a km 5+450 
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Figuras 118 e 119 – Uso urbano – km 5+500 (lado esquerdo) 

  

Figuras 120 e 121 – Uso urbano – km 5+500 (lado direito) 

  

Figuras 122 e 123 – Uso florestal – km 5+500 a km 5+600 
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Figuras 124 e 125 – Uso urbano – km 5+700 (lado direito) 

  

Figuras 126 e 127 – Uso urbano – km 5+750 (lado esquerdo) 

  

Figuras 128 e 129 – Uso urbano – km 5+800 (lado esquerdo) 
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Figuras 130 e 131 – Uso urbano – km 5+850 (lado direito) 

  

Figuras 132 e 133 – Uso urbano – km 6+000 (lado direito e lado esquerdo) 

  

Figuras 134 e 135 – Uso agrícola – km 5+900 a 6+050 
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Figuras 136 e 137 – Uso urbano – km 6+150  

  

Figuras 138 e 139 – Escola Básica do Barco e Uso urbano – km 6+150 (lado direito) 

  

Figuras 140 e 141 – Uso urbano – km 6+350 (lado esquerdo) 
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Figuras 142 e 143 – Uso urbano – km 6+600 a km 6+650 (lado direito) 

  

Figuras 144 e 145 – Uso urbano – km 6+600 (lado esquerdo) 

  

Figuras 146 e 147 – Final do traçado – km 6+981 

 

Após visualização dos registos fotográficos realizados em julho de 2018 e confirmados em 

dezembro de 2021, vislumbramos que o uso marcadamente mais relevante na área de 

implantação do traçado consiste no agrícola, encontrando-se pontualmente sem ocupação 

agrícola, constituindo prados e pastagens. Verifica-se ainda e entre o km 3+100 ao km 3+700 a 

ocupação de uma extensa área florestal, sendo que este uso ao longo do traçado não assume a 
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relevância local, quando comparado com o uso urbano (na envolvente) e na área de implantação 

o uso agrícola. 

Na envolvente direta do traçado, o uso dominante é o uso urbano, com a presença de edificações 

residenciais em grande número, para além de duas escolas básicas e pontualmente unidades 

comerciais e industrias, contudo sem expressão a nível local. 

Em suma, nesta região é dominante a orografia sem alterações no relevo relevantes, para além 

do intervalo de km’s entre o km 2+600 a km 4+300, com declives moderadamente pronunciados, 

verificando-se a presença de áreas com um expetável uso agrícola intensivo, culturas e 

explorações de produtos hortícolas. 

 

 

9.5. COMPONENTE SOCIAL E SAÚDE HUMANA 

9.5.1. Metodologia 

Com o objetivo de enquadrar o projeto “Via de Acesso ao AvePark” no ambiente socioeconómico 

e territorial da região em que se insere, realizar-se-á a caracterização da área de estudo neste 

âmbito, o que assume especial relevância no sentido de permitir percecionar a estrutura 

demográfica do local, assim como a multiplicidade das suas interações socioeconómicas. Para o 

efeito, considera-se relevante caracterizar a área no que a estes aspetos diz respeito: 

enquadramento regional e concelhio com análise da população residente e densidade 

populacional, estrutura etária, nível de instrução, emprego, atividades económicas, acessibilidades 

e caracterização da área do traçado, com vista a ter um conhecimento aprofundado da situação 

existente na área do projeto. 

A análise da componente socioeconómica e territorial é conseguida tendo por base três níveis: 

• Regional e sub-regional, tendo por base as NUT I e II em que se insere a área de estudo; 

• Concelho onde se insere o projeto (NUT III); 

• Freguesias onde se insere o projeto. 

A metodologia adotada incide, assim, na análise e tratamento de dados referentes aos censos 

2001 (XIV Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento Geral da Habitação 2001), 

censos 2011 (XV Recenseamento Geral da População e V Recenseamento Geral da Habitação 

2011) e ainda a consulta das Estimativas Anuais da População Residente divulgadas pelo Instituto 

Nacional de Estatística, assim como o Anuário Estatístico da Região Norte (2021), portal 

PORDATA, fontes cartográficas e bibliográficas e levantamento de campo. 
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Proceder-se-á também à análise dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGTs) em vigor na área 

do projeto, assim como da Carta de Ocupação do Solo (COS 2018).  

 

9.5.2. Componente Social 

9.5.2.1. Enquadramento e contextualização da área de estudo 

A área de estudo localiza-se no distrito de Braga, concelho de Guimarães, mais concretamente 

atravessa a freguesia de Ponte, União das freguesias de Prazins (Santo Tirso) e Corvite, Prazins 

(Santa Eufémia) e Barco. Administrativamente, integram a sub-região do Ave (NUT III) e a região 

do Norte (NUT II). 

O concelho de Guimarães é limitado a Norte pelos concelhos de Braga e Póvoa de Lanhoso, a 

Este pelo de Fafe, a Sul pelo de Vizela e de Santo Tirso e a Oeste pelo de Vila Nova de 

Famalicão e Braga. É um concelho densamente povoado e fortemente industrializado, o que o 

torna num dos centros urbanos mais importantes no quadro da região em que se insere 

O quadro seguinte apresenta o enquadramento administrativo da área em estudo, ao nível das 

NUTS, concelho e respetivas freguesias. 

Quadro 37 – Enquadramento Administrativo da Área de Estudo 

NUT I NUT II NUT III Concelho Freguesias 

Continente Norte Ave Guimarães 

Ponte 

União das freguesias de Prazins 

Santo Tirso e Corvite 

Prazins (Santa Eufémia) 

Barco 

Fonte: Base de dados do INE – Sistema Integrado de nomenclaturas estatísticas (INE, 2021) 

 

A Região do Norte (NUTS II) engloba as sub-regiões do Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, 

Tâmega, Entre Douro e Vouga, Douro e Alto Trás-os-Montes. A sub-região do Ave (NUTS III) 

apresenta uma área de 1 453 km2 e abrange 8 concelhos, nomeadamente Fafe, Guimarães, 

Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Vizela, Santo Tirso e Trofa. 

Até à reorganização administrativa do território, em 2013, expressa na Lei n.º 11 - A/2013, de 28 

de janeiro, o concelho de Guimarães englobava 69 freguesias, tendo passado a estar subdividido 

apenas em 48 após 2012. Como tal, integram atualmente o concelho de Guimarães as freguesias 

de Abação e Gémeos, Airão e Vermil, Aldão, Arosa e Castelões, Atães e Rendufe, Azurém, Barco, 

Briteiros (Santo Estêvão) e Donim, Briteiros (São Salvador e Santa Leocádia), Brito, Caldelas, 
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Candoso (São Martinho), Candoso (São Tiago) e Mascotelos, Conde e Gandarela, Costa, 

Creixomil, Fermentões, Gonça, Gondar, Guardizela, Infantas, Leitões, Oleiros e Figueiredo, 

Longos, Lordelo, Mesão Frio, Moreira de Cónegos, Nespereira, Oliveira, São Paio e São 

Sebastião, Pencelo, Pinheiro, Polvoreira, Ponte, Prazins (Santa Eufémia), Prazins (Santo Tirso) e 

Corvite, Ronfe, Sande (São Lourenço) e Balazar, Sande (São Martinho), Sande (Vila Nova e São 

Clemente), São Torcato, Selho (São Cristóvão), Selho (São Jorge), Selho (São Lourenço) e 

Gominhães, Serzedelo, Serzedo e Calvos, Silvares, Souto e Gondomar, Tabuadelo e São 

Faustino, e Urgezes, que perfazem uma área total de 241,05 km2. 

A União das freguesias de Prazins (Santo Tirso) e Corvite consiste no agrupamento das antigas 

freguesias de Corvite e Prazins (Santo Tirso), pelo que importa realçar, no âmbito dos dados 

estatísticos apresentados no presente relatório, que os valores apresentados para a União das 

freguesias de Prazins (Santo Tirso) e Corvite resultam do somatório dos valores apresentados 

para as duas antigas freguesias supramencionadas. 

A freguesia de Corvite apenas foi criada em 2003 (Lei nº 62/2003, de 22 de agosto) por 

desanexação de territórios da freguesia de Ponte e extinta em 2013, no âmbito da reforma 

administrativa nacional, para em conjunto com Santo Tirso de Prazins, formar a União das 

Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite. Como tal, importa também destacar, no âmbito dos 

dados estatísticos apresentados no presente relatório, que os valores apresentados para a União 

das freguesias de Prazins (Santo Tirso) e Corvite, anteriores a 2003, representam apenas os 

valores da freguesia de Prazins (Santo Tirso). 

 

9.5.3. Demografia e dinâmica populacional 

Ao nível da caracterização da população e demografia das unidades administrativas em que a 

área estudo se insere, apresenta-se na tabela seguinte uma caracterização regional e 

demográfica da área de estudo. 

Quadro 38 - Evolução da população residente, variação da população residente e densidade populacional 

Unidade 
Territorial 

População Residente (Nº) 
Densidade Populacional 

(hab.km2) 

2001 [1] 2011 [2] 2020 [3] 
Variação 

2001-2011 
(%) 

Variação 
2011-2020 

(%) 
2001 2011 2020 

Continente 9 869 343 10 047 621 9 798 859 1,8 -2,5 110,84 112,8 110,0 

Norte 3 687 293 3 689 682 3 566 674 0,1 -3,5 173,20 173,3 167,5 

Ave 509 968 511 737 410 224 0,3 -24,7 409,45 410,7 282,6 

Guimarães 159 576 158 124 151 621 -0,9 -4,3 660,12 656,0 629,1 
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Unidade 
Territorial 

População Residente (Nº) 
Densidade Populacional 

(hab.km2) 

2001 [1] 2011 [2] 2020 [3] 
Variação 

2001-2011 
(%) 

Variação 
2011-2020 

(%) 
2001 2011 2020 

Barco 1 430 1 510 s.i. 5,3 s.i. 474,08 500,7 s.i. 

Ponte 6 567 6 610 s.i. 0,7 s.i. 852,43 1009,7 s.i. 

Prazins (Santa 

Eufémia) 
1 274 1 221 s.i. -4,3 s.i. 570,10 546,4 s.i. 

UF de Prazins 

(Santo Tirso) e 

Corvite 

824* 1 876** s.i. 56,1 s.i. 300,10 842,3 s.i. 

Fonte: Base de dados do INE – Censos 2001 e 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados 
Definitivos; Estimativas Anuais da População Residente 

Nota: [1] Recenseamento Geral da População e Habitação - Censos 2001; [2] Recenseamento Geral da População e 

Habitação - Censos 2011; [3] Estimativas anuais da população residente (INE, 2021); s.i – sem informação; * - Em 2001 

a freguesia de Corvite não existia, pelo que o valor apresentado representa apenas a freguesia de Prazins (Santo Tirso) 

; ** - Em 2011 a freguesia de Corvite já estava estabelecida, pelo que o valor apresentado resulta do somatório dos 

valores apresentados para as duas antigas freguesias. 

 

Verifica-se, pela análise dos dados apresentados, que o concelho de Guimarães tem vindo a 

apresentar oscilações populacionais negativas. A análise dos dados existentes do decénio 

intercensitário entre 2001 e 2011 permite verificar uma diminuição da população na ordem dos 

0,9%. No período de análise seguinte, entre 2011 e 2020, o concelho de Guimarães continuou 

com uma tendência descendente da população, embora mais acentuada, com uma variação 

negativa da população de -4,3% (quadro anterior). Esta dinâmica vem confirmar a tendência 

registada na sub-região do Ave, onde se verifica uma oscilação negativa, muito acentuada, entre 

2011 e 2020. 

A tendência ao nível das freguesias apresenta oscilações maioritariamente positivas, verificando-

se na freguesia de Ponte e Barco uma variação positiva de 0,7% e 5,3%, respetivamente, no 

decénio intercensitário 2001-2011. A freguesia de Prazins (Santa Eufémia) apresenta uma 

tendência negativa da população na ordem dos -4,3%. Mais uma vez, importa realçar, pelas 

razões apresentadas anteriormente, que o valor da variação da população entre 2001-2011 para a 

União das freguesias de Prazins (Santo Tirso) e Corvite não tem significado estatístico. Para 2020 

não existem dados desagregados à escala da freguesia, estimando-se, no entanto, que a variação 

seja semelhante ao verificado a nível concelhio. 

No que respeita à densidade populacional, os dados mais recentes disponíveis, relativos às 

Estimativas Anuais da População Residente para 2020, mostram uma densidade populacional de 
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629,1 hab/km² para o concelho em estudo, sendo este valor muito superior ao que se verifica ao 

nível da sub-região e região, tendência que já se havia verificado em 2011 e 2001. 

Observando a figura seguinte, na última década verificou-se uma tendência de perda de 

população no concelho de Guimarães, estimando-se que em 2020 a população residente se tenha 

situado nos 151 621 habitantes, o que se traduz um saldo negativo de 6 503 habitantes face aos 

dados recolhidos nos Censos de 2011. 

 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 e 
Estimativas Anuais da População Residente de 2012 a 2020 

Figura 148 - População residente estimada desde os valores reais de 2011 aos valores estimados de 2012 

a 2020 no concelho de Guimarães 

 

9.5.4. Estrutura Etária 

A análise demográfica deve considerar a avaliação da estrutura etária e por sexo da população, 

pelo que se apresenta no quadro seguinte a estrutura etária da população com base nos Censos 

de 2011 e a estimativas populacionais disponíveis para o ano de 2020. 

A análise dos dados permite verificar um envelhecimento generalizado da população para todas 

as unidades territoriais em análise. O envelhecimento resulta, fundamentalmente, do declínio da 
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natalidade, da migração da população potencialmente ativa mais jovem (grupo 15-24 anos) e do 

peso crescente da população mais idosa (65 ou mais anos). 

No que diz respeito à população em idade ativa, indivíduos entre os 15 e os 64 anos de idade, no 

concelho de Guimarães verifica-se uma variação positiva no período intercensitário 2011-2020 (+ 

3,0%), contrariando a tendência descendente verificada nas restantes unidades territoriais. Na 

região Norte, importa também realçar, a tendência negativa na ordem dos -4,4% verificada para 

os indivíduos com 65 ou mais anos de idade, enquanto nas outras unidades territoriais esta 

tendência é marcadamente positiva. 

 

Quadro 39 - Indivíduos residentes por grupos etários, em 2011 e 2020, e variação 2011-2020 

Unidade 
territorial 

Grupos etários (Nº) 
Variação 2011 - 2020 (%) 

2011 2020 

0-14 15-64 65 ou mais 0-14 15-64 65 ou mais 0-14 15-64 
65 ou 
mais 

Continente 1 484 932 6 608 420 1 937 616 1 313 806 6 259 794 2 228 528 -13,03 -5,57 13,05 

Norte 549 344 425 478 2 085 335 444 020 391 794 1 967 770 2,4 -1,9 -4,4 

Ave 65 876 297 980 61 805 50 647 279 986 79 591 -3,1 -1,8 4,9 

Guimarães 24 238 112 359 21 451 19 171 103 466 28 984 -2,7 3,0 5,5 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos e informação 

de estimativas para 2019 e 2020 do INE 

 

9.5.5. Estrutura do Emprego 

De acordo com os Censos 2011, como observável no quadro seguinte, a população ativa do 

concelho de Guimarães registava uma taxa de desemprego inferior à média da sub-região do Ave 

e região do Norte. À data, a freguesia de Barco e a União das Freguesias de Prazins (Santo Tirso) 

e Corvite registaram uma taxa de desemprego na ordem dos 15% e dos 22% respetivamente, 

valor superior ao concelho de Guimarães. Pelo contrário, as freguesias de Ponte e Prazins (Santa 

Eufémia) registaram uma taxa de desemprego consideravelmente inferior ao concelho de 

Guimarães. 

A percentagem de indivíduos com emprego remunerado em 2011 era de 85% no concelho de 

Guimarães. Pode ainda observar-se que entre a população desempregada, a que procurava novo 

emprego predominava em relação à que procurava o primeiro emprego, em todas as unidades 

territoriais analisadas. 

Quadro 40 - População economicamente ativa em 2011 e taxa de desemprego 
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Unidade 
Territorial 

População  

Residente 
(Nº) 

Ativa 

(Nº) 

Empregada 

(Nº) 

Desempregada (Nº) Taxa de 
desempre

go 

(%) 
Total 

Desempregado
s à procura do 

1ª emprego 

Desempregados 
à procura de 

novo emprego 

Norte 3 689 682 1 756 065 1 501 883 254 182 46 644 207 538 14,47 

Ave 511 737 256 085 217 331 38 754 5 901 32 853 15,13 

Guimarães 158 124 81 191 69 615 11 576 1 901 9 675 14,26 

Barco 1 510 750 637 113 23 90 15,07 

Ponte 6 610 3 560 3 087 473 75 398 13,29 

Prazins (Santa 

Eufémia) 
1 221 651 576 75 9 66 11,52 

UF de Prazins 

(Santo Tirso) e 

Corvite 

1 876 996 885 111 16 95 22,25 

Fonte: INE – Censos de 2011. Recenseamento Geral da População e Habitação, Resultados Definitivos de 2011 

 

De acordo com o Portal PORDATA e as Estatísticas do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), o concelho de Guimarães tinha, em 2020, uma população desempregada 

registada, em média ao longo do ano, de 6 693,8 habitantes (quadro seguinte). Importa referir que 

a maioria dos habitantes estavam inscritos há menos de um ano e praticamente todos os inscritos 

estão à procura de novo emprego, mais concretamente 6 336,7 indivíduos. Devido à 

indisponibilidade de dados à escala da freguesia, apresenta-se apenas os valores para as 

restantes unidades administrativas em estudo, que revela, de uma forma global, uma diminuição 

do número de desempregados. 

Quadro 41 - Desempregado registado por concelho segundo o tempo de inscrição e a situação face á 

procura de emprego (média anual 2020) 

Unidade Territorial 

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média 
anual 2020) 

Tempo de inscrição Situação face à procura de emprego 
Total 

< 1 ano ≥ 1 ano 1º Emprego Novo emprego 
Norte 85 889,5 61 462,8 11 889,7 135 462,7 147 352,3 

Ave 16 953,3 6 448,4 1 163,2 15 790,2 16 953,3 

Guimarães 4 109,6 2 584,2 357,1 6 336,7 6 693,8 

Fonte: Dados Portugal Contemporâneo, PORDATA (2021) e Estatísticas IEFP (2021) 
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No final do mês de outubro de 2021, dados mais recentes disponíveis do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, a população desempregada registada no concelho de Guimarães era de 

6 057, dos quais 58,3% eram indivíduos do sexo feminino. A maioria dos habitantes estavam 

inscritos há mais de um ano (3 212 indivíduos) e praticamente todos os inscritos estão à procura 

de novo emprego, mais concretamente 5 600 indivíduos. 

Quadro 42 - Desemprego Registado por Concelho segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a Situação 

Face à Procura de Emprego (situação no fim do mês de outubro de 2021) 

Unidade 
Territorial 

Sexo 
Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação 

profissional (média anual 2020) 

Homens Mulheres 
Tempo de inscrição 

Situação face à procura 
de emprego 

Total 
< 1 ano ≥ 1 ano 

1º 
Emprego 

Novo 
emprego 

Norte 56 405 78 730 63 533 71 602 13 816 121 319 135135 

Guimarães 2 525 3 532 2 845 3 212 457 5 600 6 057 

Fonte: Estatísticas Mensais por Concelhos - outubro 2021 (IEFP, 2021) 

 

9.5.6. Setores de Atividade Económica e Estrutura empresarial 

Nas localidades que ladeiam a Via de Acesso ao AvePark assiste-se a uma dinâmica empresarial 

significativa, observável pelo número significativo de aglomerados de edifícios de serviços, 

nomeadamente comércio, alojamento, restauração, mas também alguns pavilhões com atividade 

industrial. Esta ocupação empresarial do território contrasta com a ocupação por áreas florestais e 

agrícolas, assim como áreas residenciais. 

As empresas afiguram-se como o principal promotor de desenvolvimento, pois a vida económica 

dos territórios carece desta importante e necessária relação. Para melhor se compreender os 

resultados apresentados em seguida importa compreender a classificação das Atividades 

Económicas (CAE) que define os setores da seguinte forma, sendo que não foram considerados 

aqui o Setor R e o Setor O: 

• Setor A – Agricultura, Produção Animal, Caça e Floresta e Pesca; 

• Setor B – Indústrias Extrativas; 

• Setor C – Indústrias Transformadoras; 

• Setor D – Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente, Fria e Ar Frio; 

• Setor E – Captação, Tratamento e Distribuição de Água; 
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• Setor F – Construção; 

• Setor G – Comércio por Grosso e a Retalho; 

• Setor H – Transporte e Armazenagem; 

• Setor I – Alojamento, Restauração e Similares; 

• Setor J – Atividade de Informação e Comunicação; 

• Setor K – Atividades Financeiras e Seguros; 

• Setor L – Atividades Imobiliárias; 

• Setor M – Atividades de Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares; 

• Setor N – Atividades Administrativas e dos Serviços de Apoio; 

• Setor O – Administração Pública, Defesa e Segurança Social; 

• Setor P – Educação; 

• Setor Q – Atividades de Saúde Humana e Apoio Social; 

• Setor R – Atividades Artísticas de Espetáculos, Desportivas e Recreativas; 

• Setor S – Outras Atividades de Serviços. 

Tendo por base a edição de 2021 dos Anuários Estatísticos Regionais, o mais recente disponível, 

o concelho de Guimarães tinha 15 833 empresas, correspondendo a 3,5% das empresas da 

Região do Norte e 36,9% das empresas da sub-região do Ave (quadro seguinte). 

Quadro 43 - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.3, em 2019 

Setor de atividade 
económica 

(CAE – Rev 3) 

Norte Ave Guimarães 

Nº % Nº % Nº % 

A 53 164 11,9% 2 356 5,5% 461 2,9% 

B 303 0,1% 33 0,1% 11 0,1% 

C 33 728 7,6% 5 279 12,3% 2 174 13,7% 

D 1 352 0,3% 213 0,5% 70 0,4% 

E 423 0,1% 45 0,1% 16 0,1% 

F 31 342 7,0% 3 301 7,7% 1 004 6,3% 

G 81 407 18,2% 9 301 21,7% 3 558 22,5% 

H 8 730 2,0% 641 1,5% 205 1,3% 

I 33 218 7,4% 3 302 7,7% 1 188 7,5% 

J 5 254 1,2% 353 0,8% 149 0,9% 

L 14 442 3,2% 1 439 3,4% 564 3,6% 
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Setor de atividade 
económica 

(CAE – Rev 3) 

Norte Ave Guimarães 

Nº % Nº % Nº % 

M 41 476 9,3% 3 655 8,5% 1 498 9,5% 

N 53 004 11,9% 4 068 9,5% 1 462 9,2% 

P 21 181 4,7% 2 043 4,8% 742 4,7% 

Q 35 828 8,0% 3 581 8,3% 1 407 8,9% 

R 9 889 2,2% 890 2,1% 349 2,2% 

S 21 408 4,8% 2 428 5,7% 975 6,2% 

Total 446 149 100,0% 42 928 100% 15 833 100% 

Fonte: Anuários Estatísticos Regionais – Região do Norte, edição 2021 (INE, 2021) 

 

Da análise ao quadro anterior constata-se que as empresas com sede no concelho de Guimarães, 

relacionadas com o setor “Indústrias Transformadoras” (C); “Comércio por grosso e a retalho” (G), 

representavam, respetivamente, cerca de 14% e 23% do tecido empresarial deste concelho. Para 

além do setor C e G, importa ainda destacar as empresas do com “Atividades de Consultoria, 

Científicas, Técnicas e Similares” (M), “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” (N), 

“Atividades de Saúde Humana e Apoio Social (Q). 

Na figura seguinte observa-se a percentagem de empresas do setor primário, secundário e 

terciário, para cada unidade administrativa em estudo. A sua análise permite destacar o peso do 

setor terciário no concelho de Guimarães (76%), em linha de concordância com as restantes 

unidades territoriais. 
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Fonte: Anuários Estatísticos Regionais – Região do Norte, edição 2021 (INE, 2021) 

Figura 149 – Percentagem de Empresas do Setor primário, secundário e terciário por unidade territorial, em 

2019 

 

No quadro seguinte observam-se os principais indicadores de empresas de acordo com o Anuário 

Estatístico da Região do Norte, publicado em 2021 e o mais recente disponível. 

Quadro 44 - Indicadores de empresas, em 2019 

Unidade 
Territorial 

Nº médio 
de 

empresas 
por km² 

Proporção 
de empresas 
individuais 

Proporção 
de 

empresas 
com menos 

de 250 
pessoas ao 

serviço 

Proporção 
de 

empresas 
com menos 

de 10 
pessoas ao 

serviço 

Pessoas 
ao serviço 

por 
empresa 

Volume de 
negócios 

por 
empresa 

Indicador de 
concentração 
do volume de 

negócios das 4 
maiores 

empresas 

Indicador de 
concentração 

do valor 
acrescentado 
bruto das 4 

maiores 
empresas 

Nº / km² % Nº 
Milhares 
de euros 

% 

Continente 14,2 66,4 99,9 96,2 3,2 318,3 5,00 3,23 

Norte 21,0 67,2 99,9 95,6 3,2 261,0 6,07 4,14 

Ave 29,6 61,57 99,9 93,8 3,9 306,0 10,11 14,50 

Guimarães 65,7 57,84 99,9 92,6 4,4 343,1 6,55 5,44 

Fonte: Anuários Estatísticos Regionais – Região do Norte, edição 2021 (INE, 2021) 
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Em 2019, a Região do Norte apresentava uma densidade de 21,0 empresas por km2, valor muito 

acima da média registada para o Continente e a sub-região Lezíria do Tejo apresenta uma média 

de 29,6 empresas/km2, valor superior à região do Norte e ao Continente (quadro anterior). Ao 

nível do concelho em análise, a densidade de empresas é muito superior (65,7 empresas por 

km2) quando comparada com as restantes unidades territoriais em análise. Mais de 92% das 

empresas, no concelho de Guimarães, comportam menos de 10 pessoas ao serviço, 

classificando-se como micro ou pequenas empresas (quadro anterior). 

No que diz respeito ao número de pessoas ao serviço por empresas, este valor fixava-se nas 4,4 

pessoas para o concelho de Guimarães e 3,9 pessoas para a sub-região do Ave (quadro anterior). 

A concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas por unidade territorial é, de um 

modo geral, pouco significativa, sendo mais acentuado na sub-região do Ave (10,11%). 

 

9.5.7. Componente Territorial 

9.5.7.1. Acessibilidades e mobilidade 

Do ponto de vista das acessibilidades, o projeto em avaliação representa, em si, uma componente 

fundamental da oferta rodoviária no concelho de Guimarães e uma melhoria nas condições de 

acesso, segurança e circulação entre a principal rede viária da cidade e o Parque de Ciência e 

Tecnologia de Guimarães – AvePark. 

As principais infraestruturas rodoviárias que servem o concelho de Guimarães são a Autoestrada 

(A) 11 / Itinerário Principal (IP) 9, a Autoestrada (A) 7 / Itinerário Complementar (IC) 5 e as 

Estradas Nacionais (EN) 101, 310. 207-4 e 206. A estas, acresce ainda a rede viária de cariz local 

e rural, que inclui os acessos urbanos em Guimarães, bem como os acessos locais e rurais das 

povoações e pequenos aglomerados. 

 

9.5.7.2. Ocupação do solo 

A nova via de acesso ao AvePark terá o seu início na EN101, que constitui um eixo de circulação 

fundamental entre Braga e Guimarães, duas grandes e importantes cidades minhotas, que 

apresentam uma forte ocupação humana.  

De forma global, pode caracterizar-se o uso e ocupação do território como uma alternância 

permanentemente entre o urbano, sobretudo em lotes de moradias com jardins ou hortas 

associadas, e o agrícola, com forte dominância do cultivo de milho e pastagens, mas também com 

vinha.  
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Também se observam algumas manchas florestais de pequena dimensão, com eucaliptal ou 

pinhal bravo, quase sempre associadas a zonas de maior altitude e mais declivosas. Na parte final 

do traçado encontra-se um carvalhal típico, com carvalho-roble, e alguns castanheiros. Alguma 

atividade pecuária também se observa pontualmente, essencialmente com a criação de bovinos. 

A área de implantação do Projeto insere-se assim, nos arredores da cidade de Guimarães, sendo 

a presença humana sentida devido à presença de diversas rodovias e caminhos, unidades 

industriais, serviços bem como de edificações residenciais e aglomerados urbanos, com 

densidade relevante, onde se inclui – Tulha, Corvite, Pousada, Prazins, Barreiras, Barco e Rebata. 

Para identificação das diferentes tipologias de ocupação de solo presentes na área em estudo, 

recorreu-se à Carta de Ocupação do Solo (COS 2018), elaborada e disponibilizada pela Direção 

Geral do Território, cujo objetivo é caracterizar com detalhe muito significativo a ocupação do solo 

no território de Portugal continental. A cartografia, DESENHO 09 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS, 

foi produzida através da interseção da área do traçado com a COS 2018. A sua interpretação é 

complementada com a visita de campo efetuada. 

A análise permitiu identificar que o território é composto essencialmente por áreas agrícolas 

intercaladas com territórios artificializados, nomeadamente indústria e tecido edificado contínuo e 

descontínuo, e pequenas manchas de áreas florestais. Identificam-se no quadro seguinte todas as 

classes de ocupação do solo identificadas ao longo do traçado. 

Quadro 45 - Classes de ocupação do solo identificadas na área de estudo do traçado 
Classe de ocupação do solo 

Nível 1 
Classe de ocupação do solo 

Nível 4 

1. Territórios artificializados 

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 

1.2.1.1 Indústria 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 

1.5.3.1 Áreas em construção 

2. Agricultura 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 

2.2.1.1 Vinhas 

2.2.2.1 Pomares 

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

2.4.1.1 Agricultura protegida e viveiros 

3. Pastagens 3.1.1.1 Pastagens melhoradas 

5. Florestas 
5.1.1.5 Florestas de eucalipto 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 
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Classe de ocupação do solo 
Nível 1 

Classe de ocupação do solo 
Nível 4 

5.1.2.1 Florestas de pinheiro-bravo 

5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos 

6. Matos 6.1.1.1 Matos 

9. Massas de água superficiais 9.1.1.1 Cursos de água naturais 

 

Apresentam-se de registos fotográficos ilustrativos das ocupações de solo identificadas, 

decorrente dos trabalhos realizados em dezembro de 2021, com a identificação do km de traçado 

mais próximo. 

Refira-se ainda que quando comparadas com os registos fotográficos realizados em julho de 2018 

(anteriormente apresentados no capítulo dos Usos do Solo – 9.4), a situação atual da ocupação 

do solo mantém-se inalterada e sem grandes alterações. 

  

Figuras 150 e 151 – Territórios artificializados - espaços comerciais (na proximidade do km 0+000) 
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Figura 152 - Uso agrícola / florestal (entre o km 0+000 e o km 0+500) 
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Figura 153 - Ruínas (na proximidade do km 0+200 - lado direito) 

  

Figuras 154 e 155 - Uso florestal / urbano (entre o km 0+550 a km 0+600) 

  

Figuras 156 e 157 - Uso urbano - Igreja de Santa Maria e Cemitério na localidade de Corvite (na 

proximidade do km 1+000) 

  

Figuras 158 e 159 - Uso urbano – Junta de Freguesia de Corvite, Escola EB1 / JI de Corvite e sede do 

Corpo Nacional de Escutas de Corvite (na proximidade do km 1+000) 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 202 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

 

Figura 160 - Uso agrícola e tecido edificado descontínuo (na proximidade do km 1+300) 

 

Figura 161 - Uso agrícola e tecido edificado descontínuo (na proximidade do km 1+300) 
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Figuras 162 e 163 - Uso urbano (na proximidade do km 1+350 a km 1+500) 

 

Figura 164 - Uso industrial (na proximidade do km 1+950) 
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Figuras 165 e 166 - Tecido edificado contínuo e uso agrícola / florestal (entre o km 1+500 e o km 2+000) 

  

Figuras 167 e 168 - Uso florestal (entre o km 2+550 e o km 2+600) 

  

Figuras 169 e 170 - Território artificializado - Escola EB1 de Prazins (na proximidade do km 2+800) 
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Figura 171 - Uso florestal (na proximidade do km 3+250 a 3+400) 

 

Figura 172 - Uso agrícola - Estufas (na proximidade do km 3+400) 
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Figuras 173 e 174 - Uso urbano / agrícola (na proximidade do km 3+860) 

 

Figura 175 - Uso agrícola - Vinhas (na proximidade do km 3+800) 
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Figuras 176 e 177 - Uso agrícola (na proximidade do km 3+350 a km 4+000) 
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Figuras 178, 179, 180 e 181 - Uso urbano / agrícola (na proximidade do km 4+500) 

  

Figuras 182 e 183 - Uso agrícola (entre o km 4+750 e 4+850) 
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Figuras 184 e 185 - Cursos de água naturais - Rio Ave (entre o km 4+850 a km 4+900) 

  

Figuras 186 e 187 - Uso industrial e urbano (na proximidade do km 5+350) 
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Figuras 188 e 189 - Uso florestal (entre o km 5+400 a k+600) 

  

Figuras 190 e 191 - Uso urbano (na proximidade do km 5+500) 

  

Figuras 192 e 193 - Uso agrícola / urbano (na proximidade do km 6+00 a 6+100) 
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Figura 194 - Território artificializado - EB1 de Barco e uso urbano (na proximidade do km 6+150) 

 

Figura 195 - Território artificializado - EB1 de Barco e uso urbano / agrícola (na proximidade do km 6+150) 
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Figura 196, 197, 198 e 199 - Uso agrícola / urbano (entre o km 6+200 a 6+700) 

  

Figuras 200 e 201 - Uso agrícola / florestal (entre o km 6+700 a 6+800) 

 

Figura 202 – Fim do traçado (no km 6+981) 
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A visita ao terreno realizada em dezembro de 2021 permitiu constatar que a ocupação do solo é 

marcadamente agrícola. Importa referir, no que respeita às vinhas, o cruzamento do traçado com 

áreas identificadas pela DRAP Norte como pertencentes à região demarcada dos Vinhos Verdes, 

nomeadamente entre os km 3+500 e 4+00, na proximidade do km 4+825 e 5+375. No que 

respeita a áreas agrícolas, de notar as áreas pertencentes a Reserva Agrícola Nacional, 

nomeadamente entre o km 0+000 e km 0+170, km 0+650 e km 2+540, km 2+600 e km 2+735, km 

2+820 e km 3+120, km 3+650 e km 4+850, km 6+160 e km 6+610. 

Verifica-se ainda e entre o km 3+100 ao km 3+700 a ocupação de uma extensa área florestal, 

sendo que este uso ao longo do traçado não assume a relevância local, quando comparado com o 

uso urbano (na envolvente) e o uso agrícola (na área de implantação). Na envolvente direta do 

traçado, o uso dominante é o uso urbano, com a presença de edificações residenciais em grande 

número, para além de duas escolas básicas e pontualmente unidades comerciais e indústrias, 

contudo sem expressão a nível local. 

Em suma, nesta região é dominante a orografia sem alterações no relevo relevantes, para além 

do intervalo entre o km 2+600 a km 4+300, com declives moderadamente pronunciados, 

verificando-se a presença de áreas com um expetável uso agrícola intensivo, culturas e 

explorações de produtos hortícolas. 

 

9.5.8. Caracterização Local 

Acompanhando a caracterização da ocupação do solo, é também fundamental a caracterização 

socioeconómica local, uma vez que será a este nível que se manifestarão as maiores incidências 

do projeto, em particular durante a fase de construção do projeto. A caracterização é feita tendo 

por base análise de ortofotomapas e trabalho de campo, procurando evidenciar as dinâmicas 

sociodemográficas e económicas observadas no território atravessado pela via de acesso ao 

AvePark, por forma a melhor compreender as principais características dos aglomerados 

populacionais e suportar a fase seguinte de identificação e avaliação de impactes. 

Na área do traçado, as maiores concentrações populacionais correspondem aos aglomerados 

urbanos, com densidade relevante, onde se inclui – Ponte, Tulha, Corvite, Pousada, Prazins, 

Barreiras, Barco e Rebata. Ao longo do corredor da via de acesso ao AvePark encontram-se 

alguns alojamentos dispersos, habitações isoladas, caminhos, unidades industriais, serviços e 

outras atividades económicas, que ladeiam a infraestrutura rodoviária. 
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Ponte, freguesia do concelho de 

Guimarães, constitui-se como o 

aglomerado populacional mais 

próximo no início do traçado a 

intervencionar. 

 

Aglomerado populacional de 
Tulha, na União das Freguesias de 

Prazins (Santo Tirso) e Corvite 

 

Aglomerado populacional de 
Corvite, na União das Freguesias de 

Prazins (Santo Tirso) e Corvite. 
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Aglomerado populacional de 
Santo Tirso de Prazins, na União 

das Freguesias de Prazins (Santo 

Tirso) e Corvite. 

 

 

Aglomerado populacional de 
Pousada, na União das Freguesias 

de Prazins (Santo Tirso) e Corvite. 

 

 

Prazins (Santa Eufémia), freguesia 

do concelho de Guimarães, constitui-

se como uns dos aglomerados 

populacionais de maiores dimensões 

ao longo do traçado.  
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Aglomerado populacional de 
Barreiras, na freguesia de Prazins 

(Santa Eufémia). 

 

Barco, freguesia do concelho de 

Guimarães, constitui-se como o 

aglomerado populacional mais 

próximo no fim do traçado a 

intervencionar. 

 

Aglomerado de Rebata, na 

freguesia de Barco. 

Figura 203 - Enquadramento em vista aérea das principais localidades localizadas na envolvente do traçado 

da via de acesso ao AvePark 

 

O AvePark é o parque de ciência e tecnologia de Guimarães, com cerca de 360 000 m2 e 

localizado a cerca de 8 km do centro da cidade, foi inaugurado em 2008 e assume um 

posicionamento estratégico nas áreas geográficas do Ave e confinantes, constituindo-se como 

uma infraestrutura de excelência funcional para a instalação de empresas de grande intensidade 

em conhecimento científico e tecnológico.  
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O Município de Guimarães apresenta-se como a entidade gestora do Parque de Ciência e 

Tecnologia, dotando o espaço de condições logísticas para atuação de grandes empresas e 

institutos de inovação e ciência. O AvePark tem ainda como espaços comuns um restaurante, 

auditório, salas de conferências e reuniões e centenas de lugares de aparcamento. Em termos 

empresariais, o AvePark acolhe um conjunto de empresas e instituições baseadas em 

conhecimento avançado e especialistas I&D, contribuindo para a criação de um ambiente com 

elevado nível técnico-científico, e exemplar de ordenamento físico, determinado pela procura da 

indispensável da sustentabilidade ambiental e qualidade paisagística. 

Como anteriormente identificado, o sector terciário constitui-se como o maior empregador dos 

concelhos de Guimarães, verificando-se, também, uma grande presença do sector secundário. 

Identificam-se de seguida as empresas com infraestruturas ao longo do traçado em estudo. 

Posteriormente, apresentam-se fotografias ilustrativas da atividade comercial na área. 

Quadro 46 - Características das empresas nas imediações da via de acesso ao AvePark 

CAE Descritivo 

Guimágua 

43992 - Outras atividades especializadas de construção diversas 

41200 - Construção de edifícios 

46732 - Materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 

42990 - Outras obras de engenharia civil 

Pet & Garden – Loja de 

Animais 

46382 - Comércio por grosso de outros produtos alimentares 

46211 - Alimentos para animais 

47761 - Flores, plantas, sementes e fertilizantes 

Repsol 

46711 - Comércio por grosso de produtos petrolíferos 

47293 - Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em 

estabelecimentos especializados, n.e 

56290 - Outras atividades de serviço de refeições 

JOM – Guimarães 

47591 - Mobiliário e artigos de iluminação 

46430 - Eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 

68200 - Arrendamento de bens imobiliários 

68100 - Compra e venda de bens imobiliários 

Fremefel – Comércio de 

Material de Construção, 

Lda. 

46720 - Minérios e metais 

Zuir – Inspeções a 

Veículos, S.A. 
71200 - Ensaios e análises técnicas 

Residencial Radix 55112 - Pensões com restaurante 

Fusão Shopping 

Guimarães 

47111 - Supermercados e hipermercados 

46211 - Alimentos para animais 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 218 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

47620 - Jornais, revistas e artigos de papelaria 

47591 - Mobiliário e artigos de iluminação 

46430 - Eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 

Marpei – Estamparia 

Textil, SA 

13301 - Branqueamento e tingimento 

13302 - Estampagem 

Quinta de Castelães – 

Actividades Hoteleiras, 

Lda. 

56101 - Restaurantes tradicionais 

Hotel do Paço 

55111 - Hotéis 

93294 - Outras atividades de diversão e recreativas 

56101 - Restaurantes tradicionais 

Rodriauto 45110 - Comércio de veículos automóveis ligeiros 

Jose MT Silva, 

Sociedade Unipessoal, 

Lda 

41200 - Construção de edifícios 

Armazém Calçado - 

Luzia 
46422 - Comércio por grosso de calçado 

Quinta da Tulha 

55111 - Hotéis 

93294 - Outras atividades de diversão e recreativas 

56101 - Restaurantes tradicionais 

Taberna Pizzaria - O 

Pipas 
56101 - Restaurantes tradicionais 

Tasca da Zefa 
10711 – Panificação 

56301 - Cafés 

Workfriends, Lda. 46900 - Comércio por grosso não especializado 

Confeções Moconfex, 

Lda. 
14131 - Confeção de outro vestuário exterior em série 

Jomarconfex – Indústria 

Confeções, Lda. 
14131 - Confeção de outro vestuário exterior em série 

Prasnova Confeções, 

Lda. 
14131 - Confeção de outro vestuário exterior em série 

David Ribeiro & Antunes, 

S.A. 
16101 - Serração de madeira 

Fonseca & Alves, Lda. 
46740 - Ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e 

aquecimento 

Estamparia Têxtil Amado 

& Martins, Lda. 
13302 - Estampagem 

Somirav – Sociedade de 

Reparação Montagem e 

Aluguer de Máquinas, 

33120 - Máquinas e equipamentos - reparação e manutenção 

25620 - Mecânica geral 
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S.A 49410 - Transportes rodoviários de mercadorias 

46630 - Máquinas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil 

Sebastião e Martins, S.A. 17211 - Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens) 

Herdmar – Manuel 

Marques Herdeiros, S.A 
25710 - Cutelaria 

Ribeiro Restaurante 56101 - Restaurantes tradicionais 

AMF – Eletrodomésticos 

Unipessoal, Lda. 
46430 - Eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 

Freitas & Cardoso, Lda. 45200 - Manutenção e reparação 

M3 Auto – Oficina 

Automóvel 

45200 - Manutenção e reparação 

45320 - Peças e acessórios 

Castro & Filhos, S.A. 16101 - Serração de madeira 

Revenda Centro 

Grossista das Taipas 

46390 - Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, 

bebidas e tabaco 

 

Nas figuras seguintes procura-se ilustrar a diversidade da ocupação do território ao longo da via 

de Acesso ao AvePark. Para além das empresas identificadas, verifica-se ainda, na envolvente do 

traçado, a presença de diversos postos de abastecimento de combustível, lojas e espaços de 

restauração, como observável. No que respeita a espaços coletivos existentes na proximidade do 

traçado, destaque para o parque infantil, campo de jogos e espaço de lazer no Parque de Lazer 

de Barco, junto ao rio Ave. Estes espaços são de construção recente e encontram-se em bom 

estado de conservação. Ao longo do traçado, identificam-se algumas áreas ocupadas escolas, 

igrejas, campos e pavilhões de jogos, assim como praias fluviais. 

 

  

Figuras 204 e 205 – Início do traçado (no km 0+000) 
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Figuras 206, 207, 208, 209, 210 e 211 - Espaços comerciais e armazém industrial (na proximidade do km 

0+000) 
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Figura 212 - Espaço comercial (na proximidade do 

km 1+200) 

Figura 213 - Espaço de restauração (na 

proximidade do km 2+100) 

  

Figura 214 - Espaço industrial (na proximidade do 

km 1+950) 

Figura 215 - Espaço industrial (na proximidade do 

km 6+800) 
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Figuras 216, 217, 218 e 219 - Parque de Lazer de Barco (na proximidade do km 4+800) 

 

 

 

 

9.5.9. Saúde Humana 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. É, desta forma, um 

bem de todos, um direito social, inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem 

distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconómica. 

Na presente secção apresenta-se a componente “Saúde Humana”, enquanto fator ambiental 

distinto e autónomo, sendo a caracterização da situação atual do território a este nível feita com 

base no Perfil Local de Saúde (PeLS) de 2018, publicado em 2019, o mais recente disponível, 

desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde. O objetivo desta ferramenta prende-se com 

constituir-se como “um instrumento de apoio à tomada de decisão técnica, político / estratégica e 

organizacional, ao nível local (Agrupamentos de Centros de Saúde – ACeS/Unidades Locais de 

Saúde – ULS), sendo uma ferramenta virada para a ação, no sentido da melhoria da saúde das 

populações e redução das desigualdades em saúde”.  

Em termos de Saúde Humana, são considerados grupos vulneráveis as pessoas nas seguintes 

condições: 

• Crianças; 

• Idosos com idade superior a 65 anos (no domicílio ou lares);  
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• Indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais, diabetes e 

alcoolismo), com obesidade e os imunodeprimidos. 

Os dados mais recentes disponíveis no INE, relativos ao ano de 2020, permitem analisar a 

estrutura etária da população residente no concelho onde o projeto está inserido, verificando-se 

que cerca de 32% da população residente no concelho de Guimarães pode ser considerada 

população vulnerável, uma vez que cerca de 13% da população residente pertence à faixa etária 

0-14 anos e cerca de 19% tem mais de 65 anos. 

O concelho de Guimarães insere-se no Agrupamento de Centro de Saúdes Alto Ave (ACeS Alto 

Ave – Guimarães, Vizela e Terra de Basto), sob tutela da Administração Regional de Saúde do 

Norte (ARS Norte), pelo que se analisa o respetivo PeLS. 

O quadro seguinte reúne as características de cada agrupamento, nomeadamente através dos 

dados relativos à população residente, índice de envelhecimento (nº de idosos por cada 100 

jovens), índice de dependência de idosos (relação entre a população idosa e a população em 

idade ativa) e índice de dependência de jovens (relação entre a população jovem e a população 

em idade ativa). 

Quadro 47 – Características do ACeS onde o projeto se insere 

ACeS 
População 
Residente 

(Hab.) 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
dependência 

de idosos 

Índice de 
dependência de 

jovens 

Esperança média 
de vida 

Continente 9 792 797 158,3 33,9 21,4 81,5 

ARS Norte 3 569 608 153,1 29,9 19,5 81,8 

ACeS Alto Ave 248 463 133,9 25,1 18,7 82,2 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – AceS Alto Ave 

 

No ano em análise, o ACeS Alto Ave abrangia uma população residente de 248 463 habitantes, 

representando cerca de 7% da população da região do Norte. A análise dos dados permite 

constatar que a região do ACeS Alto Ave apresenta um índice de envelhecimento 

consideravelmente inferior ao da região Norte e ao do Continente, assim como um menor índice 

de dependência de idosos e um menor índice de dependência de jovens. No que respeita à 

esperança média de vida da ACeS Alto Ave, esta é semelhante à da região do Norte e do 

Continente. 

Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2019), redigido pela Comissão Europeia, e com base nas 

estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de 2017 a esperança 

média de vida de Portugal (81,6) era superior à média da União Europeia (80,9) e afirmava que 
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um terço das mortes em Portugal estavam atribuídas a fatores de risco comportamentais, 

nomeadamente: 

• Tabagismo; 

• Consumo de álcool; 

• Hábitos alimentares; 

• Inatividade física. 

Na figura seguinte estão reunidas as principais causas de morte por grupo etário, no triénio 2012-

2014, para o ACeS Alto Ave. 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – AceS Alto Ave 

Figura 220 – Mortalidade proporcional no ACeS Alto Ave 

 

Pela sua análise, verifica-se que as causas de morte identificadas para jovens com idades 

inferiores a 14 anos estão relacionadas com a categoria “Outras causas”, tumores malignos, 

afeções no período perinatal, doenças do sistema nervoso, doenças do aparelho circulatório e 

causas externas. Por sua vez, os adultos com mais de 65 anos apresentam tumores malignos, 

doenças do aparelho circulatório e digestivo como as causas de morte a que corresponde uma 

maior proporção de óbitos. Embora com menor representatividade, é possível identificar outras 

causas de morte para este grupo etário, como doenças do aparelho respiratório, doenças 
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endócrinas, Sinais, Sintomas e Achados (SSA) não classificados, doenças do aparelho 

geniturinário e doenças do sistema nervoso. 

A capacidade de resposta dos serviços de saúde à população pode avaliar-se tendo em conta 

fatores como o tipo e número de equipamentos de saúde (centros de saúde e hospitais), o número 

de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) e o número de consultas médicas registadas 

ao nível dos centros de saúde. 

Dados do Anuário Estatístico da Região do Norte mais recente, publicado pelo Instituto Nacional 

de Estatística em 2021, referem que, em 2019, existia no concelho de Guimarães dois Hospitais, 

um Hospital sob a administração pública ou parcerias público-privadas e um Hospital Privado. Na 

região do Norte existia um total de 80 hospitais, 33 sob a administração pública ou parcerias 

público-privadas e 47 sob administração privada.  

No concelho de Guimarães localiza-se o Hospital da Luz Guimarães, assim como o Hospital da 

Senhora da Oliveira Guimarães que são também os hospitais mais próximos à área de estudo. A 

sua área de influência direta corresponde aos concelhos de Guimarães, Fafe, Cabeceiras de 

Basto, Vizela e Mondim de Basto. O concelho é ainda servido pelo Atendimento Complementar 

ACES Alto Ave – Guimarães/Vizela/Terras de Basto, pelo Centro de Saúde Taipas e pelo Centro 

de Saúde Professor Arnaldo Sampaio – Guimarães. 

No que respeita ao número de profissionais disponíveis, apresenta-se no quadro seguinte a 

informação disponibilizada pelo INE, para o ano de 2020, o mais recente disponível. 

Quadro 48 – Nº de profissionais de saúde disponíveis para a população da área de estudo (2020) 

Profissionais de Saúde Continente Região do Norte Sub-região Ave Guimarães 

Enfermeiros(as) por 1000 habitantes 

(N.º) 
7,5 7,6 5,6 6,9 

Médicos(as) por 1000 habitantes 

(N.º) 
5,6 5,6 3,6 4,3 

Fonte: Enfermeiras/os por 1000 habitantes (N.º) por Local de trabalho (NUTS - 2013), Anual (INE 2021); Médicas/os por 
1000 habitantes (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual (INE 2021) 

 

Verifica-se que existe uma disparidade significativa da disponibilidade de profissionais de saúde 

no concelho em que a área de estudo se insere para responder às necessidades dos utentes, 

importando notar que Guimarães apresenta valores inferiores, tanto quando comparado com a 

região do Norte, como quando comparado com os valores do Continente. Por outro lado, estes 

valores são consideravelmente superiores quando comparados com a sub-região Ave. 
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No que refere ao número de consultas realizadas nos centros de saúde do concelho de 

Guimarães, verifica-se que no ano de 2012 (dados mais recentes disponíveis no INE) foram 

realizadas 361 305 consultas médicas, das quais 76,47% (276 281 consultas) correspondem a 

consultas de medicina geral e familiar, como é comum nesta tipologia de equipamentos de saúde. 

Foram também realizadas consultas das especialidades Saúde do recém-nascido, da criança e do 

adolescente (60 467), Planeamento familiar (14 104) e Saúde materna (10 453). 

 

 

9.6. RECURSOS HÍDRICOS 

9.6.1. Metodologia 

A identificação e caracterização dos recursos hídricos existentes na área de estudo e envolvente 

próxima foram efetuadas com recurso às seguintes fontes de informação: 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica que integra a Região Hidrográfica n.º 3. 

designado de PGRH do Douro (1º e 2º Ciclos);  

• Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH); 

• Base de dados da APA (SNIAmb) – Sistema Nacional de Informação de Ambiente; 

• Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 

Pela análise da informação disponível, pretende-se caracterizar a área de estudo no que se refere 

aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e de forma direcionada para o projeto em 

análise. 

 

9.6.2. Enquadramento 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça – RH2. A RH2 engloba 

uma área total em território nacional de 3 585 km2 e integra as bacias hidrográficas dos rios 

Cávado, Ave e Leça e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas 

subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. A RH2 engloba 

total ou parcialmente 28 concelhos. 

O traçado insere-se, mais especificamente, na sub-bacia do Ave, que possui uma área total de 1 

391 km2 e cruza 19 concelhos. O Rio Ave cruza 7 concelhos ao longo dos seus cerca de 85 km 

de extensão, cuja nascente se localiza na Serra da Cabreira, a 1 200 metros de altitude, e a foz 
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em Vila do Conde. Os principais tributários do Rio Ave são na sua margem esquerda o rio Vizela, 

que drena uma área de 340 km2 e, na margem direita, o rio Este que drena uma área de 247 km2. 

A bacia hidrográfica do rio Ave é limitada a norte pela bacia hidrográfica do rio Cávado, a oriente 

pela bacia hidrográfica do rio Douro e a sul pela bacia hidrográfica do rio Leça. 

O escoamento anual na foz do rio Ave é, em média, de 1249 hm3. Estima-se que a bacia 

hidrográfica do rio Ave apresente uma capacidade total de armazenamento de recursos hídricos 

na ordem dos 100 hm3, em regime regularizado. 

As principais barragens do rio Ave são a de Guilhofrei (Ermal), com a capacidade útil de 21 hm3, e 

a das Andorinhas. 

Em Guimarães o rio Ave tem uma extensão de cerca de 30 km (1/3 do total da sua extensão), 

passando por 13 Freguesias, sendo UF Briteiros St. Estevão e Donim, UF Souto St.ª Maria, Souto 

S. Salvador e Gondomar, Barco, Prazins St.ª Eufémia, Caldelas, Ponte, UF de Sande Vila Nova e 

Sande S. Clemente, Brito, Silvares, Selho S. Jorge, Ronfe, Gondar e Serzedelo. 

Entre a nascente e o Concelho de Guimarães, o rio Ave tem uma extensão de cerca de 31Km, 

pelo que se torna essencial o alargamento da fiscalização a montante de Guimarães. 

Esta linha de água é a principal fonte de captação de água potável para o Concelho de 

Guimarães, num total de 13 hm3 por ano”. 

O vale deste rio e seus afluentes apresentam consideráveis áreas aluvionares, que constituem 

importantes depósitos de agua subterrânea. 

Estabelecem-se áreas aquíferas pouco profundas nas zonas altas e muito produtivas nas zonas 

baixas, depressionárias, pela afluência das aguas não só resultantes da escorrência superficial 

como das que percolam no interior dos maciços. Na figura seguinte apresenta a delimitação 

geográfica da RH2. 
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Figuras 221 - Delimitação geográfica da RH2 
Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica 2016/2021 – Cavado, Ave e Leça – RH2 

 

Estão incluídas na RH2, 69 massas de água naturais (60 massas de água da categoria rios, 4 de 

transição e 1 costeiras), 17 fortemente modificadas, 1 artificial e 4 massas de água subterrânea. 

São consideradas 3 sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água afluentes 

aos rios Cávado Neiva, Ave, Leça e ainda as bacias costeiras associadas a pequenas linhas de 

água que drenam diretamente para o Oceano Atlântico. No quadro seguinte apresenta a 

denominação das sub-bacias assim como as áreas e os concelhos total ou parcialmente 

abrangidos. 
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Quadro 49 – Sub-bacias identificadas na RH2 

Sub-Bacias Área 
(km2) 

Concelhos Abrangidos 
N.º 

Massas 
de Água  

Cávado e costeiras entre o 
Neiva e o Cávado 

1611 
Amares, Barcelos. Boticas, Braga, Caminha, Esposende, 
Montalegre, Póvoa do Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira 
do Minho e Vila Verde. 

46 

Ave e costeiras entre o 
Cávado e o Ave 

1460 

Barcelos, Braga, Celorico de Basto, Fafe, Felgueiras, 
Guimarães, Lousada, Paços de Ferreira, Póvoa do 
Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vieira do 
Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vizela 

32 

Leça e Costeiras entre o Ave 
e o Leça 

291 
Maia, Matosinhos, Porto, Santo Tirso, Trofa, Valongo e 
Vila do Conde 

5 

Fonte: APA, 2016b 

 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo das principais linhas de água atravessadas pelo 

projeto e as infraestruturas associadas previstas. 

 

Quadro 50 – Principais Linhas de Água Atravessadas pelo projeto 

Linhas de 
Água 

Interseção com o 
Traçado 

Tipo de 
Atravessamento 

Classificação 
Decimal 

Comprimento 
do Curso de 
Água (km) 

Rio Ave km 4+865 Ponte 104 93,5 

Rio de Agrela km 6+200 Ponte 104 22 10,6 

 

O traçado atravessa ainda diversas linhas de água secundárias aos seguintes km`s: 

• km 0+670; 

• km 0+850; 

• km 1+240; 

• km 1+355; 

• km 2+385; 

• km 2+630; 

• km 4+420; 

• km 4+330; 
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• km 4+500; 

• km 4+600; 

• km 5+135; 

• km 6+440 ao km 6+590. 

  

Nas imagens seguintes apresentam-se os registos fotográficos das principais linhas de água 

supra mencionadas (rio Ave e rio de Agrela). 

  

Figuras 222 e 223 – Rio Ave – km 4+850 ao km 4+900 

 

  
Figuras 224 e 225 – Rio de Agrela – aprox. km 6+200 
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9.6.3. Vulnerabilidade à Poluição 

A qualidade das massas de água é avaliada em função do uso a que se destinam, usos que 

podem ser discriminados entre usos primários, prioritários em casos de concorrência de usos em 

situações de baixa disponibilidade hídrica – abastecimento doméstico e industrial, produção de 

energia e irrigação – e usos secundários, dependentes do estatuto de proteção ou 

condicionamento das mesmas, relacionados com atividades de recreio e lazer - como uso balnear, 

navegação e pesca - e outros, como abeberamento animal. 

Não obstante dever ser assegurada uma qualidade de água mínima para as suas funções básicas 

e garantir condições de salubridade, usos mais sensíveis como consumo humano serão mais 

restritivos em termos de parâmetros de qualidade, por exemplo, para atividades de recreio e lazer. 

O conceito de “Vulnerabilidade à Poluição” das águas subterrâneas foi aplicado pela primeira vez 

no final da década de 60, ocorrendo a sua maior utilização a partir dos anos 80 (Aller et al., 1987; 

Foster, 1987; Foster et al., 1988). O conceito de vulnerabilidade fundamenta-se no facto de o meio 

físico poder proteger o aquífero de contaminantes que se infiltrem a partir da superfície. A 

vulnerabilidade à poluição depende de variados fatores, entre os quais: a profundidade da água, a 

recarga por infiltração, as características do meio aquífero, as características do solo, a topografia, 

as características da zona vadosa e a condutividade hidráulica do aquífero. Definida deste modo, 

a vulnerabilidade é distinta de risco de poluição. O risco de poluição depende não só da 

vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes significativas que possam entrar 

no ambiente subterrâneo. 

É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de poluição, 

caso não haja carga poluente significativa ou de haver um risco de poluição excecional apesar do 

índice de vulnerabilidade ser baixo. O risco é causado não apenas pelas características 

intrínsecas do aquífero, muito estáveis, mas também pela existência de atividades poluentes, fator 

dinâmico que, em princípio, pode ser controlado. 

Segundo a Carta Litológica de Portugal interpretada em termos de vulnerabilidade à poluição das 

águas subterrâneas, na área de implantação do projeto em estudo, consideram-se que as 

formações presentes na zona de intervenção – representadas por rochas ígneas, 

predominantemente graníticas fraturadas – apresentam uma Vulnerabilidade muito Variável – V3. 
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Figura 226 – Vulnerabilidade das formações aquíferas de Portugal Continental 

[LNEC, 1994] 
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Figura 227 – Vulnerabilidade das formações aquíferas na área de intervenção do projeto  

 

Classificação DRASTIC 

Segundo um estudo efetuado por Lobo-Ferreira et al, para avaliar a vulnerabilidade à poluição dos 

aquíferos de Portugal Continental utilizando o método DRASTIC, na área de implementação do 

Projeto, o índice de vulnerabilidade oscila entre os 120 e 139. Assim, para a região em estudo 

podemos considerar uma vulnerabilidade intermédia. Neste método, pode-se considerar a 

seguinte relação entre o índice de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos 

qualitativos. 

 

Quadro 51 – Índice de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos 

Índice DRASTIC Vulnerabilidade 

superior a 199 muito elevada 

entre 160 e 199 elevada 

entre 120 e 159 intermédia 

Inferior a 120 baixa 
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   - Localização aproximada do Projeto em estudo 

Figura 228 – Mapa da Vulnerabilidade à poluição dos aquíferos de Portugal Continental 

calculado pelo Método DRASTIC. [LNEC, 1994] 

 

 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 235 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

9.6.4. Planos de Ação e Captações de Água para Abastecimento Público 

O Concelho de Guimarães desenvolveu e pôs em curso em fevereiro de 2015, um Plano de Ação 

direcionado para a despoluição do Rio Ave. 

Esta iniciativa do Município de Guimarães, pretende zelar pela gestão de proximidade com o 

território e com as populações, não podendo continuar a deixar passar em claro os atentados 

ambientais que têm sido cometidos, tendo numa atitude proactiva, atenta e responsável, tomado 

as diligências necessárias para se iniciar um processo de coordenação de esforços, reunindo 

todas as entidades competentes, ligadas direta ou indiretamente aos recursos hídricos, tendo em 

vista combater a poluição relevante do Rio Ave. 

O plano de ação tem como objetivo principal combater a poluição no Rio Ave, através de uma 

ação eficiente e concertada das entidades competentes e com uma ação vigilante e consequente 

de todos, a fim de concretizar a missão de despoluição do rio. 

Os objetivos específicos do plano de ação são: 

• Promover a garantia de captação de água para o concelho, sem colocar em causa a saúde 

pública e o bem-estar das populações; 

• Defender o rio Ave de descargas de efluentes, voluntárias ou involuntárias, numa lógica de 

defesa do ambiente e da sua sustentabilidade e biodiversidade; 

• Garantir o sucesso do investimento realizado ao longo dos anos para a despoluição do rio 

Ave e para a boa qualidade da água; 

• Promover, junto dos cidadãos, a realização das ligações aos sistemas de tratamento; 

• Promover atitudes cívicas e ambientalmente responsáveis, condenando socialmente as 

atitudes e as entidades prevaricadoras. 

 

Ainda de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfico Cávado, Ave e Leça (ver quadro 

seguinte), o principal fator de risco potencial gerador de poluição acidental são os Postos de 

Combustível, seguido pelas instalações PCIP e as Fitofarmacêuticas.  

 

Quadro 52 – Infraestruturas existentes 
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No âmbito do Plano de Ação são apresentadas ações diretas a desenvolver para cada 

Stakeholders (entidades ligadas direta e indiretamente aos recursos hídricos). Considerando as 

competências e as funções de cada stakeholder, foi proposta uma organização por níveis de 

atuação (três níveis de ação), em termos de ação direta. 

 

  
Figura 229 – Níveis de ação para cada stakeholder 

Fonte: Plano de Ação – Despoluição do rio Ave 

 

Das diversas ações a desenvolver listadas no Plano de Ação, no âmbito do presente estudo, 

destaca-se a seguinte: 

• Delimitação dos perímetros de proteção das captações de águas de Prazins St.ª Eufémia e 

Gondomar, no rio Ave.  

Conforme já referido, a Via de Acesso ao AvePark intersecta o Rio Ave aprox. ao km 4+865. 

Com efeito, e tendo por base a informação bibliográfica recolhida, verifica-se a presença de uma 

captação subterrânea para abastecimento público (Santa Eufémia de Prazins), a aprox. 1.200 m 

do local de interseção do traçado com o Rio Ave (ver figuras seguintes – dezembro de 2021). 
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Figuras 230, 231, 232 e 233 - Captação subterrânea para abastecimento público (Santa 

Eufémia de Prazins) 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 238 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

 

Figura 234 – Captação de Água para Abastecimento Público – ST.ª Eufémia de Prazins 
Fonte: Vimágua - Divisão de Planeamento e Projetos. 
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A Entidade Gestora da referida captação subterrânea para abastecimento público é a empresa 

Vimágua. Em conformidade com a informação divulgada no site http://www.vimagua.pt/, a 

Vimágua E.I.M., S.A. “foi criada a 19 de fevereiro de 2002, por iniciativa dos municípios de 

Guimarães e Vizela, para a gestão de serviços de interesse geral, no caso a gestão e exploração 

dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público e de 

drenagem e tratamento de águas residuais na área dos municípios de Guimarães e Vizela”.  

A Vimágua constitui-se, assim, como uma empresa pública de natureza intermunicipal uma vez 

que estão necessariamente envolvidos dois municípios, cujo capital estatutário assume a natureza 

de empresa pública de capitais públicos. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, foram estabelecidas as normas e os 

critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas 

destinadas ao abastecimento público. De acordo com este diploma, as entidades responsáveis 

pelas captações já existentes devem promover a delimitação dos respetivos perímetros de 

proteção, quer as captações se encontrem em exploração quer constituam uma reserva potencial 

de abastecimento de água subterrânea. 

Todas as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para 

consumo humano, e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como ao disposto no artigo 37.º 

da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 382/99, a delimitação dos perímetros de 

proteção de captações de águas superficiais e subterrâneas destinadas ao abastecimento público 

para consumo humano é realizada de acordo com o disposto no artigo 37.º da Lei da Água e 

observando os termos da Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. 

 

Em conformidade com os Artigos 3.º, 4.º e 5.º e 6.º “A delimitação dos perímetros de proteção e 

respetivos condicionamentos, sempre que estejam em causa águas superficiais, é efetuada de 

acordo com o seguinte: 

• Artigo 3.º 

a) O perímetro de proteção é a área contígua à captação na qual se interditam ou 

condicionam as atividades suscetíveis de causarem impacte significativo no estado das 

águas superficiais, englobando as zonas de proteção imediata e alargada; 
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b) A zona de proteção imediata é delimitada de forma a abranger uma área definida no 

plano de água e na bacia hidrográfica adjacente, que depende: 

i) Das características morfológicas da massa de água onde está localizada a 

captação; 

ii) Da maior ou menor pressão das atividades antropogénicas na bacia drenante da 

captação; 

iii) Dos problemas de qualidade da água. 4.º Nas zonas de proteção imediata são 

interditas as seguintes atividades: 

• Artigo 4.º 

Nas zonas de proteção imediata são interditas as seguintes atividades: 

a) Todas as atividades secundárias como a navegação com e sem motor, a prática de 

desportos náuticos, o uso balnear e a pesca, com exceção das embarcações destinadas à 

colheita de amostras de água para monitorização da qualidade e à manutenção das infra -

estruturas da captação; 

b) A descarga de qualquer tipo de efluentes de origem doméstica e industrial no plano de 

água e na zona terrestre que integram o perímetro de proteção imediato”. 

•  Artigo 5.º  

A zona de proteção alargada deve abranger uma área contígua exterior ao perímetro de 

proteção imediato e a sua definição depende das condições que estiveram subjacentes 

para a delimitação do perímetro de proteção imediato. 

• Artigo 6.º  

A delimitação dos perímetros de proteção, englobando as diferentes zonas definidas nos 

números anteriores, obedece a critérios hidrológicos e económicos estabelecidos em 

função das características da massa da água em que se localiza a captação, devendo 

incluir: 

a) Delimitação da bacia drenante da captação da água, identificando as áreas críticas com 

impacte significativo na qualidade da água da captação que correspondem à zona de 

proteção imediata e a alargada; 

b) Identificação e caracterização das fontes de poluição pontuais e difusas; 

c) Tipificação de riscos de acidentes, com identificação de poluentes e riscos associados.” 
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Conforme já referido e apresentado na Figura 161, podemos verificar que o projeto da Via de 

Acesso ao AvePark, não intersecta qualquer perímetro de proteção. 

 

 

9.7. QUALIDADE DO AR 

Para a caracterização da qualidade do ar no PAP-AIA, foram utilizados os dados disponíveis em 

https://qualar.apambiente.pt, tendo sido efetuada uma análise de âmbito regional e local. 

A Estação de Monitorização da Qualidade do Ar mais próxima do Projeto em estudo encontra-se 

localizada no concelho de Guimarães a aprox. 3 km sudoeste do início do traçado e designa-se  

por “Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém”. 

São ainda identificadas as principais fontes poluentes e os principais recetores sensíveis na zona 

onde o Projeto se desenvolve, bem como avaliadas as condições de dispersão na atmosfera com 

base nos parâmetros meteorológicos determinantes nos fenómenos de transporte e de dispersão 

e nas características morfológicas locais. 

 

9.7.1. Enquadramento Legislativo 

O diploma de base no que diz respeito à qualidade do ar é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

Setembro, recentemente alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de março que transpõe para 

a ordem jurídica interna a Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa - Diretiva CAFE, que 

resultou da revisão da Diretiva-quadro relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente 

(Diretiva n.º 96/62/CE, de 27 de Setembro), estabelece medidas destinadas a definir e fixar 

objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos 

nocivos para a saúde humana e para o ambiente.  

O Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar 

ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015. Este 

decreto-lei estabelece regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e 

à localização dos pontos de amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente. 

Sempre que os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da 

responsabilidade de diversos agentes em função das suas competências, as quais podem estar 
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integradas em planos de ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através 

de programas de execução.  

 

9.7.2. Caracterização Regional da Qualidade do Ar 

O projeto em estudo localiza-se na proximidade, conforme já referido, no distrito de Braga e 

concelho de Guimarães.  

Do ponto de vista da Rede de Qualidade do Ar, o projeto em estudo está inserido na Zona Entre 

Douro e o Minho. 

De forma a caracterizar a qualidade do ar nesta aglomeração, recolheram-se os dados relativos 

ao Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para os últimos três anos com dados validados (2015, 2016 e 

2017). 

O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) é uma ferramenta que permite: 

• Uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este índice foi 

desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das aglomerações 

existentes no país, mas também de algumas áreas industriais e cidades; 

• Um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar, através da consulta direta ou 

através dos órgãos de Comunicação Social; 

• Dar resposta às obrigações legais. 

Para o cálculo do índice consideram-se os seguintes poluentes: 

• Dióxido de azoto (NO2); 

• Dióxido de enxofre (SO2); 

• Monóxido de carbono, medido segundo a média registada durante 8h consecutivas (CO 8h); 

• Ozono (O3); 

• As partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10µm (PM10). 

Uma vez que a qualidade do ar afeta a saúde das populações, em particular os grupos sensíveis 

como crianças, idosos e doentes asmáticos, a análise do IQAr tem a si associados alguns 

conselhos de saúde em função das condições meteorológicas normalmente associadas (ver 

imagem e quadro seguinte) 
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Figura 235 – Reações dos poluentes no corpo humano  
Fonte: CCDR-Norte 

 

No quadro seguinte as principais características e fontes dos principais poluentes atmosféricos.  

 

Quadro 53 – Principais Características e fontes dos principais poluentes atmosféricos 

Poluente Características Fontes 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

• Incolor e inodoro em baixas 
concentrações. Cheiro intenso em 
concentrações elevadas 

• Laboração industrial 

Dióxido de 
Azoto (NO2) 

• Castanho claro 
• Tráfego rodoviário 

• Laboração industrial 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

• Incolor 

• Inodoro 

• Tráfego (principalmente veículos sem catalisador) 

• Laboração industrial 

Partículas 
(PM10 e PM2,5) 

• As de origem mineral apresentam-se na 
forma sólida 

• As de origem orgânica resultam de 

• Tráfego rodoviário 

• Laboração industrial 

• Construção civil 
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Poluente Características Fontes 
condensação de gases • Atividades agrícolas 

• Vulcões 

• Fogos florestais 

• Ação do vento sobre o solo 

Ozono (O3) 
• Incolor 

• Poderoso oxidante 

• Ao nível do solo resulta de reações químicas entre 
óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis 
na presença de luz solar e de temperaturas elevadas 

Benzeno (C6H6) 

• Incolor 

• Altamente inflamável 

• Evapora-se rapidamente 

• Laboração industrial 

 

Quadro 54 - Conselhos de Saúde em Função do IQAr 
Índice Tempo Conselhos de Saúde 

Mau 

•Anticiclone com vento fraco;  

•Estabilidade prolongada;  

•Depressão do norte de África com uma corrente 
de SE no continente transportando poeiras do 
deserto; 

•Ozono: forte radiação/tempo quente contínuo. 

Todos os adultos devem evitar esforços físicos ao ar livre. Os 
grupos sensíveis (crianças, idosos e indivíduos com problemas 
respiratórios) deverão permanecer em casa com as janelas 
fechadas e utilizando de preferência sistemas apropriados de 
circulação/refrigeração do ar. 

Fraco 

•Anticiclone com vento fraco;  

•Situações de transição do estado do tempo;  

•Estabilidade;  

•Depressão do norte de África com uma corrente 
de SE no continente transportando poeiras do 
deserto; 

•Ozono: forte radiação/temperaturas elevadas 
associadas a dias de céu limpo. 

As pessoas sensíveis (crianças, idosos e indivíduos com 
problemas respiratórios) devem evitar atividades físicas intensas 
ao ar livre. Os doentes do foro respiratório e cardiovascular 
devem ainda respeitar escrupulosamente os tratamentos 
médicos em curso ou recorrer a cuidados médicos extra, em 
caso de agravamento de sintomas. A população em geral deve 
evitar a exposição a outros fatores de risco, tais como o fumo do 
tabaco e a exposição a produtos irritantes contendo solventes na 
sua composição 

Médio 
•Diversas situações meteorológicas com 

características de tempo agradáveis. 

As pessoas muito sensíveis, nomeadamente crianças e idosos 
com doenças respiratórias devem limitar as atividades ao ar livre. 
Bom. 

Bom 
•Passagem de frentes com atividade moderada;  

•Outras situações meteorológicas com ventos 
moderados. 

Nenhuns 

Muito Bom 

•Vento moderado a forte;  

•Temperaturas frescas;  

•Ocorrência de precipitação;  

• Passagem de frentes com atividade moderada. 
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Figura 236 – Índice de Qualidade do Ar - 2015, 2016 e 2017 
Fonte: https://qualar.apambiente.pt  

 

Pela análise dos históricos supra apresentados, verifica-se que o índice da qualidade do ar para 

os anos referidos, na região do Entre Douro e Minho, foi na sua grande maioria de “bom” e “muito 

bom”. Verifica-se ainda a inexistência do Índice de Qualidade do Ar “mau” e quase inexistente 

para “fraco” 

 

9.7.3. Caracterização Local da Qualidade do Ar  

Para a caracterização local da qualidade do ar e tal como referido anteriormente, foram verificadas 

as estações mais próximas do local em estudo, tendo-se verificado que a estação mais próxima 

inserida na região Entre Douro e Minho, encontra-se a aprox. 3 km sudoeste do início do traçado 

(ver figura seguinte). 
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Figuras 237 e 238 – Localização das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar - Entre Douro e Minho 

Fonte: https://qualar.apambiente.pt 
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Apresentam-se de seguida os principais resultados de monitorização da qualidade do ar da 

estação de “Cónego Dr. Manuel Faria-Azurém” provenientes da análise dos valores relativos aos 

três últimos anos para os seguintes poluentes: PM10, CO , Benzeno, NOx., SO2. NO2 

 

Quadro 55 – Resultados de monitorização da qualidade do ar – estação de “Cónego Dr. Manuel Faria-

Azurém” – Partículas PM10 

Poluente Ano 

Valores Registados Legislação  

N.º Excedências 
(dias) 

Valor obtido 
(µg/m3) 

Base Diária  Base Anual  

Excedências 
Permitidas (dias) 

Valor Limite (µg/ 
m3) 

Valor Limite 
(µg/m3) 

Partículas < 10 
µm (PM10) 

2017 0 20,5 

35 50 40 

2016 Sem dados Disponíveis 

2015 Sem dados Disponíveis 

2014 0 7,2 

2013 0 13,9 
Legislação: Proteção da Saúde Humana: (Decreto-lei n.º 102/2010)                       Fonte: https://qualar.apambiente.pt 

 

Quadro 56 – Resultados de monitorização da qualidade do ar – estação de “Cónego Dr. Manuel Faria-

Azurém” – CO 

Poluente Ano 
Valores Registados Legislação 

N.º Excedências Valor Limite (mg/m3) 

Monóxido de Carbono (CO) 

2011 0* 

10 2010 0* 

2009 0* 
Legislação: Proteção da Saúde Humana: Valor máximo diário das médias octo-horárias  
(Decreto-lei n.º111/2002) 
 (*) Número de dias em que se verificou excedência ao valor-limite  
Fonte: https://qualar.apambiente.pt 
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Quadro 57 – Resultados de monitorização da qualidade do ar – estação de “Cónego Dr. Manuel Faria-

Azurém” – C6H6 

Poluente Ano Valores Registados 
(µg/m3) 

Legislação - Valor 
Limite (µg/m3) 

Benzeno (C6H6) 

2017 0,2 

5 

2016 Sem dados Disponíveis 

2015 Sem dados Disponíveis 

2014 1,8 

2013 2,7 
Legislação: Proteção da Saúde Humana: (Decreto-lei n.º 102/2010)     Fonte: https://qualar.apambiente.pt 

 

Quadro 58 – Resultados de monitorização da qualidade do ar – estação de “Cónego Dr. Manuel Faria-

Azurém” - NO2 

Poluente Ano 

Valores Registados Legislação 

N.º Excedências 
 

Valor Obtido 
(µg/m3) 

Valor Limite 
(µg/m3) 

Base Horária Base Anual 

Limiar de 
Alerta 

Valor Limite 
(µg/m3) 

N.º Excedências 
Permitidas 

(horas) 

Valor Limite 
(µg/m3) 

Dióxido de 
Azoto (NO2) 

2017 0 24,9 

400 200 18 40 
2016 0 16,5 

2015 Sem dados Disponíveis 

2014 0 37,7 
Legislação: Proteção da Saúde Humana: (Decreto-lei n.º 102/2010)                                                              Fonte: https://qualar.apambiente.pt 

 

Para a estação em análise verifica-se que todos os valores apresentados estão abaixo dos 

valores legislados. 

 

9.7.4. Identificação Local de Fontes Poluentes 

A identificação das fontes poluentes foi efetuada recorrendo a pesquisa bibliográfica, 

nomeadamente o SNIAmb - Sistema Nacional de Informação de Ambiente  

(https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador), pedido de informação a diversas 

entidades e trabalhos de campo. 

Assim, da análise efetuada verifica-se que a principal fonte de poluentes é o tráfego rodoviário nas 

principais vias existentes na proximidade do projeto, nomeadamente a EN310 e EN101. 
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9.7.5. Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos 

O regime geral dos ventos e morfologia do terreno são fatores determinantes na dispersão de 

poluentes no ar e, por inerência, na qualidade do ar. 

Conforme apresentado no capítulo clima e alterações climáticas vento de nordeste é o mais 

frequente e o que apresenta velocidades mais elevadas.  

Em relação à morfologia local, esta é caracterizada por declives acentuados, que poderá 

prejudicar a dispersão de poluentes emitidos. 

 

9.7.6. Identificação de Recetores Sensíveis 

Os recetores de poluição atmosférica são identificados com base na sensibilidade e potencial de 

afetação em termos de qualidade do ar a que estão sujeitos, após exposição ao projeto em 

estudo. Os recetores sensíveis são em função da distância que os separa, dos ventos dominantes 

e da existência de barreiras naturais ou artificiais que dificultem a dispersão de poluentes. 

Neste caso, os recetores sensíveis são fundamentalmente os locais com ocupação permanente 

e/ou temporário (habitação, lazer, locais de trabalho, serviços), com especial relevância para as 

povoações ou aglomerados populacionais existentes na área do projeto, de que se destaca, pela 

proximidade ao projeto, as habitações existentes em toda a envolvente ao traçado (ver capítulo 

usos do solo). 

Na envolvente próxima à área em análise, as principais fontes poluentes identificadas são as vias 

rodoviárias existentes supra referidas (fontes lineares) as quais apresentam um volume de tráfego 

significativo, para além de algumas indústrias e unidades fabris, na envolvente. 

Ao nível ecológico não foram identificados recetores sensíveis. 

 

9.7.7. Considerações Finais 

Os recetores de poluição atmosférica são identificados com base na sensibilidade e potencial de 

afetação em termos de qualidade do ar a que estão sujeitos, após exposição ao projeto em 

estudo. Os recetores sensíveis são em função da distância que os separa, dos ventos dominantes 

e da existência de barreiras naturais ou artificiais que dificultem a dispersão de poluentes. 

Os dados existentes apontam para que, na zona do projeto em estudo, não existam problemas 

significativos de poluição atmosférica. A principal fonte poluente é o tráfego rodoviário nas 

principais vias rodoviárias existentes. 
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Assim, será de considerar que nas zonas de circulação rodoviária as concentrações de CO, NOx, 

sejam ligeiramente superiores, possa ocorrer um agravamento ao nível da qualidade do ar, 

especialmente expresso em acréscimos dos parâmetros: SO2, CO, NO2 e partículas.  

 

 

9.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

9.8.1. Introdução 

O objetivo primordial do estudo patrimonial foi identificar o maior número de sítios, vestígios e 

monumentos inseridos dentro da potencial área de incidência do Projeto, bem como, avaliar o tipo 

e dimensão dos potenciais impactes sobre estas ocorrências de valor patrimonial. 

As realidades de considerado interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico foram registadas 

através de um número de ordem inscrito nas folhas da Carta Militar de Portugal, Serviço 

Cartográfico do Exército (IGeoE), à escala 1:25 000 

Assim, pretende-se efetuar a caracterização da área de intervenção em termos geográficos, 

paisagísticos, históricos e arqueológicos, e a sua integração num contexto mais alargado, neste 

caso, a delimitação da freguesia a que pertence a área do projeto em questão, de forma a 

assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial identificados.  

Neste âmbito foram analisadas as áreas de implantação direta e indireta do projeto Via de Acesso 

ao AvePark. Sendo que a área de incidência direta corresponde à área de projeto, a área de 

incidência indireta corresponde à área envolvente à área de projeto, designada por área de estudo 

de 100m de diâmetro com o centro no eixo da via. 

 

9.8.2. Metodologia 

A metodologia para a realização dos trabalhos no âmbito do PAP-AIA compreendeu a seguinte 

metodologia. 

A Metodologia utilizada para Estudo de Situação de Referência ao nível do Descritor do 

Património teve como diretiva a Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 10 

de setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor do Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A área onde será implementado o projeto em causa é alvo de uma análise por forma a obter um 

conhecimento mais aprofundado do espaço no que respeita à sua antropização ao longo dos 

tempos, englobando as valências arqueológica, patrimonial, arquitetónica e etnográfica.  
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São consideradas como Ocorrências Patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios, 

agrupando-os da seguinte forma: 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, Imóveis Classificados ou outros Monumentos e 

sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano Diretor Municipal). No caso de 

Monumentos Nacionais existe segundo a Lei nº. 107/2001 de 8 de setembro uma zona de 

proteção de 50m e uma zona especial de proteção de 50m (ZEP), onde estão impedidas 

construções e alterações de topografia, os alinhamentos e as cérceas e em geral a distribuição 

de volumes e coberturas ou revestimento exterior dos edifícios; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando abrangidos no 

item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários patrimoniais; 

• Elementos caracterizadores e tipificantes de uma efetiva humanização do território, da sua 

estruturação, organização e exploração em moldes tradicionais. 

É também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como integráveis 

no tratamento deste Documento:  

• Vestígios arqueológicos per si (quer achados isolados, quer áreas de concentração de 

materiais e/ou estruturas);  

• Vestígios de vias viária e caminhos antigos;  

• vestígios de mineração, pedreiras e extração de outras matérias-primas;  

• Estruturas hidráulicas e industriais;  

• Estruturas defensivas e de limitação de propriedade;  

• Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

• Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

 

No presente Estudo, estes dados são denominados, de forma genérica, como Ocorrências 
Patrimoniais, doravante designadas também de OP. 

A natureza do património é assim dividida em três categorias distintas:  

• Património arqueológico;  

• Património arquitetónico;  

• Património etnográfico.  
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Porém, esta atribuição não se apresenta como linear. O limiar conceptual entre o que é integrável 

em qualquer uma das vertentes não é claro e não são categorias estanques. Uma mesma 

ocorrência pode enquadrar-se em duas ou mesmo nas três. Na tabela de referenciação de 

ocorrências, é escolhido salientar aquela em que cada registo adquire particular destaque, 

ponderando toda a subjetividade implícita na escolha. 

São tidos em atenção dois tipos de impacte que poderão ocorrer:  

• Impacte direto negativo, quando o Elemento Patrimonial sofresse destruição;  

• Impacte indireto negativo, quando a Ocorrência Patrimonial pudesse ser afetado visualmente, 

pela passagem de maquinaria e pessoal afetos à obra ou devido ao revolvimento de solos na 

sua proximidade. 

Os materiais arqueológicos que pudessem vir a ser recolhidos seriam devidamente tratados 

(lavagem, marcação) e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e fotografados. 

Após a conclusão dos trabalhos seriam acondicionados em contentor padronizado e entregues na 

extensão correspondente da DGPC (Direcção Geral do Património Cultural). 

 

9.8.2.1. Etapas 

A Caracterização de Referência do Património Cultural é elaborada com base nas seguintes 

etapas de trabalho: 

• 1 Recolha de elementos em fontes documentais, realizada antes do trabalho de campo e 

que permitem reconhecer as OP pré-existentes na área afeta ao projeto (pesquisa 

bibliográfica e documental); 

• 2 Para além da pesquisa bibliográfica é necessário proceder a prospeções arqueológicas 

sistemáticas, que permitem uma melhor avaliação do potencial arqueológico da área do 

projeto e de toda a envolvente (trabalho de campo); 

• 3 Sistematização e registo sob a forma de inventário (registo e inventário). 

 

9.8.2.2. Pesquisa Bibliográfica e Documental 

A Recolha de elementos em fontes documentais baseia-se nas seguintes fases: 

• Pesquisa Bibliográfica e Documental baseia-se num conjunto variado de fontes de 

informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 2 km para além dos 

limites externos da área do projeto e até ao limite de freguesia, de modo a proceder à 
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contextualização e caracterização da ocupação humana do território da área de projeto e 

da sua envolvente e obter uma leitura integrada das Ocorrências Patrimoniais existentes, 

permitindo, assim definir melhor a magnitude dos impactes. 

o A pesquisa bibliográfica e Documental baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

 Bibliografia específica,  

 Documentação,  

 Cartas Arqueológicas,  

 Inventários de Património Arqueológico e Arquitectónico 

 PDM (Planos de Pormenor Municipais);  

 Inventários Patrimoniais de organismos públicos (Consultadas as seguintes 

bases de dados)  

 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios Portal do Arqueólogo: Sítios 

(Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada 

Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural 

(DGPC) 

 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-

patrimonio/ www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm 

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) 

 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx SIPA, Sistema de 

Informação para o Património Arquitetónico3 da responsabilidade da Direcção 

Geral do Património Cultural (DGPC) 

 http://viasromanas.pt/ Vias Romanas em Portugal: Itinerários5 da autoria de 

Pedro Soutinho 

 Contactados investigadores com publicações ou projetos de investigação sobre 

a área em Estudo; 

• Análise toponímica da cartografia nos suportes cartográficos disponíveis para a zona em 

Estudo, nomeadamente a Carta Militar de Portugal na escala 1: 25 000 (IGeoE). 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações 

com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, 

designações que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização 

humana de determinados espaços em moldes tradicionais. Desta forma, são apresentados 
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os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor patrimonial da área 

de incidência do projeto e da sua envolvente.  

• Análise Fisiográfica permite a observação de condições orohidrográficas que possibilitem 

a interpretação de estratégias de povoamento. As características próprias do meio 

determinam a especificidade e a implantação mais ou menos estratégica de alguns valores 

patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na seleção dos espaços 

onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas 

atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos. Assim, a abordagem da 

orohidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias de povoamento 

e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental na planificação das 

metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospetar.  

Todos os dados recolhidos foram posteriormente relocalizados no terrendo, tendo em atenção 

dois tipos diferentes de realidades: sítios arqueológicos identificados através da existência de 

vestígios materiais (registados na bibliografia e bases de dados); e sítios de potencial 

arqueológico, identificados através de dados e interpretações bem justificadas (toponímia, indícios 

fisiográficos, etc.) sobre a possível existência de sítios não evidenciados fisicamente.  

 

9.8.2.3. Trabalho de Campo 

O trabalho de campo consiste numa batida sistemática de forma ziguezagueante e paralela com 

malha apertada do terreno da área de incidência do projeto, apoiada por cartografia em formato 

papel, e na georeferenciação com GPS, sempre que a topografia do terreno assim o permite. São 

igualmente introduzidas as coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para 

proceder à verificação e possível correção de todas as localizações facultadas na fase anterior. 

Neste trabalho são utilizadas as Cartas Militares de Portugal à escala 1: 25 000 folha n.º 70, 71, 

84, 85 (IGeoE) e a carta com a implantação da área a ser afetada pelo projeto. 

Os materiais arqueológicos que eventualmente viessem a ser identificados no decurso do trabalho 

de campo seriam recolhidos e georreferenciados os limites externos das manchas de dispersão 

de materiais arqueológicos, com vista a uma melhor inserção na planta de projeto e consequente 

avaliação de impacte. 

Contudo, procura-se também proceder ao registo de outras ocorrências de interesse patrimonial 

na área envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de particular relevância.  

Paralelamente foi feita recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário. 
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Foi ainda realizado um levantamento fotográfico em formato digital tendo como diretiva a Circular 

do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 01 de Setembro de 2010 sobre a 

“Documentação Fotográfica a constar nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos das diversas 

áreas do projeto em Estudo com o objetivo, não só de enquadramento paisagístico, mas também, 

para registo do grau de visibilidade do solo, bem como das Ocorrências Patrimoniais identificadas. 

A visibilidade dos solos tem por base as seguintes unidades de observação, sendo representada 

no DESENHO 12 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS: 

 

• Visibilidade Nula: vegetação ou Arvoredo denso do terreno, sendo intransponível ao 

percurso pedestre. São ainda incluídos nesta categoria o acesso vedado ao terreno, assim 

como terreno com forte inclinação, não prospetado por questões de segurança. 

Geralmente representada a vermelho nas peças desenhadas;  

• Visibilidade Parcial: Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Alguma 

dificuldade na observação de materiais arqueológicos e estruturas arqueológicas, 

patrimoniais, arquitetónicas e etnográficas. Geralmente representada a amarelo nas peças 

desenhadas; 

• Visibilidade Boa: Sem arvoredo, com vegetação rasteira. Facilita o percurso pedestre e a 

observação de materiais e estruturas arqueológicas, patrimoniais, arquitetónicas e 

etnográficas. Geralmente representada a verde nas peças desenhadas. 

 

9.8.2.4. Registo e Inventário 

Nesta fase é elaborado um Relatório de sintetização dos resultados obtidos. Uma cópia desse 

Documento, após o seu terminus e aprovado pela entidade adjudicadora (o que deverá suceder 

até 30 dias após a sua entrega), é obrigatoriamente enviada à DGPC, de acordo com Dec. Lei 

164/2014, de 04 de novembro que Regulamenta os Trabalhos Arqueológicos.  

Este registo obedece aos seguintes critérios: 

• Organização da informação recolhida em fase de consulta documental das áreas de 

projeto; 

• Organização da informação recolhida em fase de trabalho de campo das áreas de projeto; 

• Resultados obtidos através da consulta oral de carácter específico ou indiciário; 

• Indicação dos resultados da análise toponímica, realçando aqueles cuja interpretação 

possam conduzir à identificação de sítios arqueológicos; 
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• Descrição dos solos da área em estudo; 

• Descrição das condições de visibilidade do solo da área em estudo e a sua representação 

cartográfica; 

• Implantação cartográfica e descrição de OP, caso estas forem identificadas. Assim como 

desenho de campo quando necessário;  

• Localização de estaleiros, depósitos, vazadouros e empréstimos (caso se conheça a sua 

localização nesta fase do projeto); 

• Informação sobre as distâncias de cada OP às áreas de projeto; 

• Classificação e descrição dos materiais arqueológicos, caso estes viessem a surgir no 

decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica; 

• Inventariação sumária das OP identificados, com vista à hierarquização da sua importância 

científica e patrimonial e avaliação dos impactes com explicitação dos critérios utilizados; 

• Proposta de medidas preventivas de carácter geral e específico e indicação da fase e 

subsequentes, em que devem ser implementadas. 

Durante os trabalhos de prospeção e levantamento documental é preenchida uma ficha específica 

com os critérios previamente definidos para todos as Ocorrências Patrimoniais identificadas, onde 

se encontram todas as informações necessárias à sua identificação in situ. Essa ficha tem por 

modelo a base de dados do “Endovélico” do extinto IPA e o Documento de Trabalho – Versão 1 

da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de Avaliação de Impacte 

Arqueológico”: 

 

9.8.3. Enquadramento Geográfico 

O projeto em estudo “Via de Acesso AvePark” desenvolve no distrito de Braga, concelho de 

Guimarães e nas freguesias de Barco, antigas freguesias de Corvite e Prazins (Santo Tirso), 

atualmente União das freguesias de Corvite e Prazins (Santo Tirso), Ponte e Prazins (Santa 

Eufémia). A área de estudo localiza-se ainda nas seguintes freguesias, Caldelas e Souto (São 

Salvador). 

O Concelho de Guimarães, do distrito de Braga, localiza-se a aproximadamente 40 km a nordeste 

da cidade do Porto e a este-nordeste de Vila Nova de Famalicão. É limitado a norte pelos distritos 

de Braga e Póvoa de Lanhoso, a este pelo de Fafe, a sul pelo de Vizela e de Sto. Tirso (distrito do 

Porto) e a oeste pelo de Vila Nova de Famalicão e Braga. 
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É um dos centros urbanos mais importantes do Minho, fortemente industrializado, com densidades 

populacionais significativas no quadro da região em que se insere. 

Com uma área de 241,7 km2, engloba 68 freguesias: Abação (S. Tomé), Airão (Santa Maria), 

Airão (S. João Batista), Aldão, Arosa, Atães, Azurém, Balazar, Barco, Briteiros (S. Estêvão), 

Briteiros (Santa Leocádia), Briteiros (Salvador), Brito, Caldelas, Calvos, Candoso (Santiago), 

Candoso (S. Martinho), Castelões, Conde, Costa, Creixomil, Donim, Fermentões, Figueiredo, 

Gandarela, Gémeos, Gominhães, Gonça, Gondar, Gondomar, Guardizela, Oliveira do Castelo, S. 

Sebastião, S. Paio, Infantas, Leitões, Longos, Lordelo, Mascotelos, Mesão Frio, Moreira de 

Cónegos, Nespereira, Oleiros, Penselo, Pinheiro, Polvoreira, Ponte, Prazins (Santa Eufémia), 

Prazins (Santo Tirso), Rendufe, Ronfe, Sande (S. Clemente), Sande (S. Lourenço), Sande (S. 

Martinho), Sande (Vila Nova), S. Torcato, Selho (S. Lourenço), Selho (S. Jorge), Selho (S. 

Cristóvão), Serzedelo, Serzedo, Silvares, Souto (Santa Maria), Souto (S. Salvador), Tabuadelo, 

Urgezes, Vermil e Vizela (S. Faustino). 

 

 
 

 

 

Figuras 239 e 240 - 

Enquadramento 

geográfico nacional à 

esquerda e distrital à 

direita 
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Figura 241 – Área de estudo 

 

9.8.4. Enquadramento Histórico-arqueológico 

Em Guimarães encontram-se inúmeros monumentos, grande parte deles conhecidos pela sua 

relação com a fundação da nacionalidade. De salientar, o Castelo de Guimarães, com a sua torre 

de menagem; a Capela românica de S. Miguel do Castelo do século XII; o Monumento ao 

Fundador; o Paço dos Duques de Bragança; a Capela da Santa Cruz; a Igreja e oratórios dos 

Santos Passos de Nossa Senhora da Consolação; a Igreja da Colegiada de Guimarães/ Igreja de 

Nossa Senhora de Oliveira; a Igreja do Carmo; a Igreja de São Francisco; o Cruzeiro de São 

Francisco; o edifício dos antigos Paços do Concelho, do século XIV; o Convento de Santa Clara, 

do século XVII e as casas de Egas Moniz e Martins Sarmento. Em dezembro de 2001, a UNESCO 

reconheceu o centro histórico desta cidade como Património Mundial. 

 

Prazins Santa Eufémia 

A freguesia de Prazins Santa Eufémia trata-se de um povoado com origem muito antiga, da época 

de ocupação romana em território ibérico. Desde remota época, esta freguesia fazia parte de uma 

outra, a de Prazins Santo Tirso, da qual era um lugar, e acabaria por se desagregar da actual 
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vizinha no século XVIII. A origem do topónimo Prazins não está completamente esclarecida, mas, 

segundo a história, no tempo dos romanos existia neste território uma ‘Plácidi Villa’, cujo 

proprietário era Plácidus. Só depois do século XIII adquiriu a forma plural, uma vez que nas 

Inquirições de D. Afonso III, em 1258, se denominava Prazim. Recuando algumas décadas, nas 

Inquirições de 1220, de D. Afonso II, a localidade possuía um topónimo diferente, designando-se 

por ‘Sancta Eufemia de Fiiz’. 

 

Prazins Santo Tirso 

A freguesia de Prazins Santo Tirso tem uma ocupação desde a Idade do Ferro, resultando dessa 

época vestígios de um complexo castrejo, nomeadamente no monte Castro, que Santo Tirso de 

Prazins compartilha com freguesias vizinhas. Fruto da época de ocupação romana, existem 

também vestígios do domínio desta civilização, principalmente a nível religioso, apesar de a igreja 

paroquial da terra não ser tão ancestral, sendo de origem oitocentista. No que diz respeito a 

registos documentais, o primeiro escrito no qual se identifica uma referência à freguesia data do 

ano de 950, acerca de uma doação do Rei Ramiro II, no qual esta se denominava “Elanzi”, 

desconhecendo-se qual a origem deste topónimo. Posteriormente, surgiria a denominação 

“Placidi”, enquanto ‘villa’ romana, que provém do nome próprio Plácido, e acabaria por derivar 

para o actual topónimo Prazins, ao qual já se havia juntado Santo Tirso, em 1057. 

 

Barco 

Barco foi em tempos, denominada S. Cláudio de Riba D’Ave. A origem de Barco provém de uma 

antiga travessia de embarcação no Rio Ave, quiçá referida como “Porto de S. Cláudio”. Segundo 

revelam documentos da altura, a própria designação de Barco é posterior ao século XIII. A 

ascendência romana é indiciada de escavações arqueológicas que descobriram vestígios daquela 

época. No Lugar de S. Martinho foi encontrada uma necrópole e, em Ponte Nova, um forno para 

fabrico de tégula, à base de barro. 

 

Corvite 

Corvite surge na história documentada logo no século XI, com a designação “Villa Frojan”, que 

corresponde ao actual lugar de Freijão. Como freguesia, existem escritos de que já existia de 

forma administrativamente independente no ano de 1290. Em 1442, a Colegiada de Guimarães 

detinha parte da freguesia, não existindo documentos que atestem a época em que Corvite deixa 

de ser freguesia, sabendo-se apenas que nos censos de 1911 a contagem da população de 
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Corvite tenha sido feita em conjunto com a de S. João de Ponte, supondo-se assim que nesta 

data já estivesse agregada àquela localidade, hoje vila. Até ao ano de 1956 é considerada em 

algumas situações como freguesia e apenas paróquia noutras. A partir desta data, o título de 

freguesia cai definitivamente, existindo apenas com o seu nome a paróquia de Santa Maria de 

Corvite. Em 1 de Julho de 2003 a “reconstituição” da freguesia foi aprovada em Assembleia da 

República, voltando a ser freguesia desde 1 de Janeiro de 2004. 

 

Ponte  

A designação toponímica de Ponte não é estranha, uma vez que Ponte tem um significado 

facilmente reconhecido, cuja origem deste título nasce de uma estrutura pétrea erguida sobre o rio 

Ave, provavelmente romana. Esta "ponte petrina", próxima do extinto cenóbio de S. João Baptista, 

é referenciada em 1059, numa doação de Ramiro II ao mosteiro vimaranense, fundado pela 

Condessa Mumadona. A origem da própria freguesia é ainda mais antiga, existindo escritos de 

Abril de 911, cujo documento faz menção à ‘villa’ e ‘ecclesia’ de “Sancti Johannis in ripa de Ave”. 

Pertencendo sempre ao termo de Guimarães, Ponte foi propriedade de D. Pedro Alvites, em finais 

do século XII. Ferreira de Almeida, célebre protestante, aponta para a existência de "restos de 

arquitectura pré-românica e/ou visigótica" em S. João de Ponte, indicando que restos de cerâmica 

comum ou de construção, assim como um pequeno "cossoiro", surgiram no lugar do Passal. 

 

Caldelas 

Esta povoação foi povoada desde tempos imemoriais visto existirem vestígios de pequenos 

castros nas serranias das redondezas de povos autóctones anteriores aos próprios Lusitanos. 

Será, porém, com a Romanização, que a atividade termal se inicia devido ao aproveitamento das 

nascentes aqui descobertas. Esta característica conduziu ao desenvolvimento de um pequeno 

aglomerado em termos demográficos, porém com uma certa importância, como o demonstram 

alguns dos seguintes vestígios arqueológicos: a via militar; os balneários romanos; a Ara de 

Trajano (classificada de Monumento Nacional). Estas estruturas permitiram desde cedo iniciar 

uma forte ligação entre o povoado e a potencialização dos recursos naturais do meio envolvente. 

Em simultâneo, a via militar romana que aqui entroncava, deverá ter privilegiado as 

acessibilidades de um pequeno aglomerado, fator que desde sempre condicionou o crescimento 

demográfico e económico de toda esta área envolvente. 

No século XV, na freguesia de São Tomé de Caldelas, a Colegiada de Guimarães usufruía de 

renda duas galinhas pelo Casal da Taipa, que trazia emprazada Vasco Afonso. 
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Durante a Idade Moderna, salienta-se como facto mais notável a construção de uma ponte sobre 

o rio Ave (classificada de Monumento Nacional) que aproximaria a freguesia de Caldelas à sede 

do município, complementando a ligação viária entre Braga e Guimarães. Posteriormente, em 

1867, foi construída uma nova ponte de granito com três arcos redondos, situada mais a montante 

do referido curso de água. nos meados do século XVI, no lugar da Taipa, foi edificada a Capela de 

Santo António, posteriormente reconstruída entre 1692 e 1695. Em 1917, este pequeno templo foi 

demolido, devido a critérios de ordenamento urbanístico que na época se realizaram nesta 

povoação. 

 

Souto (São Salvador) 

Segundo estudos realizados por Martins Sarmento a existência de povoamento no actual território 

de Souto remonta à Idade do Bronze comprovada com uma fortificação castreja hoje devoluta. É a 

partir do século XII que São Salvador de Souto passa a ter a sua história documentada. O seu 

nome deriva de "saltus" que se traduz num bosque de castanheiros, sendo observável ainda hoje 

bastantes castanheiros que corroboram a atribuição do nome. O resto do nome é uma 

homenagem ao orago da freguesia, São Salvador. Desde sempre a sua história esteve ligada ao 

Mosteiro de Souto de São Salvado, fundado por D. Paio Guterres da Cunha por volta de 1140, 

para a Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. os terrenos circundantes foram 

originando uma pequena localidade agrícola que vivia em função do mosteiro, até que no séc. XV 

deixa de ter frades e passa a ser Comenda da Ordem de Cristo. Durante a baixa Idade Média 

tinha anexada a si a freguesia vizinha de Santa Maria de Souto. 

 

Foi realizado o contato com a Dr.ª Paula Ramalho, arqueóloga do Município que indicou os 

seguintes sítios arqueológicos que não estão incluídos no PDM e na base de dados do 

Endovelico: 

• Quinta Vago Mestre - referencias a silos escavados no saibre. 

• Igreja de Barco – Referencia a 1 sarcófago. 

 

Foram ainda consultadas as cartas de condicionantes do concelho de Guimarães.  

No quadro seguinte, estão identificados os elementos condicionantes identificados. 
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Quadro 59 – Ocorrências identificadas nas cartas de condicionantes de PDM 

DESIGNAÇÃO 
CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO  
(CONCELHO/FREGUESIA/COORDENADAS) 

PROTEÇÃO LEGAL 
DECRETO 

HOMOLGAÇÃO ZEP (ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO) 

99 S. Martinho 

Necrópole / Romano  Guimarães  Barco 41.503972 -8.331202 PDM   

No lugar de S. Martinho, foi escavada por Martins Sarmento (2004: 41-42) uma sepultura romana com o fundo em tijolo e as paredes em pedra. 

À superfície não foi possível identificar quaisquer materiais romanos e, segundo informação no local, ainda que não tenha sido possível fazer uma localização exata, apareceriam 

tijolos na zona agora cartografada. 

89 Ponte Nova 

Forno / Romano Guimarães  Barco 41.498661 -8.331479 PDM   

Sítio identificado por Martins Sarmento (1999: 25-26), e inventariado no anterior Plano Director Municipal de Guimarães com o no 55. 

Neste local terá havido um forno de telha que, provavelmente, poderá ser datado de período romano. Durante as prospecções por nós levadas a cabo não foi possível fazer uma 

relocalização correcta des sítio.  

118 Mamoa das Caldas 

das Taipas (Bouça 

Nova) 

Mamoa / Neo-Calcolítico Guimarães  Caldelas 41.496039 -8.336219 PDM   

Monumento megalítico, adquirido pela Sociedade Martins Sarmento mas hoje desaparecido. Deverá ter sido destruído. Cremos que este sítio estará inventariado no Endovélico 

também com o CNS 337. Aí, é dito que 3 pontas de seta provenientes desta mamoa estariam depositadas no Instituto de Investigação Científica e Tropical. Contactado o referido 

Instituto, não conseguimos obter qualquer informação sobre estas peças. 

05 Bouça Nova 

ENDOVELICO 

Monumento Megalítico /Neo-

Calcolítico  
Guimarães  Barco 41.492468 -8.333015 PDM   

Segundo informações do proprietário deste terreno, exisitiria uma mamoa entre um poste de alta tensão e o limite da propriedade. Ou pelos desaterros recentes ali levados a 

cabo, ou pela vegetação alta e densa que se encontra por todo o terreno, não nos foi possível caracterizar melhor este sítio.  

184 Segade 

Indeterminado / Romano  Guimarães  
Prazins, Santa 

Eufémia 
41.489326 -8.318976 PDM   

Deve-se a Martins Sarmento a identificação de vestígios de ocupação romna em Segade. 

Não é possível, ainda, fazer uma correcta caracterização do síto.  

107 Sta Eufémia 
Habitat / Romano  Guimarães  

Prazins, Santa 

Eufémia 
41.487191 -8.316991 PDM   

Francisco Martins Sarmento (1999: 407) refere a existência de materiais romanos no caminho junto à Igreja de Sta Eufémia de Prazins.  

39 Igreja de Prazins Sto. 

Tirso  

ENDOVELICO 

Habitat / Romano  Guimarães  
Prazins, Santo 

Tirso 
41.488598 -8.304200  PDM   

Nos terrenos a Sul da Igreja de Santo Tirso de Prazins aparece cerâmica avulsa, nomeadamente tijolos que parecem apontar para um período de ocupação romana. No pequeno 

promontório que se encontra a Norte da Igreja terão aparecido, igualmente, materiais cerâmicos já mencionados no Endovélico com o CNS: 6963.  

18 Igreja de Corvite  Igreja / Medieval Cristão  Guimarães  Corvite 41.475135 -8.309997 PDM   
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DESIGNAÇÃO 
CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO  
(CONCELHO/FREGUESIA/COORDENADAS) 

PROTEÇÃO LEGAL 
DECRETO 

HOMOLGAÇÃO ZEP (ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO) 
ATLAS MIP - 

Monumento de Interesse 

Público 

Pequena igreja com origens pré-românicas, actualmente fora de culto e abandonada. Além de outros elementos arquitectónicos pré-românicos, pode ver-se, no interior, um 

ajimez granítico reutilizado na parede do lado Norte (Barroda, 1990: 112-113) Planta de uma só nave, capela-mor pouco profunda. Antes do arco que divide o corpo central da 

igreja e a capela-mor, do lado esquerdo, encontra-se a passagem para a sacristia.  

Não obstante o seu estado de abandono e quase ruína, no interior existem ainda frescos dos finais da Idade Média ou inícios da Idade Moderna. 

No adro encontra-se um pequeno cemitério que teve ocupação até período bastante recente.  

23 Igreja de Corvite II  

Inscrição / Romano Guimarães  Corvite 41.475135 -8.309997 PDM   

Ara romana com inscrição, dedicada a Jupiter Optimus Maximus. 

A ara encontra-se na sacristia da Igreja de Corvite. O seu estudo, ainda não publicado, foi já realizado por Armando Redentor.  

127 Quinta da Tulha  

Indeterminado / Idade do bronze Guimarães  Corvite 41.473931 -8.315094 PDM   

Na Quinta da Tulha, em Corvite, apareceu um machado de bronze, "o primeiro que aparece no nosso concelho", segundo Martins Sarmento (1999: 464-465). 

À superfície, contudo, não parecem encontrar-se mais materiais típicos deste período.  

 

Foi ainda consultada a base de dados http://viasromanas.pt/ Vias Romanas em Portugal: Itinerários5 da autoria de Pedro Soutinho. Não foi 

identificada nenhuma via romana dentro da área de 2km de envolvente de implantação do projeto. 

No quadro seguinte são indicados os locais arqueológicos que constam na base de dados “Endovélico” da DGPC, da área de 2km de 

envolvente de implantação do projeto, e seguidamente indicados os Monumentos Classificados/em Vias de Classificação ao abrigo da 

legislação nacional. 
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Quadro 60 - Imóveis classificados/em vias de classificação 

DESIGNAÇÃO/
PROCESSO 

CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO 

(CONCELHO/FREGUESIA/COORDENADAS) 
CRONOLOGIA 

CNS 
(CÓDIGO NACIONAL 

DE SITIO) 
DESCRIÇÃO MEIO ACESSO ESPOLIO 

Bouça 

Nova 
Mamoa Guimarães Barco 

41.492468° / 

-8.333015 º 

Neo-

Calcolítico 
3337 

Em Bouça Nova foi identificada uma mamoa neo-calcolítica 

onde foram recolhidas 3 pontas de seta, actualmente 

depositadas no Instituto de Investigação Científica Tropical. 

Terrestre   

Bouça do 

Capitão 
Inscrição Guimarães Barco 

41.497994° / 

-8.322951° 

Indeterminad

o 
6152 

Há notícia de ter sido recolhida no lugar da Bouça do 

Capitão uma inscrição lapidar com os seguintes caracteres: 

CVLC/V Actualmente encontra-se depositada no Museu da 

Sociedade Martins Sarmento. 

Terrestre   

São 

Claudio do 

Barco 

Vestígios 

Diversos 
Guimarães Barco 

41.496146° / 

-8.324730° 

Neo-

Calcolítico 
6507 Cerâmica Terrestre   

Prazins Povoado Guimarães 
Prazins Santo 

Tirso e Corvite 

41.488598° / 

-8.304200° 
Romano 6963 

Em Prazins, local que forma um promontório, foram 

detectados fragmentos de cerâmica comum de época 

romana, que deverão corresponder a um habitat deste 

período cronológico. 

Terrestre   

 

Quadro 61 - Imóveis classificados/em vias de classificação  

DESIGNAÇÃO 
CATEGORIA/ 
TIPOLOGIA 

LOCALIZAÇÃO 

(CONCELHO/FREGUESIA) 
PROTEÇÃO LEGAL 

DECRETO ENDEREÇO/ 
LOCAL HOMOLGAÇÃO ZEP (ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO) 

Igreja Velha 

de Santa 

Maria de 

Corvite 

Arquitectura Religiosa / Igreja Guimarães 
Prazins Santo 

Tirso e Corvite 

MIP - Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 667/2012, DR, 2.ª série, n.º 

215, de 7-11-2012 

Procedimento prorrogado até 31 de 

Dezembro de 2012 pelo Decreto-Lei n.º 

115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-

12-2011 

Portaria n.º 667/2012, DR, 2.ª série, 

n.º 215, de 7-11-2012 

Anúncio n.º 16976/2011, DR, 2.ª 

série, n.º 221, de 17-11-2011 

41.475135° / -

8.309997° 

Ulysses www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm 
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9.8.5. Ocorrências Patrimoniais Identificadas 

9.8.5.1. Análise Toponímica 

Na pesquisa documental de 2km em volta da área de implantação do projeto foram identificados 

os seguintes topónimos que poderão evidenciar sítios arqueológicos.  

• Caldelas: Penedo, Bouças, Bouça Nova, Lameira, Ponte, Marco. 

• Barco: Meão, Eira Velha, Laje, Portelinha.  

• Prazins (Santa Eufémia): Mata, Monte, Sobreira, Laje.  

• UF de Corvite e Prazins (Santo Tirso): Calçada.  

 

9.8.5.2. Analise Fisiográfica 

A área em estudo é caraterizada pela forte humanização do espaço. Existem também numerosos 

terrenos agrícolas.  

Estamos perante uma região de vale com alguns declives pouco acentuados.  

É atravessada por diversas linhas de água, sendo a mais importante o rio Ave.  

O solo é constituído por terras argilosas.  

Da análise fisiográfica nesta fase, não foram identificados vestígios inéditos.  

 

9.8.5.3. Trabalho de Campo na Área em Estudo 

Esta fase de trabalhos tem como objetivo o reconhecimento, descrição, classificação e 

inventariação dos dados inventariados durante a fase de pesquisa documental e o 

reconhecimento de indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de outros 

vestígios inéditos relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e 

patrimonial construído na área a ser afetada. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos, considerando as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

287/2000, de 10 de novembro), foi elaborado um pedido de Autorização para Trabalhos 

Arqueológicos à Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e Direção Regional de Cultura 

do Norte (DRCN). 
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Consta do ANEXO VII.A - VOLUME II ANEXOS, a informação N.º S-2022/571489 – DRCN de 18 de 

janeiro de 2022 referente á Aprovação/Deferimento do Pedido de Autorização dos Trabalhos 

Arqueológicos. 

Os trabalhos de campo foram realizados nos dias 28 e 29 de dezembro de 2021.  

As condições meteorológicas eram adequadas à realização da prospeção arqueológica.  

A área em estudo é caraterizada pela forte humanização do espaço. Existem também numerosos 

terrenos agrícolas.  

Estamos perante uma região de vale com alguns declives pouco acentuados.  

Por se tratar de uma região fortemente humanizada e com terrenos agrícolas o trabalho de 

prospeção tornou-se complexo e difícil. 

A visibilidade do terreno é sobretudo parcial ou mesmo nula (DESENHO 12 – VOLUME III PEÇAS 

DESENHADAS).  

Da análise fisiográfica durante a prospeção arqueológica não foram identificados vestígios 

inéditos. 
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Em relação à localização de estaleiro de obra, não se procedeu à definição da sua localização no 

âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que será definida durante a fase de construção do projeto, 

caso se verifique necessário. 

No que respeita a áreas de empréstimos e vazadouros, não se procedeu à definição da sua 

localização no âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que serão definidas durante a fase de 

construção do projeto, caso se verifique necessário. 

 

9.8.5.4. Resultados em Síntese 

A zona de estudo é caraterizada pela forte humanização contemporânea do espaço. Desta forma 

optou-se por não atribuir a designação de ocorrência patrimonial a imoveis de habitação recente 

ou infraestruturas empresariais. 

Neste estudo foram identificadas 6 Ocorrências Patrimoniais (OP), conforme representadas no 

DESENHO 12 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS: 

• 5 de carater arqueológico 

• 1 de carater Arquitetónico 

As OP5 e OP6 encontram-se dentro da área de incidência direta do Projeto.  

As OP1, OP2, OP3 e OP4 encontram-se dentro da área de incidência indireta da área de estudo. 

As Fichas de Avaliação das Ocorrências Patrimoniais da área em estudo e o registo fotográfico, 

encontram-se no ANEXO VII.B e ANEXO VII.C - VOLUME II ANEXOS. 
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Quadro 62 – Ocorrências Patrimoniais  

Nº Designação Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Localização 

Administrativa 
Topónimo Fontes Localização Face ao Projeto 

OP1 S. Martinho 
Arqueológic

a 

Necrópole / 

Romano 
Guimarães, Barco S. Martinho Bibliográfico 

Área de incidência indireta a 160,00m 

do eixo do pk 6+600.  

Coordenadas 41.503972 -8.331202 

No lugar de S. Martinho, foi escavada por Martins Sarmento (2004: 41-42) uma sepultura romana com o fundo em tijolo e as paredes em pedra. 

À superfície não foi possível identificar quaisquer materiais romanos e, segundo informação no local, ainda que não tenha sido possível fazer uma localização 

exata, apareceriam tijolos na zona agora cartografada. 

 

OP2 Ponte Nova 
Arqueológic

a 
Forno / Romano Guimarães, Barco Ponte Nova Bibliográfico 

Área de incidência indireta a 200,00m 

do eixo do pk 6+150.  

Coordenadas 41.498661 -8.331479 

Sítio identificado por Martins Sarmento (1999: 25-26), e inventariado no anterior Plano Director Municipal de Guimarães com o no 55. 

Neste local terá havido um forno de telha que, provavelmente, poderá ser datado de período romano. Durante as prospecções por nós levadas a cabo não foi 

possível fazer uma relocalização correcta des sítio. 

 

OP3 Bouça Nova 
Arqueológic

a 

Monumento 

Megalítico /Neo-

Calcolítico 

Guimarães, Barco Rabelo Bibliográfico 

Acesso vedado por limitação de 
propriedade  

Área de incidência indireta a 300,00m 

do pk 5+475.  

Coordenadas 41.492468 -8.333015 
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Nº Designação Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Localização 

Administrativa 
Topónimo Fontes Localização Face ao Projeto 

Segundo informações do proprietário deste terreno, exisitiria uma mamoa entre um poste de alta tensão e o limite da propriedade. Ou pelos desaterros recentes ali 

levados a cabo, ou pela vegetação alta e densa que se encontra por todo o terreno, não nos foi possível caracterizar melhor este sítio. 

 

Terreno vedado. Não foi possível realizar a prospeção. 

 

OP4 Segade 
Arqueológic

a 

Indeterminado / 

Romano 

Guimarães, Prazins, 

Santa Eufémia 
Telhado Bibliográfico 

Área de incidência indireta a 90,00m do 

eixo do pk 4+450.  

Coordenadas 41.489326 -8.318976 

Deve-se a Martins Sarmento a identificação de vestígios de ocupação romna em Segade. 

Não é possível, ainda, fazer uma correcta caracterização do síto. 

 

OP5 
Quinta Vago 

Mestre 

Arqueológic

a 

Fossa / 

Indeterminado 
Guimarães, Barco Meão Bibliográfico 

Área de incidência direta do pk 5+125.  

Coordenadas 41.492120 / -8.326550 

Referencias a silos escavados no saibre. 

 

Visibilidade nula 
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Nº Designação Categoria 
Tipologia 

Cronologia 
Localização 

Administrativa 
Topónimo Fontes Localização Face ao Projeto 

OP6 Edifício 1 
Arquitetónic

a 
Contemporâneo Guimarães, Barco Reconco Prospeção 

Área de incidência direta ao pk 6+200.  

Coordenadas 41.500047 / -8.329069 

Edifício de duas águas e 1 piso. 
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9.9. PAISAGEM 

O corredor reservado para a construção da nova estrada de acesso ao AvePark, no concelho de 

Guimarães, encontra-se integrado na bacia do rio Ave. O traçado inclui mesmo uma ponte para 

travessia deste importante curso de água. 

Particularmente a segunda metade do traçado, tem uma forte relação com o vale daquele rio, uma 

vez que a nova ponte e os respetivos encontros e aterros associados serão implantados na sua 

bacia visual. 

O eixo do traçado desta nova infraestrutura rodoviária situa-se em plena região minhota. De 

acordo com a obra “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental (vol. II)”, a área em estudo esta inserida no Grupo A - “Entre Douro e Minho”, unidade 

de Paisagem 7 - “Vale do Ave”. 

 

Figura 242 – Unidades e Grupos de Paisagem Portugal Continental 
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Figura 243 – Unidade de Paisagem 7 - “Vale do Ave” 

 

 

Figura 244 – Legenda da Unidade de Paisagem 7 “Vale do Ave” 

 

Os atributos caracterizadores da paisagem do Minho estão presentes no corredor em estudo de 

forma evidente:  

• a intensa humanização, através da ocupação urbana e agrícola;  
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• a grande proximidade dos usos agrícolas com os usos urbanos;  

• a presença de pequenas manchas florestais com eucaliptal ou pinhal bravo;  

• a cor verde da paisagem, preponderante durante quase todo o ano, também relacionada 

com os níveis pluviométricos e a existência de rios e ribeiras caudalosos.  

A proximidade com os principais eixos de circulação rodoviária favorece a instalação de diversas 

unidades de tipo industrial ou de serviços, que surgem em diversos locais, independentemente de 

estarem constituídos parques industriais. 

O relevo no corredor em estudo apresenta-se ondulado, constituído por uma sucessão de colinas 

e vales de encostas de declives mais ou menos acentuados. A cota mais baixa corresponde à 

travessia do rio Ave, à cota 109. Na maior parte do traçado as cotas do terreno oscilam entre os 

120 e os 150 m. Por volta do km 2+840 do traçado o terreno sobe até aos 211 m de altitude.  

  

Figura 245 – Aspeto geral da paisagem na zona do 

vale do Ave em Barreiras e Prazins 

Figura 246 - Paisagem com uso agrícola e urbano 

muito interligados (Taipas) 

 

A nova via de acesso ao AvePark tem o seu início na EN 101, que constitui um eixo de circulação 

fundamental entre Braga e Guimarães, duas grandes e importantes cidades minhotas, que 

apresentam uma forte ocupação humana.  

O uso e ocupação do território alterna permanentemente entre o urbano, sobretudo em lotes de 

moradias com jardins ou hortas associadas, e o agrícola, com forte dominância do cultivo de milho 

e pastagens, mas também com vinha em enforcado, apoiada em troncos de choupo, 

essencialmente. Também se observam algumas manchas florestais de pequena dimensão, com 

eucaliptal ou pinhal bravo, quase sempre associadas a zonas de maior altitude e mais declivosas. 

Na parte final do traçado encontra-se um carvalhal típico, com carvalho-roble, e alguns 
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castanheiros. Alguma atividade pecuária também se observa pontualmente, essencialmente com 

a criação de bovinos.     

 

  
Figura 247 – EN 101, no início do traçado da nova 

estrada presença de unidades do tipo industrial, de 

comércio ou serviços 

Figura 248 - Uso agrícola com vinha em enforcado 

 
A paisagem apresenta-se assim com grande diversidade de formas, texturas e coloridos, 

relacionada com o processo de humanização, quer na construção dos núcleos habitacionais ou de 

unidades fabris, quer pelo cultivo e uso do solo. Este resultado é visualmente interessante e 

equilibrado. As igrejas estão presentes nos principais povoados, assumindo um claro valor cénico 

na paisagem, uma vez que se destacam claramente no casario que em geral possui apenas um 

ou dois pisos. Algumas intrusões visuais poderão ser observadas, sobretudo em unidades 

industriais ou de serviços presentes no território, pela sua dimensão, forma e colorido, por 

aparecerem expostas em bacias visuais com maior acessibilidade visual, mas sem impacte 

significativo. A existência de uma pedreira desativada também constitui uma intrusão visual, 

apesar de pouco significativa, por se encontrar abandonada, com alguma vegetação a crescer 

entre os afloramentos. A presença de linhas de transporte de energia em média ou alta tensão 

constitui também uma intrusão visual negativa no território, que se observa neste corredor em 

estudo, particularmente nos locais de implantação das estruturas metálicas dos postes, como o 

vale do rio Ave. 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 275 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

  
Figura 249 - Paisagem agrícola com outros usos em 

segundo plano 

Figura 250 - Mancha florestal em zonas de maior 

altitude 

 

  

Figura 251 – Pedreira desativada (prox. Km 2+600) Figura 252 - Presença de cabos elétricos no vale do rio 

Ave em Veiga - Prazins 

 

Nesta unidade de paisagem, essencialmente urbana e agrícola, a ocupação urbana é frequente e 

intensa e alia-se a um uso agrícola, típico da região minhota, com presença constante das 

culturas do milho, da vinha em latada, da batata e de outras hortícolas. Pela diversidade 

observada e alguma harmonia na paisagem, pode afirmar-se que a qualidade visual da paisagem 

é média a alta. 

A sua fragilidade visual é média, apresentando algumas limitações à capacidade de absorção de 

novas intrusões visuais, sobretudo na travessia de vales em aterro e em áreas de maior evidência 

de uso agrícola. No caso de algumas manchas florestais que se observam no corredor em estudo, 

a fragilidade visual será menor, atendendo à maior capacidade de absorção visual da paisagem. 

Também a sua sensibilidade visual é média, atendendo aos atributos referidos de qualidade e 

fragilidade visuais. 
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Figura 253 – Tipologia de uso urbano com moradias 

(Pousada) 

Figura 254 - Uma igreja que se destaca na paisagem 

(Barco) 

 

 

9.10. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

9.10.1. Clima 

Condições climáticas ou clima são as condições meteorológicas normais no local ou região que se 

considera, entendendo-se por condições meteorológicas o estado físico da atmosfera e da 

superfície do globo que com ela está em contacto. O clima de um local descreve-se pelos valores 

médios no ano, num grupo de meses, no mês ou uma fração do mês, de grandezas físicas e 

outros conceitos (que se chamam elementos climáticos) e pelas frequências de ocorrência de 

alguns fenómenos meteorológicos. Estes valores médios calculam-se a partir dos resultados das 

observações meteorológicas executadas no local durante um n.º de anos sucessivos 

suficientemente grande para que os valores médios descrevam o que é normal, com exclusão do 

que é transitório ou excecional (O Clima de Portugal – Fascículo XLIX). 

 

9.10.1.1. Considerações Gerais 

A caracterização do clima da região onde se insere o projeto foi realizada com base em dados 

disponibilizados no portal do clima (http://portaldoclima.pt/pt/o-projeto/sumario/). Os dados 

apresentados são referentes ao período de 1971-2000. 
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Figura 255 – Localização da região em análise – Região Norte - Ave 

 

9.10.1.2. Temperatura do Ar 

A temperatura do ar é um elemento climático de grande importância uma vez que todos os 

processos biológicos e as várias atividades humanas são influenciados por esta. 

Na região do Ave os valores médios da temperatura do ar apresentam valores máximos em julho 

(18,8ºC) e agosto (19,5ºC) e mínimos em janeiro (6,3ºC) e fevereiro (6,6ºC).  

No período compreendido entre 1971-2000 o valor médio anual da temperatura foi de 11,7ºC, 

onde a média anual da temperatura máxima atingiu os 12,4ºC e a média anual da temperatura 

mínima os 11,0ºC. 
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Figura 256 - Temperaturas médias, máxima e mínimas do ar - mensais e anuais – Região Norte - Ave 

 

9.10.1.3. Precipitação 

Em meteorologia, precipitação descreve qualquer tipo de fenómeno relacionado à queda de água 

do céu. Isso inclui neve, chuva e granizo. A precipitação é uma parte importante do ciclo 

hidrológico, sendo responsável por retornar a maior parte da água doce ao planeta. 

Na região do Ave, a maior média total de precipitação anual registada foi de 357, mm registada no 

mês de janeiro. Da análise da figura seguinte, como seria expectável, verifica-se uma distribuição 

desigual dos valores médios totais de precipitação, de que resulta a divisão do ano num período 

seco entre junho a setembro, e num período húmido de janeiro a maio e de outubro a dezembro. 

No ano de 1994 verificou-se a maior média total de precipitação de 2804,3 mm. A menor média 

total de precipitação foi registada em 1981 com 1764,6 mm. 
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Figura 257 - Valores médios mensais de precipitação – região do Ave 

 

9.10.1.4. Ventos 

 
Figura 258 – Intensidade média de ventos registados à superfície - região do Ave 
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A intensidade média dos ventos na região do Ave varia entre os 3,2 m/s (1974, 1981, 1982 e 

1985) e os 3,4 m/s (1972, 1973, 1976, 1977, 1979, 1993, 1994, 1996 e 1997). Relativamente aos 

meses do ano, a intensidade média do vento foi mais reduzida nos meses de junho a setembro 

(2,9 m/s) e mais alta para os meses de janeiro e dezembro (3,8 m/s). 

 

Figura 259 – Rosa dos Ventos para a localidade de Prazins 

 

Após análise da figura acima apresentada, verifica-se o vento de nordeste é o mais frequente e o 

que apresenta velocidades mais elevadas.  

 

9.10.2.  Alterações Climáticas 

9.10.2.1. Enquadramento 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as 

negociações em curso sobre o regime climático têm como objetivo de longo prazo a estabilização 
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das concentrações de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera a um nível que evite uma 

interferência antropogénica perigosa no sistema climático. Para atingir esse objetivo, a 

temperatura global anual média da superfície terrestre não deveria ultrapassar 2 °C em relação 

aos níveis pré-industriais. 

A emissão de GEE é um fenómeno comum a vários sectores de atividade, justificando, por isso, o 

carácter transversal das políticas de mitigação das alterações climáticas e de adaptação aos seus 

efeitos. 

Efetivamente, para fazer face ao problema das alterações climáticas existem essencialmente, 

duas linhas de atuação –Mitigação e Adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa 

reduzir a emissão de GEE para a atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os 

efeitos negativos dos impactes das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e 

socioeconómicos.  

Para comunidade científica é claro que o clima na Terra está a sofrer diversas alterações. 

Várias linhas de evidência mostram mudanças nos padrões de temperatura, oceanos, 

ecossistemas e muito mais. O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas (IPCC) salienta que as evidências científicas relativas à influência da 

atividade humana sobre o sistema climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento 

global do sistema climático é inequívoco. 

 

9.10.2.2. Causas das Alterações Climáticas 

A atmosfera é uma camada constituída por vários gases que envolve o planeta. Os principais são 

o Nitrogénio (N2) e o Oxigénio (O2) que, juntos, compõem cerca de 99% da atmosfera. 

Alguns outros gases encontram-se presentes em pequenas quantidades, entre eles os gases com 

efeito de estufa (GEE) que têm a capacidade de reter a radiação infravermelha emitida pela Terra, 

impedindo-a de escapar para o espaço causando o fenómeno denominado Efeito de Estufa. 

O inventário nacional de emissões de GEE é o instrumento que permite monitorizar e verificar o 

cumprimento nacional face às metas assumidas. Neste são contabilizados os GEE cujas 

emissões devem ser reduzidas, sendo estes os seguintes: 

• CO2 – Dióxido de Carbono; 

• CH4 – Metano; 

• N2O – Óxido Nitroso; 

• CFCs – Clorofluorcarbonetos; 
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• HFCs – Hidrofluorcarbonetos; 

• PFCs – Perfluorcarbonetos; 

• SF6 – Hexafluoreto de Enxofre; 

• NF3 – Trifluoreto de Azoto. 

São ainda incluídos os GEE indiretos seguintes: 

• CO – Monóxido de Carbono; 

• SO2 – Dióxido de Enxofre; 

• NOx – Óxidos de Azoto; 

• COVNMs – Compostos orgânicos voláteis não metânicos. 

Dentro destes, considera-se que o CO2 é responsável por 63% do aquecimento global mundial. 

A sua concentração na atmosfera é atualmente 40% mais elevada do que no início da era 

industrial. O aumento das emissões de GEE deve-se na sua maioria aos seguintes fatores: 

• Queima de carvão, petróleo ou gás que produz CO2 e N2O; 

• Abate de florestas/desflorestação6); 

• Aumento da atividade pecuária7):  

• Utilização de fertilizantes que contêm azoto, estes produzem emissões de N2O; 

• Os gases fluorados têm um efeito de aquecimento muito forte, que chega a ser 23 000 

vezes superior ao do CO2. Felizmente, são libertados em pequenas quantidades e estão a 

ser gradualmente eliminados ao abrigo da regulamentação da UE.  

O aumento desmesurado das emissões de GEE que atualmente provêm de atividades humanas 

intensificam o fenómeno denominado Aquecimento Global. A atual temperatura média do planeta 

é 0,85º C superior à do século XIX. Cada uma das três últimas décadas foi mais quente do que 

qualquer outra década desde 1850, ano em que começou a haver registos. 

Para os cientistas mais conceituados a nível internacional na área do clima, as atividades 

humanas são, certamente, a principal causa do aquecimento observado desde meados do século 

XX. 

 
6) As árvores ajudam a regular o clima absorvendo o CO2 presente na atmosfera (sequestro de CO2). Quando são abatidas, esse efeito 
benéfico desaparece e o carbono deixa de ser armazenado e permanece na atmosfera, reforçando o efeito de estufa. 
7) As vacas e as ovelhas produzem grandes quantidades de CH4 durante a digestão dos alimentos. 
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Um aumento de 2ºC em relação à temperatura na era pré-industrial é considerado pelos cientistas 

como o limite acima do qual existe um risco muito mais elevado de consequências ambientais à 

escala mundial perigosas e, eventualmente, catastróficas. Por esta razão, a comunidade 

internacional reconheceu a necessidade de manter o aquecimento global abaixo de 2 ºC. 

 

9.10.3. Consequências das Alterações Climáticas 

Custos para a sociedade e a economia 

Os danos patrimoniais, para as infraestruturas e para a saúde humana representam pesados 

encargos para a sociedade e economia. Entre 1980 e 2011, as inundações afetaram mais de 

cinco milhões e meio de pessoas e causaram prejuízos económicos diretos que excederam os 90 

mil milhões de euros. Os setores fortemente dependentes de determinadas temperaturas e níveis 

de precipitação, como a agricultura, a silvicultura, a energia e o turismo são particularmente 

afetados. 

 

Fusão do gelo e subida das águas do mar 

Ao ser aquecida, a água dilata. Simultaneamente, o aquecimento global provoca a fusão dos 

lençóis de gelo e dos glaciares polares. Combinados, estes dois fenómenos estão a levar a uma 

subida do nível do mar que tem como resultado a inundação e a erosão de zonas costeiras e de 

baixa altitude. 

 

Fenómenos meteorológicos extremos, alterações nos padrões de pluviosidade 

As chuvas torrenciais e outros fenómenos meteorológicos extremos estão a tornar-se cada vez 

mais frequentes, encontrando-se não só na origem de inundações e da diminuição da qualidade 

da água, mas também de uma redução crescente da disponibilidade de recursos hídricos em 

algumas regiões. 

 

Riscos para a vida selvagem 

As alterações climáticas estão a ser tão rápidas que estão a pôr em causa a capacidade de 

adaptação de muitas plantas e animais. Muitas espécies terrestres, de água doce e marinhas já se 

mudaram para novos habitats. Se as temperaturas médias globais continuarem a aumentar 

descontroladamente, algumas espécies vegetais e animais ficarão expostas a um risco acrescido 

de extinção. 
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9.10.3.1. Situação de Referência 

Principais Considerações 

• O GEE com maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das emissões 

nacionais. Tal deve-se à importância do setor energia e a predominância do uso de 

combustíveis fósseis.  

• Em 2018, as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de LULUCF, foram 

estimadas em cerca de 67,4 Mt CO2e, representando um aumento de cerca de 15% face a 

1990, um decréscimo de 21,3% relativamente a 2005 e de 4,6% relativamente a 2017.  

• Considerando o setor LULUCF, o total de emissões em 2018 é estimado em 61,1 MtCO2e, 

correspondendo a um aumento de 2,2% em relação a 1990, uma redução de 29,9% 

relativamente a 2005 e 24,0% face a 2017 (redução relacionada com os eventos trágicos, 

excecionais, relativamente aos incêndios florestais ocorridos no ano de 2017).  

• O setor da energia, que inclui os transportes, representa em 2018 cerca de 72% das 

emissões nacionais, apresentando um decréscimo de 5,5% face a 2017. Neste setor, a 

produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes representando 

respetivamente cerca de 27% e 26% do total das emissões nacionais.  

• Os setores processos industriais e uso de produtos (IPPU), agricultura e resíduos têm um 

peso aproximado, representando 11%, 10% e 7%, respetivamente. Os setores IPPU e 

resíduos apresentam variações negativas 4,2% e 1,8% face a 2017, respetivamente, 

apresentando a agricultura uma tendência positiva face a 2017, inferior a 1%. 

 

Evolução das Emissões Nacionais de gases efeito estufa 

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2020 (relativo 

ao ano 2018), as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de LULUCF, são estimadas 

em cerca de 67,4 Mt CO2e, representando um aumento de cerca de 15,0% face a 1990 e um 

decréscimo de 4,6% relativamente a 2017.  

Considerando o setor LULUCF, o total de emissões em 2018 é estimado em 61,1 MtCO2e, 

correspondendo a um aumento de 2,2% em relação a 1990 e a uma redução de 24,0% face a 

2017. Esta enorme redução está relacionada com os incêndios florestais, resultado de um ano 

particularmente seco, associada às altas temperaturas verificadas e a ventos invulgarmente fortes 
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(como o furacão Ofélia) que varreu a costa da Península Ibérica em outubro de 2017, ocorridos no 

ano de 2017. 

De seguida apresentam-se alguns dados relativos à evolução das emissões de gases nacionais 

com efeito estufa e emissões por unidade de PIB, em Portugal e dados referentes aos setores que 

mais emitem GEE (convertidos para dióxido de carbono equivalente), por forma a podermos 

enquadrar o presente projeto. 

 

Figura 260 - Evolução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa8) 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020                                 LUCUCF-  Land Use, Land Use Change and Forestry 

 

Da análise do gráfico supra apresentado, verifica-se: 

• Rápido aumento das emissões de GEE durante a década de 90; 

• Abrandamento das emissões de GEE no início dos anos 2000; 

•  Decréscimo das emissões nacionais de GEE, em especial após 2005. 

Estas tendências refletem em grande medida a evolução da economia portuguesa que se 

caraterizou por um forte crescimento associado ao aumento da procura de energia e da 

mobilidade na década de 1990, seguindo-se uma situação de estagnação e recessão verificada 

com especial incidência no período 2009-2013.  
 

8) Série de emissões 1990-2015 referentes à submissão do inventário nacional realizada em maio de 2017 à União Europeia e à 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Dados de 2016 referentes a estimativa de inventário proxy 
realizada em julho de 2017. 
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• Aumento de 7,0% das emissões nacionais registadas em 2017 face a 2016. 

Este aumento é explicado em grande medida pela forte redução da produção hidroelétrica 

em 2017 devido à muito desfavorável disponibilidade de hídrica (IPH = 0,47),  

• Diminuição das emissões totais de GEE em 2018 de 4,6% em relação a 2017 

Esta redução está associada ao decréscimo das emissões de vários setores, e particularmente às 

“indústrias da energia”, que registraram uma significativa queda - 14,1% - em relação a 2017, 

refletindo as melhores condições em termos de disponibilidade hídrica (IPH = 1.05) em 2018 e o 

incremento da produção hidroelétrica e a consequente queda de emissões. 

A figura seguinte mostra a preponderância do sector energia no total das emissões nacionais. 

Com efeito, este setor, que inclui os transportes, é, para toda a série temporal, o principal 

responsável pelas emissões nacionais de gases com efeito de estufa, determinando a sua 

evolução ao longo dos anos. 

 

 

Figura 261  - Evolução das emissões setoriais: 1990-2017 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 
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As estimativas do setor LULUCF, mostram que esta categoria mudou de um emissor líquido em 

1990 (1,2 Mt CO2eq.), para um sumidouro de carbono em 1992. Esta situação foi novamente 

revertida nos anos de 2003 e 2005 devido aos graves incêndios florestais ocorridos nos últimos 

anos.  

Em 2017, este setor voltou a ser um emissor líquido, com um total de 9,8 MtCO2e, representando 

12% do total de emissões do país pelos motivos referidos anteriormente. Em 2018 o setor é 

estimado de novo com um sumidouro (-6.3 Mt CO2e). 

Pela análise do gráfico apresentado, verifica-se ainda: 

• O sector da energia, é atualmente o maior responsável pela emissão de CO2eq.; 

• Estabilização, com variações reduzidas, das emissões de CO2eq nos sectores: processos 

industriais e uso de produtos, agricultura e resíduos, que têm um peso aproximado. 

• Emissões Nacionais por gás 

 

  

Figura 262 - Emissões nacionais por gás em 2015 Figura 263 - Emissões nacionais por gás em 2018 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise dos gráficos supra apresentados, verifica-se: 

• A emissão nacional de CO2 em termos percentuais manteve-se; 

• Registou-se uma diminuição 2% da emissão nacional de CH4; 

• Registou-se um aumento de 1% das emissões nacionais de F-gases de N2O. 
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O gás com maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das emissões nacionais, 

situação que está relacionada com a importância do setor energia e a predominância do uso de 

combustíveis fósseis. 

 

Emissões por setor em 2018 (sem LULUCF) 

De seguida apresenta-se o gráfico das Emissões (%) sectoriais de CO2e ocorridas em Portugal 
para o ano de 2018. 

 

Figura 264 - Emissões sectoriais de CO2e – Portugal 2018 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Pela análise do gráfio supra apresentado verifica-se: 

Sector da Energia 

O sector da energia, incluindo transportes, era em 2018 a principal atividade responsável pelas 

emissões de gases com efeito de estufa, representando 72% das emissões nacionais.  

Neste sector, a produção de transformação de energia e os transportes são as fontes mais 

importantes de emissões, representando respetivamente 26,6% e 25,6% do total das emissões 

nacionais. 

Este sector apresentou um decréscimo de 5,5% face a 2017 e um crescimento de 2% face a 2015 

e cerca de 10% face a 2014. 
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Subsector dos Transportes 

O setor dos transportes, em grande parte dominado pelo tráfego rodoviário, é outro setor cujas 

emissões mais aumentaram 59% no período 1990-2018. Após o crescimento constante das 

emissões até ao início dos anos 2000, ao qual se seguiu um período de estabilização, registou-se, 

após 2005, um decréscimo das emissões deste setor. 

Nos anos mais recentes, tem-se registado, contudo uma inversão desta tendência, com o 

aumento de 8,7% das emissões dos transportes no período entre 2013 e 2018. 

 

Figura 265 - Emissões dos transportes - Portugal 1990-2018 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

A evolução recente do setor dos transportes está também relacionada com a evolução positiva do 

Produto Interno Bruto (PIB) verificada desde 2014. Em 2018, o PIB registou um aumento de 2,4% 

mantendo a tendência crescente verificada anteriormente. Em 2018, verificou-se igualmente um 

acréscimo da procura interna nacional com um aumento em volume de 3,3%, reforçando o 

incremento dos anos anteriores. O Índice de Produção Industrial diminuiu 0,1% em 2018 face a 

2017, contrariando o crescimento que se verificava desde 2012. 

 

Outros Subsector  

Os sectores processos industriais e uso de produtos, agricultura têm um peso aproximado, 

representando 11,1%, e 10,1%, respetivamente. O setor dos resíduos apresenta uma tendência 

de decréscimo face a 2018 na ordem dos 2%. 
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Variação 2017/2018 das emissões por setor (sem LULUCF) 

No gráfico seguinte apresenta-se a variação 2017/2018 das emissões por sector (sem LULUCF). 

 

Figura 266 - Variação 2017/2018 das emissões por setor (sem LULUCF) 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise do gráfico supra apresentado, verifica-se: 

• Combustão na indústria responsável por cerca de 11% das emissões nacionais 

o Registou uma diminuição de 0,2% em 2018 face a 2017; 

O decréscimo das emissões associadas aos processos industriais está relacionado 

essencialmente com a diminuição da produção de clínquer entre 2017 e 2018, já 

registada desde 2015. Esta queda acentuada está associada à contração das 

vendas no mercado externo, em resultado do excesso de oferta na região do 

Mediterrâneo e da diminuição do consumo em África.  

• Aumento das emissões associadas aos processos industriais face a 1990 (20%) 

o Este aumento está relacionado com o crescimento das emissões de gases 

fluorados, em particular com os subsetores do ar condicionado estacionário e a 

refrigeração comercial. 
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• Emissões fugitivas representam 2% do total de emissões, e apresentaram um decréscimo 

de 4,4%% face a 2017.  

• Os setores processos industriais e uso de produtos (IPPU), agricultura e resíduos têm um 

peso aproximado, representando 11%, 10% e 7%, respetivamente.  

o Os setores IPPU e resíduos apresentam variações negativas 4,2% e 1,8% face a 

2017, respetivamente 

o O sector da agricultura, aprestou um crescimento, no entanto inferior a 1%, das 

emissões entre 2017 e 2018.  

Este aumento é explicado maioritariamente pelo aumento da população de bovinos 

de engorda (+26.667 animais), de ovinos (+55.000) e de aves (+826.372).  

o A redução das emissões do setor dos resíduos nos anos mais recentes, está 

relacionada com o aproveitamento energético do biogás em sistemas de tratamento 

de resíduos e águas residuais, bem como a aposta nos Tratamentos Mecânicos e 

Biológicos, que visam a redução dos resíduos urbanos (RUB) em aterro e o 

aumento do quantitativo de resíduos recicláveis recuperados. 

 

• Evolução da intensidade carbónica em Portugal  

No gráfico seguinte apresenta-se as emissões de gases com efeito de estufa por unidade de PIB. 

 

Figura 267 - Emissões de GEE por unidade de PIB, em Portugal (1990-2018) 
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Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise do gráfico supra apresentado verifica-se um processo de descarbonização da 

economia, com menos emissões de gases com efeito de estufa por cada unidade de riqueza 

produzida, com especial importância nos anos 2005 a 2010. 

De acordo com o “Memorando sobre emissões de gases com efeito de estufa elaborado com base 

na submissão para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas de 15 

de abril de 2020” indicam-se vários fatores para esta evolução, apresentando-se os mesmos de 

seguida: 

• Crescimento significativo da energia produzida a partir de fontes de energia renovável 

(principalmente eólica e hídrica); 

• Implementação de medidas de eficiência energética. A melhoria da eficiência no setor dos 

transportes (através da renovação do parque automóvel) e no setor habitacional (por via 

da certificação dos edifícios) poderá também favorecer estas tendências.  

• Outro fator não desprezável é a contribuição do saldo importador de eletricidade que 

registou um forte crescimento em meados dos anos 2000s muito influenciado pela abertura 

do MIBEL. O decréscimo da intensidade de emissões parece, no entanto, estagnar após 

2010, situação que está em parte relacionada com uma maior utilização de carvão pelas 

centrais térmicas nos últimos anos, em resultado dos baixos preços deste combustível, em 

especial nos anos de maior escassez hídrica.  Como se poderá verificar na figura seguinte, 

o saldo importador registou, ano após ano, uma redução significativa, verificando-se em 

2016, e pela primeira vez, um saldo exportador líquido de cerca de 5 TWh. Nos anos 

seguintes, este valor sofreu uma redução, mercê da menor disponibilidade hídrica 

(essencialmente em 2017) e consequente forte redução da produção de energia elétrica 

nacional, registando-se, contudo, em 2017 e 2018, um saldo positivo de cerca de 2,7 e 2,6 

TWh, respetivamente. 
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Figura 268 - Produção Bruta de Energia Elétrica e saldo importador 

Fonte: Inventário Nacional de Emissões 2020 

 

Da análise do gráfico supra apresentado verifica-se: 

• A contribuição das fontes renováveis na produção elétrica nacional, graças à expansão 

da capacidade renovável do sistema electroprodutor que contava, no final de 2018, com 

um total de 13,9 TW de capacidade instalada, cerca de 10% superior relativamente a 2015. 

As energias renováveis são, desde há uns anos, a principal componente do sistema 

electroprodutor, representando em 2018 cerca de 64% do total da capacidade instalada.  

Em termos das diferentes tecnologias: 

o A energia de origem hídrica representa 33% da capacidade instalada; 

o A energia eólica representa 25%; 

o Gás Natural representa 23%. 

Apresentam-se nos quadros seguintes os fatores de emissão (dados recolhidos de diversa 

bibliografia disponível) relativos a automóveis ligeiros em função do tipo de combustíveis.  

• Tráfego Rodoviário 
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No quadro seguinte apresentam-se dados referentes à % relativa do tipo de combustível utilizada 

em Portugal relativamente ao total do parque automóvel. 

 
(R) Valor retificado 

Figura 269 - % do Parque automóvel em Portugal por tipo de combustível – 2010 a 2018 

Fonte: INE, PORDATA - Última atualização: 2020-04-29 

 

Da análise do quadro seguinte verificamos que o parque automóvel em Portugal é 

maioritariamente constituído por veículos a Gasóleo, sendo certo que as vertentes 

elétricas/hibridas tem assumido um crescimento significativo desde 2016. 

 

No que diz respeito ao presente projeto, e tendo presente que o projeto em estudo é a 

construção de uma nova estrada, consideramos, para efeitos de caracterização das emissões de 

GEE deste projeto, as emissões indiretas associadas ao presente projeto, ou seja as emissões 

produzidas pelos veículos automóveis (uma das principais fontes de emissão de CO2) que irão 

circular na nova via. 

Apresentam-se nos quadros seguintes os fatores de emissão (dados recolhidos de diversa 

bibliografia disponível) relativos a automóveis ligeiros em função do tipo de combustíveis.  

 

Tráfego Rodoviário 

No quadro seguinte apresentam-se dados referentes à % relativa do tipo de combustível utilizada 

em Portugal relativamente ao total do parque automóvel. 
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Quadro 63 - % do Parque automóvel em Portugal por tipo de combustível – 2016 

Tipo de combustível 
% relativa ao parque 

automóvel total 

Diesel 64,5% 

Gasolina  32,6% 

Híbridos 1,2% 

Biocombustível 0,8% 

GPL 0,5% 

Elétrico 0,4% 

Total 100% 

Fonte: ACAP 

 

Apresenta-se no quadro seguinte os dados de tráfego Trafego Médio Diário Anual (TMDA) 

considerados no presente estudo, tendo por base o supra referido e os dados de tráfego 

considerados para o presente projeto. 

 

Quadro 64 – Tráfego Médio Diário Anual da Variante para a fase de exploração 

Categoria da 
Veículos 

TMDA 2021 TMDA 2031 

Diurno Entardecer Noturno Diurno Entardecer Noturno 

Ligeiros 3199 369 229 3722 430 266 

Pesados 199 6 8 225 7 9 

 

Quadro 65 – Tráfego Médio Diário Anual da Variante para a fase de exploração 

Categoria da Veículos TMDA 2021 TMDA 2031 

Ligeiros 3797 4418 

Pesados 213 241 

 

Quadro 66 - TMDA previsto de veículos automóveis associados ao projeto tendo em conta a % do 

automóvel existente em Portugal 

Tipo de combustível TMDA 2021 TMDA 2031 

Diesel 2661 3089 
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Gasolina  1238 1440 
Híbridos 46 53 
Biocombustível 30 35 
GPL 20 23 
Elétrico 15 18 

Total 4010 4658 

TMDA - Tráfego Médio Diário Anual Previsto. 

 

No quadro seguinte apresentam-se os fatores de emissão considerados para o presente estudo. 

Quadro 67 - Fatores de emissão relativos a automóveis ligeiros em função do tipo de combustível  

Tipo de 
combustível 

CO2 

(g CO2e/km) 

CH4 

(g CO2e/km) 

N2O 

(g CO2e/km) 

Total GEE 
p/veículo 

(g CO2e/km) 

Total GEE 
anual - 2021 (g 

CO2e) 9) 

Total GEE 
anual - 2031 

(g CO2e) 

Gasolina 207,6 0,16 0,84 208,6 23.560,08 27.407,38 

Gasóleo 191,8 0,05 1,67 193,5 46.987,66 54.534,21 

Híbrido Gasolina 138,1 0,11 0,84 139,0 577,88 672,25 

GPL 211,6 0,34 1,15 213,1 389,78 452,74 

Total 71.515,41 83.066,58 

Fonte: www.defra.gov.uk                                                                   Os valores representados são referentes a valores médios. 

 

Quadro 68 - Fatores de emissão relativos a veículos pesados10) em função do tipo de combustível  
Tipo de 

combustível 
CO2 

(g 

CO2e/km) 

CH4  

(g 

CO2e/km) 

N2O 

 (g 

CO2e/km) 

Total GEE 
p/veículo 

(g CO2e/km) 

Total GEE 
anual - 2021 
(g CO2e) 11) 

Total GEE 
anual - 2031 

(g CO2e) 

Gasóleo 896,7 0,66 9,6 906,96 220.237,35 255.609,02 

          Fonte: www.defra.gov.uk   Os valores representados são referentes a valores médios 

 

Considerando-se o valor total anual de GEE emitido em Portugal (68,9 Mt CO2e) verifica-se que 

em termos de % o aumento das emissões de GEE derivada do presente projeto são reduzidas 

(aprox. entre 0,1% a 0,37% para 2031 considerando somente os veículos pesados). 

 

 
9 Km total efetuados associados ao empreendimento em função do TMDA previsto. O percurso médio estimado diário para cada 
veículo automóvel foi de 25 km.  
10 Consideram-se somente veículos pesados a Gasóleo. 
11 Km total efetuados associados ao empreendimento em função do TMDA previsto. O percurso médio estimado diário para cada 
veículo automóvel foi de 25 km.  
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9.10.3.2. Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

Ao nível nacional foi desenvolvida a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

(EMAAC) que tem como objetivo a elaboração de projeções climáticas, consequentemente a 

identificação de impactes sobre o território municipal bem como sobre os sistemas naturais e 

humanos que o compõem. Desta forma, o município em estudo pode analisar, desenvolver e 

implementar um conjunto coerente e flexível de opções de adaptação que permitam ao município 

estar melhor equipado para lidar com os potenciais impactes das alterações climáticas, bem como 

tomar partido de potenciais oportunidades. De forma a facilitar a elaboração e implementação das 

EMAAC nos municípios participantes criou-se o projeto ClimAdaPT.Local. que consiste na criação 

de metodologias participativas no seio dos Municípios, para uma melhor adaptação local às 

alterações climáticas. 

A projeto, situado no município de Guimarães encontra-se abrangido pelo projeto 

ClimAdaPT.Local no estudo realizado. 
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Figura 270 - Resumo das principais alterações climáticas projetadas para o município de Loulé até ao final 

do século 

É assim expectável, conforme exposto na figura, alterações climáticas numa projeção temporal de 

cerca de 80 anos que se traduzirão em: 

• Diminuição da precipitação média anual; 

• Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas 

• Diminuição do número de dias de geada; 

• Aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 
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10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Neste capítulo no PAP-AIA apresentou-se a descrição qualitativa dos impactes esperados quer 

positivos, quer negativos, paras as fases de construção, exploração e desativação, tendo por base 

a caracterização de referência efetuada. Identificou-se assim o sinal (positivo/negativo), natureza 

(direto/indireto), duração (temporário/permanente), possibilidade de ocorrência (certo/improvável), 

extensão (regional/local), magnitude e significado dos impactes espetáveis. 

Relativamente à escala de valoração consideraram-se três níveis para a significância e para a 

magnitude: 

• Significância 

o Pouco Significativo; 

o Significativo; 

o Muito Significativo. 

• Magnitude 

o Reduzida; 

o Moderada; 

o Elevada. 

 

 

10.1. BIODIVERSIDADE 

10.1.1. Principais Valores ecológicos da área de estudo 

Foram no âmbito do PAP-AIA inventariadas 114 espécies florísticas na área de estudo, das quais 

14 apresentam elevado valor para a conservação. Durante a saída de campo realizada não foi 
observada qualquer espécie com estatuto de conservação, ainda assim, considera-se muito 

provável a ocorrência de 3 destas espécies na área de estudo: Ruscus aculeatus, Narcissus 

bulbocodium e Narcissus triandrus. 

Inventariaram-se 169 espécies faunísticas com ocorrência confirmada ou potencial na área de 

estudo. Destas 16 apresentam estatuto desfavorável de conservação, sendo que apenas se 

encontram confirmadas para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área de estudo: 

salamandra-lusitanica, açor, ógea e noitibó-cinzento. Destas espécies apenas se considerou 

possível a ocorrência das três últimas tendo em conta os biótopos presentes, apesar de nenhuma 

ter sido observada durante o trabalho de campo.  
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Foi confirmada a presença de 1 habitat natural na área de estudo: Habitat 9230 – Carvalhais 

galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, associado ao biótopo Carvalhal. Este 

habitat foi identificado em apenas uma mancha, junto à localidade de Barco, ocupando uma área 

de cerca de 5ha. Esta mancha representa a única área de maior relevância ecológica, de segundo 

nível, no corredor do projeto, não havendo qualquer área classificável como de primeiro nível. 

 

10.1.2. Metodologia 

10.1.2.1. Identificação das principais ações e impactes 

Atendendo à tipologia do Projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a 

intervencionar considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes da 

implantação da via de acesso ao AvePark correspondem genericamente aos listados abaixo: 

a) Destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação e 

desarborização (fase de construção); 

b) Proliferação de espécies exóticas (fase de construção, de exploração e desativação); 

c) Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de 

construção e exploração); 

d) Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento) (fases de 

construção e exploração); 

e) Alteração da composição das comunidades faunísticas (fases de construção e 

exploração); 

f) Fragmentação de populações faunísticas (fase de exploração). 

No quadro seguinte listam-se as ações consideras geradoras de impacte ao nível da componente 

ecológica. 

Quadro 69 – Ações consideradas na análise dos impactes da via de acesso ao AvePark 

Fase Ação 

Construção 

C1 – Atividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da 
camada superficial do solo, nas áreas a intervencionar 

C2 – Instalação e funcionamento dos estaleiros 
C3 – Criação de locais temporários de depósito de equipamentos e 

materiais 
C4 – Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra 

Exploração 
E1 - Funcionamento da via 

E2 – Utilização de herbicidas e cloreto de sódio para eliminar 
vegetação que invada a estrada e bermas 
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10.1.3. Resultados 

10.1.3.1. Fase de Construção 

Na fase de construção prevê-se que os impactes mais significativos para a flora e fauna estejam 

relacionados com a destruição de biótopos e habitat e, por consequência, perda e degradação de 

habitat para a fauna (ICNB, 2008; Jackson, 2000; Trocmé et al, 2002; Damard & Bekker, 2003; 

Eigenbrod et al, 2008). Importa, no entanto, destacar que a área de implantação do projeto se 

encontra já com uma influência humana muito marcada, sendo essencialmente composta por 

áreas agrícolas e humanizadas. 

O traçado em estudo irá afetar manchas dos 6 biótopos cartografados. Prevê-se que o biótopo 

mais afetado em termos de área seja o biótopo Agrícola, esperando-se a afetação de cerca de 

34ha, o que corresponde a cerca de 16% da área cartografada deste biótopo (ver quadro 

seguinte). Ainda em termos de área afetada, destacam-se os biótopos Humanizado e Bosque 

misto, onde serão previsivelmente afetados 3,1ha e 2,2ha, respetivamente. 

Outros biótopos que serão afetados em mais de 10% da sua área são bosque misto (13%), 

carvalhal (13%) e o eucaliptal (12%), sendo que a área de carvalhal afetada enquadra-se no 

habitat 9230 - Carvalhais galaico-portuguese de Quercus robur e Q.pyrenaica.  

 

Quadro 70 – Resumo das áreas afetadas, em hectares (ha) e percentagem, de cada biótopo e da respetiva 

proporção da área de estudo afetada 

Biótopo 
Habitat (D.L. 49/2005, 

24 de Fevereiro) 

Área 
cartografada 

(ha) 

Área afetada 
(ha) 

% afetada face à 
área total 

cartografada 

Agrícola - 215,17 34,29 15,93 

Bosque Misto - 16,75 2,24 13,36 

Carvalhal 
9230 - Carvalhais 

galaico-portuguese de 
Q.robur e Q.pyrenaica 

5,17 0,66 12,69 

Eucaliptal - 46,24 5,60 12,12 

Humanizado - 84,60 3,11 3,67 

Vegetação ripícola - 2,28 0,23 9,96 

Total 345,61 370,20 46,12 

 

10.1.3.1.1. Flora e Vegetação 
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De acordo com a análise efetuada (ver quadro anterior) o biótopo mais afetado será o biótopo 

Agrícola. Destaca-se ainda a afetação do Carvalhal, pela sua importância a nível ecológico e por 

se afetar mais de 10% da área cartografada deste biótopo. A afetação destes biótopos devido às 

atividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada superficial do solo, nas 

áreas a intervencionar foi classificada como negativa, direta, temporária, certa, magnitude 
reduzida, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO. 

Já relativamente à instalação de estruturas temporárias, considera-se improvável a afetação dos 

biótopos Carvalhal, Vegetação ripícola e Bosque misto, considerando-se como certa a afetação 

dos biótopos Agrícola, Humanizado e Eucaliptal. Estes impactes foram classificados como 

negativos, diretos, temporários, certos, reduzida magnitude, influência local e com POUCO 

SIGNIFICATIVO. 

A análise da afetação das espécies da flora é realizada com base nos biótopos de ocorrência na 

área de estudo. No que diz respeito às espécies florísticas considera-se provável a afetação de 

algumas espécies com maior interesse para a conservação e com maior plasticidade ecológica, 

ou seja, associadas a diversos biótopos, nomeadamente Narcissus bulbocodium, Narcissus 

triandrus e Ruscus aculeatus, uma vez que os biótopos de ocorrência potencial ocorrem um pouco 

por toda a área de estudo (Carvalhal, Bosque misto, Vegetação ripícola). 

Todas as movimentações e trabalhos revistos para a instalação da via levam a um aumento do 

risco de incêndio e proliferação de espécies invasoras, sendo estes impactes considerados como 

negativos, indiretos, temporários, improvável, magnitude indeterminada, influência local a 

regional e POUCO SIGNIFICATIVOS. 

 

10.1.3.1.2. Fauna 

Uma vez que durante a fase de construção se considera que os principais impactes para a fauna 

são a perda de habitat habitats e a perturbação é importante referir que, no geral, a área de 

estudo apresenta uma elevada perturbação humana pelo que as comunidades faunísticas não 

albergam espécies muito sensíveis à presença humana. Por outro lado, os biótopos a afetar estão 

presentemente muito fragmentados e apresentam, igualmente, elevados indicies de perturbação. 

Assim, considera-se que os impactes decorrentes da construção da via em análise são negativos, 

indiretos, temporários, improvável, reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS. 

Contudo salienta-se que a perda de habitats florestais poderá afetar espécies de aves com 

estatuto desfavorável de conservação: açor, ógea e noitibó-cinzento; dado que encontram nestes 

biótopos condições para a potencial nidificação. Apesar de não existir confirmação de nidificação 

na área de estudo, devem ser tomadas medidas de minimização que evitem ações de remoção do 
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coberto vegetal durante a época de nidificação destas espécies de forma a salvaguardar 

eventuais indivíduos que utilizem a área como local de nidificação. 

 

10.1.3.2. Fase de Exploração 

10.1.3.2.1. Flora e Vegetação 

Durante a fase de exploração alguns dos impactes iniciados na fase de construção tornar-se-ão 

permanentes ao longo de todo o período de funcionamento da infraestrutura.  

Na fase de exploração os impactes na flora são escassos, limitando-se à eliminação ou inibição 

do aparecimento de espécies devido à utilização de herbicidas para eliminar vegetação que 

invada a via e bermas; o aumento do risco de incêndio e a proliferação de espécies invasoras 

promovida pelo funcionamento da própria via. Assim, considera-se que os impactes decorrentes 

da exploração da via em análise são negativos, diretos, certos, permanente, reduzida magnitude, 

influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS. 

 

10.1.3.2.2. Fauna 

No que se refere à fase de exploração os principais impactes estão associados ao efeito barreira e 

aumento da mortalidade por colisão sobre as comunidades faunísticas.  

Tendo em conta o grau de perturbação da área de estudo considera-se que as espécies 

presentes já apresentam um elevado grau de tolerância, pelo que a perturbação gerada pelo 

funcionamento da via em causa consideram-se os seguintes impactes negativos, diretos, certos, 

permanentes, reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS. 

Relativamente à mortalidade de espécies faunísticas, considera-se um impacte de significância 

baixa, dado que se traduz numa perda de efetivos populacionais que podem alterar a comunidade 

faunística locais. No entanto não é expectável que ocorra mortalidade de espécies com estatuto 

desfavorável de conservação. Desta forma, e relativamente ao efeito barreira, considera-se que a 

permeabilidade da via é garantida tendo em conta as seguintes obras de arte previstas: 

• Viadutos: PO1 (pk 4+725 a pk 5+000) e PO2 (pk 6+200 a pk 6+250); 

• Passagem inferior: PI1 (pk 2+550) 

A permeabilidade é reforçada ainda através da PH’s. Tendo em conta a fauna com presença 

potencial na área de estudo, o nível de perturbação e humanização já existente e as obras de arte 

previstas considera-se que este potencial impacte é negativo, diretos, certos, permanentes, 

reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS. 
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Com efeito, somos do entendimento que o Projeto de Execução em análise já realizou a respetiva 

articulação e contemplação em termos de dimensionamento, pelo não é justificável a adaptação 

das PH’s a passagens para fauna. 

 

10.1.3.3. Fase de desativação 

Para a fase de desativação preveem-se os mesmos impactes previstos para a fauna, flora e 

vegetação durante a fase de construção, sendo estes classificados como POUCO SIGNIFICATIVOS. 

No entanto refere-se que a desativação do projeto em estudo pode pressupor um impacte 

positivo, tendo em conta que poderá haver uma recuperação da fauna, flora e vegetação no local. 

Este impacte positivo só se verificará caso a área desocupada não venha a ser reocupada com 

outras infraestruturas urbanísticas.  

 

 

10.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

A avaliação dos impactes ambientais sobre este descritor decorreu da análise dos vários 

instrumentos de gestão territorial identificados e da verificação da sua afetação com a implantação 

do Projeto. 

 

10.2.1. Ordenamento do Território 

Para a fase de construção12), os impactes ambientais sobre este descritor, tendo em consideração 

o definido no PDM de Guimarães, dizem respeito: 

• Afetação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão territorial 

relevantes ou possibilidade de interferência com disposições desses planos. 

• Interferência do Projeto com áreas potencialmente afetas a outros fins ou sujeitas a 

condicionamentos e restrições de qualquer natureza. 

 

O traçado em estudo interseta diversos espaços/classes de ordenamento (ver Quadro 29 e 

DESENHO 01 – VOLUME III PEÇAS DESENHADAS), desatacando-se a interseção com os seguintes: 

• Espaços Agrícolas; 
 

12) Só são considerados impactes para a fase de construção, uma vez que após a concretização do Projeto o PDM terá que ser 
adaptado. 
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• Espaços Florestais; 

• Solo Urbanizado – Espaços Residenciais; 

• Estrutura Ecológica Nacional - Nível I e II. 

No que diz respeito ao disposto no PROF EDM, verifica-se que o projeto insere-se na sua quase 

totalidade em corredor ecológico da região SRH Cávado-Ave e que atravessa uma área florestal. 

Deste modo, e uma vez que se verifica a afetação de espaços/classes definidas para usos 

distintos do âmbito do projeto em estudo, considera-se a existência de impactes negativos, 

diretos, certos, permanentes, de reduzida magnitude, influência local a regional e POUCO 

SIGNIFICATIVOS. 

 

10.2.2. Condicionantes do Uso do Solo e Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

No que diz respeito às condicionantes ao uso do solo, verifica-se a insertação com áreas 

legalmente condicionadas (destacando-se a REN, RAN e áreas do domínio público hídrico).  

Apresenta-se seguidamente a quantificação das áreas ocupadas pelo traçado, incluindo todas as 

componentes do Projeto – plena via, taludes, caminhos paralelos, restabelecimentos, etc. 

Quadro 71 – Quantificação de áreas intersetadas pelo traçado - RAN 

Condicionantes  Interseção com o Traçado Áreas (m2) 

Reserva Agrícola 
Nacional 

km 0+000 ao km 0+170 4 010 

km 0+650 ao km 2+730 57 420 

km 2+815 ao km 3+120 6 668 

km 3+640 ao km 4+852 29 871 

km 4+880 ao km 4+940 942 

km 6+158 ao km 6+595 12 479 

Total 111 390 

 

Quadro 72 – Quantificação de áreas intersetadas pelo traçado - REN 

Condicionantes  Interseção com o Traçado Áreas (m2) 

Reserva Ecológica 
Nacional 

Áreas de Infiltração máxima - km 0+650 ao km 1+465 22 892 

Áreas de Infiltração máxima - km 2+280 ao km 2+410 2 447 

Áreas com Risco de erosão - km 3+135 ao km 3+650 23 188 

Áreas de Infiltração máxima -km 4+740 ao km 4+940 3 147 

Áreas de Infiltração máxima - km 6+160 ao km 6+310 5 016 

Total 56 690 

 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 306 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

Considerando que a implantação do traçado e suas componentes técnicas ocorre numa área 

prevista de 197 924 m2, obtemos as seguintes afetações, para áreas RAN e REN: 

• RAN – 56,27% 

• REN – 28,64% 

De acordo com o nº 1 do Art.º 25 do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro nas áreas RAN poderão ser 

realizadas ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho 

dos membros do Governo responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais áreas em 

razão de matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas 

na RAN.  

Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, consideradas 

compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante parecer prévio 

vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente. Os 

pareceres favoráveis só poderão ser concedidos quando estejam em causa, sem que haja 

alternativa viável fora da RAN, uma ou mais das situações referidas nas alíneas do nº 1 do Artº 

22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 199/2015, de 16 de setembro. 

A utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio parecer das Entidades 

Regionais da Reserva Agrícola (ERRA), junto das quais poderá ser instruído o processo de pedido 

de utilização não agrícola de solos da RAN. 

Ainda assim, e considerando os antecedentes e justificação do Projeto, bem como a definição da 

diretriz possível em termos de traçado decorrente do estudo de alternativas, a afetação de áreas 

RAN e REN enquadra-se como uma inevitabilidade, pelo que os impactes esperados, são 

negativos, diretos, certos, permanentes, de reduzida magnitude, influência local e POUCO 

SIGNIFICATIVOS. 
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10.3. AMBIENTE SONORO  

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa mais 

fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis – relativamente ao 

ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais 

adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

 

10.3.1. Fase de Construção 

A fase de construção tem associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas 

temporárias caraterísticas desta fase, destacando-se a utilização de maquinaria, circulação de 

camiões e operações de escavação. 

A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras e na zona de estaleiro de apoio às 

diversas ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar pontualmente e de 

forma temporária os níveis de ruído nessas mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados durante as 

obras são, normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos fatores, tais como o 

tipo de equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, período de duração, modo de 

utilização do material e o seu estado de conservação, pelo que poderão variar num intervalo 

alargado de valores. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do estaleiro, nomeadamente a 

existência de um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil 

determinar com rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis 

sonoros associados, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de 

equipamentos para uso no exterior. 

Assim, indicam-se, no quadro seguinte, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros 

Contínuos Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

• Fontes sonoras pontuais; 

• Um meio de propagação homogéneo. 

 

Quadro 73 - Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de construção ou 

desativação) 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 
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Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e 
apiloadores vibrantes) 

P≤8 

8<P≤70 

P>70 

40 

45 

>46 

126 

141 

>146 

398 

447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rasto contínuo 

P≤55 

P>55 

32 

>32 

100 

>102 

316 

>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de 
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão 
hidráulica 

P≤55 

P>55 

25 

>26 

79 

>81 

251 

>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 
motoenxadas 

P≤15 

P>15 

10 

>10 

32 

>31 

100 

>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 

m≤15 

15<m≤30 

m>30 

35 

≤52 

>65 

112 

≤163 

>205 

355 

≤516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 

Pel≤2 

2<Pel≤10 

Pel>10 

≤12 

≤13 

>13 

≤37 

≤41 

>40 

≤116 

≤130 

>126 

Compressores 
P≤15 

P>15 

14 

>15 

45 

>47 

141 

>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L≤50 

50<L≤70 

70<L≤120 

L>120 

10 

16 

16 

28 

32 

50 

50 

89 

100 

158 

158 

282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. 

De qualquer forma é expetável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 

medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros típicos, e 

segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o 

nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem 

operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 
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No caso em apreço os recetores sensíveis existentes localizam-se muitas vezes nas proximidades 

diretas da infraestrutura a construir, pelo que é provável e expetável que o Ruído Ambiente nestes 

Recetores Sensíveis possa variar significativamente devido às atividades características destas 

fases. 

Refere-se ainda, que na fase de construção, dada a proximidade à obra dos recetores sensíveis 

existentes, se perspetiva a necessidade de Licença Especial de Ruído e de definição de medidas 

de minimização de ruído, nomeadamente junto da escola Sande Claude Barco. 

Deste modo, considera-se a existência de impactes negativos, diretos, prováveis, temporários, de 
moderada magnitude, influência local que poderão vir a ser SIGNIFICATIVOS, mas minimizáveis. 

 

10.3.2. Fase de Exploração 

Na fase de exploração o impacte associado às infraestruturas rodoviárias está associado à 

emissão sonora do tráfego. 

Da análise da identificação dos recetores sensíveis existentes na envolvente do traçado, 

constatou-se a existência de várias habitações e uma escola, na imediata proximidade do traçado 

proposto, sendo o ambiente sonoro existente compatível com os limites legais de zona mista, mas 

no caso da Escola de Sande Claude Barco ultrapassa os limites de zona sensível. 

A estimativa dos níveis sonoros nos recetores, localizados na área de potencial influência acústica 

do projeto, foi efetuada para a fase de exploração, mediante a construção de um modelo 3D do 

local, com recurso ao programa informático CadnaA. 

Neste contexto, recorrendo ao software CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), e 

considerando o tráfego previsto (quadro seguinte), ainda que nesta fase o projeto ainda não 

permita desenvolver um modelo de simulação acústica pormenorizado, apresenta-se uma 

estimativa preliminar dos níveis de ruído particular do projeto. 

No quadro seguinte apresenta-se o tráfego médio diário anual (TMDA) considerado, estimado no 

Estudo de Tráfego para o Projeto de “Via de Acesso ao AvePark”, elaborado pela TIS em junho de 

2018. 
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Quadro 74 – Tráfego Médio Diário Anual da Variante para a fase de exploração 

Designação 
Categoria da 

Veículos 
TMDA 2021 TMDA 2031 

Diurno Entardecer Noturno Diurno Entardecer Noturno 

Rotunda 1 -
Rotunda 2 

Motorizados 4729 546 338 5549 641 396 

Pesados 247 7 10 288 8 11 

Rotunda 2 - 
Rotunda 3 

Motorizados 3180 367 227 3784 437 270 

Pesados 208 6 8 242 7 10 

Rotunda 3 - 
Rotunda 4 

Motorizados 3596 415 257 4262 492 304 

% Pesados 176 5 7 204 6 8 

Rotunda 4 - 
Rotunda 5 

Motorizados 1291 149 92 1291 149 92 

Pesados 164 5 6 164 5 6 

 

Tendo por base o tráfego do quadro anterior, considerando a velocidade de circulação média de 

projeto 60 km/h e pavimento betuminoso normal, efetuou-se a simulação da propagação sonora 

do ruído particular em campo livre. 

No quadro apresenta-se a estimativa da distância à diretriz da via, da isofónica correspondente 

aos limites legais a verificar (zona mista e zona sensível) e potencial afetação de recetores 

sensíveis. 

Quadro 75 – Estimativa preliminar da necessidade de medidas de minimização 

Designação 

Ano 2021 Ano 2031 

Distância à Via 
da Isofónica (m) 

Necessidade de medidas 

Distância à Via 
da Isofónica (m) 

Necessidade de medidas 
Z. 

Mista 
Z. 

Sensível 
Z. 

Mista 
Z. 

Sensível 

Rotunda 1 - 
Rotunda 2 

15 95 
Recetor a 16 m – sim 

Escola a 180 m - não 

Santuário 130 m - não 

18 105 
Recetor a 16 m - sim 

Escola a 180 m - não 

Santuário 130 m - não 

Rotunda 2 - 
Rotunda 3 

10 70 Recetores a 5 m - sim 12 80 Recetores a 5 m - sim 

Rotunda 3 - 
Rotunda 4 

12 80 
Recetores a 15 m - não 

Escola a 36 m - sim 
15 85 

Recetores a 15 m - sim 

Escola a 36 m - sim 

Rotunda 4 - 
Rotunda 5 

5 45 Recetores a 10 m - não 5 45 Recetores a 10 m - não 
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Da análise do quadro anterior estima-se que existe probabilidade de o ruído particular a da “Via de 

Acesso ao AvePark” ultrapassar os valores limite de exposição aplicáveis a zonas mistas ou 

recetores equiparados a zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)] e ultrapassagem dos 

valores limite de exposição na escola Sande Claude Barco, classificada como zona sensível [Lden 

≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)]. 

Ainda que a análise efetuada possui incertezas não negligenciáveis, devido às limitações ao 

desenvolvimento do modelo de simulação acústica, que se traduziu na modelação em campo 

livre, tendo em conta a existência de várias habitações e uma escola localizada no interior da área 

das isofónicas correspondentes aos valores limite de exposição, prospetiva-se, desde já, a 

necessidade de definição de Medidas de Condicionamento Acústico, a desenvolver nos estudos 

subsequentes. 

Salienta-se que de acordo com o n.º 3 do Artigo 9.º do RGR, a ordem preferencial de adoção de 

medidas é a seguinte: 

1. Medidas de redução na fonte de ruído: à partida, dado elevado número de recetores 

sensíveis na envolvente da via (essencialmente habitações dispersas, cujo ambiente 

sonoro atual é pouco perturbado), recomenda-se a implementação de pavimento menos 

ruidoso em todo o traçado. 

2. Medidas de redução no meio de propagação de ruído: dada a existência de alguns 

recetores sensíveis relativamente próximos da via, e face à estimativa de ultrapassagem 

dos limites legais aplicáveis, apresenta-se como provável a necessidade, ainda que de 

forma pontual e localizada, de implementação de Barreiras Acústicas. 

3. Medidas nos Recetores Sensíveis. Desde que comprovado o esgotamento da tipologia 

de medidas anteriores, poderá ser equacionado o reforço do isolamento sonoro dos 

edifícios mais próximos da via. 

Pela análise efetuada, e dada a perturbação já atual do ambiente sonoro, com a presença de 

tráfego rodoviário, verifica-se ainda assim a necessidade de implementação de medidas de 

minimização, em virtude dos limites legais poderem vir a ser ultrapassados. Sendo expetável que 

a aplicação de medidas de redução na fonte de ruído como pavimento menos ruidoso em 
todo o traçado seja satisfatória para a verificação do cumprimento dos limites legais, considera-

se a existência de impactes negativos, diretos, prováveis, permanentes, de reduzida magnitude, 

influência local que poderão vir a ser POUCO SIGNIFICATIVOS. 
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10.4. USOS DO SOLO  

Os impactes nos usos do solo resultantes da implantação do Projeto, resultam de uma alteração 

de uso ou da alteração da intensidade de uso existente nas zonas de intervenção direta do Projeto 

e nas respetivas zonas envolventes, por ação indireta. A intensidade da alteração e a dinâmica 

induzida dependem contudo do tipo de atividades, das características do território, da maior ou 

menor agressividade da ação e da sensibilidade dos elementos recetores. 

A construção de um Projeto pode envolver alterações importantes no uso do solo, que contudo, 

poderão ser minimizadas. 

Para a análise sumária de impactes decorrentes da implantação projeto consideraram-se, para a 

área de implantação, as áreas e os usos referenciados na caracterização da situação de 

referência. 

Ainda na temática dos usos do solo, e correspondente às áreas edificadas e habitacionais, a 

concretização do projeto, poderá originar uma diminuição do bem-estar das populações residentes 

na envolvente do Projeto, pelos impactes a nível sonoro, sociais e económicos. Assim e no âmbito 

do presente estudo ambiental, iremos igualmente identificar os locais cujos estes impactes sociais 

manifestar-se-ão com mais intensidade. 

Refira-se, contudo, que as populações serão informadas sobre o Projeto e as suas implicações, 

de modo a reconhecerem os seus efeitos negativos potenciando os efeitos positivos. 

De forma global, podemos caracterizar o uso e ocupação do território como uma alternância 

permanentemente entre o urbano, sobretudo em lotes de moradias com jardins ou hortas 

associadas, e o agrícola, com forte dominância do cultivo de milho e pastagens, mas também com 

vinha.  

Também se observam algumas manchas florestais de pequena dimensão, com eucaliptal ou 

pinhal bravo, quase sempre associadas a zonas de maior altitude e mais declivosas. Na parte final 

do traçado encontra-se um carvalhal típico, com carvalho-roble, e alguns castanheiros. Alguma 

atividade pecuária também se observa pontualmente, essencialmente com a criação de bovinos. 

A área de implantação do Projeto insere-se assim, nos arredores da cidade de Guimarães, sendo 

a presença humana sentida devido à presença de diversas rodovias e caminhos, unidades 

industriais, serviços bem como de edificações residenciais e aglomerados urbanos, com 

densidade relevante, onde se inclui – Tulha, Corvite, Pousada, Prazins, Barreiras, Barco e Rebata. 
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10.4.1. Fase de Construção 

Os impactes ambientais no âmbito dos usos do solo, assume como suposto maior magnitude com 

o decorrer da fase de construção, dado a concretização do projeto, e a consequente alteração do 

uso do solo atual. 

Neste propósito e após a verificação das diversas categorias de usos do solo no território e na 

área de implantação do traçado, constatamos a supressão de áreas agrícolas em maior número, 

face à tipologia mais frequente dos usos do solo atuais. 

Em particular destaque, verificamos a supressão direta de áreas agrícolas, entre os seguintes 

intervalos quilométricos: 

• km 0+100 a km 0+180; 

• km 0+250 a km 0+450; 

• km 0+650 a km 1+150; 

• km 1+400 a km 2+400; 

• km 2+850 a km 3+100; 

• km 3+700 a km 3+850; 

• km 3+900 a km 4+850; 

• km 4+900 a km 5+150; 

• km 5+700 a km 6+150; 

• km 6+200 a km 6+250 (cruzamento com área de regadio); 

• km 6+400 a km 6+981 (final do traçado). 

Ainda assim, e considerando os antecedentes e justificação do Projeto, bem como a definição da 

diretriz possível em termos de traçado decorrente do estudo de alternativas, a afetação de áreas e 

parcelas agrícolas enquadra-se como uma inevitabilidade, pelo que os impactes esperados, são 

negativos, diretos, certos, permanentes, de reduzida magnitude, influência local e POUCO 

SIGNIFICATIVOS. 

 

Ao nível das edificações correspondente às áreas humanizadas com usos urbanos consolidados, 

temos a destacar a afetação direta de algumas edificações, que corresponderá a demolições e 

consequente expropriação, nomeadamente e particularmente nos locais seguidamente 

identificados. 
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Por forma a facilitar a interpretação da localização e natureza das intervenções, integrámos um 

extrato do traçado de forma esquemática tendo em vista a sua visualização (sombreada a cor 

amarela). Os próximos registos fotográficos foram obtidos em dezembro de 2021.  

  
Figuras 271 e 272 – Uso comercial – km 0+000 

  
Figuras 273 e 274 - Ruinas – km 0+100  

  
Figuras 275 e 276 – Uso comercial – km 1+250  
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Figuras 277 e 278 – Uso urbano – km 3+860 (lado direito) 

  
Figuras 279 e 280 – Muro de propriedade – km 4+500 (lado esquerdo) 

  
Figuras 281 e 282 – Acesso a edificação residencial – km 5+700 (lado direito) 

  
Figuras 283 e 284 – Edificações residenciais e anexos – km 6+150  

 

Deste modo, consideramos que a construção do Projeto, para a afetação direta de edificações, 

que corresponderá a demolições e consequente expropriação, tanto em áreas comerciais como 

de cariz marcadamente urbano assume impactes negativos, diretos, certos, permanentes, de 
média magnitude, influência local e SIGNIFICATIVOS. 

Complementarmente à afetação direta, refira-se ainda a proximidade da via em projeto, a 

edificações e espaços comerciais, sendo de destacar as seguintes incidências, registadas em 

julho de 2018. 
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Figuras 285 e 286 – Uso Urbano – km 0+300 (lado esquerdo) 

  
Figuras 287 e 288 – Uso Urbano – km 0+300 (lado direito) 

  
Figuras 289 e 290 – Uso urbano – km 0+550 a km 0+600 (lado direito) 

 
Figura 291 – Uso urbano – km 0+750 (lado direito) 
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Figuras 292 e 293 – Uso urbano – km 1+050 a km 1+100 (lado direito) 

  
Figuras 294 e 295 – Uso urbano – km 1+200 (lado direito e esquerdo) 

  
Figuras 296 e 297 – Uso urbano – km 1+550 a km 1+650 (lado esquerdo) 

  
Figuras 298 e 299 – Uso urbano – km 1+550 a km 1+650 (lado esquerdo) 
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Figuras 300 e 301 – Uso urbano – km 1+750 a km 1+900 (lado esquerdo) 

 
Figura 302 – Uso urbano – km 1+800 (lado direito) 

  
Figuras 303 e 304 – Uso urbano – km 1+750 a km 1+900 (lado esquerdo) 

  
Figuras 305 e 306 – Uso urbano – km 1+950 (lado direito) 
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Figura 307 – Uso industrial – km 1+950 (lado esquerdo) 

  
Figuras 308 e 309 – Uso urbano – km 26+00 a km 2+750 (lado esquerdo) 

  
Figuras 310 e 311 – Uso urbano – km 2+750 a km 2+800 (lado esquerdo) 

  
Figuras 312 e 313 – Uso urbano – km 2+750 a km 2+800 (lado direito) 
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Figuras 314 e 315 – Uso urbano – km 2+750 a km 2+850 (lado direito) 

  
Figuras 316 e 317 – Uso urbano – km 2+800 (lado esquerdo) 

  
Figuras 318 e 319 – Uso urbano – km 3+880 (lado esquerdo) 

  
Figuras 320 e 321 – Uso urbano – km 4+300 (lado direito) 
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Figuras 322 e 323 – Uso urbano – km 4+500 (lado esquerdo) 

  
Figuras 324 e 325 – Uso urbano – km 5+350 (lado direito) 

  
Figuras 326 e 327 – Uso urbano – km 5+500 (lado esquerdo) 

  
Figuras 328 e 329 – Uso urbano – km 5+500 (lado direito) 
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Figuras 330 e 331 – Uso urbano – km 5+700 (lado direito) 

  
Figuras 332 e 333 – Uso urbano – km 5+750 (lado esquerdo) 

  
Figuras 334 e 335 – Uso urbano – km 5+800 (lado esquerdo) 

  
Figuras 336 e 337 – Uso urbano – km 5+850 (lado direito) 
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Figura 338 – Uso urbano – km 5+900 (lado esquerdo) 

  
Figuras 339 e 340 – Uso urbano – km 6+000 (lado direito e lado esquerdo) 

  
Figuras 341 e 342 – Escola Básica do Barco e Uso urbano – km 6+150 (lado direito) 

  
Figuras 343 e 344 – Uso urbano – km 6+600 a km 6+650 (lado direito) 
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Figuras 345 e 346 – Uso urbano – km 6+600 (lado esquerdo) 

 

Nas situações anteriormente referidas a proximidade da via encontra-se entre 20 a 50 metros das 

edificações de cariz marcadamente residenciais e urbanas, pelo que dadas as circunstâncias da 

fase de construção e a perturbação social associada, assumem assim impactes negativos, 

diretos, certos, temporários, de reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS. 

A este propósito importa constatar a elevada dispersão de edificações ao longo da envolvente do 

traçado da via, sendo certo que procurou-se adotar a melhor diretriz possível, conforme 

explicitado nos Antecedentes do Projeto face aos objetivos e alternativas consideradas e definidas 

para o projeto, procurando assim evitar na medida do possível o recurso a demolições e ou 

expropriações de áreas residenciais, conforme já anteriormente explanado. 

Por forma a evidenciar a realidade concetual territorial, face à diretriz do traçado, apresenta-se 

seguidamente o registo fotográfico realizado em dezembro de 2021, onde será possível constatar 

o anteriormente enunciado. 
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Figura 347 – EN101 - espaços comerciais (na envolvente do km 0+000) 

 

Figura 348 - EN101 - espaços comerciais (km 0+000) 
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Figura 349 - EN101 - espaços comerciais (km 0+000) 

 

Figura 350 - km 0+000 – km 0+250 
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Figura 351 - km 0+250 – km 0+500 

 

Figura 352 - km 0+500 – km 0+750 
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Figura 353 - km 0+750 – km 1+000 

 

Figura 354 - km 1+000 – km 1+250 
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Figura 355 - km 1+250 – km 1+350 

 

Figura 356 - km 1+350 – km 1+500 
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Figura 357 - km 1+500 – km 1+750 

 

Figura 358 - km 1+750 – km 1+900 
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Figura 359 - km 1+900 – km 2+100 

 

Figura 360 - km 2+100 – km 2+250 
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Figura 361 - km 2+250 – km 2+350 

 

Figura 362 - km 2+300 – km 2+500 
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Figura 363 - km 2+400 – km 2+600 

 

Figura 364 - km 2+600 – km 2+750 
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Figura 365 - km 2+750 – km 2+900 

 

Figura 366 - km 2+950 – km 3+200 
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Figura 367 - km 3+150 – km 3+300 

 

Figura 368 - km 3+300 – km 3+500 
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Figura 369 - km 3+500 – km 3+750 

 

Figura 370 - km 3+750 – km 4+000 
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Figura 371 - km 3+750 – km 4+000 

 

Figura 372 - km 3+850 
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Figura 373 - km 3+850 – km 3+950 

 

Figura 374 - km 3+950 – km 4+100 
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Figura 375 - km 4+100 – km 4+250 

 

Figura 376 - km 4+250 – km 4+350 
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Figura 377 - km 3+950 – km 4+100 

 

Figura 378 - km 4+100 – km 4+500 
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Figura 379 - km 4+500 – km 4+600 

 

Figura 380 - km 4+600 – km 4+700 
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Figura 381 - km 4+700 – km 4+800 

 

Figura 382 - km 4+700 – km 4+750 
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Figura 383 - km 4+740 – km 4+950 

 

Figura 384 - km 4+740 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 344 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

 

Figura 385 - km 5+000 – km 5+500 

 

Figura 386 - km 5+400 – km 5+600 
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Figura 387 - km 5+550 – km 5+600 

 

Figura 388 - km 5+600 – km 5+700 
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Figura 389 - km 5+700 – km 5+750 

 

Figura 390 - km 5+750 – km 5+800 
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Figura 391 - km 5+850 – km 5+900 

 

Figura 392 - km 5+900 – km 6+000 
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Figura 393 - km 6+000 

 

Figura 394 - km 6+000 – km 6+100 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 349 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

 

Figura 395 - km 6+150 

 

Figura 396 - km 6+150 
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Figura 397 - km 6+150 – km 6+250 

 

Figura 398 - km 6+250 – km 6+300 
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Figura 399 - km 6+250 – km 6+500 

 

Figura 400 - km 6+600 – km 6+700 
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Figura 401 - km 6+635 

 

Figura 402 - km 6+650 – km 6+700 
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Figura 403 - km 6+700 – km 6+750 

 

Figura 404 - km 6+750 – km 6+800 
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Figura 405 - km 6+800 – km 6+950 

 

Figura 406 - km 6+981 
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10.4.2. Fase de Exploração 

Para a fase de exploração as principais ações a realizar suscetíveis de provocar impactes no uso 

do solo são as seguintes: 

• Criação de uma nova área condicionada com o estabelecimento de servidão; 

• Exploração da infraestrutura em estudo; 

• Interferência indireta nos usos do solo na envolvente. 

Com efeito e com a reservação das classes de uso do solo atual, após a construção da 

infraestrutura em estudo, verificamos um ajustamento das parcelas agrícolas atuais, suprimidas 

com a implantação do projeto, para além dos estabelecimentos comerciais e áreas residenciais já 

mencionadas. 

Ainda assim, e na envolvente direta, estarão criadas as condições para a manutenção da prática 

agrícola, desde que não constitua essa ocupação e manutenção do uso do solo associado, um 

“perigo” adicional para o correto funcionamento da via rodoviária, nomeadamente no 

estabelecimento de acessos diretos à plena via. 

Por último, importa ainda registar, que para o Uso do Solo identificado como urbano/residencial, 

se verificam impactes ambientais associados à exploração da via rodoviária, tendo-se verificado a 

afetação direta de edificações e estabelecimentos comerciais (ainda que pontual – se atendida a 

dispersão muito relevante ao longo do traçado), e referentes à proximidade da mesma face a um 

conjunto significativo de edificações residenciais. 

Para ambas as situações anteriormente referidas, estimamos a manifestação de impactes 

negativos, diretos, certos, permanentes, de reduzida magnitude, influência local e POUCO 

SIGNIFICATIVOS. 

 

 

10.5. COMPONENTE SOCIAL E SAÚDE HUMANA 

A análise socioeconómica e de saúde humana da área de estudo do Projeto constituiu-se como 

um instrumento importante na caracterização local, permitindo caracterizar as dinâmicas 

existentes e proceder à avaliação de eventuais impactes, quer negativos, quer positivos, passíveis 

de alterar ou interferir com as dinâmicas locais. A “Via de Acesso ao AvePark” constitui-se como 

um importante projeto rodoviário de âmbito local e regional, que resultará em impactes POSITIVOS 

SIGNIFICATIVOS. 
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Durante a fase de construção, as principais atividades suscetíveis de resultar em impactes 

significativos prendem-se com a movimentação extraordinária de máquinas e veículos pesados, 

necessidade de expropriações e demolições, afetação temporária ou definitiva de caminhos, 

implantação do estaleiro e afetação de áreas agrícolas ou florestais. Durante a fase de 

exploração, os principais impactes estão associados ao normal funcionamento da infraestrutura 

rodoviária a construir. É, no entanto, expectável que na sua maioria os impactes identificados 

sejam positivos, com benefícios sociais e económicos, tanto na fase de construção como na fase 

de exploração do projeto. 

 

10.5.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção, verificar-se-á a afetação da circulação rodoviária local e, 

possivelmente, a alteração temporária dos padrões de mobilidade quer da população, quer da 

mobilidade associada às atividades económicas, esperando-se o surgimento de dificuldades 

devido aos condicionamentos e desvios de tráfego necessários no início e fim do traçado, assim 

como em vias cruzadas pelo projeto.  

A fase de construção constituir-se-á como um incomodo para as populações e atividades 

económicas afetadas, podendo refletir-se quer em constrangimentos ao nível das acessibilidades, 

quer da facilidade de circulação, o que poderá aumentar os tempos de percurso. De modo geral, 

tal constitui-se como um impacte negativo, direto, certo, temporário, de moderada magnitude, 

influência local e SIGNIFICATIVO. O impacte pode ser ainda assim mitigado com a aplicação das 

medidas de minimização sugeridas. 

Como qualquer obra de construção civil, com maior ou menor escala, prevê a empregabilidade e a 

dinamização, ainda que temporária, do comércio e serviços locais, e como tal, este é um impacte 

positivo a assinalar. Importa referir neste âmbito que, caso seja promovida a mão-de-obra local, 

espera-se um impacte positivo relativamente ao aumento dos rendimentos das pessoas singulares 

e do seu agregado familiar direto, especialmente nas freguesias e nos concelhos onde o projeto 

está inserido. O aumento do número de trabalhadores na envolvente da área do projeto poderá 

contribuir para um incremento do consumo de bens e serviços locais, tais como consumo de 

matérias-primas, materiais de construção e serviços, gerando um aumento temporário no volume 

de negócios. Desta forma, no que respeita ao emprego e à dinamização das atividades 

económicas locais, o projeto traduz-se em impacte positivo, direto, certo, temporário, de 
moderada a elevada magnitude, influência local e SIGNIFICATIVO A MUITO SIGNIFICATIVO, em 

função das opções por recursos materiais e humanos locais. 
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As obras de construção civil associadas ao projeto, assim como o aumento da circulação de 

veículos pesados e maquinaria, resultarão no aumento das emissões sonoras e de poeiras e 

poluentes atmosféricos, que poderão causar algum incómodo junto das populações locais, 

sobretudo na proximidade dos aglomerados populacionais de maiores dimensões. Este constitui-

se como um impacte negativo, direto, certo, temporário, de reduzida magnitude, influência local 

e POUCO SIGNIFICATIVO. 

Ao longo do traçado da “Via de Acesso ao AvePark” são intersectadas várias vias existentes, 

como estradas, caminhos ou serventias agrícolas, pelo que o projeto de execução elaborado 

exigiu o restabelecimento de algumas das circulações existentes, tendo o mesmo procurado que 

tal fosse feito no local, sempre que possível, com perfis transversais com características idênticas 

ou melhoradas face à situação existente, por forma a minimizar eventuais impactes nas interações 

locais existentes. A este respeito, o efeito de barreira e o restabelecimento e reposição de 

serventias encontra-se garantido e previsto desde já, considerando este aspeto particularmente 

sensível porque se reflete no quotidiano das pessoas e nas suas dinâmicas de relação. Para além 

disso, o efeito de barreira e de fragmentação do território têm influência nas dinâmicas de 

ocupação e uso do território. 

Assim, o projeto preconiza a construção de caminhos paralelos e restabelecimentos (15 caminhos 

paralelos), soluções de ligação (3 rotundas, 1 entrada em mão e 2 travessias inferiores pedonais) 

e obras de arte especiais (1 passagem superior, 1 passagem inferior e 2 pontes):  

• Caminho paralelo 1 ao km 0+000; 

• Caminho paralelo 2 ao km 0+570; 

• Caminho paralelo 3 ao km 1+664; 

• Caminho paralelo 4 ao km 1+887,90; 

• Caminho paralelo 5 ao km 3+225; 

• Caminho paralelo 6 ao km 3+650; 

• Caminho paralelo 7/8/9/10 aos km 4+245,80 e km 4+496,55; 

• Caminho paralelo 11/12 e Restabelecimento 12 ao km 5+775; 

• Caminho paralelo 13/14 ao km 6+040; 

• Caminho paralelo 15 ao km 6+635; 

• Restabelecimento 1 e Passagem Superior 1 ao km 0+511,88; 

• Restabelecimento 6 e Passagem Inferior 1 ao km 2+544; 
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• Restabelecimento 7 e Passagem Superior 2 ao km 2+771,83; 

• Restabelecimento 10 e Passagem Superior 3 ao km 5+370,03; 

• Restabelecimento 11 e Passagem Superior 4 ao km 5+466,09; 

• Rotunda 2 ao km 1+175,26; 

• Rotunda 3 ao km 3+883,19; 

• Rotunda 4, de ligação à EN310 ao km 6+158,37; 

• Ponte sobre o Rio Ave ao km 4+731,828; 

• Ponte 2 ao km 6+193,52. 

Assim, importa referir que as soluções encontradas pelo projeto de execução promovem e 

favorecem a conexão do território, oferecendo outras oportunidades de acesso/ligação da área 

central do concelho à sua "parte norte", melhorando, assim, a proximidade das freguesias aí 

localizadas à cidade e vice-versa. As soluções adotadas traduzem-se num impacte positivo, que 

permitirá a fluidez da circulação e a menorização da afetação das vias já existentes, sendo assim, 

direto, temporário/permanente, certo, de moderada a elevada magnitude, influência local e 

SIGNIFICATIVO A MUITO SIGNIFICATIVO. 

Do ponto de vista das alterações de dinâmicas sociais e territoriais resultantes da construção 

desta infraestrutura rodoviária, considera-se como principal impacte negativo o associado às 

alterações da ocupação do solo a perda de áreas de vinha e algumas áreas agrícolas. Em 

particular destaque, verifica-se a supressão direta de áreas agrícolas, entre os seguintes 

intervalos quilométricos: 

• km 0+100 a km 0+180; 

• km 0+250 a km 0+450; 

• km 0+650 a km 1+150; 

• km 1+400 a km 2+400; 

• km 2+850 a km 3+100; 

• km 3+700 a km 3+850; 

• km 3+900 a km 4+850; 

• km 4+900 a km 5+150; 

• km 5+700 a km 6+150; 
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• km 6+200 a km 6+250 (cruzamento com área de regadio do Barco – Levada do 

Património); 

• km 6+400 a km 6+981 (final do traçado). 

A necessária ocupação de propriedades e subsequente supressão de áreas agrícolas e 

necessidade de expropriação resulta numa perda direta de terrenos, bens e, nalguns casos, 

rendimento – sendo o maior destaque a perda de áreas de vinha e o cruzamento com regadio – 

que poderão resultar numa perda económica e social para os proprietários afetados. Este impacte 

classifica-se como impacte negativo, direto, temporário/permanente, certo, no geral de reduzida 
magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO, em função do tipo de terrenos/rendimento 

perdidos e significativo, podendo a sua significância ser ainda reduzida e otimizada em função das 

negociações e valor de expropriação/compensação a entregar aos respetivos proprietários. A este 

respeito, e no que respeitante aos residentes e utilizadores das parcelas agrícolas negativamente 

afetadas não é difícil prever que a sua atitude seja maioritariamente negativa, para com o projeto. 

Para além de aspetos afetivos de apego à habitação e à propriedade e das necessidades de 

mudança, é sabido que a maior fonte de preocupações das pessoas afetadas provém de receios 

relativamente à justiça das indemnizações. Neste particular, o código de expropriações em vigor, 

não se encontra ajustado ao ‘espírito’ da avaliação ambiental e social. Ao definir o valor da 

indemnização em função do valor médio de mercado e não em função do valor de substituição do 

bem objeto de expropriação, cria, muitas vezes, situações de descontentamento e contestação. 

Ainda assim, entende o Município de Guimarães, que os propósitos enunciados nos objetivos e 

justificação do Projeto, serão satisfatoriamente acolhidos pela população, sendo ainda muito 

relevante a esperada valorização comercial das áreas envolventes à “Via de acesso ao Avepark”, 

esperada à muitos anos pela população local.  

Por fim, importa notar que no que respeita à localização de estaleiros e acessos de obra, embora 

tal não esteja ainda definido, importando notar que se procurará minimizar a afetação de áreas de 

maior valor, nomeadamente as áreas agrícolas. 

 

10.5.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes identificados resultarão do funcionamento da via rodoviária e 

interação da população com a mesma. As principais ações suscetíveis de se traduzir em impactes 

são a criação de uma nova área condicionada com o estabelecimento da servidão associada à 

nova infraestrutura rodoviária, a exploração da infraestrutura e a interferência indireta nos usos do 

solo na envolvente. 
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De um modo geral, a existência de uma fácil e rápida acessibilidade libertará a EN101 de alguma 

pressão e induzirá o aumento da capacidade de atração das áreas envolventes, quer ao nível de 

habitabilidade e capacidade de fixar população, quer ao nível de oportunidades de emprego. 

Assim, a intervenção resultará, por um lado, na melhoria das acessibilidades, o que conduzirá ao 

aumento da dinamização das atividades económicas não só do AvePark, mas também da área 

envolvente ao traçado (indústria, comércio e turismo), o que poderá contribuir para um acréscimo 

no investimento da região, provocando benefícios que se traduzem num impacte positivo, direto, 

permanente, certo, de moderada a elevada magnitude, influência regional e SIGNIFICATIVO a 

MUITO SIGNIFICATIVO.  

As soluções adotadas em Projeto de Execução para a geometria das interseções existentes e a 

implementação adequada de rotundas, restabelecimentos e obras de arte especiais, permitem 

minimizar os pontos de conflito e melhorar a fluidez da circulação, assim como aumentar a 

segurança rodoviária. Tal traduz-se, a nível socioterrorial, num impacte positivo, direto, certo, 

permanente, de moderada a elevada magnitude, influência local e SIGNIFICATIVO A MUITO 

SIGNIFICATIVO. 

O emprego direto criado pelo eixo viário em análise está relacionado com atividades de 

manutenção (sinalização, limpeza de bermas, taludes e vistorias às obras de drenagem). O 

número de trabalhadores necessários, para este efeito, não será significativo no contexto do 

emprego local, constituindo-se este impacte positivo, direto, certo, permanente, de reduzida 

magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO. 

No que respeita à ocupação do solo e dinâmicas territoriais, há a considerar outros impactes, 

indiretos, decorrentes da sua exploração, que se prendem com eventuais alterações ao uso atual 

do solo resultantes de pressões urbanísticas acrescidas. A existência desta nova infraestrutura 

rodoviária poderá traduzir-se na substituição dos usos dominantes por espaço construído. Admite-

se, assim, que o uso essencialmente agrícola que se verifica nas imediações da estrada poderá 

ser substituído marginalmente, nalguns locais, por território artificializado, sendo que este impacte 

é de ocorrência provável, mas não se considera que influa negativamente nos usos do solo pois 

será pontual e não irá substituir usos sensíveis. 

Após a construção da infraestrutura em estudo verificar-se-á um ajustamento das parcelas 

agrícolas atuais, suprimidas com a implantação do projeto, para além dos estabelecimentos 

comerciais e áreas residenciais já mencionadas. Ainda assim, e na envolvente direta, estarão 

criadas as condições para a manutenção da prática agrícola, desde que não constitua essa 

ocupação e manutenção do uso do solo associado, um “perigo” adicional para o correto 

funcionamento da via rodoviária, nomeadamente no estabelecimento de acessos diretos à plena 
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via. A situação referida constitui um impacte positivo, direto, certo, permanente, no geral de 

reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO. 

Conclui-se assim que as soluções encontradas pelo projeto de execução promovem e favorecem 

a conexão do território, oferecendo outras oportunidades de acesso/ligação da área central do 

concelho à sua "parte norte", melhorando, assim, a proximidade das freguesias aí localizadas à 

cidade e vice-versa. As soluções adotadas traduzem-se num impacte positivo, que permitirá a 

fluidez da circulação e a menorização da afetação das vias já existentes, sendo assim, direto, 

temporário/permanente, certo, de moderada a elevada magnitude, influência local e 

SIGNIFICATIVO A MUITO SIGNIFICATIVO. 

Adicionalmente e como forma de valorização do presente projeto, estima-se um alívio da carga de 

tráfego que circula nas vias atuais, que irão beneficiar da atração de tráfego pela nova Via, ao 

nível da qualidade ambiental, da segurança rodoviária e da fluidez de tráfego, fatores que 

seguramente serão valorizados quer no contexto local pelas populações, quer no contexto 

regional pelos utilizadores da nova acessibilidade. Desta forma e perante este enquadramento, 

considera-se que nova via e a rede de acessibilidades complementares, venham a proporcionar 

um reordenamento da estrutura territorial. Ainda que possa ser reconhecido a desordenada 

ocupação do território que atualmente se verifica e da carência de elementos estruturantes que 

possam contribuir para um melhor ordenamento, a via em apreço constituirá um contributo 

positivo. Certo que impedirá a continuidade do atual uso dos solos abrangidos pela influência do 

projeto, potenciará o estabelecimento de um eixo rodoviário que contribuirá para a unidade e 

coesão daquele território.  

Este posicionamento é inteiramente reconhecido, pelo envolvimento da até então Entidade 

Licenciadora Infraestruturas de Portugal S.A. (no período entre 2015 e 2020), no desenvolvimento 

e validação do traçado para a fase de Projeto de Execução, que constitui um claro sinal de 

compromisso com o relevante reconhecimento do interesse público do Projeto para o Município 
de Guimarães e para as vias rodoviárias envolventes sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal 

S.A..  

Concluímos assim que a viabilização do presente traçado em Projeto de Execução assenta na 

necessidade de minimizar os atuais constrangimentos na EN101, quer ao nível de tráfego, quer ao 

nível de segurança para os utentes, sendo ainda notória a inscrição do Projeto, no Plano de 

Recuperação e Resiliência de Portugal, aprovado pelo Conselho da União Europeia (Dossiê 

2021/0154 (NLE) - ECOFIN 636 / CADREFIN 331/ UEM 171 / FIN 512) em 6 de julho de 2021, 

destacando-se aspetos e componente essenciais relativos ao âmbito e objetivos do presente 

Projeto: 
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• Áreas de Acolhimento Empresarial — acessibilidades rodoviárias - objetivo melhorar a 

competitividade dos parques empresariais através de melhorias na conectividade da sua 

rede rodoviária, contribuindo para a reindustrialização de zonas rurais. Este investimento 

desdobra-se em investimentos para expandir e melhorar as infraestruturas rodoviárias. 

Complementa o investimento RE-CCT-C7-I1, que visa modernizar os parques 

empresariais. No total, serão construídos ou melhorados 42 quilómetros de estradas. Entre 

as ligações rodoviárias constantes, encontra-se: 

o Acesso ao AvePark — Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas 
(Guimarães). 

 

 

10.6. RECURSOS HÍDRICOS 

Apresenta-se seguidamente a avaliação dos impactes nos recursos hídricos superficiais, em 

termos quantitativos e qualitativos. O projeto integra a construção de duas pontes, para 

atravessamento do Rio Ave e do Rio de Agrela e de diversas infraestruturas de drenagem, como 

passagens hidráulicas de secção circular e aquedutos retangulares, o que resulta em intervenções 

muito próximas de linhas de água, nas quais poderão ser induzidos impactes ao nível da alteração 

de escoamento, pelo arraste de material sólio, ou de qualidade, pela alteração das características 

físicas e químicas da água. 

 

10.6.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção do Projeto as ações potencialmente geradoras de impactes nos 

cursos de água superficiais e subterrâneos são a instalação e operação do estaleiro e parque de 

máquinas e as movimentações de terras, decorrentes dos trabalhos de terraplenagem (incluindo 

desmatação) e escavação, que que poderão, caso não sejam adotadas as medidas corretas, 

proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente arrastamento 

de material particulado. Este impacte será mais significativo caso as operações de terraplanagem 

decorram em época de maior pluviosidade. 

Como impactes nos recursos hídricos superficiais nesta fase importa referir eventuais fenómenos 

de erosão hídrica que poderão ocorrer como consequência da destruição do coberto vegetal e 

movimentações de terra que vão deixar a descoberto porções de solo, alterando a modelação 

natural do terreno e introduzindo modificações na drenagem natural. 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 363 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

As ações associadas à construção, com particular destaque a escavação, poderão provocar 

alterações da escorrência superficial e recarga dos aquíferos (recursos hídricos subterrâneos) 

através do desvio das águas superficiais e da modelação do terreno.  

Este impacte obriga a que, durante a construção do projeto se adotem medidas adequadas, como 

forma de prevenir e evitar problemas de obstrução ao normal escoamento, bem como na 

alteração nos sistemas de escorrência e na organização das águas superficiais, o que tem 

repercussões a muitos níveis, como sejam os processos locais de erosão - e que, apesar de 

assumirem um carácter temporário e circunscrito, deverão ser acautelados. São também 

esperados impactes, decorrentes da compactação dos solos, que poderão introduzir alterações 

nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio 

infiltração/escoamento, uma vez que podem causar uma diminuição no processo de infiltração, 

provocando acréscimos nos escoamentos superficiais. 

Verificando-se que o presente projeto prevê escavações com alguma significância, considera-se 

assim a existência de impacte negativo, direto, certos, temporários, no geral de reduzida 
magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO. 

Acresce que no decorrer da fase de construção, para além das atividades construtivas que tornam 

os recursos hídricos vulneráveis à ocorrência de derrames acidentais, serão armazenados no 

estaleiro diversos produtos como combustíveis e lubrificantes para abastecer ou reparar as 

viaturas e máquinas afetas à obra, entre outros, pelo que são ainda possíveis impactes negativos 

na qualidade da água superficial e/ou subterrânea, nomeadamente, nas zonas de estaleiro e nas 

zonas de maior movimentação de veículos afetos à obra, onde existe a possibilidade de 

ocorrência de situações de contaminação, resultantes de situações pontuais de descarga 

acidental ou de deposição inadvertida de óleos lubrificantes, combustíveis e produtos 

betuminosos, no solo e nas linhas de água de caráter torrencial. Esta situação poderá originar 

impactes negativas nas águas superficiais, com maior extensão caso as descargas se registem 

em períodos mais pluviosos, dificultando o seu controlo, apesar de nesses períodos as condições 

favorecerem a diluição dos poluentes. 

Este impacte negativo pode assumir significado variável (dependendo do tipo e quantidades dos 

produtos derramados e das características da zona do acidente), considerando-se, no entanto, 

que a adoção atempada de medidas de minimização, e prevenção, contribuirão para evitar ou 

reduzir, largamente, a probabilidade de ocorrência deste tipo de situação. 

Globalmente considera-se que os impactes ambientais decorrentes da eventual ocorrência de 

derrames acidentais de substâncias poluentes são negativos, indireto, improváveis, temporários, 

no geral de reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO. 
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O principal impacte ambiental expectável deriva do atravessamento das diversas linhas de água 

existentes por passagem hidráulicas e por obras de arte (previstas a construção de duas pontes 

que atravessarão o rio Ave e o rio de Agrela), trabalhos de construção que envolvem 

movimentações no leito e nas margens das linhas de água, com mobilização de sedimentos do 

leito das linhas de água, bem como a destruição de vegetação. Estas ações podem provocar o 

aumento da carga de sólidos, ressuspender poluentes acumulados nos sedimentos e diminuir a 

estabilidade das margens. Estes impactes terão maior significado no atravessamento de linhas de 

água de maior dimensão (como o rio Ave e o rio Agrela), sendo necessário a adoção de medidas 

de minimização (como por exemplo escolhendo períodos de menor velocidade de escoamento 

para a realização das obras de atravessamento da linha de água). 

As linhas de água restabelecidas pelas PH´s e as que serão alvo da construção de obras de arte, 

serão as que poderão vir a ser mais afetadas, uma vez que será necessária uma intervenção 

direta nas mesmas. O impacte ambiental expectável decorrente das intervenções previstas nas 

linhas de água é negativo, direto, certo, temporário, no geral de moderada magnitude, influência 

local e SIGNIFICATIVO. 

Os impactes decorrentes da descarga das águas provenientes da drenagem longitudinal nas 

linhas de água, designadamente no que respeita ao acréscimo de caudal nos cursos de água 

onde se efetue a descarga, foram acautelados na elaboração do projeto de drenagem. A 

drenagem longitudinal foi idealizada de forma a permitir que o caudal escoado fosse encaminhado 

o mais rapidamente possível para as linhas de água adjacentes, mantendo o tempo de percurso o 

mais curto possível e o mais próximo do escoamento natural. A introdução da plataforma viária 

implica um aumento do coeficiente de escoamento, mas que não se reflete necessariamente num 

aumento significativo do caudal descarregado. De referir igualmente que foi mantido, dentro do 

possível, o normal escoamento das linhas de água, portanto o caudal descarregado previsto é 

praticamente o mesmo das condições atuais, não se prevendo que este acréscimo pontual 

propicie qualquer tipo de agravamento do risco de extravasão marginal. 

De forma a potenciar a infiltração, quer as valas de pé de talude quer os canais considerados no 

projeto serão, sempre que o caudal de descarga e a sua velocidade de escoamento o permitam, 

em enrocamento com geotêxtil. Esta solução, ao contrário das valas revestidas a betão, permite 

que o caudal escoado seja parcialmente infiltrado no solo, contribuindo para a recarga das águas 

subterrâneas e promovendo, mais uma vez, uma solução mais próxima do escoamento natural. 

Com efeito, o Projeto de Execução foi desenvolvido tendo por princípio o estabelecimento do 

traçado com a devida compatibilização com a rede hidrográfica local, considerando este o 

afastamento necessário, por forma a evitar a afetação do domínio hídrico e da correspondente 

faixa de servidão. Sempre que aplicável e justificável do ponto de vista técnico no âmbito do 
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Projeto de Drenagem, serão adotadas as PH que permitam o escoamento dos caudais de cheia 

centenária, evitando a inclusão de secções múltiplas. 

Assim e ainda que a via de acesso ao AvePark se encontre fora do perímetro de proteção 

alargado das captações do Rio Ave, foi contemplado no Projeto de Execução um sistema de 

retenção e tratamento de águas de escorrência da plataforma nas imediações do referido 

perímetro de proteção alargado, considerando: 

• Fundamentação das soluções adotadas; 

• Conceção e princípio de funcionamento; 

• Dimensionamento e respetivos critérios, e pormenores técnicos; 

• Descrição da manutenção e exploração necessárias. 

A implantação do sistema de retenção e tratamento de águas de escorrência da plataforma nas 

imediações do perímetro de proteção alargado tem como principal objetivo acautelar a 

manutenção e integridade ambiental da captação de água para abastecimento público a 

aproximadamente 1 200 metros do local de interseção do traçado com o Rio Ave, como 

anteriormente referido. 

Tendo tal em conta, considera-se que o impacte ambiental decorrente da descarga das águas 

provenientes da drenagem longitudinal nas linhas de água é negativo, direto, certo, 

temporário/permanente, no geral de reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO.  

 

10.6.2. Fase de Exploração 

10.6.2.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Na fase de exploração, o aumento das áreas impermeabilizadas determina a ausência de 

infiltração imediata no terreno, de uma parte da precipitação e consequentemente uma redução na 

recarga dos aquíferos. Assim, pela implantação do projeto em estudo, verificar-se-á um aumento 

no escoamento superficial e uma diminuição dos tempos de concentração. 

Desta forma, e perante as áreas impermeabilizadas na fase de exploração, considera-se o 

impacte ambiental expectável como negativo, indireto, certo, temporário, no geral de reduzida 
magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO.. 

Ainda na fase de exploração, pode ainda distinguir-se dois tipos de impactes ao nível da qualidade 

da água, derivados da implementação da infraestrutura rodoviária em estudo:  

• Poluição acidental; 
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• Poluição crónica. 

A poluição crónica está diretamente relacionada com o normal funcionamento da via rodoviária, 

emissões de poluentes, desgaste de pneus e pavimento, desprendimento de partículas dos 

travões, etc. A poluição acidental diz respeito a derrames de produtos/resíduos e no seguimento 

de acidentes que possam ocorrer na via. As consequências e os impactes ambientais a ocorrer 

resultantes de um acidente são variáveis e diferenciadas, dependendo da natureza e da 

quantidade da substância derramada, mas também do recurso suscetível de ser contaminado. 

A modelação efetuada e apresentada no ANEXO III.G - VOLUME II ANEXOS permitiu constatar que 

não é expectável que a exploração da infraestrutura rodoviária altere significativamente a 

qualidade da água superficial. Os resultados obtidos quando comparados com os valores 

máximos recomendados e admissíveis estabelecidos pela legislação em vigor permitem constatar 

que os mesmos não são excedidos, assegurando a conservação da qualidade dos recursos 

hídricos. Esta situação poderá ser alterada em situações de poluição acidental, sendo impossível 

prever tal. 

Destaca-se ainda a contemplação de sistemas de tratamento das águas de escorrência ST1 ao 

Km 5+630 e ST2 ao Km 4+720 (respeitante ao troço de drenagem do tabuleiro da ponte sobre o 

Rio Ave), como mais valias na proteção ambiental dos recursos hídricos superficiais, 

nomeadamente nas áreas sensíveis e mais próximas do perímetro de proteção da Captação 
subterrânea para abastecimento público (Santa Eufémia de Prazins). 

Assim, o impacte associado à existência da infraestrutura rodoviária é considerado negativo, 

direto, certo, permanente, no geral de reduzida magnitude, influência local e POUCO 

SIGNIFICATIVO. 

 

10.6.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Decorrente da exploração do Projeto, e com a respetiva impermeabilização do terreno em 

algumas áreas, conforme referido anteriormente, haverá um aumento do escoamento superficial, 

o que origina um impacte negativo direto em termos de recarga de aquíferos, uma vez que se 

diminui a área de infiltração. Considera-se, no entanto, que esta impermeabilização do terreno tem 

reduzida expressão relativamente à região onde o projeto se insere. Deste modo, considera-se o 

impacte como negativo, direto, certo, permanente, no geral de reduzida magnitude, influência 

local e POUCO SIGNIFICATIVO. 
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10.7. QUALIDADE DO AR 

10.7.1. Fase de Construção 

Durante esta fase, prevê-se que ocorram impactes negativos na qualidade do ar local, com origem 

nas seguintes atividades: 

• Terraplenagens, depósito temporário de terras; 

• Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra, no local de 

trabalho e nas vias de acesso; 

• Pavimentação. 

Nas operações de terraplanagem e deposição de terras, a emissão de partículas deve-se à 

exposição de superfícies de solo à ação do vento, as quais devido à mobilização do mesmo, à 

fraca coesão entre as partículas, à baixa humidade e à inexistência de uma cobertura vegetal, são 

suscetíveis de sofrer remoção por erosão eólica. A ocorrência destes fenómenos depende das 

características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição ao vento), das características 

erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringem-se aos períodos do ano em que ocorre 

uma menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais elevada, e consequentemente, o solo se 

encontra mais seco e menos coeso. 

Em síntese, durante esta fase ocorrerão impactes derivados da emissão de poeiras nas 

operações de construção, manifestando-se num impacte negativo, direto, certo, temporário, no 

geral de reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO.  

A circulação e a operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra, serão emitidos 

poluentes típicos do tráfego rodoviário como o CO, CO2, NOx, SO2, entre outros. No entanto, os 

poluentes mais problemáticos são sem dúvida as Partículas, as quais resultam essencialmente da 

circulação de veículos, bem como da movimentação de terras. 

Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos) são os 

de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, pelo que os 

impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da existência de poeiras em 

suspensão e efeitos desagradáveis nas populações envolventes. 

Os impactes mais significativos esperados são a emissão de partículas, uma vez que têm origem 

em fontes diversas, que quando suspensas no ar ficam suscetíveis de serem transportadas por 

fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem da 

atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do tamanho e da densidade das 

partículas. 
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Estes impactes são mais significativos na qualidade do ar, nas zonas sensíveis mais próximas dos 

trabalhos em obras/estaleiros, podendo no entanto ser minimizados pelo humedecimento por 

aspersão dos acessos às frentes de obra e estaleiros, após a movimentação terras ou quando os 

forem desenvolvidos durante a época mais seca. 

Outro fator responsável pela alteração da qualidade do ar local é a emissão de gases combustão, 

pelos veículos associados à obra, com especial relevância os veículos pesados e pelo 

funcionamento dos diversos equipamentos de combustão interna associados à obra, 

nomeadamente: 

• Monóxido de carbono (CO); 

• Dióxido de Carbono (CO2), 

• Óxidos de azoto (NOx), principalmente o NO2; 

• Óxidos de enxofre (SOx), com especial incidência para o SO2; 

• Partículas em suspensão (PM10 e PM2.5). 

Ainda que se verifique a presença de recetores sensíveis nas áreas de obra, os impactes 

relacionados com a circulação de veículos e máquinas em terrenos não pavimentados, 

consideram-se como negativos, indiretos, certos, temporários, reduzida magnitude, influência 

local e POUCO SIGNIFICATIVOS (na proximidade de recetores sensíveis considera-se o impacte 

como SIGNIFICATIVO).  

Caso seja necessário proceder à pavimentação dos acessos e estacionamento, de apoios à obra, 

a aplicação do betão betuminoso envolve não só a emissão de partículas, mas também a emissão 

de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e de outros poluentes pelo aquecimento do betuminoso 

até ao estado líquido. Alguns COV tais como o benzeno, são considerados tóxicos, podendo 

provocar problemas respiratórios e pulmonares, mesmo em concentrações baixas e exposições 

curtas, tais como tosses, crises de asma, irritações oculares e cefaleias, além de que afeta 

significativamente algumas culturas. 

Assim, derivado da aplicação de betão betuminoso na fase de construção, espera-se impactes 

negativos, indiretos, temporários, reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS 

(na ausência de recetores sensíveis) e SIGNIFICATIVOS (na proximidade de recetores sensíveis). 

 

10.7.2. Fase de Exploração 

Na fase de exploração os principais impactes são originados pelas emissões gasosas e de 

partículas dos veículos ligeiros e pesados que circularam na via. O significado do impacte 
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proveniente das emissões dos motores de combustão depende de vários fatores, como por 

exemplo: 

• Quantidade de veículos a circular e velocidade; 

• Tipo de motor (gasolina/gasóleo); 

• Tipo de veículo (ligeiros/mercadorias/pesado); 

• Idade do parque automóvel; 

• Tipo de via (urbana, regional, zona de aceleração ou desaceleração, etc.). 

Os poluentes mais significativos emitidos pelos veículos automóveis são os mesmos da fase de 

construção (Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Partículas, Óxidos de Azoto 

(NOx), Dióxido de Enxofre (SO2). Destaca-se ainda a libertação óleos, de asbestos e metais 

pesados devido ao desgaste de travões e pneus. Ainda que somente na fase subsequente dos 

estudos ambientais, possamos aferir com rigor os impactes decorrentes da fase de exploração 

após a modelação a efetuar, refira-se no entanto tendo em conta as diversas simulações 

efetuadas em estudos idênticos ao agora em estudo, e considerando-se que a região em estudo 

Entre Douro e Minho apresenta um índice da qualidade do ar para os anos mais recentes, de 

“bom” e “muito bom”, não é expectável que o funcionamento da via vá alterar significativamente 

esta classificação. Assim, considera-se o impacte como negativo, direto, certo, permanente, no 

geral de reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO. 

 

 

10.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

O presente Estudo de levantamento bibliográfico realizado no âmbito do projeto da “Via de Acesso 

AvePark” teve como objetivo a identificação de vestígios arqueológicos e património etnográfico e 

arquitetónico, que pudessem vir a ser afetados pela execução da obra. A investigação realizada 

permitiu compreender a dinâmica ocupacional da região e obter o máximo de informações 

respeitantes aos vestígios pela ocupação humana existentes na zona. Através da pesquisa ainda 

realizada, foi possível compreender as principais características histórico-culturais da área de 

implantação do projeto e da sua envolvente. 

Comprova-se assim, que a área em estudo pertence a um Concelho que teve uma ocupação 

permanente e de grande importância no contexto histórico do litoral norte de Portugal.  
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A área em estudo tem uma condicionante de nível 2: “Impacte Compatível - Por princípio, não 

resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido 

acompanhamento arqueológico de obras”. 

As Ocorrências Patrimoniais OP1, OP2, OP3, OP4, OP6 têm uma condicionante de nível 2: 

“Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do 

projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras”. 

A Ocorrência Patrimonial OP5, tem uma condicionante de nível 3: “Impacte Moderado - Embora 

não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo de diagnóstico prévio do sítio 

arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a sua aprofundada 

caracterização, através da realização de sondagens de diagnóstico”. 

 

Quadro 76 – Síntese de avaliação de impacte das Ocorrências Patrimoniais identificadas 

N.º Categoria Magnitude 
Área 

sujeita a 
impacte 

Probabilidade 
Fase de 

ocorrência 
Carácter 

Tipo de 
Impacte 

Condicionantes 
Medidas 

de 
Mitigação 

OP 1  

S. 
Martinho 

Arqueológica 

Indeterminado 

Área de 

Influência 

Indireta 

do 

Projeto 

(AIIP) 

Pouco 

provável 

Construção 

Indireto 

Permanente 

2 J 

OP 2 

Ponte 
Nova 

OP3 

Bouça 
Nova 

OP4 

Segade 
2 J 

OP5 

Quinta 
Vago 

Mestre Elevado 

Área de 

Influência 

Direta do 

Projeto 

(AIIP) 

Certo Direto 

3 B 

OP 6 

Edifício 1 
Arquitetónica 2 K 

 

 

mailto:geral@ppsec.pt


 
   

Página 371 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paulo Pereira - Serviços de Engenharia Civil, Lda      Capital Social € 150 000,00   N.º de Identificação 502 422 351     Inscrita na Conservatória do Reg. Comer. de Gondomar com o n.º 502422351 

Rua Rosália de Castro, 93  S. Cosme      4420-297 GONDOMAR                                    E-mail: geral@ppsec.pt                                                        Telf. 224643411    224645467        Fax. 224641874 

10.9. PAISAGEM 

Quando a paisagem sofre algum tipo de intervenção, nomeadamente a construção de uma nova 

estrada, ocorre um impacte, quase sempre negativo. A magnitude desse impacte será tanto maior 

quanto mais extensa for a área de intervenção, as alterações operadas e se a fragilidade e 

sensibilidade visuais dessa paisagem forem elevadas. 

Os impactes negativos mais penalizadores correspondem às ações que levam a alterações 

evidentes na morfologia da paisagem, como a criação de novas superfícies em aterro ou em 

escavação, a eliminação de vegetação e interferências com o uso atual do solo, segundo o eixo 

de construção da nova estrada.  

A criação de extensas superfícies em taludes de escavação ou aterro constituem uma intrusão 

visual na paisagem que tenderão a desvalorizá-la, uma vez que se quebra o recorte natural do 

relevo e se introduzem planos artificiais contínuos, que suportam e ladeiam a nova estrada.  

Para além destes aspetos, importa ainda destacar os impactes resultantes do efeito de barreira 

visual, em consequência da construção de extensos aterros de maior altura em locais de grande 

acessibilidade visual (junto a habitações, áreas urbanas ou eixos de circulação de pessoas e 

veículos). 

A capacidade de absorção visual da paisagem para a nova estrada, ou seja a forma como é capaz 

de admitir novas intrusões sem degradar a sua qualidade visual, terá diferentes magnitudes, 

consoante a tipologia do uso do território. Por outro lado, as soluções de implantação do traçado 

podem acentuar ou atenuar os efeitos que se anteveem mais gravosos para a paisagem. 

A acessibilidade visual para a nova estrada é outro atributo que importa considerar quando se 

analisam os impactes sobre a paisagem. De facto, quando as grandes alterações morfológicas 

(grandes escavações e grandes aterros) ocorrem em áreas de reduzida acessibilidade visual, isto 

é, onde são escassos os potenciais observadores da paisagem, o impacte terá menor dimensão 

do que nos locais onde efetivamente existirão pontos de observação para a nova infraestrutura. 

Serão originados impactes positivos para a paisagem quando, com os trabalhos de integração 

paisagística associados à construção da nova estrada, sejam recuperadas áreas degradadas, ou 

que constituam intrusão visual no presente. Os utentes do novo eixo rodoviário beneficiarão 

também da qualidade visual da paisagem destas regiões no corredor agora em estudo, o que 

representará um impacte positivo que esta nova via poderá potenciar. 

Os impactes originados sobre a paisagem com a construção de uma nova estrada estarão sempre 

relacionados com o efeito visual provocado, quer pelas ações construtivas, apesar de temporárias, 
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quer pelo resultado de um novo elemento que passará a fazer parte da paisagem, com a sua 

entrada em funcionamento. 

Consideram-se assim dois grupos de impactes associados à construção de uma nova estrada, no 

que se refere ao descritor paisagem. Por um lado, os impactes na fase de construção, quando 

ocorre a desmatação, a desorganização do território e o surgimento de uma sequência de 

intrusões visuais e efeitos perniciosos para a qualidade visual da paisagem, decorrentes do 

processo evolutivo das diferentes etapas da obra. Por outro, os impactes que se identificarão na 

fase de exploração, que poderão ser negativos ou positivos para a paisagem. São negativos os 

que vão permanecer após a conclusão da obra, porque contribuem para a degradação da 

qualidade e sensibilidade visual da paisagem, apesar de poderem ser minimizáveis, com a 

aplicação de um conjunto de medidas adequadas. Podem identificar-se impactes positivos se se 

considerar o desfrutar da paisagem circundante pelos utentes da nova estrada e a eventual 

inserção harmoniosa na paisagem de obras de arte rodoviárias como pontes ou viadutos. 

 

10.9.1. Fase de Construção 

De um modo geral, à fase de construção encontra-se associado um conjunto de impactes 

negativos, diretos, muitos deles de carácter temporário, em que os efeitos para a paisagem, a sua 

magnitude e significância dependem do grau de desorganização do território.  

É nesta fase que serão também implementadas as ações de minimização, nomeadamente o 

projeto de recuperação e integração paisagística de taludes, nós, rotundas, estaleiros e restantes 

áreas adjacentes, que irá contribuir para amenizar os efeitos negativos das terraplanagens e da 

criação de um eixo artificial na paisagem. 

No início das intervenções no corredor da obra, será necessário remover toda a vegetação 

existente, para permitir o estabelecimento da plataforma às cotas de projeto. Esta ação terá como 

consequência o abate ou transplante de todas as árvores e arbustos localizados na faixa de 

trabalho e a destruição de toda a vegetação que reveste o solo, iniciando assim uma fase de 

desmatação e degradação da paisagem.  

Atendendo à importância da vegetação na valorização deste recurso ambiental, o impacte será 

como negativo, direto, certo, temporário, no geral de moderada magnitude, influência local e 

SIGNIFICATIVO. Nos casos em que a paisagem tem maior capacidade de absorção visual, como as 

áreas florestais, este impacte terá reduzida magnitude e POUCO SIGNIFICATIVO. 

Os principais impactes que se identificam nesta fase são: 
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• Degradação visual devido às operações de desmatação e destruição da vegetação natural 

e cultivada e com a criação de constantes superfícies de escavação e aterro na paisagem, 

ao longo de todo o traçado; 

• Eventual diminuição de visibilidade nos locais onde se efetuam os trabalhos de 

terraplanagem, provocada pelo aumento do nível de poeiras no ar e consequente 

deposição na envolvente. Este facto tenderá a agravar-se nos meses de menor 

precipitação, correspondente ao período de primavera/verão; 

• Introdução de elementos "estranhos", apesar de temporariamente, no ambiente tradicional 

local – maquinaria pesada, gruas, materiais de construção, estaleiros, elementos pré-

fabricados, estruturas de cofragem para obras de arte, vedações, escombreiras, áreas de 

empréstimo para deposição de inertes, etc.; 

• Alterações temporárias na utilização e função dos espaços e modificações nas estruturas 

visuais existentes; 

• Aparecimento de zonas de descontinuidade, originadas pelas operações de desmatação, 

aterro e escavação, produzindo a interrupção das relações de coerência paisagística 

estabelecidas entre os diversos elementos e espaços; 

• Alterações na morfologia do terreno, devido à construção de aterros e escavações, com 

consequente modificação das formas naturais do relevo dos locais atravessados, 

induzindo uma descontinuidade na paisagem e alterações da profundidade visual; 

• Criação de planos de talude em escavação com inclinações muito severas, do tipo 1/1, o 

que dificulta a sua necessária integração paisagística com recurso a hidrossementeiras. 

Nas situações em que o corredor onde decorrerá a obra passar mais próximo de áreas 

habitacionais, estradas, caminhos ou instalações industriais ou comerciais, mantendo em contacto 

com a fase construtiva todos os utentes habituais dessas áreas e todos os residentes que vivem 

hoje na vizinhança da faixa de território a intervencionar, estes impactes negativos serão mais 

evidentes e por isso terão maior magnitude e serão significativos. 

É importante considerar que, nesta fase, as medidas de integração paisagística ainda não estão 

concretizadas, ou encontram-se ainda numa fase inicial, pelo que não poderão ser totalmente 

eficazes. Contudo, o projeto deverá prever a recuperação de todas as superfícies 

intervencionadas, propondo medidas adequadas de revestimento vegetal, significando por isso 

que estes impactes serão temporários. 

A decapagem da terra arável dos solos, estará prevista no projeto, como forma de proteger este 

valioso recurso e voltar a utilizá-lo, por exemplo no revestimento de taludes para desenvolvimento 
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da vegetação. Esta ação, a decorrer na fase de construção, implicará a necessidade de 

armazenamento das terras em montes ou pargas, que constituirão intrusões visuais negativas 

para a paisagem. Estes impactes classificam-se como como negativos, diretos, certos, 

temporários, no geral de reduzida magnitude, influência local e POUCO SIGNIFICATIVO.. 

A necessidade de rasgar o relevo da região em estudo para implantar a nova via de acesso ao 

AvePark, impôs a necessidade de realizar uma sucessão de aterros e escavações. 

Particularmente as escavações, por representarem superfícies com alturas de relativa dimensão, 

em que fica a descoberto o corte dos solos e da rocha desprovidos de vegetação, o impacte 

negativo e poderá ser significativo. Pode assumir-se que este impacte será direto e temporário, 

considerando que se desenvolverão as ações previstas no projeto de integração paisagística, que 

tenderão a naturalizar tais superfícies. No entanto, a dimensão dos cortes do terreno em 

escavação, dificultará a concretização daqueles objetivos, sobretudo pela presença de rocha e 

pela inclinação severa dos taludes, como o troço entre o km 2+950 a 3+850, com uma altura 

máxima de escavação na ordem dos 20 metros. Será por isso um impacte negativo que poderá 

prevalecer para além da fase de construção, o que faz aumentar a sua significância. 

As grandes movimentações de terras, originando aterros ou escavações com grandes alturas, são 

talvez as principais causas de interferência negativa evidentes para a paisagem, na construção de 

uma infraestrutura rodoviária.  

 

Quadro 77 – Principais movimentações de terras do traçado (aterros e escavações) 

Pontos 
quilométricos 

Extensão 
total (m) Aterro/Escavação Altura 

máxima (m) 
0+000 a 0+200 200  Aterro 5  

0+200 a 0+625 425  Escavação 9  
0+625 a 2+175 1550  Aterro 9  
2+225 a 2+575 350  Aterro 14  
2+600 a 2+650 50  Aterro 6  

2+650 a 2+875 225  Escavação 10  
2+950 a 3+850 900  Escavação 20  
3+880 a 4+700 820  Aterro 6  
5+250 a 5+600 350  Escavação 12  
5+950 a 6+150 200  Escavação 4  
6+150 a 6+200 50  Aterro 7  
6+250 a 6+700 450  Aterro 7  
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A construção de uma nova ponte sobre o rio Ave e outra sobre o vale de uma ribeira a transpor 

poderá trazer impactes positivos considerando a forma arquitetónica e os encontros em ambas as 

margens harmoniosamente concebidas. 

Os impactes que ocorrerão previsivelmente na fase de construção serão negativos, diretos, 

certos, temporários, de reduzida a moderada magnitude (em função da dimensão dos 

aterros/escavações), influência local e POUCO SIGNIFICATIVOS a SIGNIFICATIVOS, sendo na sua 

maioria minimizáveis. 

 

10.9.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, podem considerar-se impactes negativos e impactes positivos para a 

paisagem. São negativos os que vão permanecer após a conclusão da obra, e que contribuirão 

para a degradação da qualidade e sensibilidade visual da paisagem, apesar de poderem ser 

minimizáveis, com a aplicação de um conjunto de medidas adequadas.  

Os impactes na paisagem que serão visíveis após a conclusão da obra, relacionam-se com a 

criação dos planos de talude, quer em escavação quer em aterro, bem como a implantação de 

rotundas e novos restabelecimentos, junto às atuais estradas e aglomerados urbanos e também 

nas áreas com maior acessibilidade visual. Modificarão as formas naturais do terreno, pela criação 

de um eixo contínuo que se sobrepõe na estrutura da paisagem, transpondo montes e vales, e por 

isso induzirá impactes negativos significativos. 

A avaliação de impactes sobre a paisagem considera os atributos da paisagem e a acessibilidade 

visual da região para os eixos rodoviários em estudo. Com efeito, os impactes terão maior 

magnitude e significância se aumentar o número de potenciais observadores para a nova intrusão 

visual a construir.  

Para a avaliação qualitativa desses impactes negativos sobre a paisagem, são ponderados quatro 

aspetos principais, dos quais depende a importância e o peso dado a cada caso:  

• A dimensão dos aterros e escavações (altura máxima);  

• A extensão em que ocorrem (magnitude);  

• A sensibilidade visual da paisagem nesses locais,  

• A acessibilidade visual de pontos notáveis de observação para as zonas onde se 

identificam impactes na paisagem. 
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Quadro 78 – Efeito de barreira visual provocado por aterros extensos e altos 

Pontos 
quilométricos 

Extensão 
total (m) Aterro Máxima 

0+625 a 2+175 1550 metros 9 metros 
2+225 a 2+575 350 metros 14 metros 
3+880 a 4+700 820 metros 6 metros 

 

Um outro impacte associado ao conjunto de modelações do terreno, necessárias para a 

implantação da nova via, relaciona-se com a implantação de trechos contínuos em aterro.  

 

Figura 407 – Implantação do traçado com potencial impacte de efeito de 

barreira visual (vista a partir da EM 583) 

 

A construção de grandes extensões, superior a 200 metros, sempre em aterro, de altura superior 

a 3 metros (em 3 trechos identificados no quadro anterior), constituirá um efeito de barreira visual 

para a paisagem que se pode vislumbrar no presente. Esta solução de modelação do terreno, 

causará por isso um impacte negativo na paisagem, direto e permanente, de moderada magnitude 

(representará cerca de 39% do traçado da nova estrada em aterro), condicionando a amplitude do 

horizonte observado antes da obra, podendo ser POUCO SIGNIFICATIVO a SIGNIFICATIVO, de acordo 

com a acessibilidade visual em cada situação identificada. 

Realça-se o trecho entre o km 3+880 e 4+700 que, ocupando terrenos agrícolas do vale do rio 

Ave, margem esquerda, numa zona com elevada acessibilidade visual, quer pela presença de 

ocupação urbana quer pela presença da EM 583 que acompanha o vale, constituirá um impacte 

de efeito de barreira visual na paisagem, negativo e SIGNIFICATIVO. 
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Globalmente, os impactes nomeados serão negativos, diretos, certos, permanentes, de reduzida 
a moderada magnitude (em função da dimensão dos aterros/escavações), influência local e 

POUCO SIGNIFICATIVOS a SIGNIFICATIVOS, sendo ainda assim na sua maioria minimizáveis. 

Serão originados IMPACTES POSITIVOS para a paisagem quando, com os trabalhos de integração 

paisagística associados à construção da nova estrada, sejam recuperadas áreas degradadas, ou 

que constituam intrusão visual no presente. Os utentes do novo eixo rodoviário beneficiarão 

também da qualidade visual da paisagem desta região, enquanto nela circularem, o que 

constituirá um impacte positivo. 

As obras de arte a construir na travessia do rio Ave e de outra ribeira poderão vir a integrar-se 

harmoniosamente na paisagem, considerando a implantação dos respetivos encontros, extensão, 

altura máxima e número de pilares.  

Estas estruturas contribuem para reduzir o impacte negativo para a paisagem que resulta da 

criação de extensos e altos aterros para a transposição de vales. Por isso, de acordo com as suas 

características e a forma como se integrarão com a envolvente, poderão dar origem a impactes 

mais ou menos positivos para a paisagem. 

Importa realçar também alguns impactes positivos que este traçado poderá trazer para a 

paisagem, nomeadamente porque proporcionará oportunidade para a recuperação paisagística de 

algumas áreas atualmente mais degradadas, nomeadamente pedreiras e locais de deposição de 

lixos e entulhos.  

Um outro impacte positivo que se identifica, com a entrada em funcionamento da nova via de 

acesso ao AvePark será o aproveitamento da paisagem minhota pelos utentes desta nova 

estrada, tirando partido da acessibilidade visual magnifica que é possível desfrutar, 

particularmente no enquadramento da aproximação aos vales do Ave e outras ribeiras. 

Assim, globalmente, os impactes nomeados serão poisitos, diretos, certos, permanentes, de 

moderada magnitude, influência local e SIGNIFICATIVOS. 

 

 

10.10. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Em termos de alterações climáticas, importa mencionar que a instalação em projeto implica a 

emissão de gases com efeito de estufa, por parte do tráfego rodoviário. Contudo, na região, é 

expectável o ajustamento da rede rodoviária estrutural na envolvente do Projeto, com a 

transferência de tráfego de áreas urbanas (Taipas) para a “Via de acesso ao AvePark” 
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Assim, espera-se, ainda assim que ocorra uma diminuição das emissões de gases com efeito de 

estufa, não só ao nível local pela redução da velocidade e melhoria das condições de circulação, 

bem como pela expetável e tendenciosa alteração do parque automóvel. 

Relativamente às principais alterações climáticas projetadas para o município de Guimarães, 

indicam que os principais impactos climáticos negativos diretamente projetados poderão vir a 

consubstanciar-se em: 

• Diminuição da precipitação média anual; 

• Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas; 

• Diminuição do número de dias de geada; 

• Aumento dos fenómenos extremos de precipitação; 

• Aumento do risco de incêndio, incêndios e das suas consequências; 

• Alterações na biodiversidade e no património ambiental e natural do município; 

• Alterações nas restrições ao abastecimento e consumo da água; 

• Alterações no escoamento superficial e na recarga dos aquíferos e, consequentemente, 

nas disponibilidades de água; 

• Diminuição da qualidade dos recursos hídricos; 

• Intensificação dos danos para a saúde; 

• Intensificação das alterações nos estilos de vida; 

• Aumento dos danos em equipamentos, infraestruturas e vias de comunicação; 

• Agravamento de danos variados em setores como o turismo, a agricultura, a pescas e a 

floresta. 

Dadas as características do projeto em estudo, estima-se que poderão ser verificados danos nas 

infraestruturas e vias de comunicação fruto das alterações climáticas estimadas, pelo que será 

necessário o estabelecimento de medidas de resiliência e adaptação, tais como: 

• Medidas específicas para a gestão do risco de cheias; 

• Criar, promover e implementar estratégias inovadoras de sustentabilidade em meio 

urbano. 

Pelo exposto, podemos concluir ainda assim que não é espectável a ocorrência de impactes sobre 

as alterações climáticas na região, decorrentes do projeto em apreço. 
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11. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos resultam da existência prévia de outros projetos, na envolvente, que 

originem um agravamento na significância dos impactes verificados com a exploração da “Via de 

Acesso ao AvePark” em estudo. 

Dada a natureza do projeto rodoviário, e os pressupostos enunciados relativos aos antecedentes 

e justificação do Projeto, bem como a definição da diretriz possível em termos de traçado 

decorrente do estudo de alternativas, e na ausência de conhecimento de outros projetos na 

envolvente que possam potenciar a manifestação de impactes cumulativos, não se perspetiva a 

ocorrência de impactes cumulativos. 
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12. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Importa referir que o desenvolvimento do Projeto Rodoviário e do presente documento 

constituíram um processo interativo entre o Município de Guimarães, como Proponente do 

Projeto e Entidade Licenciadora, Paulo Pereira – Serviços de Engenharia Civil, Lda, como 

Projetista Rodoviário e a TRIFÓLIO – ESTUDOS E PROJETOS PAISAGÍSTICOS LDA. 

Desta forma, foi possível identificar numa fase muito inicial do Projeto, algumas condicionantes 

ambientais, permitindo assim, uma compatibilização do Projeto com as condicionantes ambientais 

existentes. 

Apresentam-se seguidamente a síntese das principais medidas de minimização para a fase de 

construção/desativação e exploração do Projeto, em linha com as recomendações do Parecer da 

APA (ofício com a Ref.ª SO68054-201911-DAIA.DAPP.00218.2019 de 27 de novembro de 2019) 

 

 

 

 

12.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL  

12.1.1. Estudos Subsequentes 

• Execução do Estudo de Impacte Ambiental, integrando: 

o Desenvolvimento do Projeto de Integração Paisagística: 

 Proceder-se à reposição da vegetação autóctone pelo revestimento vegetal 

de todas as áreas afetadas, por plantação ou sementeira, especialmente as 

superfícies de taludes de aterro e escavação, sem prejuízo de introdução de 

outras espécies tradicionais e de elevado valor ecológico e paisagístico, 

especialmente em rotundas e em áreas próximas de núcleos de ocupação 

urbana. 

 As propostas de tratamento e intervenção paisagística darão resposta às 

necessidades de enquadramento e integração, através de medidas de 

plantação e sementeira de vegetação adequada. 

 Com o revestimento vegetal na envolvente da estrada e nas rotundas, visa-

se atingir objetivos estéticos, funcionais, económicos e ambientais, como 

por exemplo a localização da vegetação de modo a proporcionar uma boa 
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leitura do traçado, a não diminuir visibilidade ao utente da estrada e a 

proporcionar alguns enquadramentos visuais com interesse, utilizando 

vegetação adaptada às características locais e com baixo custo de 

manutenção. 

 A seleção de espécies para o presente projeto terá em conta as que se 

revelem bem-adaptadas à região onde se insere o presente traçado em 

estudo, considerando a travessia de áreas de ocupação urbana. Poderão 

ser introduzidas por plantação algumas espécies típicas da flora da região, 

que assegurarão uma boa adaptação ao local. 

 Nas zonas de intervenção, com a constituição de taludes de escavação / 

aterro deverão ser alvo de sementeiras ou mesmo de plantação de arbustos 

ou árvores, como medida de proteção dos solos contra a erosão e de 

valorização e integração paisagística do novo traçado. 

 Nas situações da reformulação de interseções com a rede viária local, 

nomeadamente com a inclusão de rotundas, ilhéus direcionais, haverá 

certamente oportunidade para introduzir plantação arbórea ou arbustiva. As 

rotundas poderão acolher composições desta natureza, também em função 

da sua dimensão, complementadas com o revestimento com casca de 

pinheiro e com inertes, para valorizar o aspeto visual das mesmas e reduzir 

os custos com a sua manutenção. 

o Desenvolvimento do Projeto de Proteção Sonora, por forma a confirmar a 

necessidade da adoção de medidas de minimização para o Ambiente Sonoro. 

 

12.1.2. Antes da Fase de Construção e fase de preparação prévia da Obra 

• Divulgar o programa de execução das obras nas Freguesias de Barco, Prazins (Santa 

Eufémia), União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite e Ponte e na Câmara 

Municipal de Guimarães. 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, designadamente a afetação das acessibilidades. 

• Ainda no âmbito da divulgação do projeto, apresentar as alterações à rede local de 

acessibilidades, incluindo a supressão de caminhos municipais e alternativas na 

acessibilidade, por forma a garantir o prévio conhecimento de todos os intervenientes, 

relativamente às alterações na circulação e acessibilidade locais. 
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• O Município de Guimarães implementará um mecanismo de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, com atendimento 

presencial, telefónico e através da internet. Deve ser mantido um registo rigoroso dos 

contactos e reclamações efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do 

contacto ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta dada pelo promotor e/ou 

entidade executante. 

• Definir Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, integrando o Plano de Gestão 

Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das 

obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 

fase da execução das obras, e respetiva calendarização. O PGA deve ser elaborado por 

técnicos especialistas em Acompanhamento Ambiental, e integrado no processo de 

concurso da empreitada por parte do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais 

constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as 

medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. 

• Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 

considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 

identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 

definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

• Localização do estaleiro em local apropriado, de modo a não colidir com as linhas de 

drenagem natural do terreno e deverá ter uma utilização e manutenção adequada, de 

modo a evitar derramamentos acidentais. Os estaleiros e parques de materiais devem ser 

vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes 

do seu normal funcionamento. 

• A localização do estaleiro não poderá ser realizada em: Áreas do domínio hídrico; Áreas 

inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); Outras áreas com estatuto de proteção, 

nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser 

afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 

azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de 

vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou 

turísticas; Zonas de proteção do património. Deve-se ainda evitar a afetação dos seguintes 

biótopos: Carvalhal, Bosque misto e vegetação ripícola, devendo-se privilegiar as áreas 

mais degradadas e sem vegetação para o efeito. 
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• Licenciamento municipal relativamente às obras de construção civil. 

• Obter título de utilização dos recursos hídricos relativamente a intervenções em Domínio 

Hídrico, junto da entidade licenciadora (APA/ARH Norte), áreas REN (Pedido de emissão 

de declaração sobre a ocupação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional 

(REN)) e áreas RAN (processo de pedido de utilização não agrícola de solos da RAN). 

• Nas áreas onde se verifiquem interferências com infraestruturas deverão adotar-se 

medidas adequadas de minimização, nomeadamente através do contacto das entidades 

proprietárias e/ou concessionárias para que, atempadamente, prevejam e projetam o seu 

desvio ou outras intervenções necessárias.  

 

12.1.3.  Fase de execução da obra 

• Implementar o Plano de Gestão Ambiental e o Plano de Gestão de Resíduos. 

• Realizar 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, designadamente 

normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a 

sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 

resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. 

• As ações pontuais de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas 

às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

• A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos 

e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

• A terra vegetal resultante dos processos de decapagem deverá ser armazenada para 

posterior utilização, nomeadamente na integração paisagísticas das rotundas, exceto 

aquela proveniente de zonas com presença de acácias e outras árvores com carácter 

invasora (se verificado), dada a provável presença de sementes destas espécies.  

• Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 
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• Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 

de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo 

a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

• A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 

dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

• Utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a 

minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).13) 

• Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

• Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das 

águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais 

serem encaminhados para destino final adequado. 

• Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade. 

• Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 

pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 

atividade das populações. 

• Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local. 

• Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

• Sempre que existir travessia de zonas habitadas, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

 
13) Prevê nesta fase a necessidade levar a depósito 63 877,58 m3. 
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• Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível. 

• Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

• Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve 

exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 

22º do DL 9/2007. 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e 

de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

• As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 

8h00 às 20h00, em conformidade com a legislação em vigor. 

• Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

• A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública 

deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de 

terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

• Proibidas queimas a céu aberto. 

• Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

reciclagem. 

• Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

• Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

• Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 
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alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 

encaminhados para tratamento. 

• A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 

ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de 

drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou 

outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 

do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 

ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

• Proceder à limpeza regular da via pública sempre que foram vertidos materiais de 

construção ou materiais residuais da obra. 

• Implementação do projeto de integração paisagística, com especial incidência nas 

rotundas previstas e no revestimento vegetal de taludes, ilhéus e separadores em que se 

preveja a introdução de vegetação, considerando o conjunto de soluções desenvolvidas 

pelo projeto rodoviário para a melhoria das condições de segurança. 

• Deverão ser também consideradas outras espécies que se revelem bem-adaptadas a esta 

região, tendo em conta as suas características peri-urbanas e com usos industriais, onde é 

possível a introdução de espécies com um bom efeito ornamental e que asseguram os 

objetivos atrás expostos.  

 

12.1.4.  Fase de Exploração 

• Inspeção e implementação de ações de limpeza regular dos sistemas de drenagem pluvial 

(passagens hidráulicas) no mínimo duas vezes por ano em setembro e abril; 

• Determina-se a adoção integral de todas as normas de segurança impostas pela lei. 

• Manutenção adequada de todos os equipamentos, em especial os de segurança. 

• Aplicação das medidas de controlo da erosão dos taludes, executando as ações de 

manutenção da vegetação. 

• A aplicação dos produtos de controlo de infestantes herbáceas deve ser reduzida, ou no 

caso da sua impossibilidade, restringida a substâncias de efeitos reduzidos na fauna e 

flora natural. 
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12.1.5.  Desativação dos estaleiros e das áreas afetas à obra 

• Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza e recuperação dos locais de 

estaleiro. 

• Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

• Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes que sejam afetadas no decurso 

da obra. 

• Proceder ao revolvimento dos solos e áreas utilizadas durante a obra, por forma a 

promover a descompactação e arejamento destes. 

• Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados 

ou destruídos. 

• Definir e implementar Plano de Desativação de infraestruturas. 

• Implementar o Plano de Gestão Ambiental e o Plano de Gestão de Resíduos. 

 

Seguidamente e por temática ambiental, apresenta-se medidas de minimização específicas 

aplicáveis. 

 

 

12.2. BIODIVERSIDADE 

12.2.1. Fase de Construção 

12.2.1.1. Flora e vegetação 

• A instalação dos locais de estaleiro e de outras estruturas de caracter temporário devem 

ser efetuadas em locais específicos para o efeito, em zonas de biótopos de muito baixo 

valor ecológico. Para instalação destas estruturas deve assim evitar-se a afetação dos 

seguintes biótopos: Carvalhal, Bosque misto e vegetação ripícola. 
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• Deverá evitar-se a afetação de exemplares de espécies autóctones, como carvalhos 

(Quercus robur), sobreiros (Quercus suber), amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus 

angustifolia), salgueiros (Salix sp.); 

• A circulação de pessoas e máquinas fora dos caminhos de acesso temporários deverá ser 

proibida; 

• Caso não seja possível a afetação do biótopo Carvalhal, única área de maior relevância 

ecológica (segundo nível), a sua afetação deve ser minimizada ao máximo, limitando o 

corte de vegetação ao imprescindível para a execução do projeto; 

• O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhado, deverá ser 

prontamente retirado do local, de modo a não constituir um foco/meio de propagação de 

fogo. Durante os meses de Verão deverá ser impedido o fogueamento, uma vez que, nesta 

época o risco de incêndio é mais elevado; 

  

12.2.1.2. Fauna 

• As ações de desmatação não deverão ocorrer entre março e julho, de forma a evitar o 

período de reprodução/nidificação das espécies de maior relevância ecológica (açor, ógea 

e noitibó-cinzento) e restantes espécies com potencial de ocorrência na área de estudo. 

• Deverá ser colocada sinalização vertical a alertar a potencial presença de fauna na via. 

 

12.2.2. Fase de Exploração 

12.2.2.1. Flora e vegetação 

Não se propõem medidas de minimização para este grupo durante a fase de exploração.  

 

12.2.2.2. Fauna 

• Deverá ser garantido o bom estado de conservação da sinalização vertical de alerta para a 

potencial presença de fauna na via 
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12.3. AMBIENTE SONORO  

Conforme referido no capítulo da identificação dos impactes, a análise efetuada possui incertezas 

não negligenciáveis, devido às limitações ao desenvolvimento do modelo de simulação acústica, 

que se traduziu na modelação em campo livre, tendo em conta a existência de várias habitações e 

uma escola localizada no interior da área das isofónicas correspondentes aos valores limite de 

exposição, prospetiva-se no entanto e desde já, a necessidade de definição de Medidas de 

Condicionamento Acústico, a desenvolver nos estudos subsequentes, conforme mencionado. 

Salienta-se que de acordo com o n.º 3 do Artigo 9.º do RGR, a ordem preferencial de adoção de 

medidas é a seguinte: 

1. Medidas de redução na fonte de ruído: à partida, dado elevado número de recetores 

sensíveis na envolvente da via (essencialmente habitações dispersas, cujo ambiente 

sonoro atual é pouco perturbado), recomenda-se a implementação de pavimento menos 

ruidoso em todo o traçado. 

2. Medidas de redução no meio de propagação de ruído: dada a existência de alguns 

recetores sensíveis relativamente próximos da via, e face à estimativa de ultrapassagem 

dos limites legais aplicáveis, apresenta-se como provável a necessidade, ainda que de 

forma pontual e localizada, de implementação de Barreiras Acústicas. 

3. 3. Medidas nos Recetores Sensíveis. Desde que comprovado o esgotamento da 

tipologia de medidas anteriores, poderá ser equacionado o reforço do isolamento sonoro 

dos edifícios mais próximos da via. 

Pela análise efetuada, e dada a perturbação já atual do ambiente sonoro, com a presença de 

tráfego rodoviário, verifica-se ainda assim a necessidade de implementação de medidas de 

minimização, em virtude dos limites legais poderem vir a ser ultrapassados. Sendo expetável que 

a aplicação de medidas de redução na fonte de ruído como pavimento menos ruidoso em todo o 

traçado seja satisfatória para a verificação maioritária do cumprimento dos limites legais, será 

necessário o desenvolvimento do Projeto de Proteção Sonora, por forma a confirmar a 

necessidade e tipologia das medidas de minimização para o Ambiente Sonoro. 

Refere-se ainda, que na fase de construção, dada a proximidade à obra dos recetores sensíveis 

existentes, se perspetiva a necessidade de Licença Especial de Ruído e de definição de medidas 

de minimização de ruído, nomeadamente junto da escola Sande Claude Barco. 
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12.4. USOS / OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO / COMPONENTE SOCIAL E SAÚDE HUMANA 

Apresentam-se seguidamente uma síntese das principais medidas de minimização aplicáveis à 

vertente dos Usos do Solo, Ocupação do Território, Componente Social e Saúde Humaan, a ter 

em consideração nas fases subsequentes do Projeto aplicáveis às fases de construção e 

exploração, sendo ainda de referir que para os devidos efeitos, consideramos que as mesmas 

incorporam-se no âmbito do espírito do projeto, por forma a minimizar tanto quanto possível os 

impactes ambientais subjacentes e anteriormente identificados. 

 

12.4.1. Fase de Construção 

• Nos casos em que há lugar a expropriações e consequente indemnização, a mesma deve, 

caso não seja possível estabelecer um acordo com os proprietários, ser fixada nos termos 

do Código de Expropriações. 

• O planeamento da obra deve ser feito de forma antecipada, designadamente das 

condições de circulação e desvios provisórios, devendo desenvolver-se um Plano de 

Acessos tendo em conta a localização dos estaleiros e frentes de obra. 

• Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos 

acessos existentes, efetuar os respetivos trabalhos em colaboração com os 

proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção 

de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma 

alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às 

propriedades. 

• Na abertura de novos acessos deverá: 

o Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de 

vegetação e as movimentações de terras 

o Evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

o Reduzir-se a afetação de culturas; 

o Reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 

Nacional; 

o Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico; 

o Evitar a afetação do elemento patrimonial identificado. 
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• Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, 

procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através 

da descompactação do solo. 

• Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e 

maquinaria fora destes. 

• Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local. 

• Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

• Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

• Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras 

• Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível. 

• Deverá proceder-se à reconstrução de todos os pavimentos danificados pelas viaturas 

afetas à obra, nomeadamente em passeios e ruas das localidades próximas. 

• Deve proceder-se atempadamente à limpeza da via pública sempre que nela esteja, 

acidentalmente, depositados materiais de construção ou qualquer tipo de elementos 

residuais afetos à obra. 

• Recomenda-se que haja abertura da parte do proponente para quaisquer reclamações, por 

parte das populações locais, respeitantes a ruído, qualidade do ar e da água. 

 

12.4.2. Fase de Exploração 

• Assegurar a manutenção da infraestrutura, de forma a prevenir eventuais situações que 

coloquem em risco a segurança dos utentes. 
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• Acautelar a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem, evitando eventuais 

acumulações de água a montante destas infraestruturas. 

• Manter-se a orientação de procurar maximizar os efeitos positivos na economia e modos 

de vida locais, nomeadamente privilegiando a contratação de trabalhadores, 

subcontratações e aquisição de bens e serviços no concelho afetado pelo projeto. 

• Promover a médio e longo prazo a fixação de empresas no AvePark, maximizando o 

custo-benefício associado a este projeto. 

 

12.5. RECURSOS HÍDRICOS 

12.5.1. Fase de Construção 

• A localização dos estaleiros e depósitos de materiais deverá ser feita a mais de 10 metros 

das linhas de água e fora dos leitos de cheia, de modo a prevenir o transporte de materiais 

para as linhas de água pela ação da chuva e do escoamento superficial. 

• Escolher locais apropriados e afastados das linhas de água para zonas de armazenamento 

de combustíveis e/ou óleos, do parque de estacionamento das viaturas de apoio à obra e 

de realização das operações de manutenção dos veículos necessários às obras, 

minimizando eventuais impactes que possam decorrer de derrames acidentais. 

• Impedir o depósito de terras ou materiais junto a linhas de água. 

• Após as operações de terraplanagem, sempre que aplicável, realizar o revestimento 

vegetal, no mais curto tempo possível, de forma a minimizar a introdução de sedimentos 

no meio hídrico. 

• Nas intervenções nas obras de arte especiais, a decapagem e a pintura das superfícies 

deverá ser efetuada recorrendo ao confinamento da estrutura para impedir a dispersão dos 

resíduos para o meio ambiente. 

 

12.5.2. Fase de Exploração 

• Planear e assegurar a implementação de um programa regular de limpeza e desobstrução 

dos órgãos de drenagem. 

• Prever medidas adequadas para situações de descarga acidental de poluentes (ao nível 

dos sistemas de emergência e proteção civil municipais) e manutenção dos sistemas de 
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tratamento das águas de escorrência ST1 ao Km 5+630 e ST2 ao Km 4+720 (respeitante 

ao troço de drenagem do tabuleiro da ponte sobre o Rio Ave). 

 

12.6. QUALIDADE DO AR 

Prevêem-se medidas de carácter geral e somente para a fase de construção, em virtude de não 

serem esperados impactes significativos na fase de exploração da via para este descritor. 

 

12.6.1. Fase de Construção 

• Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas 

intervencionadas para minimizar o levantamento de poeiras no período seco, caso se 

revele necessário. 

• Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de 

terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

• Proceder-se-á à manutenção dos veículos pesados em boas condições, de modo a evitar 

casos de má carburação e as consequentes emissões de escape excessivas e 

desnecessárias. 

• Dada a necessidade de se proceder à movimentação de terras, deverá proceder-se à 

cobertura dos camiões que transportam essas terras, minimizando assim a emissão de 

poeiras por ação do vento. 

• Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de 

construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do 

tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a 

adoção de menores alturas de queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação 

durante a armazenagem na área afeta à obra. 

• Proibição da realização de queimas a céu aberto. 

 

12.6.2. Fase de Exploração 

Não se propõem medidas de minimização durante a fase de exploração.  
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12.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Na sequência dos trabalhos arqueológicos realizados, determina-se as seguintes medidas de 

minimização de carácter geral e específico. 

 

12.7.1. Medidas de minimização de carácter geral 

• Medida de classe J - Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se 

proceder à desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 

removidos e acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os 

revolvimentos de terras vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 

 

12.7.2. Medidas de minimização de carácter específico 

• OP5: Medida de classe B - Em caso de Impacte Moderado sobre um sítio arqueológico, 

preconiza-se a realização de sondagens de diagnóstico em todos os sítios arqueológicos 

que venham a sofrer um tipo de afetação direta de forma a avaliar a sua relevância 

científica. É proposta a realização de 4 sondagens arqueológicas de 2,00mx2,00m (figura 

seguinte). 
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Figura 408 – Sondagens arqueológicas propostas para a OP5 

 

• OP6: Medida de classe K - Qualquer demolição ou alteração das ocorrências patrimoniais 

identificadas carece da realização de uma descrição da ocorrência, do registo gráfico e 

fotográfico e acompanhamento arqueológico de qualquer trabalho em fase de construção. 

 

12.7.3. Previsão do Programa Ulterior de Trabalhos e Medidas Provisórias de Proteção e 

Conservação 

Considerando os resultados obtidos, prevê-se a necessidade de implementação:  

• Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à desmatação 

até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos. 

• Acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras 

vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido. 
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• No âmbito do acompanhamento arqueológico deve complementar-se a caracterização 

arqueológica através da consulta dos processos relativos aos sítios arqueológicos 

identificados, de cartografia e documentação histórica. 

• A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos durante o acompanhamento 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. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de 

minimização complementares pelo que deve ser apresentada uma Nota Técnica com a 

descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a 

implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos 

conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente 

escavados. 

• A recolha de espólio móvel deve ocorrer de forma a prevenir qualquer perigo imediato para 

os bens, assim como deve ser executada sem que em momento algum seja colocada em 

perigo a integridade dos bens e assegurar a sua preservação a longo prazo empregando 

técnicas e métodos não destrutivos, em conformidade com a legislação em vigor 

(Resolução da Assembleia da República nº 51/2006, de 18 de julho e publicada pelo aviso 

6/2012 de 26 de Março, Decreto-Lei nº164/97, de 27 de Junho e a Lei nº 107/2001, de 8 

de Setembro). 

 

 

12.8. PAISAGEM 

12.8.1. Fase de Construção 

• Deverão ser restringidas as operações de desmatação, destruição do coberto vegetal, 

limpeza e decapagem dos solos, às áreas estritamente indispensáveis para a construção 

da nova estrada e respetivos restabelecimentos, evitando o abate de espécies não 

afetadas diretamente. 

• Efetuar a decapagem da camada arável do solo, antes dos trabalhos de movimentação de 

terras nos locais de intervenção. O seu armazenamento deverá ser feito em pargas, com 

altura não superior a 2 metros, e poderá ser reutilizada no revestimento dos taludes a 

tratar.  
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• Nos períodos em que ocorra elevada pluviosidade, a execução de escavações e aterros 

deve ser interrompida e deverão ser tomadas as precauções adequadas para assegurar a 

estabilidade dos taludes e evitar deslizamentos. 

• Nas linhas de água e de drenagem natural deverá evitar-se na medida do possível as 

movimentações de terras, circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais ou 

entulhos. 

• Utilização de tapumes e vedações de forma a reduzir o impacte visual dos estaleiros e 

áreas de depósito de materiais, nos locais com elevada acessibilidade visual. 

• Assegurar a remoção a vazadouro devidamente licenciado de todos os entulhos de obra, 

impedindo a sua acumulação ou depósito em áreas marginais. 

• As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de 

poda ou corte devem ser assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), 

permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer instante. 

• O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser 

prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de fogo. 

• Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos 

adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 

 

12.8.2. Fase de Exploração 

• Aplicação das medidas de controlo da erosão dos taludes, executando as ações de 

manutenção da vegetação. 

• A aplicação dos produtos de controlo de infestantes herbáceas deve ser reduzida, ou no 

caso da sua impossibilidade, restringida a substâncias de efeitos reduzidos na fauna e 

flora natural 
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13. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Município de Guimarães, como Entidade Licenciadora e Proponente pretende o 

desenvolvimento de um projeto de uma infraestrutura rodoviária que permita constituir uma “Via 

de Acesso ao AvePark”, por forma a alcançar uma melhoria nas condições de acesso, segurança 

e circulação, entre a Cidade de Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães - 

AvePark, com uma intervenção onde se preveem como principais metas: 

• Melhorar e facilitar as condições de acesso, segurança e circulação, entre a Cidade de 

Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães - AvePark; 

• Construir uma via de acesso dedicada ao AvePark entre a EN101, no cruzamento de 

acesso ao Parque Industrial de São João da Ponte, e a Av. dos Combatentes do Ultramar, 

promovendo deste modo o desenvolvimento do parque de ciência e tecnologia – AvePark, 

bem como a competitividade das suas empresas e das empresas das proximidades; 

• Possibilitar a conjugação de diferentes modos de mobilidade; 

• Promover e favorecer a conexão do território, oferecendo outras oportunidades de 

acesso/ligação da área central do concelho à sua "parte norte", melhorando assim a 

proximidade das freguesias aí localizadas à cidade e vice-versa; 

• Promover um enquadramento e integração cuidada da referida via com toda a envolvente 

paisagística e urbanística 

Tendo em vista a concretização e apoio à competitividade empresarial, o projeto da Via de Acesso 

ao AvePark poderá constituir uma mais-valia importante e significativa, uma vez que permitirá 

melhorar um acesso a uma infraestrutura de relevância regional e nacional, com os benefícios que 

daí decorrerão. 

De acordo com o estipulado no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) em 

vigor (Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro), estão sujeitos a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), os projetos tipificados nos Anexos I e II ou, não estando abrangidos pelos 

limiares fixados, nem se localizando em área sensível, sejam considerados, como suscetíveis de 

provocar impacte significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, 

de acordo com os critérios estabelecidos no anexo III do mesmo Regime. 

No presente caso a Entidade Licenciadora no período compreendido entre 2015 e 2020 

(Infraestruturas de Portugal, S.A. – IP S.A.), face ao âmbito do Projeto considerou pertinente 

solicitar parecer à Autoridade de AIA, Agência Portuguesa de Ambiente (APA), sobre o 

enquadramento do projeto no RJAIA. 
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Com efeito em 2 de dezembro de 2019 a Infraestruturas de Portugal S.A. transmite o 

entendimento da Entidade Licenciadora, relativo à necessidade de promover o desenvolvimento 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto Rodoviário – “Via de Acesso ao AvePark” 

tendente à sua submissão a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Este entendimento teve por suporte técnico, o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

de 27 de novembro de 2019, que conclui que “face à análise desenvolvida, dadas as 

características do projeto e o local onde se desenvolve, considera-se que o mesmo é suscetível 

de provocar impactes negativos significativos no ambiente, particularmente ao nível do uso do 

solo, socioeconomia, sistemas ecológicos e recursos hídricos, pelo que se entende ser-lhe 

aplicado o disposto no artigo 1.º, número 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

na sua atual redação”. 

Após cuidada análise do parecer sobre o qual se baseou a tomada de decisão da Entidade 

Licenciadora, o Proponente do Projeto (Município de Guimarães) considerou que a decisão da 

Infraestruturas de Portugal S.A., é tomada sobre um parecer onde são identificadas algumas 

discrepâncias e que não tem em conta todo o histórico processual do Projeto e a correspondente 

interação entre as demais Entidades, particularmente a Infraestruturas de Portugal S.A. como 

Entidade Licenciadora. 

Posteriormente e em 4 de setembro de 2020, a até então Entidade Licenciadora IP S.A. (período 

entre 2015 e 2020), informa a Agência Portuguesa de Ambiente e simultaneamente o Município 
de Guimarães, que o “papel de entidade licenciadora do projeto em apreço, para efeitos do 

RJAIA, é da responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães”. 

Perante a tomada de decisão do enquadramento da Entidade Licenciadora, pretende 

presentemente o Município de Guimarães, a promoção da reapreciação pronúncia da APA sobre 

a sujeição a AIA, e sobre os quais é presentemente desenvolvido o PAP-AIA atualizado, e no 

seguimento de um conjunto de iniciativas que foram levadas a cabo junto de Entidades que 

integraram a Comissão de Avaliação da APA (APA, CCDRN, Administração da Região 

Hidrográfica do Norte – APA ARH Norte, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - 

DRAP N, Direção Geral do Património Cultural – DGPC e Direção Regional de Cultura do Norte – 

DRNC). 

A este respeito, e considerando os objetivos enunciados a que se propõem o Município de 
Guimarães, para a promoção da reapreciação da pronúncia da APA sobre a sujeição a AIA, 

reapresenta-se o estudo ambiental (PAP-AIA), incluindo a informação adicional por fator ambiental 

objeto de apreciação e pronúncia por parte da APA, demonstrando e clarificando os pressupostos 
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técnicos relativos ao Projeto, caracterização ambiental de referência e avaliação de impactes, 

pretendendo assim possibilitar à APA aferir da manutenção ou alteração da anterior pronúncia. 

Assim, o presente documento, integra os elementos necessários para solicitar parecer à 

Autoridade de AIA sobre o enquadramento do projeto no RJAIA, materializado pelo pedido de 

apreciação prévia para decisão de sujeição a AIA, nos termos do artigo 3.º do RJAIA.  

De acordo com o n.º 1 do artigo 3.º - Apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA do RJAIA 

“(…) compete à entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto, a qual deve 

solicitar ao proponentes, no prazo de cinco dias contados da correta instrução do requerimento de 

licenciamento ou autorização do projeto, ou a alteração ou ampliação, a apresentação dos 

elementos identificados no anexo IV” do RJAIA.  

Deste modo, o presente documento foi elaborado em conformidade com o Anexo IV (a que se 

refere o n.º 1 do artigo 3.º) do RJAIA, com as devidas adaptações ao projeto em análise. 

No que diz respeito ao descritor biodiversidade, desde que sejam cumpridas as medidas de 

minimização propostas, considera-se que o projeto em estudo não gera impactes significativos 

que ponham em causa a conservação dos valores naturais presentes na área de estudo. No 

entanto são propostas medidas de minimização que visam uma melhor integração do projeto com 

a salvaguarda dos valores naturais presentes. 

Ainda neste âmbito, foi verificado que o projeto, não interseta áreas ecologicamente sensíveis 

tais como: 

• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; 

• Sítios da Rede Natura 2000 ou zonas especiais de conservação (ZEC) nos termos do 

Decreto Regulamentar 1/2020 de 16 de março de 2020, zonas de proteção especiais de 

conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Diretivas nºs 79/409/CEE e 92/43 CEE, do 

Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 93/43/CEE, 

do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 

fauna e da flora selvagens. 

Para a componente do ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo, 

constatámos o atravessamento de classes/espaços definidas para usos distintos do âmbito do 

projeto em estudo, bem como áreas classificadas como REN, RAN e áreas do domínio público 

hídrico.  

Da análise efetuada no âmbito do ambiente Sonoro, verificou-se desde já a necessidade de 

definição de Medidas de Condicionamento Acústico, a desenvolver nos estudos subsequentes. 
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Estas medidas de Condicionamento Acústico, de acordo com o n.º 3 do Artigo 9.º do RGR, são 

por ordem preferencial as seguintes: 

1. Medidas de redução na fonte de ruído: à partida, dado elevado número de recetores 

sensíveis na envolvente da via (essencialmente habitações dispersas, cujo ambiente 

sonoro atual é pouco perturbado), recomenda-se a implementação de pavimento menos 

ruidoso em todo o traçado. 

2. Medidas de redução no meio de propagação de ruído: dada a existência de alguns 

recetores sensíveis relativamente próximos da via, e face à estimativa de ultrapassagem 

dos limites legais aplicáveis, apresenta-se como provável a necessidade, ainda que de 

forma pontual e localizada, de implementação de Barreiras Acústicas. 

3. Medidas nos Recetores Sensíveis. Desde que comprovado o esgotamento da tipologia 

de medidas anteriores, poderá ser equacionado o reforço do isolamento sonoro dos 

edifícios mais próximos da via. 

Nos usos do solo, componente social e saúde humana à a referir-se a proximidade, entre 20 a 

50 metros, de edificações de cariz marcadamente residenciais e urbanas da via. A este propósito 

importa constatar a elevada dispersão de edificações ao longo da envolvente do traçado da via, 

sendo certo que procurou-se adotar a melhor diretriz possível, face aos objetivos definidos para o 

projeto, procurando assim evitar na medida do possível o recurso a demolições e ou 

expropriações de áreas residenciais. 

De um modo geral, a existência de uma fácil e rápida acessibilidade libertará a EN101 de alguma 

pressão e induzirá o aumento da capacidade de atração das áreas envolventes, quer ao nível de 

habitabilidade e capacidade de fixar população, quer ao nível de oportunidades de emprego. 

Assim, a intervenção resultará, por um lado, na melhoria das acessibilidades, o que conduzirá ao 

aumento da dinamização das atividades económicas não só do AvePark, mas também da área 

envolvente ao traçado (indústria, comércio e turismo), o que poderá contribuir para um acréscimo 

no investimento da região, provocando benefícios que se traduzem num impacte positivo. As 

soluções adotadas em Projeto de Execução para a geometria das interseções existentes e a 

implementação adequada de rotundas, restabelecimentos e obras de arte especiais, permitem 

minimizar os pontos de conflito e melhorar a fluidez da circulação, assim como aumentar a 

segurança rodoviária. No que respeita à ocupação do solo e dinâmicas territoriais, há a considerar 

outros impactes, indiretos, decorrentes da sua exploração, que se prendem com eventuais 

alterações ao uso atual do solo resultantes de pressões urbanísticas acrescidas. A existência 

desta nova infraestrutura rodoviária poderá traduzir-se na substituição dos usos dominantes por 

espaço construído. Admite-se, assim, que o uso essencialmente agrícola que se verifica nas 
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imediações da estrada poderá ser substituído marginalmente, nalguns locais, por território 

artificializado, sendo que este impacte é de ocorrência provável, mas não se considera que influa 

negativamente nos usos do solo pois será pontual e não irá substituir usos sensíveis. 

Após a construção da infraestrutura em estudo verificar-se-á um ajustamento das parcelas 

agrícolas atuais, suprimidas com a implantação do projeto, para além dos estabelecimentos 

comerciais e áreas residenciais já mencionadas. Ainda assim, e na envolvente direta, estarão 

criadas as condições para a manutenção da prática agrícola, desde que não constitua essa 

ocupação e manutenção do uso do solo associado, um “perigo” adicional para o correto 

funcionamento da via rodoviária, nomeadamente no estabelecimento de acessos diretos à plena 

via. 

Nos recursos hídricos, a presença e proximidade da captação de água para abastecimento 

público no Rio Ave, pode constituir um fator relevante em termos de impactes ambientais, pelo 

que serão adotadas medidas especificas de minimização, tais como a condução das águas de 

escorrência da plataforma da ponte sobre o rio Ave (nas áreas mais próximas do perímetro de 

proteção alargada) para um sistema de Bacia de Retenção e Decantação. Com efeito foram 

previstos, dois sistemas de tratamento das águas de escorrência ST1 ao Km 5+630 e ST2 ao Km 

4+720 (respeitante ao troço de drenagem do tabuleiro da ponte sobre o Rio Ave), pelo que 

regista-se neste particular âmbito a mais valia na proteção ambiental dos recursos hídricos 

superficiais, nomeadamente nas áreas sensíveis e mais próximas do perímetro de proteção da 

Captação subterrânea para abastecimento público (Santa Eufémia de Prazins). 

Na fase de construção o significado dos impactes na qualidade do ar depende fortemente da 

localização dos estaleiros face aos recetores sensíveis existentes e da correta aplicação das 

medidas de minimização preconizadas. Para a fase de exploração não são esperados impactes 

relevantes neste descritor. 

No que diz respeito ao património cultural, a área em estudo tem uma condicionante de nível 2: 

“Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do 

projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras”. A este 

respeito, foram registadas 6 Ocorrências Patrimoniais (OP), sendo que a OP1 (S. Martinho), OP2 

(Ponte Nova), OP3 (Bouça Nova) e OP4 (Segade), ocorrem na área de influência indireta do 

projeto, não sendo provável a sua afetação. Para as OP5 (Quinta Vago Mestre) e OP6 (Edifício 1) 

as mesmas ocorrem na área de influência direta do projeto, sendo certo que possuem 

condicionantes de nível 3 “Impacte Moderado - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, 

impõe um estudo de diagnóstico prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da 

área efetiva dos vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de 

sondagens de diagnóstico” e 2 ”Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes 
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ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento 

arqueológico de obras”, respetivamente. 

Na paisagem a necessidade de implantação da via de acesso ao AvePark, impôs a necessidade 

da realização de aterros e escavações. O impacte expetável é negativo, particularmente para as 

escavações, por representarem superfícies com alturas de alguma dimensão. No entanto, as 

ações previstas no projeto de integração paisagística, que tenderão a naturalizar tais superfícies, 

diminuirão o significado do impacte neste descritor. Refira-se no entanto, que serão originados 

impactes positivos para a paisagem quando, com os trabalhos de integração paisagística 

associados à construção da nova estrada, sejam recuperadas áreas degradadas, ou que 

constituam intrusão visual no presente. Os utentes do novo eixo rodoviário beneficiarão também 

da qualidade visual da paisagem destas regiões no corredor agora em estudo, o que representará 

um impacte positivo que esta nova via poderá potenciar. 

Globalmente e de acordo com a informação apresentada, e constante no âmbito do pedido de 

apreciação prévia para decisão de sujeição a AIA, a implantação do projeto determina a geração 

de impactes ambientais negativos e pontualmente significativos, sendo certo que poderão os 

mesmos ser objeto de minimização através das medidas já propostas e contempladas desde já no 

âmbito do projeto. 

Salienta-se ao nível dos impactes positivos a melhoria das condições de acesso, segurança e 

circulação, entre a Cidade de Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães – 

AvePark, promovendo deste modo o desenvolvimento do parque de ciência e tecnologia como a 

competitividade das suas empresas e das empresas das proximidades. 

Importa ainda registar que o Município de Guimarães tendo como prioridade a promoção de 

políticas ambientais e do desenvolvimento sustentável, visando um elevado nível de 

consciencialização ambiental, um eficiente metabolismo urbano, o bem-estar e a qualidade de 

vida dos cidadãos, assim como a proteção dos recursos naturais, desenvolverá um Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA), que consistirá nas orientações para a realização de estudos 

complementares e/ou projetos de medidas de minimização por forma promover e integrar a 

adoção das melhores práticas ambientais tendo em visa minimização dos respetivos impactes 

decorrentes da implantação do projeto.  

A este respeito, destaca-se desde já o desenvolvimento do Projeto de Integração Paisagística, 

que procederá á reposição da vegetação autóctone pelo revestimento vegetal de todas as áreas 

afetadas, por plantação ou sementeira, especialmente as superfícies de taludes de aterro e 

escavação, sem prejuízo de introdução de outras espécies tradicionais e de elevado valor 

ecológico e paisagístico, especialmente em rotundas e em áreas próximas de núcleos de 
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ocupação urbana. As propostas de tratamento e intervenção paisagística darão resposta às 

necessidades de enquadramento e integração, através de medidas de plantação e sementeira de 

vegetação adequada. Com o revestimento vegetal na envolvente da estrada e nas rotundas, visa-

se atingir objetivos estéticos, funcionais, económicos e ambientais, como por exemplo a 

localização da vegetação de modo a proporcionar uma boa leitura do traçado, a não diminuir 

visibilidade ao utente da estrada e a proporcionar alguns enquadramentos visuais com interesse, 

utilizando vegetação adaptada às características locais e com baixo custo de manutenção. A 

seleção de espécies para o presente projeto terá em conta as que se revelem bem-adaptadas à 

região onde se insere o presente traçado em estudo, considerando a travessia de áreas de 

ocupação urbana. Poderão ser introduzidas por plantação algumas espécies típicas da flora da 

região, que assegurarão uma boa adaptação ao local. 

Ainda no âmbito do EIA, contempla-se o desenvolvimento do Projeto de Proteção Sonora, por 

forma a confirmar a necessidade da adoção de medidas de minimização para o Ambiente Sonoro 

Por último o EIA acolherá no âmbito dos trabalhos as linhas gerais da proposta do Plano de 
Gestão Ambiental que fará parte da patente de concurso, para a execução da empreitada.  

Este Plano de Gestão Ambiental dotará o Município de Guimarães de instrumentos, processos e 

procedimentos, que permitirão prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais associados à 

fase de construção, exploração e desativação (se assim se verificar necessário). O instrumento de 

garante do cumprimento das medidas de minimização apresentadas no presente documento e 

posteriormente mais substanciadas no EIA, será a efetivação do Acompanhamento Ambiental em 

obra e/ou noutra fase (pe. exploração), visando-se assim garantir a aplicabilidade das referidas 

medidas. 

Assim, em virtude das características técnicas do projeto, da ausência de impactes negativos 

muito significativos e/ou significativos relevantes e da ocorrência de diversos impactes positivos, 

submete-se o presente projeto à Apreciação Prévia para decisão da necessidade de sujeição a 

AIA, promovendo dessa forma a promoção da reapreciação da pronúncia da APA sobre a sujeição 

a AIA, demonstrando e clarificando os pressupostos técnicos relativos ao Projeto, caracterização 

ambiental de referência e avaliação de impactes, pretendendo assim possibilitar à APA aferir da 

manutenção ou alteração da anterior pronúncia. 
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