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DELIBERAÇÃO 

4.1 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CANTARJA DAS 

PEDRAS FINAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar. Mais 

deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, remeter à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, e o Sr. Vereador EngO Manuel BalTos apresentaram 

declarações de voto, que se anexam à presente ata como documentos número dois e seis 

e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. 

Reunião de Câmara Municipal de 30 de março de 2015. 

A Técnica Superior, 

Filomena MimosolDra. 
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Exmo. Senhor J ; 
_I~~ 

Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima 

lO j .3.C"'l , " 
Praça da República 

4990-062 PONTE DE LIMA 

Proc. 642165 
10 l ;f~tl ESR Braga 

AS5untolSubject Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas 
Emissão de parecer ao .brigo do artigo 78.0 do Decreto-Lei n." 380/99, de 22 Setembro 
na redação atribuída pelo Decreto-Lei n.o 46/2009, de 20 de Fevereiro 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Ex: que, analisados os elementos que constituem e 

acompanham a proposta de versão final do Plano; tendo presente que não se detetaram quaisquer 

ilegalidades no seu conteLldo; que se vimm cumpridos oS procedimentos legalmente exigidos; que se 

verifica a compatibilidade com os IGT aplicáveis na área; que as alterações introduzidas na sequência da 

sua discussão pública não alteram de forma subst.~nti va as opções contidas n. versão levada ao 

conhecimento público, é entendimento da CCDR-N emitir parecer favorável à proposta de Plano de 

Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, no âmbito do disposto no art.O 78. 0 do Decreto

Lei n.o 380/99, de 22 Setembro, na redação atribuída pelo Decreto-Lei n.o 46/2009, de 20 de Feverei ro. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Chefe de, D!JJàO da Estrutura Sub-Regional de Braga 

Luísa Maria ~eiro de Queirós 

~ A.t, GOVERNO DE f'" PORTUGAL 

ESTRUTURA SUB·REGIONAL DE BRAGA . RUA DO CARMO. N ,~ l'l·A . 47(1)·J09 i!.~AGA 

HL:2S3 (,00 710 . fAX:153 600 719 E-MAIL: E5RBRAGA@CCDR-NPT·WWW.CCOR.NPT 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercício 

das suas funções, declarar o seu voto contra, no ãmbito do ponto 

J .A; LI.); M.A!!; 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que não lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvência de todos os agentes 

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a política de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

merece o maior respeito pela história dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

princípio da representatividade e do espírito democrático das nossas raízes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princípio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 30 de Março de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

~ • . h_dltiS) 
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PONTE DE L1t\L-\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria da$ Pedra Finas 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor do Plano de Urbanização das 

Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, tendo em consideração a sua importância para a 

reorganização e reabilitação de uma atividade vital para o concelho de. Ponte de lima, 

especialmente para a freguesia de Arcozelo. 

No entanto, recomendo à Câmara Municipal a sua especial <ltenção para a necessidade-de 

serem criados mecanismos de acompanhamento e monitorização do furicionamento dessas 

oficinas, no sentido de garantir que os requisitos legais em termos de ruido, qualidade do ar e 

higiene e segurança dos trabalhadores sejam devidamente cumpridos. 

Ponte de lima, 30 de março de 2015 

O Vereador do PP D/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

ma nu elbarrosye readorcmpl@gma jl .com 
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1 - INTRODUÇÃO 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 – Objecto do Plano de Urbanização 

Visa a presente fase – Versão Final – elaborada de acordo com o Decreto – Lei nº 

380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto – Lei nº 46/2003, de 20 de Fevereiro e 

pelos Decretos Regulamentares nº 9 e 11/2009, de 29 de Maio, concretizar a política de 

ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o quadro de referência para a 

aplicação das políticas urbanas e definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e 

os critérios de transformação do território na area de intervenção denominada como 

Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, definida no PDM de 

Ponte de Lima como UOPG 19 – Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria de 

Ponte de Lima.   

1.2 – Cartografia 

A cartografia de referência utilizada à esc. 1/5.000, de acordo com o disposto no Decreto 

Regulamentar nº 10/2009, de 29 de maio, tem as seguintes características: 

Entidade Proprietária: Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Entidade produtora e data de edição: INFOPORTUGAL Sistemas de Informaçao e 

Conteúdos S.A., 2013-02-08 

Data e Número da Homologação: 24.02.2014, processo nº 281 

Sistema de referência: ETRS89/PT-TM06 

Datum: Nacional Vertical de Cascais 

Projecção Cartográfica: Transversa de Mercator 

Exatidão posicional planimétrica: inferior a 0, 35m  

Precisão Posicional Nominal: 0,39 

Escala 1/2000. 

Considerando a expecificidade do Plano de Urbanização em causa e os seus objectivos, 

optou-se por elaborar o presente à escala 1/5.000, uma vez que esta escala se mostra 
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adequada para transmitir a estrutura e a organização pretendida para a área de 

intervenção, assim como a definição das quatro Sub-Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (SUOPG) previstas que definirão o desenho urbano na sua 

elaboração futura através de Loteamentos e Unidades de Execução. 

1.3 – Elementos que integram o PU das Pedras Finas 

A Versão Final do Plano de Urbanização das Pedras Finas, é composto pelos seguintes 

elementos: 

Elementos que Constituem o Plano: 

Peças Escritas 

I. Regulamento 

Peças Desenhadas 

1 – Planta de Zonamento – 1/5.000 

1.1 – Anexo I - Planta de Protecções – 1/5.000 

2 – Planta de Condicionantes – 1/5.000 

Elementos que Acompanham o Plano: 

Peças Escritas 

II – Relatório Justificativo  

III – Programa de Execução e Financiamento  

IV – Extractos do Regulamento 

V – Relatório de Caracterização 

VI – Relatório Ambiental   

VII – Resumo Não Técnico (RNT) 

VIII - Mapa de Ruído 

IX – Ficha de Dados Estatísticos 

X – Relatório dos Compromissos Urbanísticos 

      Relatório de Ponderação dos resultados da Discussão Pública 
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Peças Desenhadas 

3 – Figura de Enquadramento  

4 – Extrato do PDM (Planta de Ordenamento) – 1/10.000 

5 – Extrato do PDM (Planta de Condicionantes) – 1/10.000 

6 - Extrato do PDM (Planta de Condicionantes – Anexo I) – 1/10.000 

7 – Extrato do PDM (Planta de Condicionantes – Anexo II) – 1/10.000 

8 – Planta de Festos e Talvegues – Esc. 1/5.000 

9 – Planta Hipsometrica – Esc. 1/5.000 

10 – Planta da Rede Viária – Esc. 1/5.000 

11 – Planta de Infraestruturas – Esc. 1/5.000 

12 – Planta da Situação Existente – Esc. 1/5.000 

13.1 – Mapa de Ruído/Conflito – Lden – Esc. 1/5.000 

13.2 – Mapa de Ruído/Conflito – Ln – Esc. 1/5.000 

14.1 – Mapa de Ruído Futuro – Lden – Esc. 1/5.000 

14.2 – Mapa de Ruído Futuro – Ln – Esc. 1/5.000 

15 – Carta da Estrutura Ecológica do Aglomerado - Esc. 1/5.000 

16 – Planta de Sobreposições de Áreas percorridas por Incêndio – Esc. 1/5.000 

17 – Planta de Sobreposição do Regime Florestal – Esc. 1/5.000  

18 – Planta de Sobreposição das classes alta e muito alta de incêndio florestal – Esc. 

1/5.000 

1.4 – Resposta aos Pareceres da Conferência de Serviços 

Importa referir que as alterações efectuadas aos diversos elementos que acompanham e 

que constituem o Plano de Urbanização, dizem respeito a alterações legais e 

determinantes para a boa execução do PU. Verifica-se assim que alguns pareceres 

referem questões que não se enquadram no âmbito da elaboração de um Plano de 

Urbanização. 
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• Parecer da DGT 

Não se encontra em nenhum relatório que integra o presente plano, alguma referencia à 

utilizaçãoo do Google earth como cartografia de referência, nem na referida página 26, 

nem em nenhuma outra, pelo que consideramos um lapso da informação. 

Do ponto de vista do ordenamento do território, matéria em causa no presente plano de 

urbanização, não faz sentido alterar as plantas dos extratos do PDM (as plantas referidas 

como de maior escala), pelo que se mantem a nossa opinião técnica de não alterar as 

plantas referidas. 

• Parecer da ANPC 

Apesar da justificação por nós apresentada em Março de 2014, onde referimos que não 

existem zonas inundáveis: (...) “Não existem zonas Inundáveis na área do PU, como se 

pode comprovar através do extracto da Planta de Condicionantes do PDM, pelo que não 

se aplica a sugestão efectuada”, verifica-se que a apreciação efectuada por esta entidade 

em Junho de 2014, não a tomou em consideração, continuando a insistir numa 

impossibilidade. De facto não existem zonas inundáveis nesta área. 

O mesmo se aplica à questão das redes de hidrantes, uma vez que também esta 

justificação foi já transmitida em março de 2014, pelo que seria expectável que a entidade 

se atualizasse, no período referido do ponto de vista do ordenamento do território e do 

urbanismo, sobre as escalas dos planos e sobre os conteúdos adequados a cada 

instrumento de gestão territorial. Assim, voltamos a referir que sendo o PU um IGT de 

programação do território que disciplina as futuras UOPG´s, essas sim executórias, não 

faz sentido elaborar qualquer projeto de execução das especialidades. Será, sim no 

âmbito da execução dessas Unidades que se realizarão os respectivos projetos de 

execução. 

• Parecer da APA 
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Foram identificadas as linhas de água que entretanto foram canalizadas e considerados 

os cursos de água com expressão no território. Alteraram-se as plantas onde se 

encontram espacializados os cursos de água, por forma a que na gestão do PU as 

mesmas sejam sempre consideradas em qualquer intervenção e que as condicionantes 

são salvaguardadas. 

• Parecer do ICNF 

O processo relativo aos conflitos existentes com o Regime florestal, as áreas ardidas e as 

áreas que intergram as classes alta e muito alta de perigosidade foi enviado para o ICNF 

e integrado no Relatório Justificativo como Anexo I. As observações foram tidas em 

consideração.  No que se refere às plantas dos extractos do PDM, não se procederam às 

alterações, uma vez que estas deverão ser atualizadas pela câmara municipal, uma vez 

que as mesmas se designam como extratos do PDM. 

• Parecer da EP, SA 

 Foram consideradas as alterações sugeridas que se enquadram na escala de 

elaboração do PU. Integra a presente versão do PU, o Estudo de Tráfego, devidamente 

alterado, com as correcções efectuadas.09  

• Parecer da DREN 

As concessões minerais de quartz e felspato que abragem as freguesias referidas não 

têm ligação com a área de intervenção em causa, pelo que se considerou que a sua não 

referência não afecta a caracterização realizada. 

• Parecer da CCDRN 

Foram tidas em consideração os aspectos referidos ou foram efectuadas, ao longo do 

presente relatório, as justificações adequadas. 

- Para as questões relativas à floresta, foi apresentado ao ICNF, processo onde se 

aborda a perigosidade, as áreas ardidas e o Regime florestal; 
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- Apesar da existência de erro na referência ao nº da questão em causa - Alínea e) 

do nº I, importa referir que a situação se esclarece no nº 2 do artigo 1º do 

Regulamento, sendo entendimento da equipa que não se justifica introdizir um 

novo artigo, apenas para o efeito; 

- Foram revistos os conceitos, no sentido de encontrar algum que não se articule 

com o DR nº 9/2009, de 29 de maio; 

- Os parâmetros de dimensionamento das áreas destinadas á implantaçãoo de 

espaços verdes encontram-se definidos no artº 30. Acrescentando-se, no nº 2 do 

artº 28, a referencia aos parâmetros de edificabilidade relativos aos equipamentos. 

- O regime florestal da planta de condicionantes não coincide com o regime florestal da 

planta de sobreposiçãoo, uma vez que esta última especializa apenas as áreas do 

referido regime onde existe uma incompatibilidade, pelo que ambas as plantas se 

encontram corretamente elaboradas. 
 

2 – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

2.1 – Condicionantes legais 

As servidões administrativas e as restrições de utilidade pública que consubstanciam as 

Condicionantes existentes na área de intervenção, assinaladas na respetiva Planta de 

Condicionantes e identificadas no articulado do Regulamento do plano, dizem respeito à 

protecção dos Recursos Naturais, dos Recursos Geológicos, dos Recursos Florestais, 

dos Recursos Ecológicos, assim como à protecção da rede rodoviária nacional e 

municipal que atravessa a área de intervenção do Plano de Urbanização das Oficinas de 

Cantaria das Pedras Finas.  
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Figura 1 - Planta de Condicionantes 
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• Recursos Naturais:  

Relativamente aos Recursos Naturais, integram-se o Domínio Hídrico, constituído pelo 

Leito e respectivas margens, que correspondem à condicionante identificada na Planta 

de Condicionantes do PDM em vigor. 

As linhas de água que existem no território, correspondem a linhas de drenagem natural 

com caracter sazonal, não existindo na área de intervenção leitos de cursos de água 

permanentes.  

Nesta servidão verifica-se que a linha de água identificada na planta a norte e que 

atravessa a Estrada nacional 201 e a indústria localizada a nascente, se encontra 

canalizada, pelo que a sua representação se fax a tracejado. 
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 Todas as acções que possam interferir com o domínio hídrico têm que ser 

obrigatoriamente sujeitos a parecer da APA-ARH Norte. 

• Recursos Geológicos: 

Por sua vez, nos Recursos Geológicos, a servidão existente diz respeito à concessão 

de áreas destinadas à exploração de Massas Minerais (Pedreiras). 

• Recursos Florestais: 

No que se refere aos Recursos Florestais, verifica-se a existência na área do plano de 

Regime Florestal, de Áreas Florestais percorridas por Incêndios e Classes de 

Perigosidade de Incêndio florestal alta e muito alta, pelo que se realizou um processo 

relativo à desanexação do Regime Florestal, uma vez que este se encontra em solo já 

alterado; se verifica que as áreas assinaladas como percorridas por incêndios, 

correspondem a áreas em que, de facto, não se verificarm incêndios florestais, sendo 

assinaladas, por este motivo, no referido processo como erro cartográfico e, por sua vez 

as áreas de perigosidade correspondem a pequenas áreas que também se encontram 

assinaldas no referido processo. 

• Recursos Ecológicos: 

Ocorre no território, neste capítulo, a Reserva Ecológica Nacional, sendo constituída 

pelos sistemas de “Áreas com Risco de Erosão” e “Leitos dos cursos de Água”. Como 

referido anteriormente, no que se refere ao sistema “Leitos do Cursos de Água” 

representados na Planta de Condicionantes do PDM, correspondem na realidade a 

linhas de água de caracter temporário sem leito. Contudo, não se verifica a utilização 

destas áreas com usos incompatíveis. 

• Rede Rodoviária Nacional e Municipal: 

A Rede Rodoviária Nacional é constituída, segundo o PRN 2000, pelos seguintes 

troços: 
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i) Rede  Nacional Fundamental -  IP9/A27; 

ii) Rede Nacional Complementar - N 201. 

Por sua vez, a Rede Viária Municipal é constituída pelas estradas EM 1240, EM 1240-1 e 

EM 1249. 

As zonas de protecção aplicáveis a cada tipo são as seguintes: 

Rede Nacional Fundamental - IP9/A27, para efeitos de servidão rodoviária, são aplicáveis 

as disposições do Decreto-Lei nº 234/2001, de 28 de Agosto;  

Rede Nacional Complementar - N 201, para efeitos de servidão rodoviária, são aplicáveis 

as disposições da alínea c) do seu artigo 5º do Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro. 

Rede Municipal – EM 1240, EM 1249 e EM 1240-1, para efeitos de servidão rodoviária, 

são aplicáveis as disposições da Lei nº 2110/1961, de 19 de Agosto. 

• Rede Eléctrica 

Na área do PU das Oficinas de Cantaria verifica-se a existência de linhas aéreas 

eléctricas a 15 Kv, devendo ser dado cumprimentos ao artº. 2º do Decreto-lei nº 446/76, 

de 5 de Junho, que prevê a manutenção dos respectivos corredores de acesso para as 

linhas elétricas de alta tensão, destinadas à alimentação dos aglomerados populacionais. 

 

3. Definição de Protecções 

3.1 - Zonamento Acústico 

No que se refere ao Ruído, na sequência da elaboração do Mapa de Ruído em 2009, 

pela AmbiAcústica, Ldª, apresentam-se as Plantas relativas ao conflito existente nos 

períodos previstos na legislação e a situação que se prevê venha a ocorrer no futuro com 

a implementação da proposta. Com os dados obtidos podemos verificar que actualmente 

e no futuro os conflitos existentes não afectam a população uma vez que se verificam 
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apenas nas faixas de rodagem da N 2011. De facto, as isófonas  têm uma expressão que 

não geram conflito em nenhum tipo de ocupação existente ou proposto.  

Relativamente ao Zonamento Acústico, delimitaram-se como Zonas Mistas as áreas que 

integram o Solo Urbanizado, onde se localizam os equipamentos de utilização colectiva 

destinados ao recreio e lazer, como é o caso do Polidesportivo e da Casa do Cantoneiro, 

onde se prevê a concretização de espaço destinado a actividades culturais, de recreio e 

lazer da freguesia. Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, incluem-se nas Zonas 

Sensíveis, uma vez que neste território apenas se identificam as habitações existentes 

destinadas exclusivamente à habitação. Excluem-se de classificação as áreas destinadas 

à localização de Espaços de Actividades Económicas, assim como as categorias 

incluídas no Solo Rural. Estas delimitações constam da Planta de Protecções, Anexo I, 

da Planta de Condicionantes. 

Nas áreas destinadas às actividades económicas não se aplica o zonamento acústico, 

sendo para o efeito as SUOPG consideradas áreas ao abrigo do nº 3 do artigo 7º do 

Regulamento Geral do Ruído 

3.2 - Estrutura Ecológica  

 

Definiram-se, na Carta da Estrutura Ecológica Municipal (Planta 15), os solos afectos à 

estrutura ecológica necessários ao equilíbrio da área de intervenção, incluíndo o sistema 

urbano e rural. 

A delimitação da Estrutura Ecológica no presente plano tem em consideração o facto de 

não existir a delimitação da Estrutura Ecológica Municipal no Plano Director Municipal em 

vigor. Desta forma a delimitação proposta, abrange espaços incluídos na classe de Solo 

Rural e na classe de Solo Urbano, possibilitando no futuro a ligação ao território 

envolvente e a concretização da estrutura ecológica municipal. Incluem-se assim, na 

estrutura ecológica principal, a categoria de floresta de produção, em areas submetidas 

                                            
1 Relatório do Mapa de Ruído, AmbiAcústica, Ldª , 2009. 
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ao Regime Florestal ou não, as pequenas áreas de Reserva Ecológica Nacional que 

ocorrem na área do território e que fazem ligação com a envolvente rural.  

A area de solo urbano, está incluída, ao nível da proposta no Solo Urbanizável, uma vez 

que integra a SUOPG 1 – Pólo Industrial do Granito e remata a intervenção proposta, 

protegendo dos possíveis impactes e dando, concomitantemente continuidade à área 

florestal contígua integrada no Solo Rural. 

Na área que definimos como Estrutura Ecológica Secundária, estão incluídas as 

categorias de Solo Urbano e de Solo Urbanizável, tais como os Espaços de uso Especial, 

no que diz respeito à envolvente ao Polidesportivo e aos Espaços Verdes  envolventes às 

SUOPG 1, 2 e 3. Pela sua proximidade, envolvência urbana e, consequentemente 

enquadramento dos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, incluiram-se igualmente, 

areas de solo Rural que têm o objectivo de valorizar ambiental e paisagisticamente a área 

do plano. 
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Figura 2 - Carta da Estrutura Ecológica do Aglomerado 
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Efectivamente, entendemos que sendo a área do plano uma área de transição entre uma 

área urbana fundamentalmente residencial e que abrange os lugares mais próximos da 

freguesia de Arcozelo, definindo desta forma a estrutura ecológica, estaríamos a manter o 

espírito e os objectivos do conceito expresso no RJIGT, no qual a “estrutura ecológica 

municipal visa a identificação das áreas, valores e sistemas fundamentais para a 

protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, designadamente as 

áreas de reserva ecológica, a salvaguarda dos ecossistemas e processos biofísicos bem 

como a compatibilização das funções de protecção, regulação e enquadramento com os 

usos produtivos, o recreio e bem-estar das populações.2”   

 

De facto, considerando as características da intervenção do plano, pretendemos, 

contribuir para a : 

- regulação do ciclo hidrológico; 

- regulação bio-climática das areas urbanas; 

- melhoria da qualidade do ar; 

- conservação da biodiversidade. 

 

 De referir igualmente que no âmbito da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) realizado para a SUOPG 1, e que diz respeito à execução do “Loteamento do Pólo 

Industrial do Granito das Pedras Finas”, se prevê a recuperação paisagística das 

margens da EN 201, no que se refere às áreas ocupadas pelas Oficinas de Cantaria aí 

existentes e que se deslocalizarão para a área do loteamento. 

                                            
2 Artigo 14º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 46/09, de 20 de 

Fevereiro. 
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4 - PROPOSTAS DE ESTRUTURA E ZONAMENTO PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO  
 

4.1 - Fundamentação para a realização do plano 

A fundamentação no que se refere à justificação para o desenvolvimento do presente 

plano e da definição das suas categorias es ub-categorias de espaço prende-se, com a 

estratégia definida no Plano Director Municipal de Ponte de Lima e da localização de 

Espaços destinados a Actividade Económicas, assim como à definição da categoria de 

Espaços de Exploração de Recursos Geológicos. As restantes categorias de solo rural, 

de alguma forma enquadram as actividades previstas, sendo, por esse motivo, incluídas 

na Estrutura Ecológica definida para o local. 

Efectivamente, para a estruturação e definição das três Sub-Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão destinadas ao desenvolvimento de actividades económicas, 

constituí-se como principal fundamentação a recente alteração do PDM de Ponte de 

Lima, no qual foram revistas, ao nível do município as áreas destinadas à localização das 

actividades económicas, numa lógica global, baseada nas alterações verificadas, quer 

nas condições de acessibilildade local quer na própria dinâmica económica existente no 

concelho. Desta forma, foram redifinidas e redimensionadas outras áreas no território do 

Município, destinadas à implantação de actividades económicas, uma vez que a 

estratégia municipal definida prevê a concentração de uma série de actividades neste 

território da freguesia de Arcozelo. 

Assim, os objectivos gerais previstos para a realização do presente plano, prende-se com 

a necessidade de “zonar” e estruturar as diferentes sub-unidades de execução que serão 

implementadas na sua sequência, de acordo com a estratégia e os termos de referência 

definidos para cada área destinada a localização e implantação de Actividades 

Económicas. Efectivamente, as quatro Sub-unidades propostas de diferentes 

características (Sub-Unidade OPG 1 - área de transformação de granito, ou seja, 

destinada sobretudo à localização das Oficinas de Cantaria; Sub-Unidade OPG 2 - área 

de localização de serviços e comércio sobretudo de actividades locais; Sub-Unidade 

OPG 3 - área de localização de Actividades Económicas de grande dimensão, sobretudo 
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ao nível da implantação de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços) e a Sub-Unidade 

OPG 4 – área destina à concretização do Parque Natural e Turístico da Pedra. 

 

Efectivamente do ponto de vista das acessibilidades, Arcozelo possui uma localização 

geográfica privilegiada relativamente à região em que se insere, com excelentes 

acessibilidades. Tais circunstâncias conferem-lhe grandes potencialidades resultantes, 

nomeadamente da proximidade de alguns dos principais eixos rodoviários do país. 

 

O seu território ocupa uma posição central no seio da região do Minho, nomeadamente 

do distrito de Viana do Castelo, com a intersecção de vias rápidas. Especificamente, pelo 

concelho de Ponte de Lima passa a A3, o IC 28 e A27 – saliente-se ainda que A3, o IC 

28 e a A27 intersectam-se mesmo em Ponte de Lima. O excelente posicionamento 

rodoviário também é notório pela distância às principais cidades do litoral Norte, distando 

apenas 23 km até Viana do Castelo (pela A3), 49 km a Braga (pelo A3 e A27) e 84 km ao 

Porto (pelo A3). Para além da rede viária complementar, na área do município de Ponte 

de Lima, constituída pelas vias anteriormente referidas A3, IC28 e A27), o concelho é 

servido por várias estradas nacionais, que permitem o acesso rápido e em boas 

condições aos concelhos vizinhos, e também numa escala mais regional. Deste modo, 

salienta-se a existência das seguintes estradas nacionais: EN 201 (S. Pedro da Torre – 

Braga), EN 202 (Monção – S. Gregório), EN 203 e EN 306 (Ponte de Lima – Paredes de 

Coura). Já no que se refere às estradas regionais que passam pelo concelho, há a 

assinalar a ER 203 (Viana do Castelo – Ponte da Barca) e a ER 204 (Ponte de Lima – 

Barcelos). 

O concelho de Ponte de Lima beneficia assim de excelentes acessos ao exterior, em 

termos locais e regionais. Saliente-se que a grande proximidade da freguesia de Arcozelo 

à EN 201 permite um fácil acesso a outros concelhos vizinhos, pois permite a ligação a 

outras vias como a EN 202 ou a EN 203.  

Por outro lado na perspectiva do aproveitamento do recurso natural e do desenvolvimento 

económico, a importância do Granito “Pedras Finas” e da Criação do Pólo Industrial, tendo 
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como base o Plano Estratégico
3
 destacamos o seguinte:  

 

A decisão de investimento no concelho de Ponte de Lima por parte destas empresas que se 

podem instalar no Pólo Industrial prende-se, em primeiro lugar, com a ocorrência de 

importantes jazidas de granito, com excelentes características ornamentais, para utilização 

nas unidades de transformação. Em segundo lugar, a freguesia de Arcozelo encontra-se 

numa boa localização estratégica no contexto regional (posição central no concelho de Ponte 

de Lima), como visível anteriormente, permitindo o escoamento do produto final por todo o 

país, mas também a nível internacional, estando bastante próxima da fronteira com Espanha 

(Galiza). 

 

A crescente procura no mercado desta rocha ornamental afigura-se como um factor da 

viabilidade das empresas no concelho de Ponte de Lima e, consequentemente, na 

diversificação e fortalecimento da base económica local.  

Surge assim, a Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (SUOPG 1) – Pólo 

Industrial do Granito.  

Por outro lado, pretende-se implantar uma área destinada a actividades económicas 

diversas, que actualmente ocorrem na freguesia de forma dispersa, e em que devido à 

dispersão e à sua localização sçao gerados impactes diversos no território. Por outro 

lado, a sua agregação numa pequena área destinada a pequenas e medias empresas 

locais pode gerar economias de escala e uma oportunidade de oferta de serviços comuns 

que melhora a qualidade dos serviços prestados e a própria dinâmica dos empresários. 

Equacionou-se, assim a localização da Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

2 (SUOPG 2) – Pólo de Actividades Económicas da Presa. 

Relativamente, à Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 3 (SUOPG 3) – Pólo 

de Actividades Económicas de Arcozelo, a sua fundamentação tem por base a existência 

de boas acessibilidades e a proximidade de centros urbanos de importância regional que, 

por esse motivo, possibilitam a atractividade do local para a implantação e 

                                            
3 CEVALOR - “Plano Estratégico de Desenvolvimento – Enquadramento da Indústria Extractiva e 
Transformadora dos Granitos”. Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas. Relatório Final, 2009, p. 60-62. 
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estabelecimento de actividades económicas de comércio e serviços de maior dimensão. 

4.2 – Programação e execução do plano 

Apresentamos para cada uma das Sub-Unidades, objectivos principais para a sua 

execução: 

• Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 – Pólo Industrial do 

Granito 

A criação e instalação do Pólo Industrial das Pedras Finas, surge naturalmente da 

necessidade premente de reorganizar a indústria transformadora de granito existente no 

concelho de Ponte de Lima e mais concretamente na Freguesia de Arcozelo. Esta iniciativa 

enquadra-se, num âmbito mais geral, no planeamento estratégico, da indústria dos granitos 

na região, e que vai desde a componente extractiva – pedreiras – até à comercialização e 

expedição do produto acabado. 

 

Esta acção conjunta resultou na realização do  “Plano Estratégico de Desenvolvimento – 

Enquadramento da Indústria Extractiva e Transformadora dos Granitos”4, que dada a 

dispersão de inúmeros pequenos transformadores de rochas ornamentais (granitos) na 

freguesia de Arcozelo que, na sua maioria, adquirem as peças para trabalharem em unidades 

de maior dimensão, o Município de Ponte de Lima e a Junta de Freguesia de Arcozelo, 

resolveram criar um Pólo Industrial dedicado, para implantação em condições técnicas e 

ambientais, de acordo com as boas práticas, a maioria desses industriais. 

 

De um modo geral, e sendo de certa forma o que fundamenta a importância do projecto, 

podem referir-se os seguintes aspectos: 

- Reorganização espacial da actividade transformadora; 

- Potencialização de alianças estratégicas/parcerias, entre empresas (eficiência 

colectiva); 

                                            
4 CEVALOR - “Plano Estratégico de Desenvolvimento – Enquadramento da Indústria Extractiva e 

Transformadora dos Granitos”. Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas. Relatório Final, 2009. 
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- Reengenharia da produção; 

- Aquisição de vantagens competitivas (através do domínio de todas as etapas da 

cadeia de valor (logística, produção P&D e Marketing); 

- Localização estratégica do Pólo – Face ao núcleo extractivo (que fornece a 

matériaprima), e à rede local, regional e internacional (A3, A27 e IP1); 

- Afastamento do Pólo Industrial em relação às habitações próximas, pelo que irão se 

minimizadas as influencias negativas na qualidade de vida de populações próximas 

(e.g. emissão de ruído e/ou poeiras); 

- Perspectiva-se a criação de mais postos de trabalho com a implementação do Pólo 

Industrial, além de permitir a manutenção do emprego já existente. Este factor é 

muito importante para a população local e regional, em termos socioeconómicos, 

pois oferece melhores condições aos habitantes para se fixarem no concelho, 

evitando a migração e a emigração; 

- Consolidação da indústria transformadora, e incorporação da valor acrescentado à 

matéria-prima oriunda das pedreiras (através de novos produtos e alteração de 

processos), demonstrando assim a importância e interesse económico que estes 

dois subsectores representam para o local, para o conselho e para a região. Para 

além da alavanca que estes subsectores representam na dinamização económica 

a montante e a jusante destas actividades; 

- Consequentemente, preconiza-se que o Pólo-Industrial venha a criar novas 

oportunidades de negócio para as empresas. 

 

Assim existem duas medidas que não se podem dissociar e que correspondem por um lado à 

reorganização do espaço associado à indústria extractiva, a montante da transformação, e 

que neste relatório apenas surge numa óptica de ciclo de vida do Granito das Pedras Finas e 

como enquadramento do contexto em presença; e por outro lado à reorganização da indústria 

transformadora, através da criação de um pólo industrial, denominado “Pólo Industrial do 

Granito das Pedras Finas”. 

 

A criação do Pólo Industrial das Pedras Finas surge das necessidades já enumeradas, e 

provem da iniciativa das entidades de gestão municipal, constituídas pelo Município de Ponte 

de Lima e pela Junta de Freguesia de Arcozelo. Associado a esta parceria surge 
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posteriormente o envolvimento de todos os industriais localizados na região bem como o 

Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e 

Industriais (CEVALOR) que, tendo como base a sua experiência e o seu Know How, assumiu 

a interlocução técnica no que se refere ao levantamento detalhado da situação em presença, 

ao dimensionamento da situação actual e futura (áreas de construção, equipamentos 

produtivos, estruturas auxiliares, etc.), à proposta de soluções técnicas adequadas 

envolvendo as diversas componentes da indústria (processo produtivo, gestão ambiental) e 

finalmente a uma proposta de implantação do Pólo Industrial. (p.5) 

 

Assim, pode desde já afirmar-se que o projecto é de todo o interesse para a região onde está 

inserido, uma vez que garante a presença e manutenção de instalações extractivas e 

transformadoras de granito, contribuindo para o aumento de postos de trabalho. Deste modo, 

contribui igualmente para a fixação da população jovem no concelho, que regista uma 

tendência para o envelhecimento da população residente e aumento da taxa de desemprego.  

• Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 – Pólo de Actividades 

Económicas da Presa 

Destina-se à instalação de pequenas e médias empresas industriais, de comércio 

serviços ou de armazenagem de escala local e prevêem-se que os lotes de 

pequena e média sejam dimensionados com áreas entre os 600 e os 1.500 m2.     

Tem como objectivo também fixar e instalar aí as diversas areas ocupadas na 

freguesia por actividades económicas, em locais sem condições para o efeito. Por 

esse motivo, se caracteriza por lotes de pequena dimensão/media dimensão. 

 

• Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 3 – Pólo de Actividades 

Económicas de Arcozelo 

A localização desta área, no presente plano, resulta da gestão/aplicação do PDM 

ao longo dos seus cinco anos de vigência que veio demonstrar que algumas das 

soluções nele propostas se manifestam incongruentes ou desadequadas, 

designadamente por terem assentado num deficiente conhecimento da realidade.  

Por esse motivo, foram redifinidas, como já dissemos anteriormente, as areas 

destinadas a actividades económicas do território do Municipio e foi definida em 
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sede de alteração do PDM, esta nova área. 

A justificação para esta alteração tem em conta a dinâmica existente no concelho 

de Ponte de Lima ao nível da localização empresarial, do potencial de localização 

devido às acessibilidades criadas, nomeadamente com a realização da A27/IP9 e 

a proximidade do Centro Urbano que geram atractividade para a instalação de 

diversas actividades económicas de media ou grande dimensão. 

•  Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 4 – Parque Natural e Turístico 

da Pedra 

No âmbito do plano preveêm-se também a realizações de acções ligadas com a 

Pedra natural. No entanto, uma vez que a permissão destas acções só é possivel 

em áreas compatíveis com o uso previsto, limita-se, por esse motivo, a área onde 

se prevê que venha a localizar-se um “Parque Natural e Turístico da Pedra” e que 

constitui um investimento privado de interesse público. Este parque tem como 

principal objectivo a exposição permanente da actividade de desenvolvida pelos 

artesãos que se dedicam ao trabalho de cantaria. No fundo, será um Parque onde 

se localizarão peças isoladas de pedra, ponto de paragem, onde ocorrem diversas 

actividades, entre as quais, uma área destinada a Bar/Miradouro, à contemplação 

da natureza envolvente, ao contacto local com o trabalho do artesão. Esta 

actividade desenvolver-se-á numa área integrada na Estrutura Ecológica e terá as 

suas regras definidas no articulado do Plano de Urbanização. 

4.3 - Classificação do Solo 

A classificação do Solo no presente plano, assenta na classicação básica do solo em Solo 

Urbano e Solo Rural. Sendo o objectivo primordial a programação de solo urbanizável 

destinado à implementação de Espaços de Actividades Económicas, nomeadamente no 

que se refere à actividade de transformação de granito e complementarmente à 

organização de outras actividades económicas essenciais ao desenvolvimento da 

freguesia de Arcozelo e consequentemente do município de Ponte de Lima, o zonamento 

da área de intervenção concretiza-se da seguinte forma: 
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SOLO RURAL 

- Espaço Florestal de Produção 

- Espaços de Exploração de Recursos Geológicos 

SOLO URBANO 

Solo Urbanizado: 

- Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

- Espaços de Actividades Económicas 

- Espaços de Actividads Económicas com Regime Restrictivo 

  - Espaços de Uso Especial (Equipamentos de Utilização Colectiva e Infra-estruturas) 

Solo Urbanizavel: 

- Espaços de Actividades económicas 

- Espaços Verdes de Utilização Colectiva 

ESPAÇOS CANAIS 

- Rede Rodoviária Nacional 

- Rede Rodoviária Municipal 

- Rede Viária Proposta (Vias propostas e Nós Viários a reformular) 

 

Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

- SUOPG 1 – Pólo Industrial do Granito  

- SUOPG 2 – Pólo de Actividades Económicas da presa 

- SUOPG 3 – Pólo de Actividades Económicas de Arcozelo 

- SUOPG 4 – Parque Natural e Turístico da Pedra 
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4.3.1 Solo Urbanizado 

Propõem-se, no solo urbanizado, as seguintes categorias funcionais de espaços: 

- Espaços Urbanos de Baixa Densidade, correspondem às habitações unifamiliares 

existentes, no qual o uso dominante é habitacional, encontram-se classificadas no 

PDM em curso como “Área predominante residencial – tipo 1”. 

- Espaços de Actividades Económicas, correspondem às áreas onde ocorrem 

actualmente actividades económicas, devidamente licenciadas. 

- Espaços de Actividades Económicas com regime restritivo, correspondem às áreas de 

transformação de granito existentes no PDM em vigor, antes da alteração efectuada 

em 20125, e classificadas como Actividades Económicas. As empresas que aí 

transformam o granito têm licenças  atribuídas pelo Ministério da Economia onde, 

contudo, não existe licenciamento municipal. Assim, uma vez que o licenciamento do 

Ministério da Economia criou uma expectativa na legalização das duas empresas de 

transformação de granito anteriores à alteração do PDM, propomos a criação de uma 

sub-categoria que integra estas duas áreas e permita, deste modo, a sua legalização. 

Efectivamente, as duas empresas encontram-se implantadas no local, pelo menos 

desde 2007. A área ocupada por esta sub-categoria cinge-se ao existente, sendo por 

esse motivo classificado como regime restritivo.  

- Espaços de Uso Especial, dizem respeito aos Equipamentos de Utlização Colectiva. No 

presente caso, apesar de existirem as estruturas, propõem-se a sua reformulação e 

uma melhor adequação ao território. Desta forma, amplia-se a envolvente ao campo 

de jogos, prevendo o seu remate com a EN 201, através de uma faixa de “Espaços 

Verdes de Protecção e Enquadramento” e na sua envolvente próxima, como se 

reformolou o acesso à EN 201, um pouco para norte, através de uma rótula, também 

de acesso ao Pólo do Granito, o espaços envolvente do Campo, permitir a sua 

reformulação para criar estacionamento e um espaço ajardinado. Relativamente, à 

Casa de Cantoneiros, propõe-se o aproveitamento da edificação existente, através da 

                                            
5 Publicada pelo Aviso nº 4269/2012. 
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sua utilização para acções de convívio, de formação, de encontro dos profissionais 

ligados à pedra. Este espaço pode ser gerido pela Junta de Freguesia. 

- Infra-estruturas, a área encontra-se dotada das principais redes de infra-estruturas, de 

acordo com a planta 11, contudo, em termos de uso do solo, apenas se verifica a 

ocorrência da sub-estação elevatória e depósito de água. 

4.3.2 Solo Urbanizável 

No solo Urbanizável, propõem-se as seguintes categorias: 

- Espaços de Actividades Económicas, que correspondem, de acordo com o previsto no 

PDM, às áreas onde se desenvolverá a actividade económica, propondo-se para o 

efeito a sua execução através de SUOPG, com objectivos de actividades diferentes e 

complementares entre si. Estas áreas decorrem da dinâmcia verificada na freguesia, 

resultante da sua proximidade com a Vila de Ponte de Lima e das acessibilidades 

entretanto criadas. Assim, destina-se uma área para a localização da actividade 

transformadora da pedra (SUOPG1), uma área de menor dimensão, localizada 

próxima desta e junto da EN201, contudo com acesso próprio (SUOPG 2) e outra 

área, localizada junto ao nó do IP 9/A 27, tirando partindo da localização, destinada 

sobretudo a empresas industriais de comércio e serviços, de média dimensão 

(SUOPG 3). 

 

A visão integrada, subjacente ao Plano Estratégico
6
, e onde se inclui a implantação do polo 

industrial para as empresas transformadoras, assume particular importância se 

considerarmos a urgência na regularização da situação actualmente existente nas pedreiras 

de granito de Pedras Finas. Sem reestruturar e organizar a componente extractiva, 

materializada nas pedreiras actualmente existentes, não é possível viabilizar todas as 

restantes etapas da cadeia, colocando em causa logo à partida a continuidade da exploração 

e valorização do Granito das Pedras Finas. 

                                            
6 CEVALOR - “Plano Estratégico de Desenvolvimento – Enquadramento da Indústria Extractiva e 

Transformadora dos Granitos”. Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas. Relatório Final, 2009. 
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Desta forma, a implementação do Pólo Industrial para as indústrias transformadoras do 

granito de Pedras Finas, bem como toda a estratégia delineada para valorizar este importante 

recurso endógeno, estão desde logo condicionados pela boa resolução e enquadramento da 

indústria extractiva. Para tal é necessário proceder a uma abordagem integrada, com a 

envolvência de todas as partes interessadas, e dentro do espírito promovido pelas Estratégias 

de Eficiência Colectiva, no sentido de um comprometimento ao nível da determinação e 

cumprimento de directrizes específicas, não só técnicas mas também políticas, com vista à 

análise e resolução dos problemas existentes actualmente e à planificação do futuro desta 

indústria no Município de Ponte de Lima. 

Neste sentido as opções tomadas deverão assentar numa mudança extrema da situação 

existente, com vista a disciplinar a actividade e a valorizar e potenciar o recurso explorado, 

para que a transformação seja vista como uma actividade que acrescenta valor à matéria-

prima. Aqui representa um papel fundamental a reestruturação de toda malha industrial no 

que se refere às empresas de transformação, desde as de maiores dimensões, que 

processam uma quantidade elevada de matéria-prima e disponibilizam uma maior diversidade 

de produtos, atéàs pequenas estruturas de cantarias, que actualmente se localizam ao longo 

da estrada e que correspondem a uma abordagem artesanal, característica da região e de 

extrema importância socioeconómica. 

- Espaços Verdes de Utilização Colectiva, esta categoria inclui os espaços verdes (urbanos), 

sob a forma de cortinas arbóreas que se pretende venham a qualificar a área de intervenção 

e melhorar o ambiente local. Efectivamente, estes espaços tem como objectivo, por um lado, 

imprimir uma qualidade visual ao espaço, mas também contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida, uma vez que estes corredores se localizam e implantam na envolvente dos 

Espaços de Actividades Económicas, acrescentando à sua função também a de melhoria da 

qualidade do ar e a protecção ao ruído. No que se refere ao Equipamento Desportivo, 

também aqui se prolongou a Cortina Arbórea, de modo, a efectuar uma barreira para a EN 

201 e, deste modo, qualificar esta zona de estar e recreio. 

Nas SUOPG, prevêem-se também espaços destinados a infra-estruturas e equipamentos de 

apoio, de acordo com o previsto nos respectivos projectos. Estas áreas, pretendem colmatar 

e preencher a dinâmica existente na freguesia de Arcolzelo. 
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Relativamente, aos resíduos perigosos, importa destacar a necessidade da promoção pelas 

entidades gestoras das diferentes SUOPG, no sentido de assegurar que os resíduos 

perigosos são encaminhados para entidades licenciadas para o correto tratamento dos 

mesmos. 

SUB - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

SUOPG 1 – Pólo Industrial do Granito 

Área total da Sub-Unidade OPG 1 – 218 070 m2 

Nº de Lotes previstos – 28 

Actividades e Ocupações – Industria Transformadora da Pedra, Actividade 

Comercial, de Serviços, Equipamentos de Utilização colectiva e Infra-estruturas. 

 

A inserção do Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas, neste local apresenta não só 

vantagens ao nível de circulação e de ligação entre diversas unidades transformadoras e 

extractivas, como um potencial positivo em relação ao enquadramento e inserção na 

paisagem, uma vez que se encontra localizado sobre uma mancha florestal, que em termos 

de enquadramento poderá representar uma mais-valia significativa ao nível da manutenção 

da qualidade e carácter da paisagem.  

 

Neste ponto será importante referir que a instalação do Pólo Industrial deverá funcionar no 

futuro como uma melhoria bastante significativa face à situação actual. Devendo considerar-

se a melhoria da organização espacial da indústria existente, a relocalização dos “telheiros” 

que actualmente estão instalados desordenadamente e sem regras junto à estrada nacional e 

a pretendida implementação de regras de funcionamento e gestão. Neste ponto de vista a 

criação e implementação do Pólo funciona ela própria desde logo como uma, senão a mais 

importante medida de minimização dos impactes criados na região pela indústria 

transformadora de granito.  

O Pólo Industrial pretende vir a contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento da 

freguesia de Arcozelo e do Concelho de Ponte de Lima, incorporando uma nova abordagem 

na exploração do granito, nomeadamente ao nível das melhores práticas ambientais, 

produções mais limpas (PML!s), melhores técnicas disponíveis (MTD!s) e reorganização 
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espacial. O inovador conceito de serviços partilhados, a par com a estratégia de gestão acima 

indicada são assim os principais pilares que irão alavancar e consubstanciar de forma 

credível a concepção do Pólo Industrial. 

 

Para além dos objectivos já citados que se propõe de imediato a atingir, o pólo pretende ainda 

capacitar os agentes, que ali se venham a instalar, ao nível de potenciais alianças 

estratégicas/parcerias, no pressuposto de que esta será uma importante mais valia para que 

as empresas possam ganhar dimensão e escala para adquirirem vantagens competitivas. 

 

A implantação e organização funcional do Pólo passa por um compromisso comum, não só 

das entidades de tutela, mas também por parte dos industriais, em gerir e valorizar de modo 

sustentado o recurso geológico, com o devido cumprimento das normas de higiene, 

segurança e protecção de pessoas, bens e ambiente, criando circunstâncias adequadas ao 

desenvolvimento de uma actividade transformadora moderna e competitiva. Neste sentido o 

Pólo deverá disponibilizar serviços comuns que permitirão aos industriais uma concentração 

quase exclusiva no processo produtivo e nas questões comerciais. Assim será considerada a 

gestão ambiental de uma forma integrada no que se refere à questão dos resíduos industriais, 

rentabilização de recursos (energia e água), tratamento de efluentes, central de compras e 

vendas (numa fase mais avançada), etc. 

 

Sintetizando, a reestruturação e consolidação desta actividade económica, é fundamental 

parao Município de Ponte de Lima, bem como para a Freguesia de Arcozelo, na perspectiva 

da sua continuidade (face à disponibilidade da matéria-prima), caminhando no sentido da 

expansão e dinamização da economia local e regional. 

 

O presente Projecto proporcionará a oportunidade única de contrariar a marginalidade a que 

tem sido sujeito o concelho de Ponte de Lima e a freguesia de Arcozelo. Assim este Pólo, 

permitirá a recuperação de áreas actualmente sujeitas a impactes ambientais/sociais bastante 

negativos devido á localização anárquica das unidades fabris, que não tiveram, nem 

actualmente primam por critérios de enquadramento e/ou de organização. Este Pólo também 

pretende contribuir de forma clara e inequívoca na alteração da imagem do subsector 

transformador. 
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O Pólo industrial, assenta num espírito de desenvolvimento integrado e auto-sustentado, com 

o objectivo de valorizar e induzir externalidades do que é “natural”. Esta lógica de 

sustentabilidade só é possível com projectos que permitam criar simultaneamente riqueza e 

bem-estar às comunidades.  

No decurso desta constatação, e numa perspectiva integrada foi delineado o Plano de 

Desenvolvimento Estratégico para o Sector dos Granitos de Ponte de Lima, que assume 

como principais objectivos os seguintes
7
: 

• Reorganizar a actividade, 

• Disciplinar o trabalho e as práticas correntes de exploração, 

• Enquadrar todos os operadores instalados, 

• Recuperar aceleradamente o ambiente, e 

• Valorizar os recursos enquanto o mercado o justifica.  

 

Ao nível do sub-sector transformador a estratégia determinada vai no sentido de implantar em 

terrenos da Freguesia de Arcozelo, localização que se justifica pela proximidade com as 

pedreiras, o pólo industrial de “Pedras Finas”. Este pólo virá resolver muitos dos problemas 

actualmente existentes no que respeita ao enquadramento da indústria transformadora de 

granito na freguesia de Arcozelo e terá como principais objectivos: 

 - Integração da indústria transformadora no ecossistema industrial, através de 

mecanismos de reutilização e reciclagem de materiais, redução no consumo de 

energia, água e matéria-prima e minimização dos resíduos provenientes da actividade 

industrial; 

- Reengenharia da produção: substituição de tecnologias tradicionais por novas 

tecnologias; 

- Fazer mais com menos, o que tecnicamente se designa por desmaterialização; 

- Planear os sistemas industriais considerando as necessidades económicas e sociais da 

comunidade: novas oportunidades de emprego, melhores condições de trabalho e 

diminuição dos impactes resultantes da actividade industrial no ambiente; 

                                            
7
 CEVALOR - “Plano Estratégico de Desenvolvimento – Enquadramento da Indústria Extractiva e 

Transformadora dos Granitos”. Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas. Relatório Final, 2009, p. 107. 
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- Planeamento do processo produtivo com base em princípios de sustentabilidade, através 

do cumprimento das exigências de gestão ambiental, ao nível dos serviços comuns das 

empresas. 

SUOPG 2 – Pólo de Actividades Económicas da Presa 

Área total da Sub-Unidade OPG 2 – 36 159 m2 

Nº de Lotes previstos – 20 

Actividades e Ocupações – Pequenas Industrias, Actividade Comercial, de 

Serviços, Equipamentos e Infra-estruturas. 

Destina-se à instalação de pequenas e médias empresas industriais, de comércio 

serviços ou de armazenagem de escala local e prevêem-se que os lotes de pequena e 

média sejam dimensionados com áreas entre os 600 e os 1.500 m2.     

Tem como objectivo também fixar e instalar aí as diversas areas ocupadas na freguesia 

por actividades económicas, em locais sem condições para o efeito. Por esse motivo, se 

caracteriza por lotes de pequena dimensão/media dimensão. 

SUOPG 3 – Pólo de Actividades Económicas de Arcozelo. 

Área total da Sub-Unidade OPG 3 – 201 736 m2 

Nº de Lotes previstos – 38 

Actividades e Ocupações – Industrial, Actividade Comercial, de Serviços, 

Equipamentos e Infra-estruturas. 

A justificação para esta alteração tem em conta a dinâmica existente no concelho de 

Ponte de Lima ao nível da localização empresarial, do potencial de localização devido às 

acessibilidades criadas, nomeadamente com a realização da A27/IP9 e a proximidade do 

Centro Urbano que geram atractividade para a instalação de diversas actividades 

económicas de média ou grande dimensão. 
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As categorias funcionais propostas adequam-se, por um lado à realidade local da área de 

intervenção e por outro às características funcionais da função dominante proposta, ou 

seja, dos Espaços de Actividades Económicas. Por esse motivo, os Espaços Verdes 

resumem-se às áreas necessárias à protecção e enquadramento, visando a redução dos 

impactes visuais gerados pelos edifícios a esse fim destinados. 

 

4.5 – Solo Rural 

No Solo Rural, prevê-se a unificação das categorias definidas no PDM em vigor, para 

uma única categoria de Espaços Florestais de Produção, uma vez que é a categoria 

dominante localmente. Inserindo-se na Sub-região Homógea Arga-Coura, na qual se 

visam, nomeadamente a implementação e incremento das funções protecção, produção e 

de silvopatorícia. 

Efectivamente, no local as areas florestais correspondem, na sua maior parte a areas de 

produção submetidas ao Regime Florestal. Contudo, ainda se ponderou a sua integração 

numa categoria – a criar – de protecção, uma vez que algumas áreas coincidem com 

declives acentuados em áreas que integram a REN, e a função também está definida no 

PROF do Alto Minho, mas devido à pequena dimensão do Plano de Urbanização e da 

área florestal, essa questão ficou a aguardar uma intervenção a outra escala, 

nomeadamente da revisão do PDM. 

Verificando-se que ocorrem condicionantes ao uso do solo relacionadas com a floresta e 

com os usos propostos, nomeadamente com os Espaços de Atividades Económicas, 

elaborámos o Anexo I – Relatório metodológico relative às sobreposições existentes na 

área do plano com as Áreas percorridas por Incêndios, com as Áreas Submetidas ao 

regime Florestal e com as Áreas de perigosidade Alta e Muito Alta. Neste relatório 

identificam-se e justificam-se as utilizações tendo em consideração as particularidades da 

delimitação de cada tipo de área referida e pretende-se identificar igualmente as áreas 

onde será necessário criar as faixas de gestão de combustíveis, previstas na legislação 

em vigor, através da criação de acordos de Cessação dos Compartes dos Baldios para 
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criar as referidas faixas com 100m. Esta situação ocorreu já para a SUOPG1 e deverá 

ocorrer quando da execução dos Loteamentos previstos para cada um das SubUnidades 

propostas no âmbito do PU das Pedras Finas.  

 

- Espaços de Exploração de Recursos Geológicos, a área para extracção e 

transformação de granitos é uma área exclusivamente afecta ou  onde predominam 

concessões de exploração de granito, vulgarmente designadas por  pedreiras. O plano 

identifica uma área onde ocorre o recurso e onde existem explorações em curso 

devidamente licenciadas, para o seu aproveitamento. 

Apesar de no presente plano não se preverem acções de recuperação paisagística nas áreas 

florestais existentes ao longo da EN 201, essas acções foram equacionadas no âmbito do 

Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido para a execução da SUOPG1 – Pólo Industrial do 

Granito das Pedras FInas e propostas como medidas de compensação.  

De facto, no território em causa, ocorrem diversos instrumentos de gestão territorial e 

projectos, sendo necessário efectuar a devida articulação entre objectivos, escalas e 

propostas no sentido de se efectivar uma correcta intervenção no território. Estas acções de 

recuperação paisagística ocorreram ao longo da EN 201, nas areas que correspondem à 

intervenção do Plano de Urbanização, mas igualmente a norte desta área, até ao Km 26, 

onde se localiza a última área degradada. 
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Figura 3 - Planta de Zonamento 
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RELATÓRIO METODOLÓGICO  

RELATIVO ÀS SOBREPOSIÇÕES EXISTENTES NA ÁREA DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 

DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS PEDRAS FINAS COM AS ÁREAS PERCORRIDAS 

POR INCÊNDIOS, COM AS ÁREAS SUBMETIDAS AO REGIME FLORESTAL E COM AS 

ÁREAS DE PERIGOSIDADE ALTA E MUITO ALTA IDENTIFICADAS NA CARTA DE 

PERIGOSIDADE 

 

Outubro de 2013 
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RELATÓRIO METODOLÓGICO  
  
 
O presente relatório pretende descrever e justificar as sobreposições 

existentes na área do Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das 

Pedras Finas  entre as áreas percorridas por incêndios florestais, as áreas 

submetidas ao Regime Florestal e as áreas com Perigosidade Alta e Muito 

alta, definidas na Carta de Perigosidade de Ponte de Lima.  

 

Foram efectuadas para cada uma das condicionantes referidas, uma planta 

de sistematização e espacialização das respectivas áreas de sobreposição, 

identificadas como PF1 – Sobreposição de Áreas Percorridas por Incêndios 

com Solo Urbano, PF2 – Sobreposições do regime Florestal  e PF3 – 

Sobreposição da Carta de perigosidade com Solo Urbano. 

  

As plantas referidas apresentam ainda um quadro onde se identifica o nº de 

ordem atribuído a cada área de sobreposição, assim como a ocupação do 

solo/Justificação que apresenta, de acordo com a planta em causa, a 

justificação mais adequada a cada tipo. 

 

Relativamente ao instrumento de gestão territorial em causa, o Plano de 

Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, na sequência da 

emissão de parecer desfavorável e das reuniões entretanto realizadas com 

as diversas entidades  encontra-se, em processo de realização de 

alterações e correcções. 
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• Áreas percorridas por Incêndios 

 

Importa, em primeiro lugar definir o âmbito de aplicação da sobreposição 

que corresponde  às áreas percorridas por incêndios dos últimos dez anos, 

ou seja, desde 2003 a 2012.  

As fontes de informação relativas à obtenção dos dados foram para os anos 

2003 a 2012 foi o site oficial do ICNF. 

 

Verificou-se, assim, que as três áreas percorridas por incêndios delimitadas, 

que correspondem aos anos de 2005 e 2007 e que totalizam 26 894 m2, 

cerca de 3 ha, correspondem a situações de imprecisões de espacialização, 

dizendo respeito a: rigor cartográfico – não ardido. 

 

Conclui-se, assim que não existem de facto conflitos na área do Plano, uma 

vez que, em nenhuma das sobreposições ocorreram efectivamente fogos 

florestais. 

 

• Áreas submetidas a Regime Florestal 

As áreas submetidas ao regime Florestal correspondem aos elementos 

fornecidos pela Autoridade Florestal Nacional, relativos ao PER 25, e foram 

espacializados na presente proposta no sentido de efectuar a sua 

desanexação do referido regime. 
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As áreas a desanexar totalizam 18 882 m2, cerca de 2 ha, e dizem respeito 

a  onze situações em que o solo se encontra já efectivamente alterado e que 

se encontram justificadas no quadro anexo. 

Assinala-se ainda a área identificada com o nº 12, em que a ocupação do 

solo existente e a prevista no Plano diz respeito à “Exploração de Recursos 

Geológicos”, verificando assim que esta ocupação com uma área de 16 195 

m2 é compatível com o Regime Florestal. 

 

• Perigosidade de Incêndio Florestal Alta e Muito Alta 

 

As fontes de informação relativas à obtenção dos dados foram o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta de Ponte de Lima e o projeto do 

Loteamento anteriormente referido.  

 

Verificou-se que existem dez áreas de sobreposição com as áreas 

Perigosidade de Incêndio Florestal alta e muito alta. Duas áreas 

correspondem a sobreposição com áreas de perigosidade muito alta (a nº 2 
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e a nº 3) e totalizam 494 m2; as restantes oito, classificadas como 

perigosidade alta, totalizam 15 227 m2 e correspondem maioritariamente à 

localização da SubUnidade Operativa de Planeamento e Gestão 2, que se 

destina à implantação de  Actividades Económicas, em Lotes Industriais, 

como se pode verificar no quadro anexo. 

 

 

 



Área: 35.077,00 m²
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A. Introdução e Enquadramento 
 

O presente relatório constitui uma versão revista do Estudo de Tráfego que irá avaliar os impactes na rede rodoviária 

adjacente associadas à concretização do Plano de Urbanização das Pedras Finas, a localizar nas Pedras Finas, freguesia de 

Arcozelo, concelho de Ponte Lima. Esta terceira versão pretende responder à comunicação de serviço emitido pela Estradas 

de Portugal a 13/12/2013 com a referência 046/2013/DPR. 

O Plano de Urbanização é composto de 3 Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG) destinadas ao 

desenvolvimento das seguintes atividades económicas: 

 SU OPG1 – Pólo Industr ial do G ranito: com o intuito de reorganizar a indústria transformadora de granito 

existente; 

 SU OPG 2 – Pólo de A tividades Económicas da Presa: um lote para atividade comercial e/ou serviços e outros 

três destinados à localização de infraestruturas; 

 SU OPG 3 – Pólo de A tividades Económicas de A rcozelo: destinado à instalação de diversas atividades 

económicas de media ou grande dimensão destinadas a comercio, serviços e/ou equipamentos; 

A área do Plano localiza-se ao longo da EN201, entre as localidades da Presa e o acesso ao IP9/A27 (Viana do Castelo – 

Ponte de Lima) que permite a ligação ao IP1/A3 (Porto – Valença). 

Na figura seguinte apresenta-se de forma esquemática a localização da área do Plano, a sua inserção na rede viária existente 

e a identificação de cada uma das SUOPG’s. 

Neste entendimento, o presente relatório abrange as seguintes análises: 

 A acessibilidade da área do Plano de Urbanização em relação ao transporte individual e coletivo; 

 Os acessos rodoviários às diferentes SUOPG’s e a sua integração na rede rodoviária envolvente; 

 A verificação do desempenho das vias envolventes e das suas principais intersecções. 

Tendo em vista a apresentação das análises efetuadas, este relatório foi estruturado nos seguintes pontos principais: 

 Descrição e diagnóstico da situação atual; 

 Modelação e afetação de tráfego à rede; 

 Caracterização das condições de circulação atuais; 
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 Caracterização da acessibilidade em transporte coletivo; 

 Análise dos acessos rodoviários à área de estudo e a sua integração na rede rodoviária envolvente; 

 Verificação do desempenho das vias envolventes e das suas principais intersecções. 

 

Figura 1 – Localização do Plano de Urbanização 

 
Fonte: Google Earth Pro, tratamento TIS 
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B. Caracterização da Procura 

B.1. Trabalhos de Campo 

No sentido de se avaliar a procura atual de tráfego na rede rodoviária envolvente à Área–Plano foi realizada uma campanha 

de contagens de tráfego nos principais nós da rede envolvente. 

As contagens foram realizadas nos seguintes postos e datas: 

Tabela 1 – Descrição do postos de contagem 

Posto Localização 
Nº 

movimentos 
Data 

Contagem 

1 
Entroncamento entre a 

EN201 e a Pedreira 
Feliciano Soares-Granitos 

6 1 de Março 
de 2013 

2 
Entroncamento entre a 

EN201 e Presa/Arcozelo 
6 

1 de Março 
de 2013 

3 
Rotunda entre a EN201e a 

A27 (sentido Viana do 
Castelo) 

12 
23 de Maio 

de 2013 

4 
Rotunda entre a EN201 e a 

A27 (sentido Arcos de 
Valdevez) 

12 
23 de Maio 

de 2013 

 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos postos 

onde foram realizadas contagens. 

Figura 2 – Localização dos postos de contagem 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 
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Figura 3 – Fotografias dos pontos onde se realizaram contagens de tráfego 

 
Posto 1 (Fonte: Migtráfego) 

 
Posto 2 (Fonte: Migtráfego) 

 
Posto 3 (Fonte: Migtráfego) 

 
Posto 4 (Fonte: Migtráfego) 

 

As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento direcional, com os valores registados por períodos 

de ¼ de hora. Nestas contagens os veículos foram discriminados em ligeiros e pesados. 

De forma a simplificar o tratamento de dados, os veículos contabilizados foram convertidos em unidade de veículos ligeiros 

equivalente (uvle), considerando-se que 1 veículo pesado é equivalente a dois veículos ligeiros. 

Para a identificação das horas de ponta na área em estudo, no dia útil, analisou-se o total de movimentos dos postos de 

contagem e determinou-se a distribuição dos volumes de tráfego ao longo das horas. Os gráficos seguintes apresentam esta 

distribuição. 
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Figura 4 – Distribuição do total de movimentos no 
dia útil – período da manhã 
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Figura 5 – Distribuição do total de movimentos no 
dia útil – período da tarde 
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Dos fluxos medidos, verificou-se o seguinte: 

 Num dia útil, a Hora de Ponta da Manhã (HPM) ocorre entre as 08h15 e as 09h15; 

 A Hora de Ponta da Tarde (HPT) ocorre entre as 17h45 e as 18h45; 

 Genericamente, os volumes de tráfego registados são da mesma ordem de grandeza em ambos os períodos; 

 Os veículos pesados representam cerca de 10% do total de veículos no conjunto dos postos. 

Com base numa análise meramente qualitativa in loco, os volumes registados nas horas de ponta parecem adequados à 

capacidade da rede viária instalada não se observando atrasos significativos nas intersecções analisadas. 

Foi com base nos resultados das contagens nos períodos mais carregados que foi calibrada a modelação da rede e calculadas 

as matrizes de fluxos Origem/Destino. 

Nas figuras seguintes apresentam-se os valores contados por hora de ponta e movimento, em cada um dos postos. 
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Figura 6 – Volumes de tráfego contados por hora de ponta e movimento, Posto 1 

   
 

Figura 7 – Volumes de tráfego contados por hora de ponta e movimento, Posto 2 
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Figura 8 – Volumes de tráfego contados por hora de ponta e movimento, Posto 3 

   
 

Figura 9 – Volumes de tráfego contados por hora de ponta e movimento, Posto 4 

   
 

B.2. Modelação da Rede Rodoviária e Afetação do Tráfego 

Para a modelação e afetação do tráfego à rede rodoviária foi utilizado o software PTV Visum. 

A utilização deste programa como instrumento de planeamento consiste num processo faseado que começa com a correta 

definição das características atuais da rede viária a analisar, para posteriormente se proceder a uma análise quantitativa e 

qualitativa do desempenho do sistema, com identificação de eventuais debilidades. 
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O esquema seguinte apresenta este processo. 

Figura 10 – Processo de iteração da análise da rede 

 Situação PropostaSituação Base

Caracterização do sistema de transportes:
  Rede de TI existente
  Procura em TI  matrizes O/D

Determinação de Indicadores de desempenho do actual 
sistema de transportes:
  Indicadores quantitativos  fluxo
  Indicadores qualitativos  Níveis de Serviço

Caracterização do sistema de transportes:
  Rede de TI prevista
  Procura em TI estimada  matrizes O/D

Determinação de Indicadores de desempenho do futuro sistema 
de transportes:
  Indicadores quantitativos  fluxo 
  Indicadores qualitativos  Níveis de Serviço

 
 

Como cenários analisados foi simulada a situação atual (2013) na HPM e HPT de um dia útil. De seguida descreve-se o 

processo de modelação realizado neste estudo. 

 

B.2.1. Modelação da Rede Rodoviária 

Com o objetivo de caracterizar as vias situadas no interior da área de intervenção foram recolhidos todos os elementos 

considerados relevantes, para posteriormente se efetuar a modelação da rede rodoviária. 

Neste sentido foram identificadas as características das vias em estudo, nomeadamente as capacidades das vias, número de 

vias por sentido, características geométricas das intersecções e velocidades base. 

B.2.2. Modelo de Afetação 

A afetação do tráfego à rede foi realizada segundo o método de equilíbrio para as horas de ponta da manhã e da tarde de um 

dia útil para o ano atual (2013). 

Na afetação por equilíbrio procura-se modelar uma situação em que, para qualquer par de viagens origem/destino, todos os 

caminhos utilizados deverão ter um custo de transporte idêntico, pressupondo que os utilizadores do caminho mais “caro” se 

mudam para caminhos mais “baratos” até que se atinja um equilíbrio entre caminhos alternativos. 
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B.2.2.1. Parâmetros de afetação 

– Capacidade e Velocidade 

As capacidades associadas às vias da área em estudo foram atribuídas considerando o seu perfil transversal tipo. Por sua 

vez, as velocidades atribuídas a cada arco basearam-se nas velocidades médias em regime livre. 

No entanto, uma vez que à medida que o volume de tráfego se aproxima do limite da capacidade a velocidade tende a 

reduzir-se, adotou-se um processo iterativo em que, para cada iteração, o cálculo da relação Tempo/Velocidade é feito 

utilizando a expressão de Wardrop, a qual considera que o tempo de percurso, em cada arco, é função do grau de 

congestionamento, de acordo com as seguintes expressões: 

Figura 11 – Funções de degradação da velocidade – rede de hierarquia superior 

 

 
Fonte: TIS (Visum) 

Figura 12 – Funções de degradação da velocidade – rede de hierarquia inferior e de acesso local 

 

 
Fonte: TIS (Visum) 

em que: 

tCur – tempo de deslocação; 
t0 – tempo de deslocação em vazio; 
q/qmáx – relação volume/capacidade; 
a, b e c – parâmetros de calibração (variáveis consoante o tipo de via considerado). 
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De  acordo  com  o  tipo  de  via  em  análise,  foram  consideradas  (duas)  “curvas-tipo”  para  a  degradação  da  velocidade  em 

função do nível de procura de tráfego. As funções de degradação da velocidade consideradas são as que se apresentam na 

figura seguinte. 

Figura 13 – Curvas de degradação da velocidade em função da taxa de utilização da capacidade 

 
Fonte: TIS 

 

– Custos 

O custo total do percurso, tal como é percecionado pelo condutor que decide o caminho que vai tomar para o seu destino, é 

composto por três parcelas: (1) custo marginal percebido de operação da viatura (o qual é representado pelo custo do 

combustível consumido numa determinada viagem entre um par O/D); (2) custo monetário das portagens, quando existam; e 

(3) custo atribuído ao tempo que se perde na viagem. 

A expressão de cálculo utilizada na determinação do custo generalizado (impedância) percebido pelo condutor numa 

viagem é a seguinte: 

  PLVΤCLC tO   

em que: 

C – Custo total (€); 
L – Extensão do(s) Arco(s) (km); 
Co – Custo de operação (€/km); 
T – Tempo de deslocação (s); 
Vt – Valor do tempo (€/s); 
P – Portagem/km (€/km). 
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Os valores utilizados para a expressão do custo generalizado foram os seguintes: 

Custo de Operação (C0) - O custo de operação aqui considerado tem por base os consumos médios dos veículos (ligeiros e 

pesados) e o preço atual dos combustíveis. Conforme se apresenta na Tabela 2, adotou-se o custo de 0,125 €/km para os 

veículos ligeiros e de 0,283 €/km para os veículos pesados. Estes valores consideram ainda um acréscimo de 10% associado 

ao desgaste e manutenção do veículo. 

Tabela 2 – Valores adoptados para consumos e custos de combustíveis para veículos ligeiros e pesados 
Tipo de 
Veículo 

Combustível 
Preço 
(€/l) 

Consumo Médio 
(l/100Km) 

Valor Km 
(€/Km) 

% 
Veíc. 

Ligeiros 

Gasolina 1,419 10,0 0,142 50% 

Gasóleo 1,287 7,0 0,090 47% 

Média Pond. 1,314 8,3 0,113 - 

Valor médio do km (comb.+desg.+manut.) 0,125 97% 

Pesados 
Gasóleo 1,287 20,0 0,257 3% 

Valor médio do km (comb.+desg.+manut.) 0,283 3% 

Fontes: Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE) e Associação Automóvel de Portugal (ACAP) 

Uma vez que o modelo foi construído em unidades de veículos ligeiros equivalente (uvle) houve necessidade de se 

determinar uma média ponderada entre veículos ligeiros e veículos pesados. Deste modo, conforme indicado na Tabela 3, 

assumiu-se o custo de 0,129 €/km para a unidade adotada. Também este valor considera o acréscimo de 10% associado ao 

desgaste e manutenção do veículo. 

Tabela 3 – Valor adoptado para consumo e custo de combustível para uvle 
Tipo de 
Veículo 

Preço 
(€/l) 

Consumo Médio 
(l/100Km) 

Valor do Km 
(€/Km) 

uvle 1,313 8,641 0,118 

Valor médio do km (comb.+desg.+manut.) 0,129 

Fonte: TIS 

Valor do Tempo (Vt) - De grande importância para os resultados que se obtêm nos cálculos de custo mínimo, e portanto da 

afetação, é o valor atribuído ao tempo que se poupa quando se escolhe uma ligação mais rápida. 

Para a análise deste valor consideraram-se os cálculos baseados no Projeto UNITE “Unification of Accounts and Marginal 

Costs for Transport E fficiency”  (Junho  2003,  European Commission, 5th F ramework Programme). Na tabela seguinte 

apresentam-se os valores aí considerados para 1998, os quais foram atualizados para 2009: 
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Tabela 4 – Valores de referência para custo do tempo 
 UNITE UNITE PORTUGAL 

Total*3 

€/hora 
 Preços 1998 Preços 1998*1 Preços 2008*2 

 Negóc. Priv. Negóc. Priv. Negóc. Priv. 

Veículos 
Ligeiros 

21,00€ 6,00€ 15,06€ 4,30€ 19,85€ 5,64€ 9,90€ 

Veículos 
Pesados 

43,00€ - 30,83€ - 40,63€ - 40,63€ 

Fonte: Cálculos baseados no Projecto UNITE “Unification of Accounts and Marginal Costs for Transport Efficiency”, Junho 2003, European Commission, 5th 
Framework Programme – adaptado para 2009 

*1 Fator de transferibilidade para Portugal = 0,717; 
*2 Atualização considerando uma taxa de crescimento anual igual à taxa de inflação de Portugal entre 1998 e 2009; 
*3 Considerou-se que 30% das viagens de ligeiros são efetuadas em negócios. 

 

Neste entendimento, considerou-se que, para os veículos ligeiros, o valor do tempo no ano base (2010) é de 9,90€/h, e para 

os pesados é de 40,63€/h. Estes são os dados recomendados para Portugal de acordo com o estudo da Comissão Europeia 

UNITE. 

Tendo novamente em consideração que o modelo foi construído em uvle, o valor do tempo foi devidamente adaptado à 

unidade em estudo. 

Portagem (P) – Não há vias portajadas na área de estudo. 

 

B.3. Matriz Origem/Destino Atual 

A partir dos resultados das contagens direcionais foram calculadas matrizes de fluxos Origem/Destino para os períodos 

horários de dia útil. Estas matrizes foram obtidas com recurso a aplicativos do software de modelação de tráfego PTV 

TF lowFuzzy, através de programação matemática, numa formulação que tem como objetivo minimizar as diferenças entre 

os fluxos estimados pelo modelo e os fluxos resultantes das contagens. 

Apesar das dificuldades e incertezas associadas ao processo de modelação e calibração de uma rede viária, os valores 

obtidos após atribuição do tráfego à rede, apresentam uma boa aproximação aos valores medidos nas contagens. Tendo em 

conta a metodologia adotada e a informação que serviu de base à construção das matrizes, admite-se um elevado nível de 

aderência à realidade. 

As matrizes obtidas para cada um dos períodos de ponta encontram-se apresentadas em anexo. 
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B.4. Rede Modelada Atual 

Nas figuras seguintes apresenta-se a rede viária correspondente à situação atual na área de intervenção e envolvente 

próxima, com os volumes de tráfego atuais modelados para as horas de ponta da manhã e da tarde de dia útil. 

Figura 14 – Rede modelada e volumes de tráfego atuais (uvle) na área de estudo na HPM dia útil – 2013 

 

Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 
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Figura 15 – Rede modelada e volumes de tráfego atuais (uvle) na área de estudo na HPT dia útil – 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 
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C. Análise às Condições de Circulação Atuais 
 

 

Nesta secção são apresentados os volumes registados nos períodos horários de maior procura nos pontos singulares da rede 

rodoviária em estudo, sendo analisada a acessibilidade em transporte individual à área de intervenção (e sua envolvente 

direta), avaliando-se qualitativa e quantitativamente as condições de circulação atuais. 

C.1. Análise de Pontos Singulares da Rede Rodoviária 

A análise das condições atuais de circulação foi realizada para as seguintes intersecções, coincidentes com os postos de 

contagem dos trabalhos de campo: 

 Posto 1 – Entroncamento entre a EN201 e a Pedreira Feliciano Soares-Granitos; 

 Posto 2 – Entroncamento entre a EN201 e Presa/Arcozelo; 

 Posto 3 – Rotunda entre a EN201e a A27 (sentido Viana do Castelo); 

 Posto 4 – Rotunda entre a EN201 e a A27 (sentido Arcos de Valdevez); 

 Secção da EN201. 

 

A análise das condições de circulação deve ser avaliada para o período de maior procura de tráfego na rede rodoviária em 

estudo, sendo que este período, correspondente naturalmente à situação mais desfavorável. Assim foram analisadas os 

seguintes cenários: 

 Hora de ponta da manhã de um dia útil (HPM DU), e 

 Hora de ponta da tarde de um dia útil (HPT DU). 
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C.2. Níveis de Serviço Atuais 

No sentido de se fazer uma análise quantificada das atuais condições de circulação na área de estudo, foram calculados os 

níveis de serviço nas intersecções da rede viária localizadas na sua envolvente direta. Esta análise foi feita com base nos 

procedimentos descritos no HCM (Highway Capacity Manual, 2000), tal como recomenda a Estradas de Portugal (EP, SA). 

A análise das condições atuais de circulação foi realizada para as interseções correspondentes aos postos onde foram 

realizados os trabalhos de campo. 

C.2.1. Posto 1 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos contados, os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação atual. 

Figura 16 – Posto 1, movimentos contados  

 

Figura 17 – Posto 1, volumes HPM DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 18 – Posto 1, volumes HPT DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 
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Tabela 5 – Análise das condições atuais de circulação, 2013 HPM e HPT DU – Posto 1 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 1 74 0 3 110 2
Vol. de Conflito (veíc./h) 95 61 66 64 38 94

Capacidade dos movimentos (veíc./h) 1545 1290 969 1598 1325 933
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 2 3 4

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2013  HPM DU 2013  HPT DU

 
Verifica-se que as atuais condições de funcionamento do Posto 1 são bastante satisfatórias, com nível de serviço A nos 

movimentos não prioritários, tanto na HPM como na HPT. 

C.2.2. Posto 2 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos contados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação atual. 

Figura 19 – Posto 2, movimentos contados 
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Figura 20 – Posto 2, volumes HPM DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 21 – Posto 2, volumes HPT DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 6 – Análise das condições atuais de circulação, 2013 HPM e HPT DU – Posto 2 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 1 0 0 20 5 5
Vol. de Conflito (veíc./h) 95 95 173 59 59 222

Capacidade dos movimentos 1545 1239 840 1607 1293 777
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 2 3 5

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2013  HPM DU 2013  HPT DU

 
Com base nas análises apresentadas, conclui-se que no Posto 2 as condições de circulação existentes são boas, sem atrasos 

ou criação de filas de espera. 

C.2.3. Posto 3 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos contados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação atual. 
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Figura 22 – Posto 3, movimentos contados 

 

Figura 23 – Posto 3, volumes HPM DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 24 – Posto 3, volumes HPT DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

 

Os parâmetros geométricos da rotunda considerados no presente estudo poderão não corresponder à geometria exata da 

intersecção uma vez que não foram medidos em cartografia planimétrica. 

Tabela 7 – Parâmetros geométricos da rotunda – Posto 3 

Norte Este Sul
Largura da entrada (e) (m) 4,00 4,00 4,00

Largura da faixa de aproximação (v)  (m) 3,50 3,50 3,50
Comprimento médio do leque (l') (m) 10,00 10,00 10,00

Diâmetro do circulo inscrito (ICD) (m) 55,00 55,00 55,00
Ângulo de entrada (º) 30 30 30

Raio da entrada (r)  (m) 15,00 15,00 15,00  
 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 
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Tabela 8 – Análise das condições atuais de circulação, 2013 HPM e HPT DU – Posto 3 

HPM Dia Útil  2013 Norte Este Sul
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 77 27 252

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 27 111 0
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.307 1.264 1.321

Taxa de Utilização (%) 6% 2% 19%
Reserva de capacidade (CR) 1230 1237 1069

Nível de Serviço (NS) A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1

Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3
HPT Dia Útil  2013 Norte Este Sul

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 119 61 195
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 48 96 26

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.148 1.125 1.159
Taxa de Utilização (%) 10% 5% 17%

Reserva de capacidade (CR) 1029 1064 964
Nível de Serviço (NS) A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1
Tempo de Atraso (seg.) 3 3 4  

Com base nas análises apresentadas, conclui-se que na rotunda correspondente ao Posto 3 as condições de circulação 

existentes são boas, sem atrasos ou criação de filas de espera, com níveis de serviço A nos diversos ramos. 

C.2.4. Posto 4 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos contados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação atual. 

Figura 25 – Posto 4, movimentos contados 
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Figura 26 – Posto 4, volumes HPM DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 27 – Posto 4, volumes HPT DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Os parâmetros geométricos da rotunda considerados no presente estudo poderão não corresponder à geometria exata da 

intersecção uma vez que não foram medidos em cartografia planimétrica. 

Tabela 9 – Parâmetros geométricos da rotunda – Posto 4 

Norte Este Sul Oeste
Largura da entrada (e) (m) 4,00 4,00 4,00 3,50

Largura da faixa de aproximação (v)  (m) 3,50 3,50 3,50 3,00
Comprimento médio do leque (l') (m) 10,00 10,00 10,00 10,00

Diâmetro do circulo inscrito (ICD) (m) 45,00 45,00 45,00 45,00
Ângulo de entrada (º) 30 30 30 55

Raio da entrada (r)  (m) 15,00 15,00 15,00 10,00  
 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 10 – Análise das condições atuais de circulação, 2013 HPM e HPT DU – Posto 4 

HPM Dia Útil  2013 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 104 50 223 0

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 0 202 1 79
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.321 1.210 1.320 865

Taxa de Utilização (%) 8% 4% 17% 0%
Reserva de capacidade (CR) 1217 1160 1097 865

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1 0

Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3 4
HPT Dia Útil  2013 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 141 62 203 9
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 43 176 32 156

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.149 1.080 1.155 831
Taxa de Utilização (%) 12% 6% 18% 1%

Reserva de capacidade (CR) 1008 1018 952 822
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 4 4 4 4  

Constata-se que no Posto 4 as condições de circulação atuais são boas, com os diversos ramos da rotunda a registarem 

níveis de serviço A correspondentes a condições fluidas e sem atrasos. 
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C.2.5. Secção da EN201 

Nas figuras seguintes apresentam-se os volumes modelados para as horas de ponta da situação atual. Foi considerada a 

secção da EN201 com maior procura de tráfego. 

Figura 28 – Secção EN201, volumes HPM DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 29 – Secção EN201, volumes HPT DU, 2013 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

A análise das condições de funcionamento desta secção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte, bem como os parâmetros de cálculo considerados. 

Tabela 11 – Análise das condições atuais de circulação, 2013 HPM e HPT DU – Secção EN201 

Informação Geral
Via/Estrada EN201

Classe I I I I
Período Analisado Hora de ponta
Período Analisado HPM 2013 HPT 2013

Características da via
Velocidade base, BFFS 90 90 km/h
Espaçamento entre nós 0,2 0,2 Nós/km

Largura da via, LW 3,5 3,5 m
Largura da berma , LCR 1,0 1,0 m

Tipo de Terreno:
plano x x

ondulado
%  da via com proibição de ultrapassar 10 10 %

Dados de Tráfego
Volume horário (2 sent.), V 356,0 336,0 Veíc./h

Factor de Ponta Horário, PHF 0,90 0,90
Repartição do Tráfego por sentido 60/40 60/40

%  de Pesados e BUS, PT 7,0% 7,0%
Velocidade média, ATS 78,4 78,8 km/h

%  Tempo perdido, PTSF 35,6 34,3 %
Nível de Serviço

Nível de Serviço, NS A A  
 

Constata-se que a secção da EN201apresenta atualmente um nível de serviço A correspondente a condições de circulação 

fluidas e sem atrasos. 
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D. Acessibilidade em Transporte Coletivo 
 

 

No que respeita ao transporte coletivo rodoviário, a estrada EN201 que se constitui como a via principal da Área-Plano, é 

servida pelo operador AVIC/Courense, existindo apenas uma paragem localizada junto ao Posto 2 das contagens. Durante o 

período em que decorreram os trabalhos de campo verificou-se apenas a passagem de uma carreira, com a frequência de um 

veículo no período da manhã e outro veículo no período da tarde, nomeadamente para transporte escolar. 

Podemos concluir que a oferta de transporte público é reduzida porém é necessário realçar que o tipo de usos previstos para 

o Plano de Urbanização não corresponde a atividades com uma grande geração de viagens e, consequentemente, com 

procura significativa em transporte coletivo. 

 

 

  

 

 

 

 

E. Rede Modelada Futura 
 

E.1. Acessos à Área-Plano 

A área do Plano localiza-se ao longo da EN201, entre as localidades da Presa e o acesso ao IP9/A27 (Viana do Castelo – 

Ponte de Lima) que permite a ligação ao IP1/A3 (Porto – Valença). As 3 subunidades operativas de planeamento e gestão 

que compõem o Plano de Urbanização têm previstos diversos acessos à rede viária existente, todos na EN201, exceto a 

SUOPG1 que tem um dos seus acessos para norte na CM1249. 

Do conjunto de acessos a criar na EN201, realça-se uma nova intersecção giratória que servirá não só os movimentos de 

entrada e saída para as SUOPG1 e SUOPG2, como irá substituir o atual entroncamento de acesso à localidade de Presa, 

onde foram realizadas contagens de tráfego (Posto 1). 

Na figura seguinte apresentam-se os locais de amarração das vias propostas pelo Plano de Urbanização e a rede viária 

existente. 
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Figura 30 – Acessos à Área-Plano 
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E.2. Crescimento natural do tráfego 

Com o objetivo de avaliar as condições de circulação no futuro na área envolvente ao Plano, foram calculadas as matrizes 

para as pontas horárias da manhã e da tarde de dia útil para os anos base e horizonte de projeto, 2018 e 2028. As matrizes 

futuras resultaram das matrizes atuais às quais foi acrescentada a geração associada ao empreendimento em estudo e a 

evolução “natural” do tráfego automóvel até ao ano horizonte considerado. 

Os fatores de crescimento considerados na evolução do tráfego para os anos futuros, tiveram por base os efeitos decorrentes 

das variações: 

 da população e do emprego; 

 do poder de compra; 

 do uso do automóvel e da taxa de motorização; 

 das transformações urbanísticas e das alterações que irão ocorrer nos padrões de mobilidade. 

 

Figura 31 – Estimação da evolução da procura de tráfego de ligeiros no Distrito de Viana do Castelo 
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Fonte: DGE / Tratamento: TIS 

 

A aplicação deste modelo para o período analisado conduziu às seguintes taxas de crescimento anuais: 
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Tabela 12 – Taxa média anual de crescimento de tráfego e fatores de crescimento 

Ano 
Taxa Média de 

Crescimento Anual (tc) 
Fator de Crescimento 

(1+tc) n-b 

2013   
 1,6% 1,084 

2018   
 1,00% 1,101 

2028   

Fonte: DGE / Tratamento: TIS 

 

Apesar do período de contenção económica que atravessamos (que, em termos de mobilidade, tem tido como resultado, nos 

últimos dois/três anos, uma estabilização da evolução das viagens em transporte individual, notando-se nalguns casos 

crescimentos pouco acentuados ou mesmo nulos e, noutros, mesmo a diminuição dos fluxos de tráfego), considera-se 

pertinente aplicar ao tráfego existente as taxas de evolução “natural” calculadas (inferiores a 1,5%/ano entre 2011 e 2013 e 

cerca de 1%/ano entre 2013 e 2023). A aplicação destas taxas, por um lado respeita a linha de tendência calculada sobre 

séries cronológicas de dados com quase 40 anos de histórico (onde também se registaram “depressões” semelhantes às que 

agora atravessamos) e, por outro  lado, permite considerar volumes de  tráfego  “do  lado da  segurança”,  isto  é, estimam-se 

volumes de tráfego mais críticos, logo mais penalizadores em termos de cargas para o sistema rodoviário. 

 

 

  

 

 

 

 

F. Tráfego Gerado pelo Empreendimento 

F.1. Cálculo do Tráfego Gerado pelo Empreendimento 

Para cada umas das Subunidades Operativas de Gestão e Planeamento e respetivos usos consideraram-se as seguintes áreas 

de geração: 

Tabela 13 – Áreas de geração por uso e por SUOPG 

Indústria Armazéns Comércio Serviços Total
SUOPG1 135.781 ‐ ‐ ‐ 135.781
SUOPG2 ‐ 18.882 6.294 6.294 31.470
SUOPG3 ‐ 14.436 9.624 24.060 48.120

Área de Construção

 

Para o cálculo das viagens geradas pelo empreendimento recorreu-se aos valores propostos no Trip Generation do Institute 

of Transportation Engineers, 8ª Edição, 2008. Estes valores foram devidamente balizados de acordo com índices de geração 

de tráfego obtidos noutros estudos já elaborados pela TIS. No caso concreto da SUOPG1, foram utilizadas contagens 

13,5% 



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

34 
 

 

efetuadas num outro projeto realizado pela TIS numa indústria de extração com características similares. 

Os índices estabelecidos para o tráfego gerado pelos diferentes usos previstos, na hora de ponta da manhã e da tarde de dia 

útil, bem como a distribuição entre os veículos entrados (E) e saídos (S), encontram-se indicados na tabela seguinte: 

Tabela 14 – Índices de geração de viagens em TI nas horas de ponta 

Uso Unidade do Índice índice %E %S índice %E %S
Indústria (1) uvle / 100 m2 0,04 50% 50% 0,04 50% 50%
Armazéns Pequena Dimensão (2) uvle / 100 m2 0,16 59% 41% 0,27 51% 49%
Armazéns Grande Dimensão (3) uvle / 100 m2 0,32 73% 27% 0,34 25% 75%
Comércio (4) uvle / 100 m2 0,65 61% 39% 2,41 49% 51%
Serviços (5) uvle / 100 m2 1,33 88% 12% 1,28 17% 83%

HPM DU HPT DU

 
Nota:  (1) Baseado num outro projeto realizado pela TIS numa indústria de extração com características similares; 

(2) Baseado nos valores do Trip Generation uso “Mini-Warehouse”; 
(3) Baseado nos valores do Trip Generation uso “Warehouse”; 
(4) Baseado nos valores do Trip Generation uso “Shopping Center” e noutros estudos realizados pela TIS para comércio de média dimensão; 
(5) Baseado nos valores do Trip Generation uso “General Office Building”. 

 

Tendo em conta os índices apresentados, obtiveram-se os seguintes fluxos de viagens geradas e atraídas pelo Plano de 

Urbanização, nas horas de ponta da manhã e da tarde de um dia útil. 

 

Tabela 15 – Geração/atracção de viagens em uvle nas horas de ponta, por SUOPG 

Entradas Saídas Total Entradas Saídas Total
SUOPG1 29 29 58 29 29 58
SUOPG2 116 40 156 115 195 310
SUOPG3 355 75 430 185 395 580
TOTAL 500 144 644 329 619 948

HPM DU HPT DU

 

 

Com base nos valores apresentados pode concluir-se que: 

 O período mais carregado corresponde à HPT; 

 A subunidade que gera mais tráfego corresponde à SUOPG3 com cerca de 430 veículos na HPM e 580 veículos na 

HPT (Entradas + Saídas); 

 A SUOPG1 é a que apresenta menor geração de tráfego, com cerca de 60 veículos em cada um dos períodos de 

ponta. 

O cálculo das viagens geradas no futuro servirá de base para a apreciação das condições de circulação no ano de abertura do 

empreendimento (2018) e no ano horizonte de projeto (2028, 10 anos depois). 
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F.2. Repartição das Viagens Geradas pelo Plano 

A repartição da geração de veículos a captar pela área de estudo foi estimada com base na informação relativa à dimensão 

das zonas consideradas e das respetivas distâncias médias às várias unidades que compõem o Plano, tendo ainda em 

consideração os valores registados nas contagens efetuadas, bem como os percursos possíveis na rede viária prevista. 

A distribuição do tráfego pelas diferentes origens/destinos, no ano base e no ano horizonte de projeto, é a que se apresenta 

de seguida: 

 

Tabela 16 – Distribuição das viagens geradas pelo Plano 

Distribuição Entrdas Saídas Entrdas Saídas
Paredes de Coura 20% 29 100 124 66
Arcozelo 5% 7 25 31 16
Ponte de Lima 35% 50 175 216 115
Arco de Valdevez 20% 29 100 124 66
Viana do Castelo 20% 29 100 124 66
TOTAL 100% 144 500 619 329

HPM HPT

 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se a geração de tráfego associada a cada uma das SUOPG e respetiva distribuição. 
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Figura 32 – Geração de tráfego associada a cada uma das SUOPG e respetiva distribuição – HPM e HPT 
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G. Análise às Condições de Circulação Futuras 
 

G.1. Volumes na Rede Viária Futura 

Figura 33 – Rede modelada e volumes de tráfego futuros (uvle) na hora de ponta da manhã de dia útil – 2018 
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Figura 34 – Rede modelada e volumes de tráfego futuros (uvle) na hora de ponta da tarde de dia útil – 2018 
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Figura 35 – Rede modelada e volumes de tráfego futuros (uvle) na hora de ponta da manhã de dia útil – 2028 
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Figura 36 – Rede modelada e volumes de tráfego futuros (uvle) na hora de ponta da tarde de dia útil – 2028 
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G.2. Níveis de Serviço 

As análises realizadas referem-se ao ano base (2018), ano em que se considera a completa ocupação do Plano de 

Urbanização das Pedras Finas, e ao ano horizonte (2028), 10 anos após. 

Nesta secção são analisadas as condições de circulação na rede viária na envolvente imediata ao Plano. Neste sentido, são 

calculados os níveis de serviço nos postos onde foram analisadas as condições de circulação atuais, na nova rotunda 

proposta e no novo acesso à SUOPG3 a partir da EN201. Foram utilizadas as metodologias já explicitadas no Capítulo C- 

Análise às Condições de Circulação Atuais. 

G.2.1. Posto 1 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados, os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação futura. 

Figura 37 – Posto 1, movimentos analisados  
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Figura 38 – Posto 1, volumes HPM DU, 2018 

 

Figura 39 – Posto 1, volumes HPT DU, 2018 

 
 

Figura 40 – Posto 1, volumes HPM DU, 2028 

 

Figura 41 – Posto 1, volumes HPT DU, 2028 

 
 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 17 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 1 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 7 174 6 9 181 8
Vol. de Conflito (veíc./h) 126 78 89 187 100 167

Capacidade dos movimentos (veíc./h) 1493 1265 936 1396 1233 842
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 3 3 4

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2018  HPM DU 2018  HPT DU
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Tabela 18 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 1 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 7 182 6 9 193 8
Vol. de Conflito (veíc./h) 136 84 95 195 104 177

Capacidade dos movimentos (veíc./h) 1477 1255 928 1384 1226 830
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 3 3 4

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2028  HPM DU 2028  HPT DU

 
 

Prevê-se que as futuras condições de funcionamento do Posto 1 serão bastante satisfatórias, com nível de serviço A nos 

movimentos não prioritários, tanto na HPM como na HPT. 

 

G.2.2. Posto 2 – nova rotunda 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta 

da situação futura. 

Figura 42 – Posto 2 – nova rotunda, ramos avaliados 
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Figura 43 – Posto 2, volumes HPM DU, 2018 

 

Figura 44 – Posto 2, volumes HPT DU, 2018 

 
 

Figura 45 – Posto 2, volumes HPM DU, 2028 

 

Figura 46 – Posto 2, volumes HPT DU, 2028 

 
 

Os parâmetros geométricos considerados da nova rotunda no presente estudo poderão não corresponder à geometria exata 

da intersecção uma vez que não foram medidos em cartografia planimétrica. 

Tabela 19 – Parâmetros geométricos da rotunda – Posto 2 – nova rotunda 

Norte Este Sul Oeste
Largura da entrada (e) (m) 3,50 3,50 3,50 3,50

Largura da faixa de aproximação (v)  (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Comprimento médio do leque (l') (m) 5,00 5,00 5,00 5,00

Diâmetro do circulo inscrito (ICD) (m) 40,00 40,00 40,00 40,00
Ângulo de entrada (º) 30 30 30 30

Raio da entrada (r)  (m) 15,00 15,00 15,00 15,00  
 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 
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Tabela 20 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 2 – nova rotunda 

HPM Dia Útil  2018 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 155 49 248 23

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 71 140 2 203
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 972 937 1.006 906

Taxa de Utilização (%) 16% 5% 25% 3%
Reserva de capacidade (CR) 817 888 758 883

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 0 1 0

Tempo de Atraso (seg.) 4 4 5 4  
HPT Dia Útil  2018 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 216 166 286 23
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 183 165 23 376

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 916 925 996 820
Taxa de Utilização (%) 24% 18% 29% 3%

Reserva de capacidade (CR) 700 759 710 797
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 1 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 5 5 5 5  

 

Tabela 21 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 2 – nova rotunda 

HPM Dia Útil  2028 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 163 49 260 23

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 71 150 2 211
Qe possível (uvl/h) 972 932 1.006 902

Taxa de Utilização (%) 17% 5% 26% 3%
Reserva de capacidade (CR) 809 883 746 879

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 0 1 0

Tempo de Atraso (seg.) 4 4 5 4  
HPT Dia Útil  2028 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 234 167 294 23
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 183 172 25 394

Qe possível (uvl/h) 916 921 995 811
Taxa de Utilização (%) 26% 18% 30% 3%

Reserva de capacidade (CR) 682 754 701 788
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 1 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 5 5 5 5  

 

Com base nos cálculos realizados, conclui-se que na futura rotunda prevista as condições de circulação serão boas, sem 

atrasos ou criação de filas de espera, correspondentes a níveis de serviço A. 
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G.2.3. Posto 3 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta 

da situação futura. 

Figura 47 – Posto 3, movimentos analisados 

 
 

Figura 48 – Posto 3, volumes HPM DU, 2018 

 

Figura 49 – Posto 3, volumes HPT DU, 2018 
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Figura 50 – Posto 3, volumes HPM DU, 2028 

 

Figura 51 – Posto 3, volumes HPT DU, 2028 

 
 

Os parâmetros geométricos da rotunda mantêm-se os mesmos.  

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 22 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 3 

HPM Dia Útil  2018 Norte Este Sul
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 191 129 548

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 29 395 29
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.306 1.119 1.306

Taxa de Utilização (%) 15% 12% 42%
Reserva de capacidade (CR) 1115 990 758

Nível de Serviço (NS) A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 0 2

Tempo de Atraso (seg.) 3 4 5
HPT Dia Útil  2018 Norte Este Sul

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 594 132 391
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 52 284 153

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.294 1.176 1.243
Taxa de Utilização (%) 46% 11% 31%

Reserva de capacidade (CR) 700 1044 852
Nível de Serviço (NS) A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 2 0 1
Tempo de Atraso (seg.) 5 3 4  
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Tabela 23 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 3 

HPM Dia Útil  2028 Norte Este Sul
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 199 132 575

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 32 407 29
Qe possível (uvl/h) 1.304 1.113 1.306

Taxa de Utilização (%) 15% 12% 44%
Reserva de capacidade (CR) 1105 981 731

Nível de Serviço (NS) A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 0 2

Tempo de Atraso (seg.) 3 4 5
HPT Dia Útil  2028 Norte Este Sul

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 607 140 413
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 58 295 156

Qe possível (uvl/h) 1.291 1.170 1.241
Taxa de Utilização (%) 47% 12% 33%

Reserva de capacidade (CR) 684 1030 828
Nível de Serviço (NS) A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 3 0 1
Tempo de Atraso (seg.) 5 3 4  

 

Prevê-se que o Posto 3 venha a apresentar boas condições de circulação, com atrasos por veículo abaixo dos 10 segundos 

nomeadamente no ramo Este no período de ponta da manhã. Nos restantes ramos, em ambos os períodos de ponta, prevê-se 

nível de serviço A. 
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G.2.4. Posto 4 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta 

dos cenários futuros. 

Figura 52 – Posto 4, movimentos analisados 

 
 

Figura 53 – Posto 4, volumes HPM DU, 2018 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 54 – Posto 4, volumes HPT DU, 2018 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

 



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

50 
 

 

Figura 55 – Posto 4, volumes HPM DU, 2028 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 56 – Posto 4, volumes HPT DU, 2028 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

 

Os parâmetros geométricos da rotunda mantêm-se os mesmos.  

A análise das condições de funcionamento previstas para esta intersecção, para os dois períodos considerados e dois 

cenários temporais (2018 e 2028), é apresentada nas tabelas seguintes. 

Tabela 24 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 4 

HPM Dia Útil  2018 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 191 154 417 0

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 0 394 30 164
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.321 1.104 1.304 828

Taxa de Utilização (%) 14% 14% 32% 0%
Reserva de capacidade (CR) 1130 950 887 828

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 0 1 0

Tempo de Atraso (seg.) 3 4 4 4
HPT Dia Útil  2018 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 493 132 335 9
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 46 305 158 509

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.295 1.153 1.234 679
Taxa de Utilização (%) 38% 11% 27% 1%

Reserva de capacidade (CR) 802 1021 899 670
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 2 0 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 4 4 4 5  
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Tabela 25 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 4 

HPM Dia Útil  2028 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 202 159 441 0

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 0 416 30 172
Qe possível (uvl/h) 1.321 1.092 1.304 824

Taxa de Utilização (%) 15% 15% 34% 0%
Reserva de capacidade (CR) 1119 933 863 824

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 1 1 2 0

Tempo de Atraso (seg.) 3 4 4 4
HPT Dia Útil  2028 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 509 137 359 10
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 50 326 162 526

Qe possível (uvl/h) 1.293 1.142 1.232 672
Taxa de Utilização (%) 39% 12% 29% 1%

Reserva de capacidade (CR) 784 1005 873 662
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 2 0 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 5 4 4 5  

 

Prevê-se que o Posto 4 venha a apresentar boas condições de circulação, com atrasos por veículo abaixo dos 15 segundos 

nomeadamente no ramo Sul no período de ponta da manhã do ano horizonte. Nos restantes ramos, em ambos os períodos de 

ponta, prevê-se nível de serviço A. 

G.2.5. Novo Entroncamento EN201-SUOPG3 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados, os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação futura. 

Figura 57 – Novo Entroncamento EN201-SUOPG3, movimentos analisados  
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Figura 58 – Novo Entroncamento EN201-SUOPG3, 
volumes HPM DU, 2018 

 

Figura 59 – Novo Entroncamento EN201-SUOPG3, 
volumes HPT DU, 2018 

 
 

Figura 60 – Novo Entroncamento EN201-SUOPG3, 
volumes HPM DU, 2028 

 

Figura 61 – Novo Entroncamento EN201-SUOPG3, 
volumes HPT DU, 2028 

 
 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 
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Tabela 26 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Novo Entroncamento EN201-
SUOPG3 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 3 Mov 4 Mov 2 Mov 3 Mov 4

Vol. do Movimento (veíc./h) 89 19 56 46 99 296
Vol. de Conflito (veíc./h) 495 362 586 364 295 639

Capacidade dos movimentos 996 503 503 1150 503 503
Atrasos médios (seg / veic) 4 8 8 3 29 29

NÍVEL DE SERVIÇO A B B A D D

2018  HPM DU 2018  HPT DU

 

Tabela 27 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Novo Entroncamento EN201-
SUOPG3 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 3 Mov 4 Mov 2 Mov 3 Mov 4

Vol. do Movimento (veíc./h) 89 19 56 46 99 296
Vol. de Conflito (veíc./h) 507 374 606 377 308 665

Capacidade dos movimentos 983 490 490 1134 486 486
Atrasos médios (seg / veic) 4 9 9 3 32 32

NÍVEL DE SERVIÇO A B B A E E

2028  HPT DU2028  HPM DU

 
 

Prevê-se que as futuras condições de funcionamento do Novo Entroncamento da EN20 que dá acesso à-SUOPG3 serão 

satisfatórias, com atrasos médios por veículo abaixo dos 30 segundos, excetuando no período de ponta da tarde do cenário 

horizonte. Neste cenário os movimentos com origem na via secundária (M3 e M4) apresentam atrasos médios por veículo 

de 32 segundos e nível de serviço E. 

Uma vez que o projeto ainda se encontra em fase de Plano de Urbanização, em que os usos do solo previstos para a 

SUOPG3 e respetivas áreas de construção ainda não estão perfeitamente consolidados, deverá considerar-se a possibilidade 

de duplicar a via de entrada na EN 201 numa fase posterior do projeto, separando os movimentos 3 e 4, por forma a otimizar 

o funcionamento desta intersecção e garantir um nível de serviço C, de acordo com o solicitado pela Estradas de Portugal. 
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G.2.6. Secção da EN201 

Nas figuras seguintes apresentam-se os volumes modelados para as horas de ponta dos cenários futuros. Foi considerada a 

secção da EN201 com maior procura de tráfego. 

Figura 62 – Secção EN201, volumes HPM DU, 2018 

 

Figura 63 – Secção EN201, volumes HPT DU, 2018 

 
 

Figura 64 – Secção EN201, volumes HPM DU, 2028 

 

Figura 65 – Secção EN201, volumes HPT DU, 2028 

 

 

A análise das condições de funcionamento desta secção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte, bem como os parâmetros de cálculo considerados. 
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Tabela 28 – Análise das condições atuais de circulação, 2018 e 2028 HPM e HPT DU – Secção EN201 

Informação Geral
Via/Estrada EN201

Classe I I I I I I I I
Período Analisado Hora de ponta
Período Analisado HPM 2018 HPT 2018 HPM 2028 HPT 2028

Características da via
Velocidade base, BFFS 90 90 90 90 km/h
Espaçamento entre nós 0,2 0,2 0,2 0,2 Nós/km

Largura da via, LW 3,5 3,5 3,5 3,5 m
Largura da berma , LCR 1,0 1,0 1,0 1,0 m

Tipo de Terreno:
plano x x x x

ondulado
%  da via com proibição de ultrapassar 10 10 10 10 %

Dados de Tráfego
Volume horário (2 sent.), V 739,0 884,0 777,0 922,0 Veíc./h

Factor de Ponta Horário, PHF 0,90 0,90 0,90 0,90
Repartição do Tráfego por sentido 60/40 60/40 60/40 60/40

%  de Pesados e BUS, PT 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Velocidade média, ATS 73,5 71,6 73,0 71,1 km/h

%  Tempo perdido, PTSF 55,2 61,3 56,5 62,6 %
Nível de Serviço

Nível de Serviço, NS C C C C  
 

Prevê-se que nos cenários futuros a secção da EN201 apresente um nível de serviço C, respeitando as diretrizes 

estabelecidas pela Estradas de Portugal. 

 

  

 

 

 

 

H. Evolução da Situação Existente na Ausência de Intervenção 
 

Procedeu-se à modelação e respetiva afetação de tráfego de um cenário em que se analisa a evolução da situação existente 

na ausência de intervenção. Esta análise tem como principal objetivo comparar a situação resultante da realização do projeto 

com a situação que ocorreria, na zona em estudo nesse período de tempo, se o projeto não viesse a ser concretizado. 

Assim, é analisada a acessibilidade em transporte individual na envolvente direta à área de estudo, sendo avaliadas 

qualitativa e quantitativamente as futuras condições de circulação para  o  cenário  “Sem  Intervenção”,  ou  seja,  sem  a 

concretização do Plano de Urbanização em estudo. 
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H.1. Volumes na Rede Viária Futura – Sem Empreendimento 

Figura 66 – Volumes de Tráfego na Rede Viária Futura 
– HPM DU 2018, Sem Empreendimento 

 

Figura 67 – Volumes de Tráfego na Rede Viária Futura 
– HPT DU 2018, Sem Empreendimento 
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Figura 68 – Volumes de Tráfego na Rede Viária Futura 
– HPM DU 2028, Sem Empreendimento 

 

Figura 69 – Volumes de Tráfego na Rede Viária Futura 
– HPT DU 2028, Sem Empreendimento 

 

 

H.2. Níveis de Serviço Sem Empreendimento 

No sentido de se fazer uma análise quantificada das futuras condições de circulação na área de estudo na situação sem 

empreendimento, foram calculados os níveis de serviço nos pontos onde foram analisadas as condições de circulação atuais. 

A metodologia utilizada encontra-se explicitada no Capítulo C- Análise às Condições de Circulação Atuais do presente 

estudo. As análises foram realizadas para o ano base (2018) e para o ano horizonte de projeto (2028, 10 anos depois). 
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H.2.1. Posto 1 – Sem Empreendimento 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados, os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação futura sem empreendimento. 

Figura 70 – Posto 1, movimentos analisados  

 

Figura 71 – Posto 1, volumes HPM DU, 2018 Sem 
Empreendimento 

 

Figura 72 – Posto 1, volumes HPT DU, 2018 Sem 
Empreendimento 
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Figura 73 – Posto 1, volumes HPM DU, 2028 Sem 
Empreendimento 

 

Figura 74 – Posto 1, volumes HPT DU, 2028 Sem 
Empreendimento 

 
 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 29 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 1 Sem Empreendimento 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 1 80 0 3 121 2
Vol. de Conflito (veíc./h) 103 66 71 69 41 102

Capacidade dos movimentos (veíc./h) 1531 1282 962 1589 1321 923
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 2 3 4

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2018  HPM DU 2018  HPT DU

 
 

Tabela 30 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 1 Sem Empreendimento 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 1 88 0 3 133 2
Vol. de Conflito (veíc./h) 113 73 78 77 45 112

Capacidade dos movimentos (veíc./h) 1514 1272 954 1575 1314 910
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 2 3 4

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2028  HPM DU 2028  HPT DU

 
 

Prevê-se que as futuras condições de funcionamento do Posto 1 no  cenário  “Sem  Empreendimento”  serão bastante 

satisfatórias, com nível de serviço A nos movimentos não prioritários, tanto na HPM como na HPT. 
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H.2.2. Posto 2 – Sem Empreendimento 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos contados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta da 

situação futura sem empreendimento. 

Figura 75 – Posto 2, movimentos analisados 

 
 

Figura 76 – Posto 2, volumes HPM DU, 2018 Sem 
Empreendimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 77 – Posto 2, volumes HPT DU, 2018 Sem 
Empreendimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 
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Figura 78 – Posto 2, volumes HPM DU, 2028 Sem 
Empreendimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 79 – Posto 2, volumes HPT DU, 2028 Sem 
Empreendimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 31 – Análise das condições futuras de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 2 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 1 0 0 22 5 5
Vol. de Conflito (veíc./h) 103 103 187 64 64 243

Capacidade dos movimentos 1531 1228 825 1598 1285 754
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 2 3 5

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2018  HPM DU 2018  HPT DU

 
 

Tabela 32 – Análise das condições futuras de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 2 

VEP VDS VES VEP VDS VES
Movimentos Mov 2 Mov 5 Mov 6 Mov 2 Mov 5 Mov 6

Vol. do Movimento (veíc./h) 1 0 0 24 6 5
Vol. de Conflito (veíc./h) 113 113 205 71 71 268

Capacidade dos movimentos 1514 1214 805 1586 1275 728
Atrasos médios (seg / veic) 2 3 4 2 3 5

NÍVEL DE SERVIÇO A A A A A A

2028  HPM DU 2028  HPT DU

 
Com base nas análises apresentadas, conclui-se que no Posto 2 as condições de circulação futuras  no  cenário  “Sem 

Empreendimento” são boas, sem atrasos ou criação de filas de espera. 
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H.2.3. Posto 3 – Sem Empreendimento 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta 

da situação futura sem empreendimento 

Figura 80 – Posto 3, movimentos analisados 

 
 

Figura 81 – Posto 3, volumes HPM DU, 2018 Sem 
Empreedimento 

 

Figura 82 – Posto 3, volumes HPT DU, 2018 Sem 
Empreedimento 

 
 



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

63 
 

 

Figura 83 – Posto 3, volumes HPM DU, 2028 Sem 
Empreedimento 

 

Figura 84 – Posto 3, volumes HPT DU, 2028 Sem 
Empreedimento 

 
 

Os parâmetros geométricos da rotunda mantêm-se os mesmos.  

A análise das condições de funcionamento desta intersecção, para os dois períodos considerados, é apresentada na tabela 

seguinte. 

Tabela 33 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 3, Sem Empreendimento 

HPM Dia Útil  2018 Norte Este Sul
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 83 29 273

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 29 120 0
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.306 1.259 1.321

Taxa de Utilização (%) 6% 2% 21%
Reserva de capacidade (CR) 1223 1230 1048

Nível de Serviço (NS) A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1

Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3
HPT Dia Útil  2018 Norte Este Sul

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 130 66 210
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 52 103 29

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.294 1.268 1.306
Taxa de Utilização (%) 10% 5% 16%

Reserva de capacidade (CR) 1164 1202 1096
Nível de Serviço (NS) A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1
Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3  
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Tabela 34 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 3, Sem Empreendimento 

HPM Dia Útil  2028 Norte Este Sul
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 91 32 300

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 32 132 0
Qe possível (uvl/h) 1.304 1.253 1.321

Taxa de Utilização (%) 7% 3% 23%
Reserva de capacidade (CR) 1213 1221 1021

Nível de Serviço (NS) A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1

Tempo de Atraso (seg.) 3 3 4
HPT Dia Útil  2028 Norte Este Sul

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 143 74 232
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 58 114 32

Qe possível (uvl/h) 1.291 1.262 1.304
Taxa de Utilização (%) 11% 6% 18%

Reserva de capacidade (CR) 1148 1188 1072
Nível de Serviço (NS) A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1
Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3  

 

Prevê-se que no cenário “Sem Empreendimento” o Posto 3 venha a apresentar boas condições de circulação, com níveis de 

serviço A em todos os ramos da rotunda. 

 

H.2.4. Posto 4 – Sem Empreendimento 

Nas figuras seguintes apresentam-se os movimentos analisados e os respetivos volumes modelados para as horas de ponta 

do cenário futuro sem empreendimento. 

Figura 85 – Posto 4, movimentos analisados 
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Figura 86 – Posto 4, volumes HPM DU, 2018 Sem 
Empreedimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 87 – Posto 4, volumes HPT DU, 2018 Sem 
Empreedimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

 

Figura 88 – Posto 4, volumes HPM DU, 2028 Sem 
Empreedimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

Figura 89 – Posto 4, volumes HPT DU, 2028 Sem 
Empreedimento 

 
Fonte: Google Earth Pro / Tratamento: TIS 

 

Os parâmetros geométricos da rotunda mantêm-se os mesmos.  

A análise das condições de funcionamento previstas para esta intersecção, para os dois períodos considerados e dois 

cenários temporais (2018 e 2028), é apresentada nas tabelas seguintes. 



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

66 
 

 

Tabela 35 – Análise das condições de circulação, 2018 HPM e HPT DU – Posto 4, Sem Empreendimento 

HPM Dia Útil  2018 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 112 54 242 0

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 0 219 1 85
Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.321 1.201 1.320 862

Taxa de Utilização (%) 8% 4% 18% 0%
Reserva de capacidade (CR) 1209 1147 1078 862

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1 0

Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3 4
HPT Dia Útil  2018 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 153 66 220 9
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 46 190 34 169

Fluxo de Entrada possível (Qe, uvl/h) 1.295 1.216 1.302 826
Taxa de Utilização (%) 12% 5% 17% 1%

Reserva de capacidade (CR) 1142 1150 1082 817
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3 4  

 

Tabela 36 – Análise das condições de circulação, 2028 HPM e HPT DU – Posto 4, Sem Empreendimento 

HPM Dia Útil  2028 Norte Este Sul Oeste
Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 123 59 266 0

Volume de conflito (Qc, uvl/h) 0 241 1 93
Qe possível (uvl/h) 1.321 1.188 1.320 858

Taxa de Utilização (%) 9% 5% 20% 0%
Reserva de capacidade (CR) 1198 1129 1054 858

Nível de Serviço (NS) A A A A
Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1 0

Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3 4
HPT Dia Útil  2028 Norte Este Sul Oeste

Fluxo no ramo de entrada (Qe, uvl/h) 169 71 244 10
Volume de conflito (Qc, uvl/h) 50 211 38 186

Qe possível (uvl/h) 1.293 1.205 1.300 818
Taxa de Utilização (%) 13% 6% 19% 1%

Reserva de capacidade (CR) 1124 1134 1056 808
Nível de Serviço (NS) A A A A

Estimativa da fila de espera (percentil 95%) 0 0 1 0
Tempo de Atraso (seg.) 3 3 3 4  

 

Prevê-se que no cenário “Sem Empreendimento” o Posto 4 venha a apresentar boas condições de circulação, sem atrasos ou 

filas de espera. Nos diversos períodos analisados, todos os ramos apresentam nível de serviço A. 

 

H.2.5. Secção da EN201 – Sem Empreendimento 

Nas figuras seguintes apresentam-se os volumes modelados para as horas de ponta do cenário futuro sem empreendimento. 
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Tal como nas restantes análises apresentadas, foi considerada a secção da EN201 com maior procura de tráfego. 

Figura 90 – Secção EN201, volumes HPM DU, 2018 
Sem Empreedimento 

 

Figura 91 – Secção EN201, volumes HPT DU, 2018 
Sem Empreedimento 

 
 

Figura 92 – Secção EN201, volumes HPM DU, 2028 
Sem Empreedimento 

 

Figura 93 – Secção EN201, volumes HPT DU, 2028 
Sem Empreedimento 

 
 

A análise das condições de funcionamento desta secção na situação sem empreendimento, para os dois períodos 

considerados, é apresentada na tabela seguinte, bem como os parâmetros de cálculo considerados. 
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Tabela 37 – Análise das condições atuais de circulação, 2018 e 2028 HPM e HPT DU – Secção EN201 Sem 
Empreedimento 

Informação Geral
Via/Estrada EN201

Classe I I I I I I I I
Período Analisado Hora de ponta
Período Analisado HPM 2018 HPT 2018 HPM 2028 HPT 2028

Características da via
Velocidade base, BFFS 90 90 90 90 km/h
Espaçamento entre nós 0,2 0,2 0,2 0,2 Nós/km

Largura da via, LW 3,5 3,5 3,5 3,5 m
Largura da berma , LCR 1,0 1,0 1,0 1,0 m

Tipo de Terreno:
plano x x x x

ondulado
%  da via com proibição de ultrapassar 5 5 5 5 %

Dados de Tráfego
Volume horário (2 sent.), V 385,0 363,0 423,0 401,0 Veíc./h

Factor de Ponta Horário, PHF 0,90 0,90 0,90 0,90
Repartição do Tráfego por sentido 60/40 60/40 60/40 60/40

%  de Pesados e BUS, PT 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Velocidade média, ATS 78,6 79,0 78,1 78,4 km/h

%  Tempo perdido, PTSF 34,7 33,3 37,1 35,8 %
Nível de Serviço

Nível de Serviço, NS A A A A  
 

No cenário “Sem Empreendimento” a secção da EN201 mantém as boas condições de circulação que hoje apresenta, com 

nível de serviço A nos diversos períodos analisados. 
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I. Tráfego Médio Diário Anual 
 

Por forma a dar resposta às exigências da Estradas de Portugal, foram estimados os fluxos de tráfego médio diário anual, 

cujas afetações se apresentam em anexo, tanto para ligeiros e pesados. 

Assim, foram extrapolados os volumes de tráfego horário para tráfego médio diário anual através de um fator de 

extrapolação de 12,5 e considerando uma percentagem de veículos pesados de 9,67%, tal como verificado nas contagens de 

tráfego efetuadas. 

 

I.1. Tráfego Médio Diário Anual por Período 

Por forma a dar resposta à legislação do ruído Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, foram ainda calculados os valores de 

tráfego para os seguintes períodos: 

 Diurno  entre as 7:00 e as 20:00 horas 

 Entardecer entre as 20:00 e as 23:00 horas 

 Noturno  entre as 23:00 e as 7:00 horas 

 

Por base foram utilizados os dados relativos a postos de contagens direcionais de 24 horas realizadas pela TIS, no âmbito de 

outros estudos de tráfego, tendo-se obtido a seguinte repartição de tráfego por período: 

Tabela 38 – Repartição do tráfego por período (diurno, entardecer e nocturno) 

 
Diurno 

(7h-
20h) 

Entardecer 
(20h-23h) 

Noturno 
(23h-7h) 

Total 
(24h) 

Ligeiros 83% 11% 6% 100% 
Pesados 88% 5% 7% 100% 

Motorizados (Ligeiros + 
Pesados) 

84% 10% 6% 100% 
Fonte: TIS 

 

Em anexo apresenta-se o resultado das afetações para cada um dos períodos e anos considerados. 
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J. Conclusões 
 

No estudo aqui apresentado analisaram-se os efeitos na rede viária resultantes da construção e completa ocupação dos usos 

previstos para o Plano de Urbanização das Pedras Finas, a localizar nas Pedras Finas, freguesia de Arcozelo, concelho de 

Ponte Lima. 

O Plano de Urbanização é composto de 3 Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG) destinadas ao 

desenvolvimento das seguintes atividades económicas: 

 SU OPG1 – Pólo Industr ial do G ranito: com o intuito de reorganizar a indústria transformadora de granito 

existente; 

 SU OPG 2 – Pólo de A tividades Económicas da Presa: um lote para atividade comercial e/ou serviços e outros 

três destinados à localização de infraestruturas; 

 SU OPG 3 – Pólo de A tividades Económicas de A rcozelo: destinado à instalação de diversas atividades 

económicas de media ou grande dimensão destinadas a comercio, serviços e/ou equipamentos. 

Ao nível da acessibilidade em transporte individual é de destacar : 

Da análise dos níveis de serviço e do comportamento da procura de tráfego na situação atual verifica-se: 

 Nos troços da rede viária analisada, o maior volume de procura horária no dia útil registou-se de manhã entre as 

08h15 e as 09h15 e à tarde entre as 17h45 e as 18h45. 

 A partir dos resultados apresentados conclui-se que as condições de funcionamento das 4 intersecções analisadas, 

correspondentes aos nós onde foram realizadas contagens de tráfego, são bastante satisfatórias, com nível de 

serviço A nos movimentos não prioritários. 

 Relativamente à secção da EN201 regista-se igualmente um nível de serviço A, isto é, com boas condições de 

circulação, sem atrasos ou criação de filas de espera. 

No que se refere à situação futura, após a concretização do Plano de Urbanização, interessa salientar : 

 A análise às condições futuras de serviço foi feita tendo em conta a geração associada à completa ocupação do 

Plano de Urbanização e ainda tendo em consideração a evolução natural do tráfego. As análises realizadas referem-

se aos anos de 2018 (ano em que se considera a completa ocupação do plano) e 2028 (10 anos após), na hora de 

ponta da manhã e da tarde de dia útil; 

 Estima-se que o Plano no seu conjunto apresentará uma atração/geração na hora de ponta da manhã de dia útil de 
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644 veículos. Na hora de ponta da tarde serão gerados cerca de 948 veículos (Entradas + Saídas); 

 Prevê-se que as futuras condições de funcionamento das 5 intersecções analisadas serão bastante satisfatórias, com 

nível de serviço A nos movimentos não prioritários, tanto na HPM como na HPT, incluindo a futura rotunda 

prevista (corresponde ao Posto 2 existente), com excepção do Novo Entroncamento da EN201 que dá acesso à-

SUOPG3. 

 Prevê-se que as futuras condições de funcionamento do Novo Entroncamento da EN20 que dá acesso à-SUOPG3 

serão satisfatórias, com atrasos médios por veículo abaixo dos 30 segundos, excetuando no período de ponta da 

tarde do cenário horizonte. Neste cenário os movimentos com origem na via secundária (M3 e M4) apresentam 

atrasos médios por veículo de 32 segundos e nível de serviço E. 

 Uma vez que o projeto ainda se encontra em fase de Plano de Urbanização, em que os usos do solo previstos para a 

SUOPG3 e respetivas áreas de construção ainda não estão perfeitamente consolidados, deverá considerar-se a 

possibilidade de duplicar a via de entrada na EN 201 numa fase posterior do projeto, separando os movimentos 3 e 

4, por forma a otimizar o funcionamento desta intersecção e garantir um nível de serviço C, de acordo com o 

solicitado pela Estradas de Portugal. 

 No que respeita à secção da EN201, prevê-se que nos cenários futuros apresente um nível de serviço C em todos os 

períodos horários analisados. 

 

Em conclusão, das análises realizadas, e considerando os pressupostos admitidos neste estudo, verifica-se que o tráfego 

gerado pelo Plano de Urbanização das Pedras Finas não é suscetível de degradar o nível de desempenho da rede viária 

envolvente face ao cenário atual, verificando-se que o sistema viário responde sem dificuldades relevantes ao acréscimo de 

procura decorrente da materialização dos usos previstos pelo Plano. 

 

Ariana Simplício, Licenciada em Engenharia do Território 

 

 
 

Diogo Jardim, Engenheiro do Território 

Inscrito na OE sob o n.º 41 154 – Região Sul 

Lisboa, 12 de Junho, 2014 

Este documento foi sujeito ao controlo da qualidade interno de acordo com o procedimento Controlo da Qualidade de 

Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestão da TIS.pt. 
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K. Anexo 
 

K.1. Trabalhos de Campo 

K.1.1. Posto 1 

   

Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes
07:30 07:45 0 0 10 2 13 2 5 0 0 0 0 0
07:45 08:00 0 0 13 2 15 3 8 0 0 0 0 0
08:00 08:15 0 0 16 2 7 0 1 1 1 0 0 0
08:15 08:30 0 0 9 4 10 2 5 1 0 1 0 0
08:30 08:45 0 0 11 1 11 1 1 1 1 0 1 0
08:45 09:00 0 0 13 1 11 5 2 0 1 0 1 2
09:00 09:15 0 0 12 1 8 2 4 1 3 2 1 1
09:15 09:30 0 0 12 1 10 1 3 0 0 1 1 0
09:30 09:45 1 0 5 0 10 4 2 1 3 0 1 0
09:45 10:00 1 0 6 5 6 0 1 2 1 0 0 1
10:00 10:15 0 0 5 2 16 5 2 0 0 0 0 0
10:15 10:30 0 0 10 4 15 1 1 0 1 0 0 0

17:30 17:45 0 0 19 4 11 3 3 0 7 1 0 0
17:45 18:00 0 0 18 3 10 1 1 0 12 1 0 1
18:00 18:15 1 0 24 3 12 0 2 0 14 0 0 0
18:15 18:30 0 0 20 1 11 0 2 1 15 0 2 0
18:30 18:45 0 0 17 0 10 2 0 0 7 0 0 0
18:45 19:00 0 0 17 1 8 1 0 0 8 0 0 0
19:00 19:15 0 0 12 2 7 0 3 0 3 0 0 0
19:15 19:30 3 0 11 1 9 0 2 0 2 0 0 0
19:30 19:45 0 1 8 2 9 0 0 0 2 0 0 0
19:45 20:00 0 0 5 0 6 0 0 0 1 0 0 0
20:00 20:15 0 0 7 1 8 0 1 0 0 0 0 0
20:15 20:30 0 0 6 1 5 0 0 0 1 0 0 0

POSTO 1 Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 Mov. 4 Mov. 5 Mov. 6
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K.1.2. Posto 2 

  

Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes
07:30 07:45 10 2 0 0 3 0 1 3 2 2 14 2
07:45 08:00 11 3 0 0 7 0 2 0 4 0 23 6
08:00 08:15 14 1 1 0 1 0 3 0 1 0 8 1
08:15 08:30 10 5 0 0 2 0 4 0 2 0 13 3
08:30 08:45 13 2 0 0 0 0 1 0 4 0 13 2
08:45 09:00 12 0 1 0 1 0 0 0 2 0 17 5
09:00 09:15 19 4 0 1 2 0 2 0 2 0 14 3
09:15 09:30 14 3 0 0 0 0 3 1 0 0 14 1
09:30 09:45 9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 14 6
09:45 10:00 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 9 2
10:00 10:15 5 2 0 0 0 0 2 0 1 0 20 5
10:15 10:30 11 4 0 0 0 0 1 0 1 0 15 1

17:30 17:45 31 6 2 0 4 0 1 0 3 1 10 2
17:45 18:00 25 3 8 0 0 0 0 0 4 0 10 1
18:00 18:15 32 3 7 0 0 0 1 0 3 0 15 0
18:15 18:30 32 2 4 0 1 0 2 0 3 0 15 1
18:30 18:45 22 0 3 0 5 1 1 0 4 1 14 3
18:45 19:00 22 2 6 0 2 0 0 0 3 0 4 0
19:00 19:15 19 1 3 0 0 0 0 0 3 0 10 0
19:15 19:30 15 1 3 0 4 0 0 0 2 0 9 0
19:30 19:45 12 2 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0
19:45 20:00 5 0 3 0 1 0 0 0 2 0 4 0
20:00 20:15 7 1 0 0 0 0 1 0 2 0 8 0
20:15 20:30 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0

Mov. 4 Mov. 5 Mov. 6POSTO 2 Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3

 

 

K.1.3. Posto 3 
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Início Fim Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes
07:30 07:45 0 0 12 3 2 0 5 0 0 0 2 0 25 0 18 6 0 0 0 0 0 0 1 0
07:45 08:00 0 0 8 2 4 0 6 3 0 0 4 0 28 0 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 08:15 0 0 3 1 9 0 4 0 0 0 10 1 22 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08:15 08:30 0 0 9 1 5 0 2 1 0 0 9 0 30 0 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08:30 08:45 0 0 4 0 4 0 3 1 0 0 9 0 36 1 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0
08:45 09:00 0 0 23 2 3 0 3 0 1 0 4 0 35 1 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 09:15 0 0 27 8 1 0 2 2 0 0 7 0 20 0 36 4 0 0 0 0 0 0 1 0
09:15 09:30 0 0 14 2 1 1 3 1 0 0 4 0 23 1 19 3 1 0 0 0 0 0 1 0
09:30 09:45 1 0 21 3 3 1 2 0 0 0 3 1 19 1 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0
09:45 10:00 1 0 12 3 3 1 2 0 1 0 3 0 20 4 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10:00 10:15 1 0 17 2 3 0 1 0 0 0 6 0 9 1 21 6 0 0 1 0 0 0 1 0
10:15 10:30 0 0 14 4 2 0 1 0 0 0 4 0 12 0 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0

17:30 17:45 0 0 11 1 3 0 1 1 0 0 8 1 33 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17:45 18:00 0 0 13 2 5 0 8 1 0 0 15 1 29 1 11 2 0 0 0 0 0 0 1 0
18:00 18:15 0 0 22 5 7 0 4 0 0 0 4 0 25 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:15 18:30 1 0 27 4 3 0 1 0 0 0 8 1 18 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18:30 18:45 0 0 27 1 1 0 5 0 1 0 9 2 17 1 25 2 1 0 1 0 2 0 0 0
18:45 19:00 0 0 29 0 4 2 4 0 0 0 5 0 23 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19:00 19:15 1 0 24 1 3 0 2 0 0 0 7 0 25 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19:15 19:30 2 0 23 3 6 0 4 1 1 0 9 0 33 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19:30 19:45 0 0 30 2 1 0 2 0 0 0 4 0 17 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:45 20:00 0 0 13 1 1 0 4 0 0 0 6 1 15 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 20:15 0 0 11 1 0 0 3 0 0 0 10 0 9 0 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0
20:15 20:30 0 0 14 0 1 0 2 0 0 0 8 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mov. 11 Mov. 12
Posto 3

Mov. 9 Mov. 10Mov. 4 Mov. 5 Mov. 6 Mov. 7 Mov. 8Período Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3

 

 

K.1.4. Posto 4 
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Início Fim Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes
07:30 07:45 2 0 9 3 3 0 3 1 4 0 8 0 4 0 40 4 5 0 0 0 0 0 0 1
07:45 08:00 0 0 10 2 2 0 12 2 3 0 8 0 3 0 63 2 3 0 1 0 3 0 2 0
08:00 08:15 1 0 11 2 1 0 9 0 1 0 15 1 7 1 39 4 2 0 0 0 2 0 4 0
08:15 08:30 3 0 13 1 2 0 10 1 4 0 8 2 5 0 53 2 4 1 0 0 0 0 1 1
08:30 08:45 3 0 10 0 0 0 5 1 3 0 15 0 12 2 60 3 4 1 1 0 3 0 4 0
08:45 09:00 3 0 20 1 4 1 6 0 4 0 20 2 8 2 55 4 4 0 0 0 0 0 3 0
09:00 09:15 4 1 21 6 9 1 9 0 2 0 10 2 6 1 45 4 4 0 1 0 0 0 2 0
09:15 09:30 0 0 16 0 2 2 0 1 0 0 12 0 6 2 40 3 3 1 0 0 1 0 3 0
09:30 09:45 1 0 21 3 2 1 1 0 2 1 15 2 1 0 40 7 3 0 0 0 0 0 3 0
09:45 10:00 1 0 12 2 2 1 3 0 2 0 18 1 7 0 36 4 1 0 1 0 0 0 1 0
10:00 10:15 0 0 23 2 1 0 0 0 2 0 20 2 2 0 29 7 3 0 0 0 0 0 1 0
10:15 10:30 0 0 14 4 4 0 7 0 2 0 20 0 6 0 40 3 5 0 0 0 0 0 0 0

17:30 17:45 0 0 19 2 0 0 0 0 2 0 12 0 4 1 53 1 3 0 0 0 0 0 0 0
17:45 18:00 2 0 26 3 0 0 0 1 1 0 13 1 9 0 39 2 3 0 1 0 1 0 1 0
18:00 18:15 1 0 23 4 2 1 2 0 4 0 16 2 5 2 36 1 3 0 0 0 1 0 2 0
18:15 18:30 0 0 35 4 0 1 2 2 7 0 10 0 7 0 41 4 3 0 1 0 0 0 1 0
18:30 18:45 2 0 31 2 4 1 3 1 3 0 13 1 8 0 37 2 7 0 1 0 2 0 3 0
18:45 19:00 2 0 32 0 0 0 2 0 2 0 18 0 5 0 38 1 7 0 1 0 1 0 0 0
19:00 19:15 2 0 28 1 1 0 9 0 2 0 14 0 1 2 43 1 8 0 3 0 0 0 3 0
19:15 19:30 1 0 30 2 3 1 1 0 3 0 19 0 5 0 41 0 7 0 0 0 0 0 0 0
19:30 19:45 3 0 30 2 1 0 4 0 3 0 15 0 4 0 27 0 2 0 2 0 0 0 0 0
19:45 20:00 2 0 17 2 0 0 0 0 0 0 10 1 3 0 32 2 2 0 0 0 1 0 1 0
20:00 20:15 1 0 20 1 1 0 4 0 0 0 17 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:15 20:30 1 0 18 0 3 0 5 0 1 0 15 0 1 0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Posto 4
Período Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 Mov. 4 Mov. 5 Mov. 6 Mov. 7 Mov. 8 Mov. 9 Mov. 10 Mov. 11 Mov. 12

 

K.2. Matrizes Origem/Destino Hora de Ponta 

K.2.1. Matrizes Atuais 

1 2 3 4 5 6 7 8

HPM DU 2013
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TA

L

1 Paredes de Coura 0 0 1 48 0 0 25 0 74
2 Local_Pedreira 1 0 0 3 1 0 0 0 5
3 Arcozelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ponte de Lima 18 27 16 0 21 141 0 0 223
5 Arco de Valdevez 0 0 0 27 0 560 0 0 587
6 Viana do Castelo 50 0 0 0 560 0 0 0 610
7 Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arcozelo_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 69 27 17 78 582 701 25 0 1499  
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1 2 3 4 5 6 7 8

HPT DU 2013
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1 Paredes de Coura 0 2 20 57 9 7 9 8 112
2 Local_Pedreira 3 0 0 0 16 18 0 19 56
3 Arcozelo 5 0 0 1 1 1 0 2 10
4 Ponte de Lima 33 7 5 0 32 99 10 17 203
5 Arco de Valdevez 5 0 2 43 0 560 5 6 621
6 Viana do Castelo 10 2 4 29 560 0 4 13 622
7 Local 0 0 0 3 1 0 0 5 9
8 Arcozelo_2 0 2 4 0 0 0 0 0 6
TOTAL 56 13 35 133 619 685 28 70 1639  

 

K.2.2. Matrizes 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HPM DU 2018
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1 Paredes de Coura 0 0 1 52 0 0 27 0 6 23 71 180
2 Local_Pedreira 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
3 Arcozelo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 18 25
4 Ponte de Lima 20 29 17 0 23 153 0 0 10 41 124 417
5 Arco de Valdevez 0 0 0 29 0 607 0 0 6 23 71 736
6 Viana do Castelo 54 0 0 0 607 0 0 0 6 23 71 761
7 Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arcozelo_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUOPG1 6 0 1 10 6 6 0 0 0 0 0 29
10 SUOPG2 8 0 2 14 8 8 0 0 0 0 0 40
11 SUOPG3 15 0 4 26 15 15 0 0 0 0 0 75

TOTAL 104 29 25 134 660 789 27 0 29 116 355 2268  
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HPT DU 2018
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1 Paredes de Coura 0 2 22 62 10 8 10 9 6 23 37 189
2 Local_Pedreira 3 0 0 0 17 20 0 21 0 0 0 61
3 Arcozelo 5 0 0 1 1 1 0 2 1 6 9 26
4 Ponte de Lima 36 8 5 0 35 107 11 18 10 40 65 335
5 Arco de Valdevez 5 0 2 47 0 607 5 7 6 23 37 739
6 Viana do Castelo 11 2 4 31 607 0 4 14 6 23 37 739
7 Local 0 0 0 3 1 0 0 5 0 0 0 9
8 Arcozelo_2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 SUOPG1 6 0 1 10 6 6 0 0 0 0 0 29
10 SUOPG2 39 0 10 68 39 39 0 0 0 0 0 195
11 SUOPG3 79 0 20 138 79 79 0 0 0 0 0 395

TOTAL 184 14 68 360 795 867 30 76 29 115 185 2723  

 

K.2.3. Matrizes 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HPM DU 2028
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1 Paredes de Coura 0 0 1 57 0 0 30 0 6 23 71 188
2 Local_Pedreira 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
3 Arcozelo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 18 25
4 Ponte de Lima 22 32 19 0 25 168 0 0 10 41 124 441
5 Arco de Valdevez 0 0 0 32 0 668 0 0 6 23 71 800
6 Viana do Castelo 59 0 0 0 668 0 0 0 6 23 71 827
7 Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arcozelo_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUOPG1 6 0 1 10 6 6 0 0 0 0 0 29
10 SUOPG2 8 0 2 14 8 8 0 0 0 0 0 40
11 SUOPG3 15 0 4 26 15 15 0 0 0 0 0 75

TOTAL 111 32 27 142 723 865 30 0 29 116 355 2430  
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HPT DU 2028

Pa
re
de
s d

e 
Co

ur
a

Lo
ca
l_
Pe
dr
ei
ra

Ar
co
ze
lo

Po
nt
e 
de
 Li
m
a

Ar
co
 d
e 
Va

ld
ev
ez

Vi
an
a 
do

 C
as
te
lo

Lo
ca
l

Ar
co
ze
lo
_2

SU
O
PG

1

SU
O
PG

2

SU
O
PG

3

TO
TA

L

1 Paredes de Coura 0 2 24 68 11 9 11 10 6 23 37 201
2 Local_Pedreira 3 0 0 0 19 22 0 23 0 0 0 67
3 Arcozelo 6 0 0 1 1 1 0 2 1 6 9 27
4 Ponte de Lima 40 9 6 0 39 118 12 20 10 40 65 359
5 Arco de Valdevez 6 0 2 52 0 668 6 8 6 23 37 808
6 Viana do Castelo 12 2 4 34 668 0 4 15 6 23 37 805
7 Local 0 0 0 3 1 0 0 6 0 0 0 10
8 Arcozelo_2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 SUOPG1 6 0 1 10 6 6 0 0 0 0 0 29
10 SUOPG2 39 0 10 68 39 39 0 0 0 0 0 195
11 SUOPG3 79 0 20 138 79 79 0 0 0 0 0 395

TOTAL 191 15 71 374 863 942 33 84 29 115 185 2902  



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

79 
 

 

K.3. Afetações de tráfego TMD 

K.3.1. Situação Atual 

Figura 94 – TMD 2013 Diurno ligeiros 
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Figura 95 – TMD 2013 Diurno pesados 
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Figura 96 – TMD 2013 Diurno ligeiros+ pesados 
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Figura 97 – TMD 2013 Entardecer ligeiros 
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Figura 98 – TMD 2013 Entardecer pesados 
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Figura 99 – TMD 2013 Entardecer ligeiros+ pesados 
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Figura 100 – TMD 2013 Noturno ligeiros 
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Figura 101 – TMD 2013 Noturno pesados 
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Figura 102 – TMD 2013 Noturno ligeiros+ pesados 
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K.3.2. Situação Futura 

Figura 103 – TMD 2018 Diurno ligeiros 
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Figura 104 – TMD 2018 Diurno pesados 
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Figura 105 – TMD 2018 Diurno ligeiros+pesados 
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Figura 106 – TMD 2018 Entardecer ligeiros 
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Figura 107 – TMD 2018 Entardecer pesados 
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Figura 108 – TMD 2018 Entardecer ligeiros+pesados 
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Figura 109 – TMD 2018 Noturno ligeiros 

 
 



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

95 
 

 

Figura 110 – TMD 2018 Noturno pesados 
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Figura 111 – TMD 2018 Noturno ligeiros+pesados 
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Figura 112 – TMD 2028 Diurno ligeiros 
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Figura 113 – TMD 2028 Diurno pesados 
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Figura 114 – TMD 2028 Diurno ligeiros+pesados 
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Figura 115 – TMD 2028 Entardecer ligeiros 
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Figura 116 – TMD 2028 Entardecer pesados 
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Figura 117 – TMD 2028 Entardecer ligeiros+pesados 
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Figura 118 – TMD 2028 Noturno ligeiros 
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Figura 119 – TMD 2028 Noturno pesados 
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Figura 120 – TMD 2028 Noturno ligeiros+pesados 
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K.3.3. Situação Futura – Sem Empreendimento 

Figura 121 – TMD 2018 Diurno ligeiros – Sem Empreendimento 
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Figura 122 – TMD 2018 Diurno pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 123 – TMD 2018 Diurno ligeiros+pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 124 – TMD 2018 Entardecer ligeiros – Sem Empreendimento 
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Figura 125 – TMD 2018 Entardecer pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 126 – TMD 2018 Entardecer ligeiros+pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 127 – TMD 2018 Nocturno ligeiros – Sem Empreendimento 
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Figura 128 – TMD 2018 Nocturno pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 129 – TMD 2018 Noturno ligeiros+pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 130 – TMD 2028 Diurno ligeiros – Sem Empreendimento 
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Figura 131 – TMD 2028 Diurno pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 132 – TMD 2028 Diurno ligeiros+pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 133 – TMD 2028 Entardecer ligeiros – Sem Empreendimento 
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Figura 134 – TMD 2028 Entardecer pesados – Sem Empreendimento 

 
 



 

Estudo de Tráfego para o Plano de Urbanização das Pedras F inas, Ponte de Lima 

120 
 

 

Figura 135 – TMD 2028 Entardecer ligeiros+pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 136 – TMD 2028 Nocturno ligeiros – Sem Empreendimento 
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Figura 137 – TMD 2028 Nocturno pesados – Sem Empreendimento 
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Figura 138 – TMD 2028 Noturno ligeiros+pesados – Sem Empreendimento 
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1  -  I N T R O D U Ç Ã O  

O Programa de Execução e respectivo Financiamento fazem parte integrante dos 

elementos que acompanham o Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das 

Pedras Finas, que se desenvolve na freguesia de Arcozelo do concelho de Ponte de 

Lima.   

O Programa de Execução tem por objectivo identificar as ações a realizar pela autarquia 

municipal, na área objecto de intervenção do Plano de Urbanização, propor a 

programação adequada ao carácter da ação, enquanto que no Plano de Financiamento 

constam os meios de financiamento previstos. 
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2  -  P R O G R A M A  D E  E X E C U Ç Ã O  
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2 - PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Programa de Execução foi estruturado com base numa previsão de 10 anos para a 

vigência do Plano de Urbanização, propondo-se, então, que sejam consideradas 3 fases: 

curto prazo (período entre 2014 e 2016); médio prazo (período entre 2016 e 2019); e, 

longo prazo (período entre 2020 e 2023). 

As Obras e Ações a realizar pela autarquia municipal foram, por seu turno, consideradas 

em três grandes grupos, a saber: 

1. Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (Loteamentos e 

Infraestruturas Industriais); 

         2. Rede Viária, Equipamentos e Espaços Verdes de Utilização Colectiva; 

         3. Monitorização Ambiental. 

No que se refere ao seu carácter, as obras e ações, de acordo com os objectivos do 

Plano, foram divididas em Estruturantes e em Complementares. Às primeiras, 

correspondem ações cuja realização é estruturante e essencial para a concretização dos 

objectivos do Plano de Urbanização, enquanto que às segundas correspondem ações 

não estruturantes, mas cuja concretização permitirá garantir uma maior qualidade da 

intervenção global. 
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 P R O G R A M A  D E  E X E C U Ç Ã O  

  
Carácter 

Ações Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

   (2014/2016) (2016/2019) (2020/2023) 

1 .  LOTEAMENTOS  E  INFRA-ESTRUTURAS  INDUSTRIA IS  

• SUOPG 1 – Pólo 
Industrial do 
Granito 

E - Realização do Loteamento; 

- Execução de Infraestruturas  

x   

•   SUOPG 2 – Pólo 
de Atividades 
Económicas da 
Presa 

E 
- Realização do Loteamento 

- Execução de Infraestruturas 

x 
  

•   SUOPG 3 - Pólo de 
Atividades 
Económicas de 
Arcozelo 

E 
- Realização do Loteamento 

 -      Execução de Infraestruturas 
 x  

2 .  REDE V IÁRIA ,  EQUIPAMENTOS  E  ESPAÇOS VERDES DE UT IL IZAÇÃO COLECTIVA 

• Equipamentos 
 C  -  Reconversão/Utilização da Casa de     

Cantoneiros 

  x 

•   Rede Viária E    - Reformulação do nó da EN 201 e ligações à 

rede municipal   

x    

 E - Reformulação da inserção na  EM 1240    

 C - Nós Viários a Reformular ao longo da EN201    

 •   Espaços Verdes  C  -  Realização da Estrutura Ecológica na 
envolvente da SUOPG 1 e SUOPG 2 

x    

  - Realização da Estrutura Ecológica na 
envolvente da SUOPG 3 

 x  

3 .MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 •   Ruído E - Monitorização do Ruído produzido x x x 

 •   Resíduos E - Monitorização do tratamento dos Resíduos x x x 

 •   Águas E - Monitorização da gestão das águas x x x 

 •   Emissões 
Atmosféricas 

E - Monitorização das Emissões Atmosféricas x x x 

 •   Monitorização da 
Avaliação 
Ambiental do PU  

C - Monitorização do PU, Segundo o Relatório 
Ambiental produzido 

x x x 

 •     SUOPG 1 - 
Loteamento do 
Pólo do Granito 

E - Realização da AIA do loteamento e dos 
Relatórios  das medidas de mitigação 
decorrentes da AIA 

x x x 

 •     SUOPG 2 - Pólo 
de Atividades 
Económicas da 
Presa 

E - Realização da AIA do loteamento e dos 
Relatórios  das medidas de mitigação 
decorrentes da AIA 

x x x 
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 •     SUOPG 3 - 
Loteamento do 
Pólo do Granito 

E - Realização da AIA do loteamento e dos 
Relatórios  das medidas de mitigação 
decorrentes da AIA 

 x x 
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3  - M E I O S  D E  F I N A N C I A M E N T O  
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3  -  M E I O S  D E  F I N A N C I A M E N T O  

Os meios de financiamento equacionados para a realização do presente plano de 

urbanização tomam como base as ações/realizações da competência das autarquias 

locais, nomeadamente da Câmara Municipal de Ponte de Lima e da Junta de Freguesia 

de Arcozelo. Estas duas entidades devem estruturar a intervenção e realizar as 

candidaturas necessárias nomeadamente ao QREN em vigor. Prevê-se ainda que 

algumas ações possam ser realizadas pelas entidades referidas e eventualmente ser 

concessionadas ou ter os custos repartidos pelos investidores que se fixarem no local.  

P R O G R A M A  D E  E X E C U Ç Ã O  

  
Caráter 

Ações Responsável  Despesas de 
Investimento   (!) 

 

1 .  LOTEAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS INDUSTRIAIS 

•  SUOPG 1 – Pólo 
Industrial do 
Granito 

E - Realização do Loteamento; 

- Execução de Infraestruturas  

 C.M/J.F. 3.600.000,00  

•    SUOPG 2 – Pólo 
de Atividades 
Económicas da 
Presa 

E 
- Realização do Loteamento 

- Execução de Infraestruturas 

C.M/J.F. 
600.000,00 

•    SUOPG 3 - Pólo 
de Atividades 
Económicas de 
Arcozelo 

E 
- Realização do Loteamento 

 -      Execução de Infraestruturas 
C.M./J.F.  3.800.000,00 

 Subtotal    
 

 8.100.000,00 

2 .REDE V IÁRIA ,  EQUIPAMENTOS  E  ESPAÇOS VERDES DE UT IL IZAÇÃO COLECTIVA 

• Equipamentos 
 C  -  Reconversão/Utilização da Casa de      

Cantoneiros 

C.M./J.F.  120.000,00  

•   Rede Viária E    - Reformulação dos nós da EN 201 e ligações 

à Rede Municipal  

 C.M.   410.000,00  

  - Reformulação da inserção na  EM 1240 C.M. 220.000,00 

  - Nós Viários a Reformular ao longo da EN 201 C.M. 860.000,00 

 •   Espaços Verdes  C  -  Realização da Cintura Verde  C.M.  315.000,00  

 Subtotal    
 

 1.925.000,00 
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3 .MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 •   Ruído E - Monitorização do Ruído produzido, C.M.     45.000,00 

 •   Resíduos E - Monitorização do tratamento dos Resíduos  C.M 35.000,00 

 •   Águas E - Monitorização da gestão das águas  C.M. 35.000,00 

 •   Emissões 
Atmosféricas 

E - Monitorização das Emissões Atmosféricas C.M. 55.000,00 

 

 •   Monitorização da 
Avaliação 
Ambiental do PU  

C - Monitorização do PU, Segundo o Relatório 
Ambiental produzido 

 C.M.   

 23.000,00 

 •     SUOPG 1 - 
Loteamento do 
Pólo do Granito 

E - Realização e acompanhamento do EIA do 
loteamento e dos Relatórios das  medidas de 
mitigação estabelecidas na AIA do Loteamento  

 C.M./J.F.   

 65.000,00 

 •     SUOPG 2 - Pólo 
de Atividades 
Económicas da 
Presa 

E - Realização e acompanhamento do EIA do 
loteamento e dos Relatórios  das medidas de 
mitigação decorrentes da AIA 

C.M./J.F.   

56.000,00 

 •     SUOPG 3 - 
Loteamento do 
Pólo do Granito 

E - Realização e acompanhamento do EIA do 
loteamento e dos Relatórios  das medidas de 
mitigação decorrentes da AIA 

C.M./J.F.   

83.000,00  

Subtotal    253.000,00 

 Total do Investimento          10.278.000,00  
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1 - Extracto do Regulamento do Plano Director Municipal de Ponte de Lima  
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1 - Extracto do Regulamento do Plano Director Municipal de Ponte de Lima 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2005, de 31 de Março, publicado no Diário da 

República nº 63 - I série-B, teve a 1º revisão publicada pelo Aviso nº 22988/2010, DR nº 218 – II 

S, de 10/11/2010 e a 1ª Alteração, publicada pelo Aviso nº 4269/2012, DR nº 55 – II S, de 

16/03/2012. 

 
CAPÍTULO II - Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

 

(!) 

Artigo 12.º - Exploração de Massas minerais e concessões mineiras 

1 — Sem prejuízo da legislação aplicável, a Câmara Municipal de Ponte de Lima promoverá a 

racionalização do exercício da exploração de massas minerais e de concessões mineiras, da 

sua transformação e comercialização e o cumprimento dos condicionamentos e obrigações 

decorrentes dos respetivos processos de licenciamento. 

2 — No âmbito dos procedimentos referidos no número anterior, as explorações de massas 

minerais e de concessões mineiras deverão: 

a) Respeitar as zonas de defesa previstas na legislação; 

b) Adotar medidas tendentes à redução do impacte ambiental e à preservação da qualidade do 

meio envolvente, durante o exercício da atividade licenciada; 

c) Promover, quando cesse a exploração da atividade, a execução de medidas de segurança e 

de recuperação ambiental e paisagística adequadas, de acordo com a legislação em vigor. 

 

(!) 

Artigo 16 - Aº - Medidas de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

As edificações, infra-estruturas e estruturas de apoio enquadráveis no regime previsto para as 

categorias e sub-categorias de espaços inseridas em Solo Rural, terão de cumprir as medidas 

de defesa contra incêndios florestais definidas no quadro legal em vigor e previstas no Plano 

Municipal de Defesa da contra Incêndios (PMDFCI), bem como as que a seguir se definem: 

a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das áreas 

edificadas consolidadas, é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de 

incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infra-estruturas definidas nas redes 

regionais de defesa da floresta contra incêndios. 

b) As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm 

de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI de Ponte de 

Lima ou, se este não existir, agarantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de 

protecçãonunca inferior a 50 m e a adopção de medidas especiais relativas à resistência do 
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edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 

edifício e respectivos acessos. 

Artigo 16 - Bº - Plano regional de ordenamento florestal do alto minho 

As normas de intervenção nos espaços florestais, conforme definidos nas secções VII, VIII e 

XIX deste regulamento, são as constantes do PROFAM, nomeadamente nas respectivas sub-

regiões homogéneas aí definidas. 

 

 (...) 

CAPÍTULO III  - Ordenamento e edificabilidade     

Secção I – Classes de Espaços 

 

Artigo 33º - Classificação 

a) Espaço urbano e urbanizável; 

b) Espaço não urbano; 

c) Espaço canal. 

Artigo 34º - Espaço urbano e urbanizável 

1 – O espaço urbano e urbanizável é caracterizado por dispor ou poder vir a adquirir um elevado nível de 

infra-estruturação e concentração de edificações, onde o solo se destina predominantemente à construção 

ou à implementação de áreas complementares não edificáveis. 

2 – O espaço urbano e urbanizável compreende as seguintes categorias: 

a) Aglomerados urbanos não abrangidos por planos de urbanização; 

b) Aglomerados urbanos abrangidos por planos de urbanização; 

c) Área industrial ou de armazenagem; 

d) Área de grandes equipamentos. 

3 – No espaço urbano e urbanizável delimitado na Planta de Ordenamento que coincida com áreas 

delimitadas na Planta de Condicionantes como Regime Florestal é aplicado este ultimo regime. 

Artigo 35º - Espaço não urbano  

1 -  O espaço não urbano é caracterizado por se destinar predominantemente ao uso agrícola ou florestal 

e no qual não são permitidas operações de loteamento. 

2 – O espaço não urbano compreende as seguintes categorias: 

a) Área predominantemente agrícola; 
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b) (!) 

c) Área predominantemente florestal para produção condicionanda; 

d) Área predominantemente florestal estruturante; 

e) Área para extracção e transformação de granitos; 

f) Área de paisagem protegida das lagoas de Bertiandos e de São Pedro de Arcos;     

 g) Área arborizada para protecção de ecossistemas;     

 h) Área arqueológica.     

(!) 

Secção III 

Aglomerados urbanos abrangidos por planos de urbanização 

Artigo 41 º - Definição 

(!) 

2 – Os aglomerados urbanos abrangidos por planos de urbanização compreendem as seguintes 

subcategorias de espaços: 

a) Área predominantemente residencial – tipo 1; 

b) Área predominantemente residencial – tipo 2; 

c) Área predominantemente residencial – tipo 3; 

d) Área predominantemente residencial – tipo 4; 

(!) 

g) Área destinada a iniciativas empresariais.  

(...) 

SECÇÃO IV -  Área industrial ou de armazenagem    

 Artigo 45º    Definição e usos    

 A área industrial ou de armazenagem é destinada à instalação de empreendimentos industriais  de 

qualquer classe e de armazéns, permitindo-se a coexistência de serviços e equipamentos  relacionados 

com essas actividades, desde que não criem condições de incompatibilidade e  estejam integrados nas 

condições de edificabilidade exigidas para o local. (...) 
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Artigo 46º    Edificabilidade 

1 — A urbanização e a edificação da área industrial e de armazenagem deve ser precedida de operações 

de loteamento, exceto relativamente a parcelas já servidas por arruamento público, são admitidas 

operações urbanísticas avulsas. 

2 — Nesta área a edificabilidade está sujeita ao cumprimento das seguintes regras: 

a) O índice de afetação do solo não pode exceder 0,6; 

b) O índice de utilização do solo não pode exceder 0,7; 

c) A implantação das edificações deve respeitar um afastamento lateral mínimo de 5 metros; 

d) A implantação das edificações deve respeitar um afastamento frontal mínimo de 8 metros ao lote ou 

fachada; 

e) A altura da fachada não pode exceder os 7,5 metros, salvo em casos decorrentes da atividade 

específica desenvolvida; 

f) No interior de cada lote ou parcela terá de ser garantido o espaço necessário ao movimento de cargas 

e descargas, bem como ao estacionamento próprio; 

g) Nos lotes ou parcelas em que se desenvolvam atividades industriais contíguas com áreas 

predominantemente residenciais ou com área de equipamento urbano, deve ser assegurada, dentro do 

lote ou parcela, uma faixa arborizada com uma largura não inferior a 10 metros, com o objetivo de 

minimizar os impactes visuais resultantes do exercício da atividade. 

3 — Para além das condições impostas no número anterior, nesta área vigoram, no que for aplicável, as 

disposições contidas no capítulo IV deste Regulamento. 

(!) 

SECÇÃO VII - Área predominantemente florestal de produção livre 

Artigo 53º - Usos 

 

Artigo 53.º 
Edificabilidade 

1 — Na área predominantemente florestal de produção livre não são permitidas operações de loteamento, 

admitindo -se, apenas em situações compatíveis e previstas em plano de gestão florestal aprovado pela 

autoridade florestal nacional, construções nas situações seguintes: 

a) De apoio à exploração florestal ou à atividade pastorícia, com 10 000 m2 de área mínima de parcela, 

cércea inferior a 4,5 metros apenas excedida por razões técnicas devidamente justificadas, índice de 

afetação do solo inferior a 0,01 até um máximo de 500 m2 e a manutenção da arborização do 

remanescente no mínimo de 60 % da área total da parcela; 

b) Para fins de indústria agroflorestal, com 25 000 m2 de área mínima de parcela, cércea inferior a 7,5 

metros apenas excedida por razões técnicas devidamente justificadas, índice de afetação do solo inferior a 

0,02 até um máximo de 1000 m2, manutenção da arborização do remanescente no mínimo de 50 % da 
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área total da parcela e a garantia de soluções de todas as questões ambientais nomeadamente de 

depuração e tratamento dos efluentes; 

c) Para fins habitacionais de apoio à atividade florestal, com uma moradia unifamiliar de cércea igual ou 

inferior a dois pisos e servida por via pública, 10 000 m2 de área mínima de parcela, área bruta de 

construção não superior a 250 m2 e a manutenção da arborização do remanescente no mínimo de 60 % 

da área total da parcela, respeitando os afastamentos e regras de segurança aplicáveis definidos pelas 

normas em vigor; 

d) Para empreendimentos turísticos sancionados pela Tutela, com 10 000 m2 de área mínima de parcela, 

cércea igual ou inferior a dois pisos, índice máximo de utilização do solo de 0,1 e a manutenção da 

arborização do remanescente no mínimo de 60 % da área total da parcela; 

e) Para fins industriais e de armazenagem conexos com a atividade florestal, com 25 000 m2 de área 

mínima de parcela, cércea não superior a 8,5 metros, exceto se, por razões técnicas devidamente 

justificadas, afastamentos posterior e laterais de 50 e 10 m e de 20 m às vias públicas confinantes e 

cumprindo, no que se aplique, as disposições contidas no capítulo IV deste Regulamento, nomeadamente 

o n.º 5 do artigo 76.º e o artigo 77.º 

2 — A Câmara Municipal de Ponte de Lima, fundamentada no agravamento das condições de acesso, de 

serviço das infraestruturas de abastecimento e drenagem, de enquadramento paisagístico ou de 

preservação de valores culturais, pode sempre condicionar e até inviabilizar as situações previstas no 

número anterior. 

(!) 

SECÇÃO VIII - Área predominantemente florestal de produção condicionada 

Artigo 55º - Usos 

 1 - Esta área destina-se ao uso florestal, condicionado à exploração intensiva dos solos, não  sendo 

permitidas quaisquer construções, excepto quando destinadas à prevenção e combate  de fogos florestais 

e com aprovação das entidades competentes.     

(...) 

SECÇÃO IX - Área predominantemente florestal estruturante 

Artigo 57º    Usos 

 1 - A área predominantemente florestal estruturante destina-se ao uso florestal, visando  

fundamentalmente a conservação dos maciços arborizados que estruturam e compartimentam  a 

paisagem, constituindo referências fundamentais para o seu equilíbrio e desempenhando  uma acção 

estabilizadora importante como factores naturais de regularização climática.      

 (...) 
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Artigo 58º   Edificabilidade 

1 - Nesta área não são permitidas operações de loteamento, admitindo-se apenas construções  nas 

condições referidas nas alíneas a), b), c) e d) do nº 1 do artigo 53º deste Regulamento.    

  2 - A esta área aplica-se o disposto no n.o 2 do artigo 53.o deste Regulamento. 

(...) 

SECÇÃO X -  Área para exploração de recursos geológicos 

Artigo 59º    Definição e usos 

1 — A área de exploração de recursos geológicos integra as áreas que possuem as características 

adequadas ao aproveitamento económico de massas minerais e depósitos minerais. 

2 — A utilização destas áreas subordinar -se -á, estritamente, ao permitido pelos condicionamentos 

impostos pela legislação em vigor e pelas autoridades competentes através dos devidos pareceres, 

autorizações e ou licenciamentos obrigatórios, admitindo -se, complementarmente ao previsto no n.º 1, as 

seguintes ocupaçõese utilizações: 

a) Operação de gestão de resíduos diretamente relacionados com a atividade de exploração ou 

adequados para a requalificação ambientalda área; 

b) Instalação de estabelecimentos industriais onde se desenvolvam atividades de transformação 

diretamente relacionadas com a exploração; 

c) Anexo destinado ao uso complementar e dependente, de ocupações e utilizações previstas no presente 

artigo. 

3 — A área de explorações das massas minerais existentes pode ser sujeita a expansão, mediante 

declaração prévia de Interesse Municipal. 

4 — As zonas englobadas nesta área que não estejam em atividade de exploração terão uso 

preferentemente florestal, devendo promover -se a sua recuperação paisagística. 

(…) 

 (...) 

Secção XV - Unidades operativas de planeamento e gestão 

Artigo 65º 

Definição e regime 

1 — As unidades operativas de planeamento e gestão correspondem a espaços de ordenamento ou 

conjuntos de espaços de ordenamento, para os quais devem ser desenvolvidos planos municipais de 

ordenamento do território, loteamentos e outras operações urbanísticas. 

2 — Enquanto os instrumentos referidos no número anterior não entrarem em vigor, a gestão das 

respetivas unidades operativas para a ocupação, uso e transformação do solo reger -se -á pelas 

disposições aplicáveis deste plano diretor municipal sendo estas revogadas pelas disposições neles 
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contidas, após a aprovação dos mesmos. 

3 — Os planos municipais de ordenamento do território referidos no n.º 1 deste artigo estabelecerão o 

regime de cedências e mecanismos de perequação compensatória para cada uma das áreas de 

intervenção. 

4 — São definidas as seguintes Unidades Operativas identificadas na Planta de Ordenamento: 

 (!) 

UOPG 19 — Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria dasPedras Finas. 

 (...) 

CAPÍTULO IV  -  Disposições urbanísticas complementares 

Artigo 76º -    Estabelecimentos industriais e armazenagem 

  1 - Considera-se que existem condições de incompatibilidade efectiva da actividade industrial e  de 

armazenagem com outros usos do espaço urbano ou não urbano quando:      

a) Dá origem a cheiros, fumos, resíduos incómodos ou ruídos;      

b) Acarreta perigo de incêndio, explosão ou radiação;      

c) Perturba as condições de trânsito e de estacionamento, nomeadamente em operações de  carga e 

descarga;      

d) As instalações que ocupa constituem intrusões visuais graves no equilíbrio da paisagem ou,  de alguma 

forma, prejudicam a qualidade de vida ou a harmonia da área envolvente.      

2 - Sempre que existam ou se presume venham a ocorrer as condições de incompatibilidade  definidas no 

número anterior, a Câmara Municipal de Ponte de Lima zelará para que os  promotores dessas 

actividades adoptem medidas tendentes à resolução dos problemas,  nomeadamente exigindo que:      

a) As indústrias que produzam resíduos industriais promovam a sua recolha, armazenagem,  transporte e 

eliminação ou reutilização, de acordo com o estipulado na legislação vigente;      

b) Seja assegurada a construção e funcionamento de instalações de pré-tratamento dos efluentes, de 

modo a garantir que as águas residuais saídas dessas instalações possam ser  descarregadas nos 

colectores municipais, no solo ou na água, satisfazendo integralmente os  parâmetros estabelecidos na 

legislação em vigor;      

c) Fique garantida a eliminação de poeiras e cheiros, nomeadamente através de equipamentos  eficientes 

para aspiração e filtração localizada e respectiva recolha, dando cumprimento à  legislação em vigor;      

d) Sejam cumpridos os preceitos legais relativos ao projecto e construção das instalações e  instalação 

dos equipamentos, por forma a não ultrapassar os níveis de ruído no interior e  exterior dos 

estabelecimentos;      



 

VASTUS 

  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

 Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas  - Câmara Municipal de Ponte de Lima 9 

e) Se adoptem medidas que minimizem o impacte negativo da localização, implantação e  volumetria mal 

adequadas das instalações.      

3 - Quando não for possível dar cumprimento às exigências referidas no número anterior, a  Câmara 

Municipal de Ponte de Lima desencadeará os meios necessários para que não seja  passada a respectiva 

licença de utilização ou para inviabilizar a instalação das actividades que  provoquem ou venham a 

provocar situações anómalas, promovendo, sempre que possível, a  instalação ou reinstalação da 

actividade em causa nas áreas industriais previstas no PDM para  a resolução dessas situações.      

4 - Às unidades industriais existentes, que não seja viável transferir para as localizações  consagradas no 

PDM para a utilização industrial, aplicam-se os preceitos seguintes:      

a) Não são permitidas ampliações da área do lote afecta à actividade ou da área coberta ou  dos 

equipamentos e processos de laboração e quadro de pessoal, quando daí advenha o  agravamento das 

situações previstas no n.o 1 deste artigo, devendo neste caso promover-se a  sua transferência para uma 

área industrial;      

b) Sem prejuízo das disposições do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, qualquer  intervenção sujeita a 

licenciamento municipal implica a realização de um estudo de impacte  ambiental que minimize as 

situações anómalas existentes, nomeadamente as decorrentes do  enquadramento paisagístico e das 

condições de ocupação e uso do logradouro. 

5 - Quando, por razões excepcionais, não for possível viabilizar uma iniciativa empresarial nas  áreas 

industriais previstas, sem prejuízo das disposições do Regulamento do Licenciamento da  Actividade 

Industrial, anexo ao Decreto Regulamentar n.o 8/2003, de 11 de Abril, a Câmara  Municipal pode admitir a 

sua localização no espaço não urbano, desde que:   

a) Se justifique não haver outra alternativa à sua localização e se trate de um empreendimento  de 

reconhecido interesse para o desenvolvimento económico e social da região, em parecer  comprovado 

pela CCDR - Norte;      

b) Fiquem satisfeitas todas as exigências referidas no nº 2 deste artigo;      

c) O projecto geral seja elaborado por uma equipa multidisciplinar e subscrito por um arquitecto  e inclua 

um projecto de enquadramento paisagístico e de arranjos exteriores elaborado por  arquitecto paisagista; 

d) Fiquem salvaguardados os valores culturais locais mediante a apresentação de um relatório  elaborado 

por um arqueólogo. 

6 - As novas construções ou reconstruções destinadas a actividades industriais, quando não  inseridas em 

áreas industriais, ficam sujeitas às seguintes disposições: 

a) Não são permitidas construções geminadas nem em banda; 
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b) No interior do respectivo lote ou parcela existirá o espaço necessário ao movimento de  cargas e 

descargas, bem como ao estacionamento próprio referido no n.o 1 do artigo 75º deste  Regulamento, sem 

prejuízo da normal fluência do tráfego nas vias públicas; 

c) A cércea máxima admitida será de 5 m, excepto se por questões técnicas devidamente  justificadas;      

d) Deverá ser assegurado o afastamento mínimo das construções de 10 m aos limites anterior  e posterior 

do lote ou parcela e de 5 m aos laterais;      

e) Todos os espaços que não sejam ocupados pelas instalações ou arruamentos deverão  

obrigatoriamente ser objecto de ajardinamento e arborização, a qual será formada por espécies  de alto 

porte ou por maciços contínuos quando as instalações se situarem em locais  dominantes ou de fácil 

visualização;      

f) Quando os lotes ou parcelas das instalações industriais confinarem com lotes ou parcelas de  uso 

residencial ou afectas a serviços ou equipamentos, deverão aqueles incluir uma faixa verde contínua de 

protecção em toda a extensão da confinidade.     

 7 - Não é permitida a constituição de novas situações de coexistência de unidades industriais,  à 

excepção do tipo 4, com habitação, no mesmo lote ou parcela de terreno, devendo a Câmara  Municipal 

promover soluções de individualização destas actividades. 
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2 - Extracto da Planta de Ordenamento do PDM 
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A informação relativa à base cartográfica que consta no rótulo das Plantas que integram o PDM  

2002, Plano Director Municipal de Ponte de Lima, é a seguinte: 

Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico do Concelho de Ponte de Lima 

Projecção Rectangular de Gauss; Elipsoíde Hayford, Datum Lisboa 

Altitudes referidas ao nível médio do Mar em Cascais 

Coordenadas Hayford-Gauss, Datum Lisboa (Ponto Central) 

Extrato da Planta de Ordenamento das folhas 1A e 1B1 
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        3 -  Extracto da Planta de Condicionantes do PDM, Anexo I e Anexo II 
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Extrato da Planta de Condicionantes das folhas 1A e 1B1 
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Extrato da Planta de Condicionantes - Anexo I, das folhas 1A  e 1B1 

Áreas Florestais percorridas por Incêndios 
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Extrato da Planta de Condicionantes - Anexo II, das folhas 1A  e 1B1 

 Classes de Perigosidade dos Incêndios Florestais 
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                                4 -  Disposições alteradas pelo presente Plano de Urbanização 
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4 -  Disposições alteradas pelo presente Plano de Urbanização 

As alterações efectuadas pelo Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria 

Pedras Finas, no que se refere às alterações efectuadas ao Plano Director 

Municipal, dizem respeito sobretudo à adequação da disciplina urbanística às 

categorias de solo propostas, em consonância com as classes previstas no PDM. 

Contudo, deve referir-se o facto de a área qualificada como "Espaços de 

Exploração de Recursos Geológicos", englobar as instalações de transformação 

existentes  junto da área de extração, pelo que se verifica um aumento na categoria 

de "Espaços de Exploração de Recursos Geológicos".  

No presente PU definem-se áreas classificadas como "Espaços de Actividade 

Económicas", destinadas às oficinas de cantaria, a funções multi-usos com a 

respectiva definição de usos e actividades previstas, implantação, afastamentos e 

capacidade de edificabilidade dos lotes. O plano de urbanização, pretende também 

promover a melhoria da qualidade do Espaço Público envolvente aos espaços de 

actividades económicas. Prevê-se, no âmbito da delimitação da estrutura ecológica 

municipal, duas áreas distintas, uma que denominámos como estrutura ecológica 

secundária e regulamentada com actividades compatíveis e desejáveis no que se 

refere ao seu enquadramento e proteção e, outra destinada à salvaguarda das 

áreas florestais que têm continuidade ao nível do município e que, de algum modo, 

se consideram estruturantes enquanto futuros corredores ecológicos municipais, 

constituindo por esse facto, a estrutura ecológica principal. 
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Modelo n.º 2 

 

Fonte: Gestão Territorial. Fichas de Dados Estatísticos, Vs 2 www.dgotdu.pt

 

  

Designação  

 

   

Localização   

 Região/NUT II  

 Município  

 Lugar  

 

     

Valores globais     

Área de intervenção do plano      

Área de intervenção do plano em solo urbanizado   m2   

Área de intervenção do plano em solo programado   m2   

Área de intervenção do plano em solo urbano    m2  

Área de intervenção do plano em solo rural     m2  

Área de intervenção do plano (total)     m2

Estrutura ecológica      

Área da Estrutura Ecológica Urbana   m2   

Área da Estrutura Ecológica Municipal (em solo rural)    m2   

Área da Estrutura Ecológica  (total)   m2  

População     

População existente  hab   

População prevista   hab   

População (total)   hab  

 

 

 . © DGOTDU 2008 

 
   1 

PC
Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas

PC
Norte

PC
Ponte de Lima

PC
Arcozelo

PC
50.852

PC
465.228

PC
516.080

PC
287.852

PC
848.711

PC
121.092

PC
241.606

PC
362.698

PC
-

PC
-

PC
-
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Fonte: Gestão Territorial. Fichas de Dados Estatísticos, Vs 2 www.dgotdu.pt . © DGOTDU 2008 

 
   2 

Área dos espaços qualificados para:    

Habitação     

Área dos espaços de habitação em solo urbanizado  m2  

Área dos espaços de habitação em solo programado  m2  

Área total dos espaços de habitação em solo urbano   m2

Comércio e serviços     

Área dos espaços de comércio e serviços em solo urbanizado  m2  

Área dos espaços de comércio e serviços em solo programado   m2  

Área total dos espaços de comércio e serviços em solo urbano   m2

Indústria     

Área dos espaços Industriais em solo urbanizado   m2  

Área dos espaços Industriais em solo programado  m2  

Área total dos espaços Industriais em solo urbano   m2

Turismo     

Área dos espaços turísticos em solo urbanizado)  m2  

Área dos espaços turísticos em solo programado)  m2  

Área total dos espaços  turísticos em solo urbano   m2

Uso misto (coexistem vários usos em compatibilidade)    

Área dos espaços de uso misto em solo urbanizado  m2  

Área dos espaços de uso misto em solo programado  m2  

Área total dos espaços de uso misto em solo urbano   m2

Equipamentos públicos de utilização colectiva     

Área dos espaços de equipamentos públicos de utilização colectiva 
em solo urbanizado  

 
m2  

Área dos espaços de equipamentos públicos de utilização colectiva 
em solo programado 

 
m2  

Área total dos espaços de equipamentos públicos de utilização 
colectiva em solo urbanizado  

 
  

Espaços verdes de utilização colectiva     

Área dos espaços verdes de utilização colectiva em solo urbanizado   m2  

Área dos espaços verde de utilização colectiva em solo programado  m2  

Área total dos espaços verdes de utilização colectiva em solo 
urbanizado    m2

    

PC
22.629

PC
22.629

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
3.062

PC
3.062

PC
-

PC
-

PC
-

PC
-

PC
Espaços de actividades Económicas

PC
25.496

PC
361.944

PC
387.440
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Dimensionamento dos equipamentos públicos de utilização colectiva  
  

Equipamentos públicos  

de utilização colectiva 

Área de solo afecta a equipamento 
existente 

[m2] 

Área de solo afecta a equipamento 
proposto 

[m2] 

Educação   

Desporto   

Saúde   

Cultura   

Cemitérios   

Administrativos   

Segurança Pública   

Segurança Social   

Outros   

   

Total   

 

Dimensionamento das infraestruturas urbanas   

 Comprimento da rede  
[Km] 

Infra-estruturas viárias estruturantes existentes   

Infra-estruturas viárias estruturantes propostas   

Infra-estruturas viárias estruturantes (total)  

 

(A desdobrar tantas vezes quantos os Instrumentos de Gestão Territorial que altera ou revoga) 

Articulação 

Enquadramento em Instrumentos de Gestão Territorial  

IGT que altera ou revoga (indique se altera ou revoga 
na totalidade ou apenas as disposições abrangidas):  

Nome do IGT alterado ou revogado  

Disposições alteradas ou revogadas  

 

Data de preenchimento da ficha            /         / 
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Figura 1 - PDM: extracto da Planta de Ordenamento 
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Figura 2 - Extracto da Planta de Zonamento 



    











 
VASTUS 

Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 
 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas                             10 









           

         



 

           



   

           



 





          

         

           









          







 





          







 
VASTUS 

Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 
 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas                             11 

            

          

        





           

            







           





              







          

  











            

          









  



            











 
VASTUS 

Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 
 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas                             12 



  

             



           
















         







           

         



         







            

         











          

           





            





 
VASTUS 

Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 
 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas                             13 





         

           

   



        

             



 

Figura 3 – Enquadramento Geográfico 
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Figura 4 – Área de Intervenção do PU das Pedras Finas 

Fonte: Extracto da Carta Militar (1/25.000), Série M 888, Folha 28, Edição 2 – IGE, 1996 
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Tabela 1 – Consultas às Entidades 

Entidade Transposição dos principais aspectos focados 

AFN 

1. “…o QRE (…) deveria integrar também o Plano Nacional de Defesa Contra 
Incêndios (PNDFCI, 2007) e o Plano Regional de Ordenamento Florestal 
do Alto Minho (PROF AM-2007) …”; 

 
Comentários: Integração no QRE do (PNDFCI, 2007) e do (PROF AM, 
2007), não se justifica na nossa opinião, uma vez que nem a área florestal 
que integra o limite do PU é significativa, nem o âmbito e conteúdo de 
desenvolvimento do PU o justificam. Efectivamente, a grande área 
florestal existente – integrada em Perímetro Florestal – foi desafectada 
desse Regime, restando algumas áreas florestais que assumem ao nível 
da escala local (a do PU) características de Protecção e de 
Enquadramento às áreas industriais propostas. 
 
2. (…) em face das características da área em avaliação e envolvente 

próxima, o tema Riscos Naturais e Antrópicos, deveria constituir também 
um Factor Critico, pela importância que lhe deve ser atribuída na decisão”; 

 
Comentários: Consideramos igualmente que o Factor Ambiental “Riscos 
Naturais e Antrópicos” é importante, contudo de acordo com a 
metodologia seguida este não constitui um FCD, mas sim um Factor 
Ambiental que se desagrega em um FCD que, por sua vez, se 
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consubstancia em vários Critérios de Avaliação (Desenvolvimento 
Humano, Qualidade Ambiental e Saúde Humana). Consideramos assim 
que os indicadores identificados são bastantes para a avaliação futura. 
 
3. “A analise integrada de cada factor critico, deveria desenvolver-se, tendo 

em conta o referido no ponto 3, de forma a abranger no mesmo âmbito, os 
critérios de avaliação e objectivos de sustentabilidade, relacionando, 
nomeadamente, qualidade do ar e da água, recursos hídricos, solos e uso 
do solo, biodiversidade, riscos estruturais e paisagem, numa abordagem 
conjunta e interligada de factores ambientais de protecção e conservação 
dos recursos naturais, e de factores económicos e sociais”; 

 
Comentários: A análise integrada de cada Factor Critico de Decisão 
desenvolve-se de acordo com o Guia de Boas Práticas para Avaliação 
Ambiental Estratégica - Orientações metodológicas, elaborado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente e visa efectivamente uma abordagem 
integrada de factores ambientais e de protecção e conservação dos 
recursos naturais e de factores económicos e sociais como desejável 
quando se preconiza um desenvolvimento sustentável do território. 

CCDR-N 

29/09/08 

1. “Considera-se que teria sido benéfica a apresentação de cartografia que 
permitisse identificar espacialmente as opções tomadas na proposta, 
concretamente no que se refere às áreas identificadas nas páginas 9 e 
10”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração; 
 
2. “entende-se que não ficou esclarecida a fundamentação para a 

necessidade de Reforço do Perímetro Urbano das Aldeias (objectivo 
estratégico do PU) salientando-se ainda que esta opção é a que apresenta 
uma correspondência mais frágil com os objectivos dos documentos 
constituintes do QRE”; 

 
Comentários: Uma vez que o povoamento minhoto se tem caracterizado 
nas últimas décadas por uma ocupação ao longo das vias de 
distribuição, considerámos que seria importante através da elaboração 
do presente plano de urbanização definir e adequar as diversas funções 
presentes no território. Assim, sendo o objectivo primeiro do PU, zonar 
as áreas industriais necessárias ao desenvolvimento económico da 
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freguesia, entendemos ser igualmente importante, neste caso, zonar e 
conter a função habitacional existente, até por se verificarem impactes 
significativos ao nível dos diferentes usos e funções em causa. 
 
No que se refere à correspondência do objectivo estratégico “Reforço do 
Perímetro Urbano das Aldeias” com os documentos do QRE, a sua 
fragilidade decorre do âmbito e escala de abrangência dos QRE e da 
escala própria do instrumento de gestão territorial em causa – Plano de 
Urbanização, sendo tarefa difícil estabelecer uma relação directa entre 
estes. 
 
3. “em termos de indicadores sugere-se a inclusão de um indicador de 

avaliação/monitorização associado ao Critério de Avaliação Paisagem, do 
FCD Ordenamento do Território, relacionado com a área a sujeitar a 
recuperação ambiental e paisagística”; 

 
Comentários: Relativamente ao indicador sugerido, consideramos que 
não se aplica, pelo menos nos termos pretendidos, uma vez que a área 
industrial em causa não diz respeito à extracção de granito mas sim à 
sua transformação. Neste âmbito já se propõe um indicador para aferir a 
existência de uma área de protecção e enquadramento das oficinas, por 
forma a minimizar o impacte visual (e outros) destas, na paisagem. 
 
4. “Chama-se a atenção para o facto de o diploma identificado na página 24 

em nota de rodapé não corresponder ao PESGRI, pelo que deverá ser 
corrigido para efeito de RA; 

 
Comentários: Foi tido em consideração; 
 
5. “…deverá ser promovida a consulta às entidades (…) tidas como 

relevantes. Neste seguimento denota-se a ausência da indicação da 
Agencia Portuguesa do Ambiente na página 47”; 

 
Comentários: Esta ausência verifica-se uma vez que por indicação em 
sessão publica (seminário AAE realizado em Paços de Ferreira, dia 3 de 
Julho de 2008), o próprio presidente deste organismo referiu que a AAE 
dos planos de escala municipal não lhe deveriam ser remetidos, isto 
apesar de vir referido em diversos documentos de orientação 
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metodológica e legislativa essa necessidade. 
 
6. “considera-se que deveria constar uma referência explicita à Declaração 

Ambiental, nos termos legais, reflectindo-se o compromisso a assumir pela 
Câmara Municipal de Ponte de Lima”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração. 

CCDR-N 

15/04/2010 

1. “É nosso entendimento que, uma vez que a legislação que enquadra a 
avaliação ambiental de planos e programas data já de Junho de 2007, a 
justificação de o plano estar numa fase avançada e, como tal, a 
abordagem já não poder ser de base estratégica, começa a não fazer 
muito sentido. Por outro lado, ainda que assim fosse, tal deveria estar 
devidamente fundamentado e enquadrar a metodologia descrita no 
relatório”; 

 
Comentários: A metodologia seguida é aquele que é apresentada no 
ponto 2 e 3, diferindo sobretudo na impossibilidade de influenciar as 
opções estratégicas deste PU, uma vez que os processos de elaboração 
do PMOT e da AA(E) decorreram em diferentes fases.  

 

2. “em termos de Enquadramento do PU, é referido que está previsto no PDM 
de Ponte de Lima a UOPG19, relativa ao PP das Oficinas de Contaria das 
Pedras Finas. (…) teria sido importante o relatório explicar como é que se 
evoluiu de um PP previsto no PDM para um PU”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração, ver ponto 3.1. 

 

3. “(…) com o indicador proposto pretendia-se aferir da evolução da 
recuperação dos locais de transformação que entretanto tinham sido 
relocalizados.”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração, tendo sido criado o indicador 
“Requalificação das áreas abandonadas pelas oficinas de cantaria”. 
 

4. “deverá ser promovida a consulta às entidades (…) elencadas no ponto 3 
do artigo 3º (Dl nº232/2007) (…)”.  – Nomeadamente à Agência 
Portuguesa do Ambiente; 
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Comentários: Será tido em consideração, apesar de nos ter sido 
informado pelo presidente da APA (em 2009), para não lhes serem 
remetidos RA da AAE de Planos de escala municipal, não emitindo 
pareceres, por esse facto, noutras solicitações de escala idêntica por nós 
efectuadas.   

 

5. “…considera-se que a informação transmitida no relatório ambiental em 
termos de caracterização da situação actual não é esclarecedora e que a 
mesma se apresenta desfasada da realidade constatada.”; 

 
Comentários: Aquando do inicio deste processo de AA a área de 
intervenção era caracterizada da forma como se reproduziu no RFC e no 
RA. Entretanto e com o decorrer do tempo, foi possível constatar obras 
de remoção do coberto vegetal e de terraplenagens por parte da Junta de 
Freguesia de Arcozelo, o que provocou esse desfasamento, 
essencialmente na área industrial “SUOPG1”, correspondente a um 
loteamento industrial. 

 

6. “… Matriz A – Avaliação de oportunidades e riscos (…) considera-se 
discutível a classificação da intervenção em socalcos como oportunidade, 
eliminando o risco de erosão.”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração, eliminando-se essa referência. 
 

7. “Verifica-se que o exercício de avaliação das oportunidades e 
riscos/ameaças, de apresentação muito sintética, não é feito para os 
objectivos estratégicos das propostas do PU, como sugere o cabeçalho, 
nem de acordo com os indicadores de avaliação previstos.”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração, alterando-se o cabeçalho 
adequando-o ao que se pretende. 

 

8. “tendo em consideração a indicação da avançada fase de desenvolvimento 
do Plano, deveria o RA objectivar as acções/intervenções a levar a cabo. 
(…) considera-se que o desenvolvimento da avaliação de impactes – 
oportunidades e riscos (…) não se apresenta devidamente sustentada em 
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medidas concretas do plano que comprovem a adequação dos resultados 
da AA e a justificação da implementação do plano (…) como 
ambientalmente sustentáveis e mais favoráveis relativamente à situação 
existente (sem plano).”; 

 
Comentários: como o Plano é de uso do solo, e não tem as acções 
descriminadas, estas são remetidas para o programa de execução, como 
acções/medidas a executar, como seja por exemplo a recuperação 
paisagística (limpeza e arborização) das áreas afectas a oficinas de 
cantaria relocalizadas, entre outras;  

 

9. “quanto á formatação do plano de seguimento, (…) esta poderia beneficiar 
com a calendarização ou indicação da periodicidade da monitorização e 
com a concretização de parâmetros mensuráveis para alguns dos 
indicadores de seguimento – caso do indicador Tipologia das 
edificações.”; 

 
Comentários: O plano de seguimento segue as orientações da legislação 
específica, prevendo a monitorização e avaliação do desempenho 
ambiental da execução do PU com uma periodicidade de um ano. Os 
indicadores de seguimento escolhidos remetem para o período pós 
aprovação/execução do Plano, sendo alguns dos resultados 
comparáveis com os obtidos na situação actual. 
 

10. “no reconhecimento do terreno é visível um loteamento industrial 
eventualmente enquadrável em condições de sujeição a AIA, não 
mencionado no RA, aspecto que importaria esclarecer.”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração. 

 

11. “… não foi apresentado Resumo Não Técnico, documento essencial para 
a fase de consulta pública….”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração. 
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Estradas de 
Portugal, 

S.A.  

19/09/2013 

(semelhante 
a) 

Instituto da 
Mobilidade e 

dos 
Transportes, 

I.P. 

21/10/2013 

1 - Analisada a Tabela 3 (p. 23) verifica-se que ao Factor Crítico para a 
Decisão (FCD) "Ambiente Urbano" encontra-se associado o critério ambiental 
"Desenvolvimento Humano" e, entre outros, o objectivo de sustentabilidade 
"Promover uma correcta requalificação da EN 201 e da área envolvente", 
relativamente ao qual não nos parece que os dois indicadores de avaliação 
apresentados (requalificação das áreas abandonadas pelas oficinas de 
Cantaria e número de edifícios com certificação energética superior ou igual a 
B) sejam suficientes. 
 
Comentários: Foi tido em consideração, tendo sido criado um novo 
indicador correspondente à Afectação do Tráfego. 
 
2 - Acresce que algumas das descoincidências verificadas nos indicadores 
utilizados para a avaliação e para a monitorização/seguimento também 
merecem ser revistos. É o caso, por exemplo, dos indicadores associados ao 
objectivo de sustentabilidade "Promover Boas Práticas de laboração industrial" 
do Critério "Saúde Humana" do FCD "Ambiente Urbano (confrontar p. 23 e p. 
74). 
 
Comentários: Essas descoincidências prendem-se com o facto de os 
indicadores de avaliação da situação actual, terem sido seleccionados 
aquando da definição dos “Relatório de Factores Críticos para a 
Decisão” do PU das Pedras Finas, datado de 2008. Aquando do 
desenvolvimento desses mesmos indicadores, apresentados no 
Relatório Ambiental, procurou-se averiguar das boas práticas de 
laboração industrial da área de intervenção, o que resultou numa 
avaliação considerada fraca desse objectivo de sustentabilidade. Por 
outro lado a dificuldade de obtenção de dados, levou a uma escolha 
diferente de indicadores de seguimento, procurando facilitar o papel de 
quem irá proceder à avaliação na fase de seguimento, o que se encontra 
de acordo com as práticas habituais nesta temática. Houve então uma 
reorganização dos indicadores (de seguimento), com o abandono de uns 
e a criação de outros que se julgou mais pertinentes, resultando na 
referida descoincidência.   

 

3 - Questiona-se porque é que a EP não está identificada no Quadro de 
Governança (ponto 7.2 do Relatório), uma vez que o principal eixo rodoviário 
da área de intervenção do Plano se encontra sob jurisdição desta empresa, 
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havendo intenções de o requalificar. 

 
Comentários: Foi tido em consideração. 

 
4 - Questiona-se a opção de não apresentação de um Quadro de Referência 
Estratégico (ORE), o qual deveria enformar a construção dos objectivos de 
sustentabilidade. Este aspecto deverá ser esclarecido. 

 
Comentários: A definição do Quadro de Referência Estratégico, foi 
apresentada no documento “Relatório de Factores Críticos para a 
Decisão” do PU das Pedras Finas, datado de Julho de 2008, onde se 
apresenta a partir da página 21, e de uma forma descritiva quais os 
documentos de referência seleccionados. A partir daí procedeu-se a um 
cruzamento (matrizes) entre as questões estratégicas do PU das Pedras 
Finas, com as politicas, planos e estratégias desses documentos de 
referência de escala local, nacional e internacional, aferindo da coerência 
dessas mesma estratégias do referido Plano. 



CCDR-N 

11/09/2013 

1. “…reiteramos a posição (…) sobre a caracterização da situação de 
referência, considerada desfasada/insuficiente para esclarecer a pré-
existência de uma área terraplanada no espaço urbanizável destinado a 
actividades económicas - SUOPG I (…) Por outro lado, a sujeição da 
SUOPG I a AIA, cujo procedimento já foi iniciado, deveria ser 
suficientemente detalhada no RA, bem como no regulamento do plano, o 
que não se verifica, de forma a estabelecer a convergência e 
complementaridade entre os procedimentos de AAE e AIA; 

 
Comentários: Foi tido em consideração, alterando o ponto 3.4 – 
Enquadramento Geográfico e Administrativo deste RA. Ainda assim, 
importa esclarecer o facto de as obras implementadas e visíveis no 
terreno, terem sido executadas pela Junta de Freguesia e pela Câmara 
Municipal antes da elaboração do actual projecto de Loteamento para 
essa SUOPG. A Junta de Freguesia de Arcozelo adjudicou a obra a 5 de 
Setembro de 2008, tendo os trabalhos decorrido à sua responsabilidade 
até 1 de Abril de 2009. Essas obras foram realizadas, portanto, após as 
nossas primeiras deslocações ao terreno, sendo uma obra não 
esquadrada por qualquer projecto. Foi também alterado o ponto 3.3-1 
detalhando o processo de AIA da SUOPG1, tendo sido adoptados 
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algumas das medidas de minimização de impactes aí referenciadas. 
 

 
2. “Em consequência da insuficiente caracterização da situação de referência, 

na área da SUOPG I, a avaliação dos efeitos (oportunidades e ameaças) 
afigura-se desajustada (…) aspecto que se sugere rectificar. (…) em 
particular, a identificação dos efeitos sobre os recursos hídricos, 
atendendo à canalização/desvio das linhas de água já efectuada”; 

 
Comentários: relativamente a esta sugestão, julgamos que a avaliação 
dos efeitos é adequada, uma vez que, apesar da existência de obras já 
efectuadas na aérea afecta à SUOPG1, não existiam linhas de água, 
estando por isso fora do domínio público hídrico. Contudo, assinala-se a 
existência de zonas de drenagem de águas pluviais, sem expressão real, 
não constituindo qualquer leito de linhas de água, e que são 
encaminhadas para um aqueduto de escorrência de água pluviais, já 
existente, não se prevendo qualquer alteração neste sistema de 
drenagem. As linhas de água que existem nas proximidades foram tidas 
em consideração aquando da avaliação dos efeitos, sobretudo no que diz 
respeito à possível poluição difusa desses recursos. 

 
3. “Mantém-se ainda a discordância sobre a abordagem não estratégica da 

avaliação ambiental, (…). De fato, a primeira versão do PU de Pedras 
Finas e respectivo RA foram analisados em 2009, tendo decorrido tempo 
suficiente para rever ambas as propostas, acautelando a incorporação do 
procedimento de avaliação ambiental (estratégica) nas opções de 
planeamento.”; 

 
Comentários: Foi tido em consideração. 

 

4. “O RA deveria demonstrar a incorporação das oportunidades e ameaças do 
PU (quadros das pág. 37-Ordenamento do Território e 65-Ambiente 
Urbano) e das Linhas de orientação para a ação  
(pág. 66 a 68) nos conteúdos documentais do plano, sempre que aplicável 
(Planta de condicionantes, regulamento, programa de execução)”. 

 
Comentários: Foi tido em consideração. 
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Figura 5 - Quadro de Referência Estratégico do PU das Pedras Finas 
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Tradução dos Factores Ambientais para a escala local 

Factores Ambientais 
estabelecidas pelo Decreto-Lei 

nº 232/2007, de 15 de Junho 
Factores Ambientais relevantes 

para o PU das Pedras Finas 

Biodiversidade 
Fauna 
Flora 

Sem relevância 

Paisagem Paisagem 

Património cultural Sem relevância 

Factores Climáticos Sem relevância 

População Desenvolvimento Humano 

Saúde Humana Qualidade Ambiental 
Desenvolvimento Humano 

Bens Materiais Riscos Naturais e Antrópicos 

Bens Materiais Riscos Naturais e Antrópicos 

Água 
Solo Qualidade Ambiental 

Atmosfera Poluição atmosférica 

Tabela 2 - Factores Ambientais relevantes para o Plano 
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FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

Superfície permeável 
impermeabilizada 
Ligação à ETARI 

Recursos 
Hídricos 

Protecção e manutenção 
da rede hidrográfica 

Caudal de efluentes industriais 
tratados 

Identificação das intrusões 
visuais 

Espaços verdes de protecção e 
enquadramento 

Paisagem 
Redução do impacte visual 

gerado pela criação da 
área industrial e integração 
dos edifícios na paisagem  

Tipologias das edificações 
Diversidade de usos 

Evolução do número de 
empresas instaladas por tipo de 

actividade 
Dimensão média das empresas 

instaladas 

Ordenamento 
do Território 

 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal  

Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

Nº de empregos criados Dinamizar uma economia 
local competitiva e 

sustentável 
N.º de empresas instaladas nas 

novas áreas industriais 
Distância relativa entre 

localidades Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 

populações Tempo médio gasto em 
deslocações 

Afectação de Tráfego 

Requalificação das áreas 
abandonadas pelas oficinas de 

cantaria 

Desenvolvimento 
Humano 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 201 e 

da área envolvente 
N.º de edifícios com certificação 
energética superior ou igual a B 
Percentagem de água industrial 

reutilizada 
Percentagem de resíduos 

inertes e perigosos valorizados 
Qualidade 
Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes da 

actividade 
humana/industrial Áreas previstas e implantadas 

para deposição de resíduos 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

Ambiente 
Urbano 

Saúde Humana 

Promover boas práticas de 
laboração industrial 

Níveis de Emissão de PM10 
 

 Níveis de ruído exterior em 
zonas mistas 

 
Riscos Tecnológicos 

Tabela 3 – Critérios, objectivos e indicadores 
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FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

Superfície permeável 
impermeabilizada 
Ligação à ETARI 

Recursos 
Hídricos 

Protecção e manutenção 
da rede hidrográfica 

Caudal de efluentes 
industriais tratados 
Identificação das 
intrusões visuais 

Espaços verdes de 
protecção e 

enquadramento 
Paisagem 

Redução do impacte 
visual gerado pela 

criação da área industrial 
e integração dos 

edifícios na paisagem  Tipologias das edificações 
industriais 

Diversidade de usos 
Evolução do número de 
empresas instaladas por 

tipo de actividade 

Dimensão média das 
empresas instaladas 

Ordenamento 
do Território 

 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal  

Servidões administrativas 
e restrições de utilidade 

pública 

Tabela 4 – Critérios, objectivos e indicadores 
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Figura 6 - Linhas de água na área de intervenção (Planta de Festos e Talvegues) 
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Tabela 5 – Percentagem de superfície permeável e impermeável (2008) 

Superfície Qualificação do solo % Classificação 
do solo 

Espaços Agrícolas 3,5 

Espaços Florestais 79,9 

Oficinas 5,9 

Áreas de Exploração de 
Granitos 

2,1 

Rural  
91,4% Permeável 

 92% 

Equipamentos 0,2 
Edificado 0,1 
Espaços Industriais 4,1 
Infra-estruturas 0,1 

Impermeável 
8% 

Rede Viária 4,1 

Urbano 
8,6% 

Total 100  
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  Foto 1 - Oficina de cantaria na berma da EN201 
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Foto 2 - Telheiro 
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Tabela 6 – Usos do Solo na área de intervenção 

Usos do Solo (m2) 
Edificado 1 456 
Equipamentos 1 609 
Espaços Industriais 32 514 
Infra-estruturas 609 

Solo Urbano 

Rede Viária 32 499 
Espaços Agrícolas 28 162 
Espaços Florestais 638 802 
Oficinas 47 422 

Solo Rural 

Áreas de Exploração de Granitos 16 796 
Total 799 870 

Fonte: Planta da Situação Existente 2008 
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Tabela 7 - Síntese dos Indicadores para Avaliação do FCD Ordenamento do Território 

 

Superfície permeável /impermeabilizada 0,09 

Ligação à ETARI - 

Caudal de efluentes industriais tratados - 

Identificação das intrusões visuais Pedreiras e oficinas 

Espaços verdes de protecção e enquadramento Sem espaços verdes de protecção e 
enquadramento 

Tipologias dos edifícios industriais Pavilhões e “telheiros” 

Diversidade de usos Incompatibilidades 

Evolução do número de empresas instaladas, 
por tipo de actividade 4 (+ 1 devoluta) + 10 oficinas 
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Dimensão média das empresas instaladas 1.419 m2 

Servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública 

REN 
Regime Florestal 

Domínio Publico Hídrico 
EN 201 e IP9/A27 

Áreas Florestais Percorridas por incêndios, 
Perigosidade 

Rede de Abastecimento de Água. 
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Tabela 8 – Análise Tendencial do FCD Ordenamento do Território 

FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 

Evolução 
tendencial 

Situação Actual 

Recursos 
Hídricos 

Protecção e manutenção 
da rede hidrográfica 

 

Paisagem 

Redução do impacte 
visual gerado pela 

implementação da área 
industrial e integração 

dos edifícios na paisagem  

 

Ordenamento 
do Território 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal  

 





LEGENDA 
 

 
 

Tendência de 
Evolução Negativa 

Afastamento 
dos objectivos e 

metas 

Sem 
alteração 

significativa 

Positiva 
Aproximação aos 

objectivos e metas 

Distância aos 
objectivos de 

sustentabilidade 
Muito Distante Distante Próximo 

Muito 
Próximo 
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Matriz A - Oportunidades e Ameaças do PU proposto, relativamente ao FCD Ordenamento do Território 
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FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

Nº de empregos criados Dinamizar uma economia 
local competitiva e 

sustentável 
N.º de empresas 

instaladas nas novas 
áreas industriais 

Distância relativa entre 
localidades 

Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 

populações Tempo médio gasto em 
deslocações 

Afectação de Tráfego 
Requalificação das áreas 

abandonadas pelas 
oficinas de cantaria 

Desenvolvimento 
Humano 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 201 

e da área envolvente N.º de edifícios com 
certificação energética 
superior ou igual a B 

Percentagem de água 
industrial reutilizada 

Percentagem de resíduos 
inertes e perigosos 

valorizados 
Qualidade 
Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes da 

actividade 
humana/industrial Áreas previstas e 

implantadas para 
deposição de resíduos 
Níveis de Emissão de 

PM 
Reduzir, ao máximo, a 

exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

Ambiente 
Urbano 

Saúde Humana 

Promover boas práticas 
de laboração industrial 

Níveis de ruído exterior 
em zonas mistas 

 
Riscos Tecnológicos 

Tabela 9 – Critérios, objectivos e indicadores 
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Gráfico 1 – Produção de Pedreiras no concelho de Ponte de Lima 
Fonte: DGGE, Divisão de Estatística 
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Gráfico 2 - Tempo médio gasto em deslocações, 2001

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 
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Figura 7 - oficinas de cantaria instaladas 
nas bermas da EN201 a norte da área de 
intervenção – Extrato Ortofotomapa (processo 
de homologação nº 56) de 2008 
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Tabela 10 - Diagrama de processo do subsector das rochas ornamentais 
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Tabela 11 - Resíduos gerados no sector da Pedra Natural (rochas ornamentais) 

Fonte: Plano Nacional de Prevenção dos Resíduos Industriais (Set. 2001) 
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Gráfico 3 - Resíduos típicos do sector da Indústria cerâmica 



























Fonte: Plano Nacional de Prevenção dos Resíduos Industriais (Set. 2001) 
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Gráfico 4 - Evolução das emissões de PM10 no concelho de Ponte de Lima

Fonte: Inventário Nacional de Emissões de Poluentes Atmosféricos, 2003, 2005 e 2007.  
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Figura 8 - Extracto do Mapa de Ruído, correspondendo à área de intervenção - período 
global (Mapa de Ruído em anexo) 

 

 

Figura 9 - Extracto do Mapa de Ruído, correspondendo à área de intervenção - período 
nocturno (Mapa de Ruído em anexo)
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Gráfico 5 - Evolução do número de acidentes com vítimas e acidentes com vítimas 

mortais no concelho de Ponte de Lima
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 
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Gráfico 6 - Evolução de acidentes rodoviários com vítimas ocorridos nos concelhos do 

distrito de Viana do Castelo
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2007 













     

             



           



















   



 
Gráfico 7 - Evolução do parque automóvel em Ponte de Lima 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ISP 
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Figura 10 – Extracto da Planta de Zonamento do PU das Pedras Finas 
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Tabela 12 - Síntese dos Indicadores para Avaliação do FCD Ambiente Urbano 

 

N.º de empregos criados - 

N.º de empresas instaladas nas novas áreas 
industriais - 

Distância relativa entre localidades 5 km da sede de concelho - Ponte de Lima  
2 km da sede de freguesia - Arcozelo 

Tempo médio gasto em deslocações Ponte de Lima (2001): 21,40 min 
Arcozelo (2001): 18,99 min 

Afectação de Tráfego Nível de Serviço A em 2013 (nos 5 Postos) 

Requalificação das áreas abandonadas pelas 
oficinas de cantaria (m2) 0 m2 

N.º de edifícios com certificação energética 
superior ou igual a B 

Ponte de Lima (2009): 78 
Arcozelo (2009): 0 

Área de Intervenção: 0 

Percentagem de água industrial reutilizada 70% (resposta apenas de uma empresa) 

Percentagem de resíduos inertes e perigosos 
valorizados Sem dados disponíveis 

Áreas previstas e implantadas para deposição 
de resíduos SUOPG1: ecocentro e ETARI 

Níveis de emissão de PM10 Ponte de Lima (2005): 0,869 ton/km2 

Níveis de ruído exterior em zonas mistas 
Sem conflito - Valores de referência: 

> 65 dB(A) – diurno, entardecer e noturno 
< 55 dB(A) – nocturno 

Riscos Tecnológicos 

Acidentes viação 
Poeiras 
Ruído 

Vibrações 
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Tabela 13 - Análise Tendencial do FCD Ordenamento do Território 

FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 

Evolução tendencial 
Situação Actual 

Dinamizar uma 
economia local 
competitiva e 
sustentável 

 

Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 
populações 

 Desenvolvimento 
Humano 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 
201 e da área 
envolvente 

 

Qualidade 
Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes 
da actividade 
humana/industrial 

 

Ambiente 
Urbano 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

 

 

Saúde Humana 

Promover boas práticas 
de laboração industrial 

 




LEGENDA 
 

 
 

Tendência de 
Evolução Negativa 

Afastamento 
dos objectivos e 

metas 

Sem 
alteração 

significativa 

Positiva 
Aproximação aos 

objectivos e metas 

Distância aos 
objectivos de 

sustentabilidade 
Muito Distante Distante Próximo 

Muito 
Próximo 
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Matriz B - Oportunidades e Ameaças do PU proposto, relativamente ao FCD Ambiente Urbano
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Tabela 14 - Execução territorial das medidas/acções 
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Tabela 15 - Governança institucional 
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Figura 11 – Plano de Seguimento do Plano de Urbanização 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

Temas que suportam a avaliação ambiental Expressa o indicador a monitorizar 

3. OBJECTIVO 

• Objectivo a alcançar com a monitorização do indicador 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Fórmula de cálculo do indicador 
Fontes de informação para recolha 
de dados necessários para o cálculo 
do indicador 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

Descreve a necessidade de solicitar pessoal técnico especializado ou de providenciar 
formação aos técnicos que farão a monitorização 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Valores de base para avaliação do indicador Evolução desejável do indicador 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Medida do indicador que indica a necessidade de 
aplicação de uma medida de intervenção 

Medida do indicador que indica o 
total incumprimento do plano, sendo 
necessário aplicar medidas 
correctivas 

Tabela 16 - Ficha Modelo
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FCD Critérios de Avaliação Indicadores de Seguimento 
Protecção e manutenção da 

rede hidrográfica 
Linhas de água beneficiadas  

Caudal de efluentes industriais tratados

Redução do impacte visual 
gerado pela criação da área 
industrial e integração dos 

edifícios na paisagem 

Espaços verdes de protecção e enquadramento 

Tipologias das edificações
Ordenamento 
do Território 

Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal 

Evolução do número de empresas instaladas, por 
tipo de actividade 

Dimensão média das empresas instaladas

Dinamizar uma economia 
local competitiva e 

sustentável 

Intensidade Energética e de Consumo de Recursos 
Naturais da Economia 

N.º de empresas licenciadas nas novas áreas 
industriais

Melhorar a fluidez de tráfego 
e mobilidade das 

populações 

Tráfego rodoviário médio (contagem de tráfego 
durante 24 horas, em períodos alternados, por tipo 
de veículo) 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 201 e 

da área envolvente 

Requalificação das áreas abandonadas pelas 
oficinas de cantaria (m2) 

Existência de Plano de Recuperação Paisagística 
de Futuras Pedreiras 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes da 

actividade humana/industrial 

% de água industrial reutilizada 

% de resíduos inertes e perigosos tratados e 
valorizados 

Áreas implantadas para gestão e armazenamento 
de resíduos 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 

emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

Níveis de emissão de PM10 (µg/m3) 

Nível de ruído em zonas mistas (dB(A)) 

N.º de medidas de minimização de impactes 
aplicadas 

Ambiente 
Urbano

Promover boas práticas de 
laboração industrial 

N.º de acidentes rodoviários na EN 201 

N.º de acidentes de trabalho ocorridos nas 
empresas localizadas nas novas áreas industriais 

Tabela 17 - Indicadores de Seguimento 
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Tabela 18 - Análise comparativa dos objectivos de sustentabilidade 

FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 
Situação Actual 

Evolução 
tendencial 

sem PU 

Evolução 
tendencial 

com PU 
proposto

Recursos 
Hídricos 

Protecção e manutenção 
da rede hidrográfica 

 

Paisagem 
Redução do impacte visual 
gerado pela criação da área 
industrial e integração dos 

edifícios na paisagem 

 
Ordenamento 
do Território 

 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal 
  

Dinamizar uma economia 
local competitiva e 

sustentável 

 

Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 

populações 

 
Desenvolvimento 

Humano 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 201 e 

da área envolvente 

 

Qualidade 
Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes da 

actividade 
humana/industrial 

 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

 

Ambiente 
Urbano

Saúde Humana 

Promover boas práticas de 
laboração industrial 
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LEGENDA 
 = 

 

Tendência de Evolução Negativa 
Afastamento dos 

objectivos e metas 
Sem alteração 

significativa 
Positiva 

Aproximação aos objectivos 
e metas 

Distância aos objectivos de 
sustentabilidade 

Muito Distante Distante Próximo Muito 
Próximo 
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Anexo I – Extracto da Planta da Situação Existente  
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Anexo II – Extracto da Planta de Condicionantes 
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Anexo III – Extracto da Planta de Zonamento Global 
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Anexo IV – Mapas de Ruído do PU das Pedras Finas (Global) 
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Anexo V – Mapas de Ruído do PU das Pedras Finas (Nocturno) 
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Anexo VI - Fichas de Indicadores de Seguimento 





1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ordenamento do Território I - Caudal de efluentes industriais 
tratados 

3. OBJECTIVO 

• Aferir a evolução do caudal de efluentes industriais tratados na ETARI 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

(m3 de efluentes tratados / total dos efluentes 
gerados) *100  Entidade gestora da ETARI 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico da Autarquia 
• Registos da entidade gestora 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Ano 0 
 

9.SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Quando os valores ficarem abaixo dos 100% Quando os valores ficarem 
abaixo dos 100% 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ordenamento do Território II - Linhas de água beneficiadas 

3. OBJECTIVO 

• Assegurar a manutenção do sistema de drenagem da rede hídrica local 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Adequação dos projectos de loteamento 
industrial às características naturais do 
escoamento hídrico  

Câmara Municipal 

Região Hidrográfica do Norte 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

•  Técnico especialista em hidráulica 

9. VALORES DE REFERÊNCIA 10. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Ano 0 Manutenção do sistema de 
drenagem 

11. SINAIS DE ALERTA 12. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Inexistência da especialidade no projecto de 
loteamento 

Inexistência da especialidade no 
projecto de loteamento 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ordenamento do Território III - Espaços verdes de protecção 
e enquadramento 

3. OBJECTIVO 

• Enquadrar o edificado na paisagem, visando a redução dos impactes visuais  

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Espaços verdes plantados / espaços verdes 
previstos5 Câmara Municipal 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico da Autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Área verde de protecção e enquadramento 
prevista no PU = 102 091 m2 (maciço 
arbóreo e arbustivo) 

     Valor de coeficiente = 1 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Valor inferior a 0,75 Valor inferior a 0,5 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

       Ordenamento do Território IV - Tipologias das edificações 

3. OBJECTIVO 

• Aferir se as industrias construídas se encontram enquadradas nas normas 
estabelecidas no Projecto de Licenciamento e no Regulamento do PU 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Adequação dos parâmetros definidos no 
regulamento aos projectos das especialidades Câmara Municipal 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico da Autarquia 
• Projectos de licenciamento municipal 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

- - 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Inadequação das indústrias construídas ao 
Projecto de Licenciamento e do Regulamento 
do PU 

Inadequação das indústrias 
construídas ao Projecto de 
Licenciamento e do 
Regulamento do PU 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ordenamento do Território 
V - Evolução do número de 

empresas instaladas por tipo 
de actividade 

3. OBJECTIVO 

• Verificar a Taxa de Ocupação das áreas empresariais A, B e C por tipo de 
actividade  

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Nº de empresas instaladas / Nº de Lotes 
propostos Câmara Municipal 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico da Autarquia 
• Registos camarários 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Ano 1 = 4 empresas - (CAE – REV 3) 
Transformação de granito – cod. 23703 
Oficina Auto - cod. 45200 
Revenda de bebidas - cod. 47112 
Cerâmica - cod. 2349 

 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Coeficiente de ocupação inferior a 0,3 num 
período de 3 anos 

Coeficiente de ocupação 
inferior a 0,4 num período de 
5 anos 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ordenamento do Território VI - Dimensão média das 
empresas instaladas 

3. OBJECTIVO 

• Verificar a adequação da dimensão dos lotes propostos na área 1, 2 e 3 à 
procura verificada pelas empresas 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Área das empresas instaladas/ Nº de Lotes 
ocupados Câmara Municipal 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico da Autarquia 
• Registos camarários 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Ano 0 

Que exista uma correspondência 
entre as necessidades das 
empresas e os parâmetros de 
dimensionamento estabelecidos 
no regulamento 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Inadequação, no final de um período de 3 
anos, do dimensionamento dos lotes 
propostos no PU  

Inadequação, no final de um 
período de 3 anos, do 
dimensionamento dos lotes 
propostos no PU 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano 
VII - Intensidade Energética e de 

Consumo de Recursos 
Naturais da Economia 

3. OBJECTIVO 

• Minimizar o consumo de recursos naturais da economia 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

 

Quantidade consumida do recurso * 

PIB (M€) 

 

 

* Quantidade de energia e água consumidos e resíduos produzidos 

Autarquia 
INAG 
DGEG 

INE 
RESULIMA 

IRAR 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Recolha de dados junto da DGEG, IRAR e RESULIMA 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

- 
 

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO* 

- - 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano 
VIII - N.º de empresas instaladas 

e legalizadas nas novas áreas 
industriais 

3. OBJECTIVO 

• Transferir as empresas localizadas ao longo da EN 201 para as novas áreas 
industriais 

• Promover a legalização das empresas   

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

N.º de empresas instaladas e legalizadas nas 
novas áreas industriais Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

2009: 0 empresas instaladas e legalizadas 
nas novas áreas industriais  

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO 

Instalação de 10 empresas Instalação de 5 empresas 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano 
IX - Tráfego rodoviário 

médio 

3. OBJECTIVO 

•  Diminuir o impacte do tráfego rodoviário nas estradas adjacentes às áreas 
industriais 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

   Tráfego rodoviário médio horário anual EP - DTSU 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

• Recolha e tratamento de dados de tráfego 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA 
DESEJÁVEL 

TMH, em veículos/hora 

 Ligeiros Pesados 
EN201 Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite 

Km 21  124,5 94,5 34,4 21 15 5,1 
Km 41 350,6 266,1 97,1 44,4 32,9 9,9 
Km 30   254,4 193,1 70,3 26,4 19,5 5,6 
Fonte: EP DTSU, retirado de Mapa de Ruído PU Pedras Finas   

 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO 

Aumento do tráfego rodoviário médio Aumento dos 
níveis de ruído
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano 
X - Requalificação das áreas 

abandonadas pelas oficinas 
de cantaria (m2) 

3. OBJECTIVO 

• Requalificação ambiental e paisagística da área de intervenção do PU Pedras 
Finas 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Área Requalificada m2 Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico especialista em SIG 

• Dados cartográficos actualizados 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

0 m2 
 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO 

Manutenção do valor de referência Manutenção do valor de 
referência 



















 
   VASTUS 

Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 
 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas                             100 






1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano 
XI - Existência de Plano de 

Recuperação Paisagística de 
Futuras Pedreiras 

3. OBJECTIVO 

• Dotar as futuras pedreiras de planos de recuperação paisagística 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Planos de Recuperação Paisagística de Futuras 
Pedreiras Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

- 
 

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO* 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano  XII - % de água industrial 
reutilizada 

3. OBJECTIVO 

• Promover a reutilização da água industrial 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

% de água industrial reutilizada Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

2008: 70 % (Dados cedidos pela autarquia 
referente a uma instalação industrial) 

 

Atingir 100% de reutilização 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO 

Valor mantêm-se Valor inferior ao valor de 
referência 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

       Ambiente Urbano 
XIII - % de resíduos inertes e 

perigosos tratados e 
valorizados 

3. OBJECTIVO 

• Promover o tratamento e valorização dos resíduos inertes e perigosos 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

% de resíduos inertes e perigosos tratados e 
valorizados 

Autarquia 

RESULIMA 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

- 
 

 
Atingir 100% de valorização 

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO* 

- - 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

       Ambiente Urbano 
XIV - Áreas implantadas para 

gestão e armazenamento de 
resíduos 

3. OBJECTIVO 

• Promover o correcto armazenamento dos resíduos 

• Permitir uma gestão de resíduos adequada 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Áreas implantadas para gestão e 
armazenamento de resíduos Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

Técnico de Autarquia 
7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

0 hectares  

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO 

Apenas uma área industrial com áreas 
destinadas para o armazenamento dos 
resíduos 

Nenhuma área implantada 
para o armazenamento de 
resíduos 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano XV - Níveis de emissão de PM10 

3. OBJECTIVO 

• Diminuir os níveis de PM10 provenientes da actividade industrial, promovendo 
assim a melhoria da qualidade do ar nas zonas envolventes 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Níveis de emissão de PM10 (medição µg/m3) 
Autarquia 

APA 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

• Realização de uma campanha de uma semana para medição dos PM10 nas 
envolventes das áreas industriais 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

-  

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO* 

- - 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

       Ambiente Urbano 
XVI - Nível de ruído em zonas 

mistas 

3. OBJECTIVO 

• Diminuir os níveis de ruído provenientes da actividade industrial. 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

 Nível de ruído (medição) Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Especialista em ruído  

• Relatório do estado do ambiente acústico municipal. 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Conflito acústico = 0 m2 

9. SINAIS DE ALERTA 10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO 

Surgimento de situações de conflito 
acústico em zonas mistas 

 Em            Lden > 65 dB(A) 
Zonas Mistas    Ln > 55 dB(A) 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

       Ambiente Urbano 
XVII - N.º de medidas de 

minimização de impactes 
aplicadas 

3. OBJECTIVO 

• Aplicar as medidas de minimização previstas 

• Minimizar os impactes ambientais provocados pela actividade desenvolvida 
nas áreas industriais 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

N.º de medidas de minimização de impactes 
aplicadas Autarquia 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

- 
 

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO* 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

       Ambiente Urbano XVIII - N.º de acidentes 
rodoviários na EN 201 

3. OBJECTIVO 

• Diminuir os acidentes rodoviários na EN 201, provocados pela actividade ali 
desenvolvida. 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

N.º de acidentes rodoviários na EN 201 
Autarquia 

DGV 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

-  

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA 
INTERVENÇÃO* 

- 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

        Ambiente Urbano 
XIX - N.º de acidentes de trabalho 

ocorridos nas empresas 
localizadas nas novas áreas 
industriais 

3. OBJECTIVO 

• Diminuir os acidentes de trabalho ocorridos no decorrer dos trabalhos 
realizados nas empresas instaladas na área industrial 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

N.º de acidentes de trabalho 
Companhias de Seguros 

Empresas da área industrial 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

• Técnico de autarquia 

7. VALORES DE REFERÊNCIA* 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

-  

9. SINAIS DE ALERTA* 10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO* 
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Anexo VII- Consulta Pública do Relatório de Factores Críticos 
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Figura 1 - Extracto da Planta de 
Zonamento 

 
Figura 2 - Área de Intervenção do PU das Pedras 

Finas 

Fonte: Extracto da Carta Militar (1/25.000), Série M 888, Folha 28, 
Edição 2  IGE, 1996 
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FCD 
Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 

Indicadores 

Ordenamento 

do Território 

 

Recursos 

Hídricos 
Protecção e manutenção 

da rede hidrográfica 

Superfície permeável 
impermeabilizada 

Ligação à ETARI 

Caudal de efluentes industriais 
tratados 

Paisagem 

Redução do impacte visual 
gerado pela criação da 

área industrial e integração 
dos edifícios na paisagem  

Identificação das intrusões 
visuais 

Espaços verdes de protecção e 
enquadramento 

Tipologias das edificações 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal  

Diversidade de usos 

Evolução do número de 
empresas instaladas por tipo de 

actividade 

Dimensão média das empresas 
instaladas 

Servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública 

Ambiente 

Urbano 

Desenvolvimento 

Humano 

Dinamizar uma economia 
local competitiva e 

sustentável 

Nº de empregos criados 

N.º de empresas instaladas nas 
novas áreas industriais 

Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 

populações 

Distância relativa entre 
localidades 

Tempo médio gasto em 
deslocações 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 201 e 

da área envolvente 

Afectação de Tráfego 

Requalificação das áreas 
abandonadas pelas oficinas de 

cantaria 

N.º de edifícios com certificação 
energética superior ou igual a B 

Qualidade 

Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes da 

actividade 
humana/industrial 

Percentagem de água industrial 
reutilizada 

Percentagem de resíduos 
inertes e perigosos valorizados 

Áreas previstas e implantadas 
para deposição de resíduos 

Saúde Humana 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

Níveis de Emissão de PM10 
 

 Níveis de ruído exterior em 
zonas mistas 

 
Riscos Tecnológicos 

Promover boas práticas de 
laboração industrial 
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Tabela 1  Critérios, objectivos e indicadores 
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Foto 1 - Oficinas de cantaria na berma da EN 201 



 
VASTUS 

Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 
 

Resumo Não Técnico do RA da Avaliação Ambiental PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas                             15 

Tabela 2  Análise Tendencial do FCD Ordenamento do Território 

FCD 
Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 

Evolução 
tendencial 

Situação Actual 

Ordenamento 
do Território 

Recursos 
Hídricos 

Protecção e manutenção 
da rede hidrográfica 

 

Paisagem 

Redução do impacte 
visual gerado pela 

implementação da área 
industrial e integração 

dos edifícios na paisagem  

 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal  

 

LEGENDA 

Tendência de 
Evolução 

 

 

 

Negativa 
Afastamento 

dos objectivos e 
metas 

Sem 
alteração 

significativa 

Positiva 
Aproximação aos 
objectivos e metas 

Distância aos 
objectivos de 

sustentabilidade 

Muito Distante Distante Próximo 
Muito 

Próximo 
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Matriz A - Oportunidades e Ameaças do PU proposto, relativamente ao FCD Ordenamento do Território 
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Tabela 3  Análise Tendencial do FCD Ordenamento do Território 

FCD 
Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 

Evolução tendencial 
Situação Actual 

Ambiente 
Urbano 

Desenvolvimento 
Humano 

Dinamizar uma 
economia local 
competitiva e 
sustentável 

 

Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 
populações 

 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 
201 e da área 
envolvente 

 

Qualidade 
Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes 
da actividade 
humana/industrial 

 

Saúde Humana 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

 

 Promover boas práticas 
de laboração industrial 

 

LEGENDA 

Tendência de 
Evolução 

 

 

 

Negativa 
Afastamento 

dos objectivos e 
metas 

Sem 
alteração 

significativa 

Positiva 
Aproximação aos 
objectivos e metas 

Distância aos 
objectivos de 

sustentabilidade 

Muito Distante Distante Próximo 
Muito 

Próximo 
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Matriz B - Oportunidades e Ameaças do PU proposto, relativamente ao FCD Ambiente Urbano
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Tabela 4 - Execução territorial das medidas/acções 
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Tabela 5  Governança institucional 
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Figura 3  Plano de Seguimento do Plano de Urbanização 
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1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO 2. INDICADOR 

Temas que suportam a avaliação ambiental Expressa o indicador a monitorizar 

3. OBJECTIVO 

 Objectivo a alcançar com a monitorização do indicador 

4. FÓRMULA DE CÁLCULO 5. FONTES 

Fórmula de cálculo do indicador 
Fontes de informação para recolha 
de dados necessários para o cálculo 
do indicador 

6. NECESSIDADES TÉCNICAS 

Descreve a necessidade de solicitar pessoal técnico especializado ou de providenciar 
formação aos técnicos que farão a monitorização 

7. VALORES DE REFERÊNCIA 8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL 

Valores de base para avaliação do indicador Evolução desejável do indicador 

9. SINAIS DE ALERTA 
10. SINAIS PARA 

INTERVENÇÃO 

Medida do indicador que indica a necessidade de 
aplicação de uma medida de intervenção 

Medida do indicador que indica o 
total incumprimento do plano, sendo 
necessário aplicar medidas 
correctivas 

Tabela 6 - Ficha Modelo
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FCD Critérios de Avaliação Indicadores de Seguimento 

Ordenamento 

do Território 

Protecção e manutenção da 

rede hidrográfica 

Linhas de água beneficiadas  

Caudal de efluentes industriais tratados

Redução do impacte visual 

gerado pela criação da área 

industrial e integração dos 

edifícios na paisagem 

Espaços verdes de protecção e enquadramento 

Tipologias das edificações

Adequação das diversas 

funções urbanas ao uso 

principal 

Evolução do número de empresas instaladas, por 
tipo de actividade 

Dimensão média das empresas instaladas

Ambiente 
Urbano

Dinamizar uma economia 

local competitiva e 

sustentável 

Intensidade Energética e de Consumo de Recursos 
Naturais da Economia 

N.º de empresas licenciadas nas novas áreas 
industriais (n.º)

Melhorar a fluidez de tráfego 

e mobilidade das 

populações 

Tráfego rodoviário médio (contagem de tráfego 
durante 24 horas, em períodos alternados, por tipo 
de veículo) 

Promover uma correcta 

requalificação da EN 201 e 

da área envolvente 

Requalificação das áreas abandonadas pelas 
oficinas de cantaria (m2) 

Existência de Plano de Recuperação Paisagística 
de Futuras Pedreiras 

Minimizar impactes 

ambientais decorrentes da 

actividade humana/industrial 

% de água industrial reutilizada 

% de resíduos inertes e perigosos tratados e 
valorizados 

Áreas implantadas para gestão e armazenamento 
de resíduos 

Reduzir, ao máximo, a 

exposição da população 

residente e presente às 

emissões acústicas e de 

poluentes atmosféricos 

Níveis de emissão de PM10 (µg/m3) 

Nível de ruído em zonas mistas (dB(A)) 

N.º de medidas de minimização de impactes 
aplicadas 

Promover boas práticas de 

laboração industrial 

N.º de acidentes rodoviários na EN 201 

N.º de acidentes de trabalho ocorridos nas 
empresas localizadas nas novas áreas industriais 

Tabela 7 - Indicadores de Seguimento 
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Tabela 8 - Análise comparativa dos objectivos de sustentabilidade 

FCD 
Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade 
Situação Actual 

Evolução 
tendencial 

sem PU 

Evolução 
tendencial 

com PU 
proposto

Ordenamento 
do Território 

 

Recursos 
Hídricos 

Protecção e manutenção 
da rede hidrográfica 

 

Paisagem 

Redução do impacte visual 
gerado pela criação da área 
industrial e integração dos 

edifícios na paisagem 

 

Uso do Solo 
Adequação das diversas 
funções urbanas ao uso 

principal 

  

Ambiente 
Urbano

Desenvolvimento 
Humano 

Dinamizar uma economia 
local competitiva e 
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Melhorar a fluidez de 
tráfego e mobilidade das 

populações 

Promover uma correcta 
requalificação da EN 201 e 

da área envolvente 

Qualidade 
Ambiental 

Minimizar impactes 
ambientais decorrentes da 

actividade 
humana/industrial 

 

Saúde Humana 

Reduzir, ao máximo, a 
exposição da população 
residente e presente às 
emissões acústicas e de 
poluentes atmosféricos 

 

Promover boas práticas de 
laboração industrial 

 

LEGENDA 

Tendência de Evolução 

 = 
 

Negativa 
Afastamento dos 

objectivos e metas 

Sem alteração 
significativa 

Positiva 
Aproximação aos objectivos 

e metas 

Distância aos objectivos de 
sustentabilidade 

Muito Distante Distante Próximo Muito 
Próximo 
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 
 
O Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo DL9/2007 de 17 de Janeiro (alterado pela 

Declaração de Rectificação nº 18/2007 e pelo Decreto Lei nº 278/2007), tem como objecto 

“o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da  saúde  

humana  e  o  bem-estar  das  populações, …, nos termos da Constituição da República 

Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente”. 

 

Atribui aos Municípios a competência e responsabilidade de, no âmbito dos planos 

municipais de ordenamento do território, “assegurar a qualidade do ambiente sonoro, 

promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as 

fontes  de  ruído  existentes e previstas” e a delimitação  e  disciplina  das  zonas  sensíveis  

e  das zonas mistas. 

 

Para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos directores municipais e dos planos 

de urbanização, as Câmaras Municipais devem elaborar mapas de ruído, que consistem na 

representação gráfica das condições de exposição a ruído ambiente exterior existentes ou 

previstas numa determinada zona do território. 

 

A presente Memória Descritiva descreve a metodologia utilizada na elaboração dos mapas 

de ruído do Plano de Urbanização (PU) das Pedras Finas, na freguesia de Arcozelo, 

Concelho de Ponte de Lima. Os mapas de ruído foram elaborados seguindo as “Directrizes 

para elaboração de mapas de ruído” e as “recomendações para a elaboração dos mapas 

digitais de ruído” publicadas pelo Instituto do Ambiente em Junho de 2008, e consideram os 

dados médios anuais de tráfego e de ruído das industrias na área de estudo. 
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O PU das Pedras Finas localiza-se ao longo da EN201 desde o acesso à auto-estrada A27 

até ao cruzamento para a empresa Feliciano Soares, e prevê a criação de uma zona 

industrial para a concentração de pequenas unidades de processamento e transformação de 

pedra, que se encontram espalhadas pelo Concelho de Ponte de Lima e em especial ao 

longo da EN201, na proximidade das unidades de extracção de pedra na freguesia de 

Arcozelo. 

O PU das Pedras Finas considera áreas afectas a uso habitacional e industrial, pelo que se 

elaboraram os mapas de ruído na zona de intervenção do PU, bem como nas zonas 

limítrofes, numa distância de 200m do limite do plano, para avaliação dos níveis sonoros a 

que ficam expostos os receptores sensíveis nas zonas habitadas na sua proximidade. 

Foram ainda elaborados mapas de conflito considerando que as zonas do Plano de 

Urbanização destinadas a uso habitacional venham a ser classificadas do ponto de vista 

acústico como zonas mistas. 
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2. DEFINIÇÕES 
 
As definições com interesse para o presente trabalho são os seguintes: 

 
 Receptor sensível – O edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 

com utilização humana. 

 Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado “A”, (LAeq) em decibel: nível de pressão 
sonora ponderado “A” de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo 
valor eficaz da pressão sonora do ruído considerado cujo nível varia em função do tempo.  

 Período de Referência - intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as actividades humanas típicas. São tomados como períodos de referência os 
seguintes: diurno (das 7h às 20h), entardecer (das 20h às 23h) e nocturno (das 23h às 7h). 

 Ruído Ambiente - Ruído global observado numa dada circunstância num determinado 
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança, próxima ou 
longínqua, e do local considerado. 

 Ruído Residual - Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares para uma 
situação determinada. 

 Ruído Particular - Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora. 

 Indicador de ruído – parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 
tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

 Lden indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A) associado ao 
incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

  Ln indicador de ruído nocturno (Lnight) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na Norma NP1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 

 Mapa de ruído o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln 
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às 
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 



 
Plano de Urbanização das Pedras Finas 

 MAPAS DE RUÍDO   

 

Município de Ponte de Lima 
MAPAS DE RUÍDO (DL 9/2007) 

 

REL025/09 

Página 6 / 54 

 

 
3. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
Do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

alterado pela Declaração de Rectificação nº 18/2007 e pelo Decreto-lei nº278/2007 de 1 de 

Agosto, transcrevem-se os parágrafos com interesse: 
 

Artigo 3.º 
Definições 

a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda 
que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; 

b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que não constituindo um acto 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 e 
construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e 
mercados;  

(…) 

v) Zona mista – a área definida em plano municipal de ordenamento de território, cuja ocupação 
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível; 

 
x) Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, 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 nocturno; 

 
z) Zona urbana consolidada – a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

edificação;  
 (…) 

Artigo 4.o 
Regime transitório 

 
Os municípios que dispõem de mapas de ruído à data de publicação do  presente  decreto-lei  

devem  proceder à sua adaptação, para efeitos do disposto no artigo 7.o do Regulamento Geral 
do Ruído, até 31 de Dezembro de 2007. 
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Artigo 6.º 

Planos municipais de ordenamento do território 
1 – Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente 

sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração 
as fontes de ruído existentes e previstas. 

2 – Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a 
classificação, delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 - A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos 
planos e implica a revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território 
em vigor. 

4- Os municípios devem acautelar no âmbito das atribuições de ordenamento do território, a 
ocupação dos solos com usos susceptíveis de vir a determinar a classificação da área como 
zona sensível, verificada a proximidade de infra-estruturas de transporte existentes ou 
programadas. 

 
Artigo 7.º 

Mapas de ruído 
1 – As câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e 

revisão dos planos directores municipais e dos planos de urbanização. 

2 – As câmaras municipais elaboram relatórios sobre recolha de dados acústicos para apoiar a 
elaboração, alteração e revisão dos planos de pormenor, sem prejuízo de poderem elaborar 
mapas de ruído sempre que tal se justifique. 

3 - Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os planos de urbanização e os planos de 
pormenor referentes a zonas exclusivamente industriais. 

4 – A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação acústica adequada, 
nomeadamente a obtida por técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados 
acústicos realizada de acordo com técnicas de medição normalizadas. 

5 - Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln a uma altura de 4m acima 
do solo. 

6 - Os municípios que constituam aglomerações com uma população residente superior a 100000 
habitantes e uma densidade populacional superior a 2500 habitantes / Km2 estão sujeitos à 
elaboração de mapas estratégicos de ruído, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 
146/2006, de 31 Julho.    
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Artigo 8.º  
Planos municipais de redução do ruído 

1 – As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda os 
valores limite fixados no artigo 11º, devem ser objecto de planos municipais de redução do 
ruído, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 
2 – Os planos municipais de redução de ruído devem ser executados num prazo máximo de 2 
anos contados a partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento, podendo 
contemplar o faseamento de medidas, considerando prioritárias as referentes a zonas sensíveis 
ou mistas expostas a ruído ambiente exterior que exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite 
fixados no artigo 11º. 

3 – Os planos municipais de redução do ruído vinculam as entidades públicas e os particulares, 
sendo aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. 

 
(…) 

Artigo 10.º  
Relatório sobre o ambiente acústico 

As câmaras municipais apresentam à assembleia municipal, de 2 em 2 anos, um relatório sobre 
o estado do ambiente acústico municipal, excepto quando esta matéria integre o relatório sobre 
o estado do ambiente municipal. 

 
Artigo 11.º  

Valores limite de exposição  

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 
a)  As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln, 

b)  As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln, 

c)  As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração à data de elaboração ou 
revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de 
transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 
pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln, 

(…) 
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e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada à data de elaboração ou revisão 

do plano municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte 
que não aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

2- Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos da aplicação dos correspondentes valores 
limite fixados no presente artigo. 
3- Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os números 2 e 3 do artigo 
6º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis 
os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
(…) 

 

Artigo 12.o 
Controlo prévio das operações urbanísticas 

 
1 — O cumprimento  dos  valores  limite  fixados  no artigo anterior é verificado no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental, sempre que a operação  urbanística  esteja  
sujeita  ao  respectivo  regime jurídico. 
 
2 — O cumprimento  dos  valores  limite  fixados  no artigo anterior relativamente às 
operações urbanísticas não  sujeitas  a  procedimento  de  avaliação  de  impacte ambiental  é  
verificado  no  âmbito  dos  procedimentos previstos  no  regime  jurídico  de  urbanização  e  da  
edificação, devendo o interessado apresentar os documentos identificados na Portaria 
1110/2001 de 19 de Setembro. 
 
3 — Ao projecto acústico, também designado por projecto  de  condicionamento  acústico,  
aplica-se  o  Regulamento  dos  Requisitos  Acústicos  dos  Edifícios,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  
n.o 129/2002,  de  11  de  Maio (revogado pelo DL96/2008 de 9 de Junho). 
(…) 
 
6 — É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como 
de novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos 
valores limite fixados no artigo anterior. 
 
7 — Exceptuam-se do  disposto  no  número  anterior os novos edifícios habitacionais em zonas 
urbanas consolidadas, desde que essa zona: 
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a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; ou 
 
b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o projecto 
acústico considere  valores  do  índice  de  isolamento  sonoro  a  sons de condução aérea, 
normalizado, D2m,n,w, superiores em 3  dB  aos  valores  constantes  da  alínea  a) do n.o  1 do  
artigo 5.o do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  
n.o  129/2002,  de 11 de Maio (revogado pelo DL96/2008 de 9 de Junho). 

 

 
Artigo 13.º  

Actividades ruidosas permanentes 

1 - A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados 
estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º; e 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
indicador LAeq, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 
3 dB (A) no período nocturno, nos termos do anexo I do presente Regulamento, do qual faz parte 
integrante.  

(…) 
5 – O disposto na alínea b) do nº 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para 

uma valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para 
uma valor do indicador LAeq no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 
considerando o estabelecido nos nº 1 e 4 do Anexo I .  

 

Artigo 19.º 
Infra-estruturas de transporte 

1 – As infra-estruturas de transporte novas ou em exploração à data da entrada em vigor do 
presente Regulamento, estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11º. 
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4. DIRECTRIZES PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DE RUÍDO 
 
De acordo com o Regulamento Geral de Ruído, devem ser elaborados mapas de ruído para 

os indicadores Lden (indicador global de incomodidade diurno-entardecer-nocturno) e Ln 

(indicador para o período nocturno,) a uma altura de 4m do solo. 

As orientações sobre os métodos de cálculo bem como sobre os dados de emissões 

relacionados, constam do anexo II “métodos de avaliação dos indicadores de ruído” do 

Decreto-Lei 146/2006, que refere: “os valores dos indicadores Lden e Ln podem ser 

determinados quer por metodologia de cálculo, quer por medição (no ponto de avaliação)”. 

Foi elaborado um modelo de cálculo informático com software apropriado, para o cálculo 

da propagação sonora e previsão de níveis sonoros nos locais de interesse, tendo sido feitas 

medições acústicas para a validação do modelo de cálculo elaborado.  

 

Os métodos de cálculo em vigor para o ruído de tráfego rodoviário: 

 NMPB- Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) publicado na Norma Francesa 

XPS 31-133. Os dados de entrada relativos à emissão remetem para o “Guide du 

bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaus sonores, CETUR, 

1980”; 

 

Para o ruído Industrial: 

 NP 4361-2:2001 “acústica – atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 2 

– método geral de cálculo” (correspondente à Norma ISO9613-2:1996) – obtidos a partir 

de medições segundo uma das Normas: 
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- ISO8297:1994 “acoustics – determination of sound power levels of multisource 

industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment – 

Engineering method”; 

- NP EN ISO3744:1999 “acústica – determinação dos níveis de potência acústica 

emitidos pelas fontes de ruído a partir da pressão sonora – método de perícia em 

condições que se aproximam do campo livre sobre um plano reflector; 

- EN ISO3746:1995 “acoustics – determination of sound power levels of noise sources 

using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”. 

 

Na elaboração dos mapas de ruído para o PU das Pedras Finas foram consideradas as vias 

de tráfego rodoviário e o ruído proveniente das indústrias de exploração e tratamento de 

inertes existentes, e para a elaboração dos mapas previsionais da situação futura, 

consideramos a situação mais desfavorável que corresponde à plena ocupação e exploração 

da zona industrial prevista para o tratamento de inertes. 

 

A representação gráfica da distribuição dos níveis sonoros foi feita de acordo com as 

directrizes do Instituto do Ambiente (Junho 2008) utilizando a relação de cores e padrões 

para as classes de níveis sonoros para os indicadores Lden e Ln descritas na Tabela 1 do 

documento referido.  

 

A escala dos mapas de ruído é de 1:5000 para articulação com Planos de Urbanização (PU) 

e Planos de Pormenor (PP). 

A informação a incluir nos mapas de ruído deve contemplar pelo menos: 

- a denominação da área abrangida; 

- o período de referência e/ou indicador de ruído; 

- a identificação dos tipos de fontes sonoras consideradas; 
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- a menção ao tipo de avaliação utilizado (método de cálculo e/ou medições acústicas); 

- a legenda para a relação cores e classes de níveis sonoros, considerando pelo menos: 

 para o indicador Lden as classes: 

 L55, 55<L60, 60<L65, 65<L70, L>70 dB(A); 

 para o indicador Ln as classes: 

 L45, 45<L50, 50<L55, 55<L60, L>60 dB(A); 

- a escala; 

- a data de avaliação. 

 

Os mapas de ruído devem ser acompanhados por uma memória descritiva, com a explicação 

das condições em que foi elaborado e dos pressupostos considerados. 

 

Os mapas de ruído elaborados no âmbito do PU das Pedras Finas e apresentados nesta 

memória descritiva cumprem os requisitos legais e técnicos referidos nos parágrafos 

anteriores. 
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5. METODOLOGIA ADOPTADA 
 
O cálculo para a obtenção dos mapas de ruído baseia-se em modelos de cálculo automático 

(informatizados) que permitem simular a propagação sonora a partir de fontes ruidosas, que 

são caracterizadas e validadas por medições dos níveis sonoros nos locais de interesse. 

Estes modelos reproduzem a orografia do terreno e os obstáculos à propagação sonora, a 

partir da cartografia digital da zona em análise (curvas de nível, edificações existentes, etc.), 

e as fontes sonoras com interesse, que são objecto de caracterização adequada. 

A metodologia adoptada para a elaboração dos mapas de ruído do PU das Pedras Finas 

consistiu fundamentalmente nos seguintes passos: 

a) Caracterização das principais fontes de emissão de ruído por meio de medições dos 

níveis sonoros nos locais de interesse com contagens simultâneas do tráfego e suas 

características (nº ligeiros, nº pesados, velocidade média, tipo circulação, tipo de 

pavimento, …), e medição do ruído emitido pela actividade das Indústrias locais; 

b) Preparação do modelo de cálculo utilizando a cartografia disponível, com configuração 

para as diversas situações com interesse (períodos de referência diurno-entardecer-

nocturno, condições atmosféricas, reflexões da energia sonora, grelhas de cálculo, 

fórmula de cálculo do indicador de incomodidade global Lden, etc.;); 

c) Cálculo e validação do modelo da propagação sonora a partir das contagens de tráfego 

e dos correspondentes níveis sonoros medidos; 

d)  Cálculo da propagação sonora considerando os valores médios de tráfego anual, e 

respectiva elaboração dos mapas de ruído para os 3 períodos de referência e Lden, para 

a situação actual e para a situação futura com a plena utilização da zona industrial; 

e) Impressão dos mapas de ruído calculados e conversão dos ficheiros para o formato 

CAD (.dwg) seguindo as recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente. 
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Quadro I – Metodologia utilizada no desenvolvimento dos mapas de ruído 

 
Foi criado um modelo de cálculo com o software IMMI versão 6.3.1 (2008) importando a 

cartografia disponibilizada pelo Município de Ponte de Lima, com curvas de nível de 5 em 5 

metros na área de estudo (de 2 em 2 metros na zona industrial), os edifícios (foi considerada 

altura média de 8m quando não disponível) e as vias de tráfego rodoviário (A27, EN201, 

A3, CM1240 e CM1249).  

No cálculo da propagação sonora foi considerada uma malha de cálculo de 5x5 metros, o 

coeficiente de absorção médio do solo  = 0,8 e duas reflexões. 

Os mapas foram calculados para uma altura de 4,0 m do solo. 

1. Obter “dados” 2. Elaboração do modelo 

Dados da 
cartografia 
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Existem alguns dados relevantes para a elaboração dos mapas de ruído, relativos quer às 

fontes ruidosas, quer a factores que influenciam a propagação sonora, sobre os quais não 

existe (ou não está disponível) informação que permita uma modelação mais rigorosa ou 

adequada nos modelos de cálculo elaborados. Desses dados salientamos a configuração 

actualizada da cartografia com relevo para os taludes das bermas das vias de tráfego. 

Durante a recolha dos níveis sonoros foi feita a recolha fotográfica nos locais de interesse e 

foram corrigidos os taludes da A27 e EN201 no modelo criado por forma a obter uma 

representação mais correcta da orografia do terreno. 

Os dados meteorológicos específicos para a zona de estudo não estão disponíveis, pelo que 

se consideraram no modelo de cálculo valores dos parâmetros meteorológicos que permitem 

assumir margens de segurança no sentido da protecção das populações, ou seja, utilizando 

as indicações da APA de ocorrência média anual de condições meteorológicas favoráveis à 

propagação do ruído (50% para período diurno, 75% para o entardecer e 100% no período 

nocturno). 

Foram seguidas as recomendações do documento “Good practice guide for strategic noise 

mapping and production of associated data on noise exposure – final draft da European 

commission work group assessment on exposure to noise – Janeiro 2006” sempre que 

existiram lacunas de informação.  

Pelas limitações apresentadas e tendo em atenção as incertezas das normas de cálculo 

utilizadas, nomeadamente para a propagação sonora do ruído provocado pelo tráfego 

rodoviário, e a validação feita com o recurso a medições dos níveis sonoros, a margem de 

incerteza estimada para o presente estudo é de ± 2 dB(A). 
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6. DADOS DE TRÁFEGO  
 
Realizaram-se medições dos níveis sonoros em simultâneo com a contagem do volume de 

tráfego (veículos ligeiros e veículos pesados) em locais representativos das principais vias 

de tráfego (A27 e EN201) num dia útil e no fim-de-semana e os valores obtidos estão 

apresentados na tabela 2. Os valores de tráfego médio anual foram retirados da página da 

internet das EP- Estradas de Portugal (DTSU - Departamento de Telemática e de Serviço 

aos Utentes, Sistema Integrado de Controlo e Informação de Tráfego). 

 

Via tráfego Descrição Data Hora 
inicio 

Duração 
(minutos) 

TMH 
Ligeiros 

TMH 
Pesados 

LAeq 
(dB(A)) 

28-07-2009 17:48 20 980 44 61,7 
28-07-2009 20:48 15     57,4 
28-07-2009 23:30 12     62,1 

Estorãos - Arcozelo      
(a 3m via) 

02-08-2009 14:05 20     58,8 
28-07-2009 18:39 20     55,4 
28-07-2009 21:12 15     51,1 

A27 

Arcozelo - P. Lima        
(a 15m da via) 

02-08-2009 9:27 20 468 8 57,7 
28-07-2009 10:57 20 85 6 61,1 Km 26,7 - a 6m da via 
02-08-2009 11:19 15   61,8 
28-07-2009 17:19 15 215 24 63,9 
28-07-2009 21:33 17 92 4 57,8 

EN201 
Km 30,9 a 8m da via 

02-08-2009 10:03 15     62,4 
Tabela 2 - Níveis sonoros e volumes de tráfego rodoviário medidos (Julho/ Agosto 2009) 

 

A metodologia utilizada na recolha dos dados acústicos, sua localização e valores dos níveis 

sonoros obtidos estão descritos no anexo III. 

Os valores dos níveis sonoros obtidos nas medições realizadas nos períodos de entardecer e 

nocturno, dadas as características dos locais de medição e a altura do ano em que se 

realizaram, são influenciados pelo ruído produzido por grilos, visível nos espectros de 

frequência em bandas de 1/3 de oitava, nas bandas de alta frequência ( 8 a 10 Khz), pelo 

que para a calibração do modelo de cálculo se consideraram os valores e contagens de 

tráfego realizados no período diurno. 
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Os dados de tráfego rodoviário considerados na elaboração dos mapas de ruído são valores 

do tráfego médio anual (tabela 3), divulgados pelas Estradas de Portugal para as auto-

estradas A3, A27 e EN201, com a distribuição por tipo de veículo (ligeiros e pesados). 

 

 A27 (sublanço) 

mês/ano 

Lanheses – 
Estorãos 

Estorãos – 
Arcozelo 

Arcozelo - 
Ponte de Lima 

Jan-08 8.431 8.190 5.301 
Fev-08 10.711 10.724 7.226 
Mar-08 12.505 12.035 7.978 
Abr-08 9.989 9.692 6.496 
Mai-08 9.729 9.351 6.317 
Jun-08 9.559 9.311 6.288 
Jul-08 11.110 10.692 7.326 
Ago-08 13.547 13.136 9.417 
Set-08 13.171 12.626 7.635 
Out-08 9.625 9.375 6.458 
Nov-08 8.611 8.325 5.647 
Dez-08 8.826 8.433 5.193 
Total 10.556 10.231 6.842 

Tabela 3- dados de tráfego rodoviário anual da A27 (fonte: EP – DTSU) 

 

O cálculo do tráfego médio diário anual (TMD) em cada período de referência considera a 

relação de tráfego entre dia útil e fim-de-semana, e o tipo de veículos. 

TMD A27 Estorãos - Arcozelo 
  Diurno Entardecer Nocturno TOTAL 

Vol. Ligeiros 8383 745 551 9679 
Vol. Pesados 507 15 30 552 

Total 8890 760 581 10231 
TMD A27 Arcozelo - P. Lima 

Vol. Ligeiros 5609 498 369 6475 
Vol. Pesados 337 10 20 367 

Total 5945 508 389 6842 
Tabela 4- Distribuição do tráfego rodoviário médio nos períodos de referência (fonte: EP – DTSU) 
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Os valores considerados no modelo de cálculo elaborado com o software IMMI para o 

tráfego rodoviário médio anual, nos 3 períodos de referência, e as características das vias 

são os indicados na tabela 5. 
 

Parâmetros de Cálculo relativos ao tráfego rodoviário 2008 
TMH, em veículos/hora  

Ligeiros Pesados Via de Tráfego Perfil 
tipo 

Largura 
total da 
secção 

(m) 

Velocidade 
média 
(Km/h) Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite 

P Lima N - EN303 2x2 30m 110 558,4 214,9 59,7 33,4 4,3 3,2 
P Lima S - P Lima N 2x2 30m 100 726,1 279,4 77,6 33,4 4,3 3,2 
EN201 - P Lima S 2x2 30m 110 544,2 209,4 58,1 29,2 3,7 2,8 

A3 

Braga O - EN 201 2x2 30m 110 475,8 183,1 50,8 23,9 3,1 2,3 
Lanheses - Estorãos 2x2 25m 100 665,3 256,1 71,1 37,9 14,6 66,1 
Estorãos - Arcozelo 2x2 25m 100 644,8 248,2 68,9 39,0 5,0 3,8 A27 
Arcozelo - P Lima 2x2 25m 100 398,6 153,4 42,6 23,9 3,1 2,3 
EN201 (Km 21) 2x1 8m 60 124,5 94,5 34,4 21 15,0 5,1 
EN201 (Km 41) 2x1 8m 60 350,6 266,1 97,1 44,4 32,9 9,9 
EN201 (Km 30) 2x1 8m 60 254,4 193,1 70,3 26,4 19,5 5,6 

Tabela 5- dados de tráfego rodoviário médio horário anual (TMH ano 2008 - fonte: EP – DTSU) 
 

As características da fluidez de tráfego, do tipo de pavimento e estado da camada de desgaste 

em cada troço das vias, foram configurados tendo em atenção os dados recolhidos nos 

levantamentos de campo, e os resultados obtidos no processo de validação do modelo (volume e 

características do tráfego versus níveis sonoros gerados). 

O ruído do tráfego na auto-estrada A3 não é perceptível na zona em estudo pois é mascarado 

pelas outras fontes de ruído locais, mas foi considerada a sua emissão no cálculo utilizando a 

configuração do modelo de elaboração dos mapas de ruído do Concelho realizado em 2004, com 

actualização dos dados de tráfego actuais nos 3 períodos de referência. 
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7. DADOS DE RUÍDO INDUSTRIAL  
  

A actividade Industrial na área do PU de Pedras Finas está relacionada com a extracção e o 

tratamento de inertes e o seu transporte ou movimentação nas unidades industriais. 
 
Foi feito o levantamento do número de explorações em actividade e dos equipamentos 

ruidosos utilizados, concluindo-se que os mais relevantes em termos de emissão de ruído 

para o exterior são as rebarbadoras, os martelos pneumáticos, compressores e as serras.  

Nas pedreiras existem martelos pneumáticos, compressores, dumper e escavadoras e uma 

britadeira que na altura da recolha dos dados não estava a ser utilizada. 

Nos pavilhões industriais existem as serras de corte de pedra com funcionamento durante 

as 24 horas nas instalações de Gravalima, Feliciano Soares e Granifinas, bem como 

empilhadores e outros veículos para transporte das pedras. 

O nível de potência sonora dos equipamentos foi calculado tendo em conta um 

funcionamento durante 8 horas por dia e 5 dias por semana, excepto para as serras de corte 

que têm um funcionamento contínuo, incluindo fim-de-semana e período nocturno. 
 
 

Quando não foi possível medir in situ os níveis de pressão sonora para cálculo da 

respectiva potência sonora, por não se encontrarem em produção, foram consideradas as 

potências sonoras indicadas no Decreto-Lei 221/2006 (tabela 6) para cada um dos 

principais equipamentos utilizados, tendo em conta o seu tempo de utilização. 

 

Considerando os níveis máximos de potência sonora indicados para equipamentos em 

funcionamento no exterior, consideramos uma utilização durante 8 horas por dia e 5 dias 

por semana, tendo-se obtido os valores médios de potência sonora a considerar na 

elaboração dos mapas de ruído, apresentados na tabela 7. 
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Tipo de equipamento 
P: potência instalada efectiva (KW); 

Pel: potência eléctrica (KW) 
M: massa do aparelho (Kg); 

Nível admissível 
potência sonora 

dB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P  8 
8 < P  70 

P >70 

105 
106 

86+11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras 
carregadoras, com rasto contínuo 

P  55 
P > 55 

103 
84 + 11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras - 
carregadoras, com rodas; 

Dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora. 

P  55 
P > 55 

101 
82 + 11 lg P 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P  15 
P > 15 

93 
80 + 11 lg P 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m  15 
15 < m < 30 

m  30 

105 
92 + 11 lg m 
94 + 11 lg m 

Gruas-torres _ 96 + lg m 

Grupos electrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel  2 
2 < Pel  10 

Pel > 10 

95 + lg Pel 
96 + lg Pel 
95 + lg Pel 

Compressores 
P  15 
P > 15 

97 
95 + 2 lg P 

Tabela 6: níveis máximos de potência sonora (fase 2 do DL221/2006) 
 
 
 

Equipamento 
Lw dB(A) 

(8 horas / dia e 5 
dias por semana) 

Britadeira 103 
Dumper 100 
Máquina de moer 105 
Rebarbadora 103 

Tabela 7: níveis de potência sonora de equipamentos 
 
 

O nível de potência sonora das rebarbadoras foi calculado considerando uma utilização, por 

excesso, durante 8 horas por dia e 5 dias por semana (Lw = 103 dB(A)). 
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Apresentam-se na tabela 8, a título indicativo, os valores típicos dos níveis sonoros 

apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em actividades 

de construção civil similares ao caso em estudo. 
 

Distância à fonte sonora 
Equipamento 

15m 30m 60m 120m 250m 500m  
Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões pesados 82 78 72 64 < 55 < 49 
Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 
Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5m do solo, e terreno 
moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os receptores. 

Tabela 8: níveis sonoros LAeq  estimados a diversas distâncias de equipamentos de construção civil, em dB(A) 
 

Podemos verificar pelos valores apresentados na tabela 8 que os níveis sonoros gerados por 

estes equipamentos, em ambientes acústicos pouco perturbados, só a distâncias superiores a 

250m da fonte apresentam valores dos níveis sonoros que não provocam incomodidade nos 

receptores sensíveis, dependendo contudo das condições atmosféricas de propagação, em 

especial da direcção e velocidade do vento. 
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8. SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO SONORA  
 

Os mapas de ruído apresentados em anexo, traduzem graficamente a distribuição dos níveis 

sonoros na área do PU das Pedras Finas, através de gamas de valores dos indicadores Lden e Ln, 

representativos de condições médias anuais. 

Os níveis sonoros do ruído ambiente num determinado local estão permanentemente sujeitos a 

variações decorrentes das normais alterações da actividade humana, bem como das condições 

meteorológicas, pelo que a utilização dos mapas de ruído obtidos deve ser feita tendo em conta 

estes aspectos, bem como as fontes de ruído que foram consideradas, e a grelha de cálculo 

utilizada. 

No presente estudo foram consideradas as situações mais desfavoráveis de duração do ruído 

particular e das condições meteorológicas. 
 
 
8.1.  PROGRAMA DE CÁLCULO UTILIZADO 
 
O programa de cálculo automático utilizado para elaboração dos mapas de ruído do Concelho 

de Ponte de Lima foi o IMMI 6.3.1 (versão de 2008) e foi desenvolvido pela Wölfel 

Me ! systeme GmbH (Alemanha). 

 

Os algoritmos de cálculo do programa são específicos para simulação da propagação do ruído de 

tráfego rodoviário (Norma Francesa XPS 31-133), e da actividade industrial (Norma ISO 9613), 

recomendados para a elaboração de mapas de ruído pela Directiva 2002/49/CE do Parlamento 

Europeu e pelo DL 146/2006, que a transpôs. 
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8.2.   CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE CÁLCULO 
 

O modelo de cálculo foi validado por medições acústicas em locais representativos da 

exposição às principais fontes de ruído, e consideram: 

Para as vias de tráfego rodoviário: 

- volume de tráfego (média horária) por tipo de veículo (ligeiro / pesado) para cada 

período de referência; 

- velocidade média de circulação de veículos ligeiros e pesados; 

- perfil transversal tipo (largura, número de vias, etc.); 

- características de emissão sonora da camada de desgaste; 

- fluidez do tráfego (contínuo, acelerado, desacelerado, “pulsated”); 

Os algoritmos de cálculo consideram também outros efeitos que influenciam a propagação 

do ruído, como sejam: 

- Dispersão geométrica e absorção atmosférica; 

- Reflexões sonoras e presença de obstáculos à propagação do ruído; 

- Características de reflexão sonora do terreno; 

- Efeitos meteorológicos. 

 

Foi definida uma quadrícula de cálculo dos mapas de ruído com malha de 5m x 5m, à cota 

de 4m de altura (de acordo com o DL 146/2006), considerando a contribuição de todas as 

fontes sonoras com influência em cada ponto da quadrícula. 

Foram elaborados mapas de ruído independentes para cada período de referência, bem como 

para o indicador de incomodidade global Lden. 
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8.3.   VALIDAÇÃO DO MODELO DE CÁLCULO 
 

A validação do modelo de cálculo desenvolvido foi feita calculando a propagação sonora 

do ruído produzido pelos volumes de tráfego contados in situ em simultâneo com as 

medições dos níveis sonoros nos diferentes locais com interesse. 

Na tabela 9 apresentam-se os valores calculados com o software IMMI, constatando-se que 

os desvios relativamente aos níveis de pressão sonora medidos nesses locais, em 

simultâneo, não ultrapassam os 2 dB(A). Os valores medidos nos períodos de entardecer e 

nocturno são influenciados pelo ruído de alta frequência emitido pelos grilos, que se 

sobrepõe às restantes fontes de ruído perceptíveis nos locais de medição. 

 
Short list      
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)   
Ano 2009                 
  Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 
  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
IPkt001 P1 - Casa Feliciano S        43,6 40,7 37,3 45,5 
IPkt003 P2 - cruzamento Arcozelo       51,3 49,3 44,9 53,2 
IPkt005 P4- A27 poente           62,7 58,2 53,4 63,0 
IPkt006 P5- A27 nascente         57,4 52,8 48,0 57,7 
IPkt007 P3- EN201 Km30,9         63,6 62,3 57,4 65,8 
IPkt008 P6- EN201 Km26,7          61,0 59,6 54,5 63,0 

Tabela 9: níveis sonoros LAeq calculados e medidos para cada local de controlo. 
 

Descrição Data Hora 
inicio 

Duração 
(minutos) 

LAeq 
(dB(A)) 

28-07-2009 12:05 15 43,3 
28-07-2009 22:16 15 44,5 
28-07-2009 23:07 10 45,4 

P1- Casa próximo de 
Feliciano Soares 

02-08-2009 11:56 15 45,2 
28-07-2009 12:33 13 50,4 
28-07-2009 22:03 3 61,5 

P2 – Casa no 
cruzamento Arcozelo  

02-08-2009 10:39 10 49,9 
Tabela 10: níveis sonoros LAeq medidos junto dos receptores sensíveis mais expostos. 
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9. INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS DE RUÍDO 
 

9.1. CONDIÇÕES ACÚSTICAS ACTUAIS  
 
Os níveis sonoros obtidos correspondem a valores médios anuais dos níveis sonoros, 

podendo ocorrer variações destes valores em função da variabilidade dos parâmetros com 

influência na geração e propagação do ruído (volumes de tráfego e velocidades, dia útil / 

fim de semana, condições atmosféricas, actividade humana, etc.). 

As variações normais do tráfego não deverão provocar alterações significativas dos níveis 

sonoros médios indicados nos mapas, visto que estes níveis seguem uma relação logarítmica 

em função dos volumes de tráfego, sendo necessário que ocorram alterações muito 

expressivas destes volumes para que os níveis sonoros correspondentes sofram variações 

sensíveis ao ouvido humano (teoricamente, para que ocorra um acréscimo de +3 dB(A) é 

necessária uma duplicação dos volumes de tráfego). 

O mapa de ruído para o indicador de incomodidade global Lden reflecte os níveis sonoros 

existentes nos 3 períodos de referência, considerando no cálculo deste indicador um 

acréscimo de 5 dB(A) para o período de entardecer e de 10 dB(A) para o período nocturno, 

de acordo com a legislação vigente. 

A actividade Industrial associada às pedreiras e unidades de processamento de pedra, 

localizadas em especial ao longo da EN201 são emissoras de ruído potencialmente 

perturbador para os receptores sensíveis, contudo a sua localização e a distância a esses 

receptores minimizam esse impacto. O maior impacto decorrente destas actividades é por 

via indirecta devido ao tráfego de veículos pesados que origina, e que provocam ruído nas 

habitações ao longo da EN201, no período de referência diurno e nos dias úteis da semana. 
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Durante o período nocturno, além do ruído do tráfego rodoviário, as únicas fontes de ruído 

perceptíveis são das serras de corte de pedra em laboração nos pavilhões industriais de 

Feliciano Soares, Gravilima e Granifinas, bem como dos veículos para a sua movimentação, 

em especial os sinais sonoros de marcha-atrás. 

Se o Plano de Urbanização não for implementado o ambiente acústico na zona de estudo 

deve manter-se idêntico ao actual, com um pequeno acréscimo dos níveis sonoros devido ao 

aumento previsível do volume de tráfego nas principais vias, e em especial, pela actividade 

das unidades industriais ao longo da EN201, que estando próximo de habitações podem 

provocar incomodidade, embora esta deva ocorrer apenas durante o período de referência 

diurno e nos dias úteis da semana. 

 

9.2.   CONDIÇÕES ACÚSTICAS COM O PU PEDRAS FINAS 
 

Com a implementação do Plano de Urbanização da Pedras Finas, as unidades de tratamento 

de pedra que actualmente se encontram dispersas, serão concentradas numa zona mais 

próxima das pedreiras da freguesia de Arcozelo, o que tem um impacte positivo nas 

habitações ao longo da EN201 por aumentar a distância a essas fontes. 

 

Nessa futura zona industrial destinada ao tratamento de pedra, consideramos no estudo a 

situação mais desfavorável, com as 23 zonas previstas ocupadas e em plena laboração e a 

possível instalação de 2 serras de corte com funcionamento contínuo. 
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Nas habitações a Norte do PU (local de medição P1 e P2) o impacte da concentração dessas 

actividades será sentido no período de referência diurno mas os acréscimos nos níveis 

sonoros podem ser considerados de magnitude reduzida (inferiores a 3 dB(A)), conforme os 

valores calculados na tabela 11. 

 
Short list      
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal) 
Ano 2009                 
  Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 
  /dB /dB /dB /dB 

IPkt001 P1 - Casa Feliciano Soares   43,6 40,7 37,3 45,5 
IPkt003 P2 - cruzamento Arcozelo       51,3 49,3 44,9 53,2 

      
Short list      
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal) 
Futuro PU                
  Day (7-20 h) Evening(20-23 h) Night (23-7 h) Lden 
  /dB /dB /dB /dB 

IPkt001 P1 - Casa Feliciano Soares   46,2 40,8 37,3 46,5 
IPkt003 P2 - cruzamento Arcozelo       52,6 49,4 44,9 53,7 

Tabela 11: níveis sonoros na situação actual e futura nos receptores mais expostos. 

 

Foram elaborados mapas de conflito, considerando a classificação das zonas com ocupação 

humana, do ponto de vista acústico, como zonas mistas. 

Da análise dos mapas de conflito podemos concluir que considerando um corredor de 

protecção acústica ao longo das vias de tráfego (EN201 e A27) e da zona destinada a 

actividade industrial, os níveis sonoros nas zonas de interesse destinadas a uso habitacional, 

não ultrapassam os valores limite previstos para os indicadores de ruído Lden ≤ 65 dB(A) e 

Ln ≤ 55 dB(A) considerando a situação de plena exploração da zona industrial.  
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10. NOTA CONCLUSIVA 
 
O presente estudo teve como objectivo a elaboração dos mapas de ruído da zona do Plano de 

Urbanização de Pedras Finas, na freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima, considerando os 

indicadores de ruído aprovados pelo Regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007) Lden e Ln, os 

actuais volumes médios anuais de tráfego rodoviário e o ruído emitido pela actividade das 

Indústrias locais. 

Para a elaboração do cálculo de propagação sonora na área em estudo e limítrofe foi utilizado 

um modelo de simulação da propagação sonora, utilizando o software IMMI 6.3.1 

desenvolvido pela Wölfel Me! systeme GmbH (Alemanha), que foi configurado a partir da 

cartografia disponibilizada pela Câmara Municipal de Ponte de Lima, com os volumes de 

tráfego médio anual nas vias rodoviárias e com os valores das potências sonoras dos 

equipamentos afectos às Indústrias considerando o seu tempo de actividade. 

Foram calculados os mapas de ruído para os indicadores Lden (indicador de incomodidade 

global) e Ln (referente ao período de referência nocturno), para a situação actual e 

considerando a implementação do PU com a localização das actuais indústrias de tratamento 

de pedra na zona industrial prevista a norte. 

Da simulação efectuada podemos concluir que os níveis sonoros nas zonas de interesse 

destinadas a uso habitacional, não ultrapassam os valores limite previstos para os indicadores 

de ruído Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), cumprindo assim os requisitos para a 

classificação como uma zona mista. 

O impacte da concentração das unidades industriais na zona industrial do PU nas habitações 

mais próximas, será mais sentido no período de referência diurno, com acréscimos inferiores 

a 3dB(A) nesse período, pelo que podem ser considerados de magnitude reduzida. 
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Com a implementação das indústrias previstas no Plano de Urbanização das Pedras Finas, é 

aconselhável a realização da monitorização dos níveis sonoros junto das moradias mais 

expostas, através da medição dos níveis sonoros nas fachadas mais expostas, para verificar as 

previsões feitas neste estudo, e confirmar o cumprimento do critério de incomodidade (artigo 

13º- 1-b)) do Regulamento Geral do Ruído. 

Se forem instalados equipamentos que possam funcionar durante o período de referência 

nocturno, por exemplo serras de corte de pedra, e uma vez que o ambiente acústico junto das 

habitações nessa zona é pouco perturbado ( LAeq inferior a 45 dB(A)), pode ser necessário 

fazer o tratamento acústico dos locais de instalação desses equipamentos por forma a 

minimizar o ruído emitido para o exterior. 

A eventual classificação de zonas “sensíveis” ou “mistas” deverá ter em conta que sendo 

ultrapassados os níveis sonoros máximos estabelecidos regulamentarmente para essas zonas 

(zonas “sensíveis”: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A); zonas “mistas”: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln 

≤ 55 dB(A)), poderá obrigar à elaboração de Planos de Redução de Ruído, da 

responsabilidade do Município de Ponte de Lima. 

 
 
Amarante, 21 de Agosto de 2009 

José Manuel Barranha (Eng.) 
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ANEXO II : REGISTO DAS MEDIÇÕES 
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Mapa 1: Locais de medição dos níveis sonoros para controlo e validação do modelo. 
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Legislação e normas de ensaio: 

• - REGULAMENTO GERAL RUÍDO 

o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (alterado pela Declaração de 

Rectificação nº 18/2007 e pelo Decreto Lei nº 278/2007) 

 
• - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE 

o Instituto do Ambiente, Abril de 2003 

 
• -prNP 4423/2003 (Acústica: Descrição e Medição de Ruído Ambiente – Procedimentos 

Específicos de Medição) 

 
• - NORMA NP1730 (1996) - ACÚSTICA: DESCRIÇÃO E MEDIÇÃO RUÍDO 

AMBIENTE 

 Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos; 

 Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo; 

 Parte 3: Aplicação aos limites do ruído. 

 
Outros documentos relevantes: 

IPAC – Instituto Português de Acreditação – circular 02/2007 – “critérios de 
acreditação transitórios relativos a representatividade das amostragens de acordo com 
o Decreto-Lei nº9/2007”. 
 
IPAC – Instituto Português de Acreditação – circular 03/2007 – “critérios de 
acreditação transitórios relativos a equipamentos / acessórios utilizados no sector de 
acústica”. 
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Equipamentos de ensaio: 

 

Foram utilizados os seguintes equipamentos para ensaios de acústica ambiental,  

 Sonómetro integrador com filtros de terços de oitava da marca Brüel & Kjær 

modelo 2260, classe 1, de acordo com Normas CEI 804 (2000) incluindo filtros 

de terços de oitava de Classe 1, de acordo com Norma CEI 61260 (1995), nº 

série 2426374, homologado pelo Instituto Português da Qualidade. Foi feita a 

calibração dos filtros passa-banda do sonómetro 2260 no ISQ em 23/04/2007 

(certificado CACV 422/07). Foi verificado no Laboratório de Metrologia do 

Instituto de Soldadura e Qualidade em 13/11/2008 (certificado 245.70/08.697).  

 Calibrador do sonómetro da marca Brüel & Kjær modelo 4231, classe 1, de 

acordo com Norma CEI 942, nº série 2342854, verificado no laboratório de 

Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade em 13/11/2008 (certificado 

245.70/08.697). 

 Software B&K Noise Explorer Type 7815 – versão 4.4 para transferência e 

pós-processamento de dados. 

 Os valores de velocidade do ar, temperatura e humidade relativa foram 

obtidos com um equipamento da marca Kestrel, modelo 3000 calibrado no 

ISQ (certificados CHUM /3013/07 e CGAS 492/07). 
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P4- Medição A27 (Estorãos- Arcozelo) 
 

 
Foto1: medição a 1,5m do solo e a 5m do limite da via 

 
A27 Sul diurno 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value    0,00 61,7 82,2 42,7 63,9 86,9 41,7 97,4  
Time 17:48:52 18:09:02 0:20:10          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=61,7 dB

A27 Sul
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dB

L1 = 69,8 dB
L5 = 65,8 dB
L10 = 64,1 dB
L50 = 59,0 dB
L90 = 53,2 dB
L95 = 51,0 dB
L99 = 46,6 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 20ºC ; HR – 50% ; Velocidade vento - <1m/s 



 
Plano de Urbanização das Pedras Finas 

 MAPAS DE RUÍDO   

 

Município de Ponte de Lima 
MAPAS DE RUÍDO (DL 9/2007) 

 

REL025/09 

Página 38 / 54 

 

 
A27 Sul Ent  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 57,4 71,7 38,3 58,8 73,9 37,2 90,7  
Time 20:48:14 21:03:21 0:15:07          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=57,4 dB

A27 Sul Ent
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L10 = 61,6 dB
L50 = 52,7 dB
L90 = 44,0 dB
L95 = 42,2 dB
L99 = 39,8 dB

Level Cumulative

 
Condições meteorológicas: T- 18ºC ; HR – 52% ; Velocidade vento - <1m/s 
 
A27 Sul Noct 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value    0,00 62,1 69,3 50,8 62,4 71,5 50,5 88,2  
Time 23:30:46 23:42:49 0:12:03          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=62,1 dB

A27 Sul Noct
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NOTA: nível sonoro condicionado pelo ruído de grilos (alta frequência) 
 
A27 S diurno 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 58,8 68,0 41,6 59,9 69,2 39,5 94,1  
Time 14:05:31 14:25:37 0:20:06          
Date 02-08-2009 02-08-2009           

Cursor: (A)  Leq=58,8 dB
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L99 = 42,5 dB
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P5- A27 Arcozelo- Ponte de Lima 
 

 
Foto2: medição a 4m do solo e a 16m da via 

 
 
A27 Norte diurno 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 55,4 67,1 37,4 57,0 69,0 35,6 93,5  
Time 18:39:24 18:59:31 0:20:07          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=55,4 dB
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Condições meteorológicas: T- 20ºC ; HR – 52% ; Velocidade vento - <1m/s 
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A27 N Ent 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 51,1 66,0 33,1 53,0 68,7 31,7 89,1  
Time 21:12:18 21:27:27 0:15:09          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=51,1 dB

A27 N Ent
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% Based on LAF , 10ms   Class width: 0,2 dB  28-07-2009 21:12:18 - 21:27:27

dB

L1 = 63,7 dB
L5 = 57,6 dB
L10 = 53,8 dB
L50 = 41,1 dB
L90 = 35,5 dB
L95 = 34,6 dB
L99 = 33,3 dB

Level Cumulative

 
 
 
 
 
A27 N diurno 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 57,7 72,9 37,4 59,2 75,1 36,5 92,4  
Time 09:27:43 09:48:14 0:20:13          
Date 02-08-2009 02-08-2009           

Cursor: (A)  Leq=57,7 dB
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L1 = 67,1 dB
L5 = 64,2 dB
L10 = 62,0 dB
L50 = 50,8 dB
L90 = 41,8 dB
L95 = 40,4 dB
L99 = 38,5 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 19ºC ; HR – 45% ; Velocidade vento - <1m/s 
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P6- EN201 Km 26,7 

 
Foto3: medição a 4m do solo e a 6m da via 

 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 61,1 77,4 33,5 64,0 79,8 33,0 99,8  
Time 10:57:46 11:18:40 0:20:54          
Date 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=61,1 dB

EN201

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L

30

40

50

60

70
dB 28-07-2009 10:57:46 - 11:18:40

Hz
LAeq

Cursor: [60,2 ; 60,4[ dB   Level: 0,2%   Cumulative: 9,7%   
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% Based on LAF , 10ms   Class width: 0,2 dB  28-07-2009 10:57:46 - 11:18:40
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L1 = 74,8 dB
L5 = 67,7 dB
L10 = 59,8 dB
L50 = 40,3 dB
L90 = 36,2 dB
L95 = 35,4 dB
L99 = 34,3 dB

Level Cumulative

 
Condições meteorológicas: T- 22ºC ; HR – 55% ; Velocidade vento - <1m/s 
 
EN201 Km26,7 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 61,8 76,4 33,9 64,0 79,3 32,4 99,9  
Time 11:19:44 11:36:33 0:15:47          
Date 02-08-2009 02-08-2009           

Cursor: (A)  Leq=61,8 dB
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L1 = 74,8 dB
L5 = 69,9 dB
L10 = 64,1 dB
L50 = 42,1 dB
L90 = 36,6 dB
L95 = 35,7 dB
L99 = 34,5 dB

Level Cumulative
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P3- EN201 Km 30,9 
 

 
Foto4: medição a 4m do solo e a 8m da via 

 
EN201 Km30,9 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 63,9 80,7 38,4 65,8 83,2 37,4 100,8  
Time 17:19:15 17:34:28 0:15:13          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=63,9 dB

EN201 Km30,9
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% Based on LAF , 10ms   Class width: 0,2 dB  28-07-2009 17:19:15 - 17:34:28

dB

L1 = 75,8 dB
L5 = 71,0 dB
L10 = 68,1 dB
L50 = 51,4 dB
L90 = 44,6 dB
L95 = 42,9 dB
L99 = 40,1 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 21ºC ; HR – 50% ; Velocidade vento - <1m/s 
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EN201 Km30,9 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 57,8 73,6 34,0 59,7 75,4 32,4 93,4  
Time 21:33:13 21:50:16 0:17:03          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=57,8 dB
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L1 = 70,9 dB
L5 = 64,7 dB
L10 = 60,4 dB
L50 = 40,6 dB
L90 = 36,5 dB
L95 = 35,9 dB
L99 = 34,9 dB

Level Cumulative

 
 
 
EN201 Km30,9 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 62,4 81,1 31,3 64,1 84,1 30,3 93,5  
Time 10:03:29 10:18:46 0:15:17          
Date 02-08-2009 02-08-2009           

Cursor: (A)  Leq=62,4 dB
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L1 = 73,0 dB
L5 = 69,5 dB
L10 = 66,7 dB
L50 = 46,0 dB
L90 = 35,1 dB
L95 = 33,7 dB
L99 = 31,9 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 21ºC ; HR – 50% ; Velocidade vento - <1m/s 
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P1- Casa Magalhães 
 

 
Foto5: medição a 4m do solo  

 
Nota: habitação mais exposta ao ruído da unidade industrial de Feliciano Soares, em especial do ruído das 
serras e veículos, incluindo no período nocturno.  
 
 
Casa Magalhaes 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 43,3 52,8 40,0 45,3 58,4 39,0 87,6  
Time 12:05:34 12:20:42 0:15:08          
Date 28-07-2009          

Cursor: (A)  Leq=43,3 dB
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% Based on LAF , 10ms   Class width: 0,2 dB  28-07-2009 12:05:34 - 12:20:42

dB

L1 = 47,8 dB
L5 = 44,9 dB
L10 = 44,3 dB
L50 = 42,8 dB
L90 = 41,6 dB
L95 = 41,3 dB
L99 = 40,6 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 22ºC ; HR – 54% ; Velocidade vento - <0,5m/s 
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Casa Magalhaes Ent 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 44,5 50,7 41,5 45,5 52,9 40,6 75,4  
Time 22:16:07 22:31:10 0:15:03          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=44,5 dB
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L1 = 48,6 dB
L5 = 46,4 dB
L10 = 46,0 dB
L50 = 44,2 dB
L90 = 42,7 dB
L95 = 42,3 dB
L99 = 41,6 dB

Level Cumulative

 
NOTA: nível sonoro condicionado pelo ruído de grilos (alta frequência) 
 
Casa Magalhaes Noct  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 45,4 47,6 43,1 46,2 51,7 42,5 76,9  
Time 23:07:48 23:17:51 0:10:03          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=45,4 dB
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L1 = 47,9 dB
L5 = 46,7 dB
L10 = 46,3 dB
L50 = 45,2 dB
L90 = 44,3 dB
L95 = 43,9 dB
L99 = 43,2 dB

Level Cumulative

 
NOTA: nível sonoro condicionado pelo ruído de grilos (alta frequência) 
 
Casa Magalhaes  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 45,2 51,2 41,2 46,4 53,5 40,5 93,5  
Time 11:56:10 12:12:53 0:15:40          
Date 02-08-2009 02-08-2009           

Cursor: (A)  Leq=45,2 dB
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L1 = 49,5 dB
L5 = 47,7 dB
L10 = 46,9 dB
L50 = 44,9 dB
L90 = 43,0 dB
L95 = 42,5 dB
L99 = 41,6 dB

Level Cumulative
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P2- Casa cruzamento Arcozelo 

 
Foto6: medição a 4m do solo no limite do terreno da habitação 

 
 
Casa Arcozelo 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,01 50,4 64,6 36,1 54,9 66,2 34,8 93,4  
Time 12:33:33 12:52:39 0:13:39          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=50,4 dB
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% Based on LAF , 10ms   Class width: 0,2 dB  28-07-2009 12:33:33 - 12:52:39
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L1 = 62,6 dB
L5 = 57,0 dB
L10 = 53,7 dB
L50 = 43,2 dB
L90 = 39,3 dB
L95 = 38,4 dB
L99 = 36,6 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 23ºC ; HR – 49% ; Velocidade vento - <2m/s 
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Casa Arcozelo Ent  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 61,5 64,6 59,3 62,2 65,8 57,8 93,0  
Time 22:03:20 22:06:54 0:03:34          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=61,5 dB

Casa Arcozelo Ent

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L
20

30

40

50

60

70
dB 28-07-2009 22:03:20 - 22:06:54

Hz
LAeq

Cursor: [60,2 ; 60,4[ dB   Level: 4,0%   Cumulative: 86,5%   

Casa Arcozelo Ent

58 59 60 61 62 63 64 65
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
% Based on LAF , 10ms   Class width: 0,2 dB  28-07-2009 22:03:20 - 22:06:54
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L1 = 64,4 dB
L5 = 63,1 dB
L10 = 62,6 dB
L50 = 61,4 dB
L90 = 60,0 dB
L95 = 59,5 dB
L99 = 58,9 dB

Level Cumulative

 
 
NOTA: nível sonoro condicionado pelo ruído de grilos (alta frequência) 
 
 
Casa Arcozelo  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,01 49,9 60,8 37,3 52,2 64,0 35,9 93,5  
Time 10:39:57 10:50:58 0:10:04          
Date 02-08-2009 02-08-2009           

Cursor: (A)  Leq=49,9 dB
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L1 = 60,1 dB
L5 = 56,7 dB
L10 = 54,1 dB
L50 = 44,1 dB
L90 = 39,3 dB
L95 = 38,6 dB
L99 = 37,7 dB

Level Cumulative

 
 
Condições meteorológicas: T- 20ºC ; HR – 53% ; Velocidade vento - <2m/s 
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Feliciano Soares (a 25m) 

 
Foto7: medição a 25m do pavilhão Feliciano Soares (serras e veículos) 

 
 
Feliciano a 25m  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 71,1 72,7 69,2 71,4 74,1 68,5 93,8  
Time 16:11:30 16:12:53 0:01:23          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=71,1 dB
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L1 = 73,2 dB
L5 = 72,6 dB
L10 = 72,3 dB
L50 = 70,9 dB
L90 = 69,7 dB
L95 = 69,2 dB
L99 = 68,8 dB

Level Cumulative
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Feliciano Soares (a 12m) 
 
 

 
Foto8: pavilhão 2 de Feliciano Soares  

 
Feliciano 2 a 12m 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,03 82,0 84,0 78,7 82,4 84,7 76,0 103,4  
Time 16:15:56 16:17:09 0:01:13          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=82,0 dB
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L50 = 82,2 dB
L90 = 79,0 dB
L95 = 78,3 dB
L99 = 77,2 dB

Level Cumulative
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Feliciano Soares (a 10m) 

 
Foto9: pavilhão 3 Feliciano Soares 

 
Feliciano 3 a 10m 
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 74,8 76,4 71,7 75,1 77,3 70,9 98,3  
Time 16:17:54 16:19:02 0:01:08          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=74,8 dB
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L10 = 76,0 dB
L50 = 74,9 dB
L90 = 72,9 dB
L95 = 72,4 dB
L99 = 71,2 dB

Level Cumulative
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Granifinas 
 

 
Foto10: medição a 1,5m do solo e a 12m do pavilhão 

 
Granifinas  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value   0,00 77,5 80,2 72,5 77,9 82,3 71,9 100,0  
Time 17:08:19 17:09:59 0:01:40          
Date 28-07-2009 28-07-2009           

Cursor: (A)  Leq=77,5 dB
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Rebarbadora 

 
Foto11: medição a 4m da fonte 

 
 
Rebarbadora  
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAIeq LAFmax LAFmin LLpeak  
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  
Value    0,00 96,9 99,1 86,6 97,8 99,9 82,7 113,4  
Time 16:48:01 16:48:51 0:00:50          
Date 28-07-2009          

Cursor: (A)  Leq=96,9 dB
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ANEXO III : CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA 
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ANEXO IV : MAPAS DE RUÍDO – INDICADORES Lden E Ln 
 

MAP25/09_01 – Lden situação actual (escala 1:5000) 
MAP25/09_02 – Ln situação actual (escala 1:5000) 
MAP25/09_03 – Lden situação futura (escala 1:5000) 
MAP25/09_04 – Ln situação futura (escala 1:5000) 
MAP25/09_05 – Mapa conflito Lden situação futura (escala 1:5000) 
MAP25/09_06 – Mapa conflito Ln situação futura (escala 1:5000) 
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