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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo desenvolvido no âmbito 
do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do 
Itinerário Complementar (IC) 1 entre Angeja (IP5) e Maceda, Sublanço Ovar / Maceda. 
 
O projecto está inserido numa concessão de auto-estradas em regime de portagem sem 
cobrança aos utilizadores, designada de SCUT Costa da Prata. 
 
O enquadramento regional do projecto é apresentado na FIG. 1. 
 
A entidade proponente é o Ministério do Equipamento Social (na sua qualidade de 
concedente e entidade licenciadora), representado pelo Instituto de Estradas de Portugal 
(IEP). 
 
A entidade responsável pelos estudos, projectos, construção, exploração e manutenção é 
a Concessionária LUSOSCUT – Auto Estradas da Costa de Prata, S.A.. A elaboração do 
RECAPE ficou a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. e decorreu no 
período entre Março e Maio de 2002. 
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O Lanço IC1 – Angeja (IP5) / Maceda é constituído por três sublanços:  
Angeja (IP5) / Estarreja, Estarreja/Ovar e Ovar/Maceda (ver FIG. 1). O sublanço em 
estudo, Ovar / Maceda, com uma extensão de cerca de 6+850 km, inicia-se 
imediatamente após o Nó de Ovar, junto ao local de Baixa da Murta, no final do sublanço 
Estarreja / Ovar, e termina na zona de Arada, encaixando no troço já existente do IC1. 
Atravessa as freguesias de S. João e Arada pertencentes ao concelho de Ovar. 
 
Na FIG. 2 apresenta-se o esboço corográfico do sublanço Ovar / Maceda. 
 
O principal objectivo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE) a que se refere este Sumário Executivo foi o de verificar a conformidade 
ambiental do Projecto de Execução do IC1 – Angeja (IP5) / Maceda, sublanço  
Ovar / Maceda, com o Parecer da Comissão de Avaliação relativo ao Estudo de Impacte 
Ambiental da fase de Estudo Prévio e respectiva Declaração de Impacte Ambiental. 
 
O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao novo 
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio e a sua estrutura corresponde à definida na Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril. 
 
A estrutura do presente Sumário Executivo foi definida tendo em conta o Anexo IV da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Este documento, destinando-se a publicitação junto 
ao público, resume as principais informações que constam dos restantes volumes de 
RECAPE, considerando as seguintes secções: 
 

- Introdução; 
- Antecedentes do Projecto; 
- Conformidade com a DIA; 
- Planos de Monitorização Ambiental; 
- Conclusões. 

 
 
O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Vol. I – Sumário Executivo;  
Vol. II – Relatório Técnico; Vol. III – Anexos; Vol. IV – Cláusulas Ambientais a Integrar no 
Caderno de Encargos da Obra; e Vol. V – Plano Geral de Monitorização. 
 
Inclui ainda os projectos de execução de medidas de minimização relativos à Integração 
Paisagística (Volume 9) e Protecção Sonora (Volume 21), apresentados em volumes 
próprios anexos ao RECAPE. 
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Foram igualmente desenvolvidos diversos estudos complementares em relação a 
algumas áreas temáticas, com o objectivo de responder às solicitações preconizadas 
pela Comissão de Avaliação no seu Parecer e respectiva DIA: 
 
 

- Recursos Hídricos e Qualidade da Água; 

- Qualidade do Ar; 

- Património Cultural. 
 
 
 
 
2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O IC1-Angeja (IP5) – Maceda foi anteriormente sujeito a duas avaliações ambientais, 
correspondendo a primeira a uma fase de Estudo Prévio, em Fevereiro de 1995 e a 
segunda à fase de Projecto de Execução, apenas para o troço entre Angeja e Pardilhó, 
em Abril de 1998. 
 
Destes processos resultou que, relativamente ao troço até Pardilhó fosse estudado um 
novo traçado, já que o apresentado obteve parecer desfavorável por parte do Ministério 
do Ambiente, devido aos elevados impactes ambientais; o troço seguinte, 
Pardilhó / Maceda, face ao tempo decorrido desde o Estudo Prévio de Fevereiro de 1995, 
deveria ser sujeito a novo Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Em finais de 1998, tendo a construção e exploração do IC1 passado para uma concessão 
a privados, em regime de portagem sem cobrança aos utilizadores, desenvolveram-se, 
no decorrer do processo de concurso novos estudos ambientais. 
 
A LUSOSCUT, tendo em consideração o processo de avaliação anterior onde 
sobressaíam claramente as preocupações relativas ao valor ecológico e agrícola das 
zonas atravessadas pelos traçados estudados (dentro da Zona de Protecção Especial  
da Ria de Aveiro), orientou os seus estudos no sentido de as evitar nos novos traçados 
propostos. 
 
Apresentou assim uma grande alternativa que se afasta bastante para Este dos traçados 
anteriores, aproximando-se da auto-estrada A1. Esta solução envolve por Nascente as 
maiores concentrações urbanas em torno da EN109 (Estarreja, Salreu, Avanca, Válega), 
tendo por limite o traçado de auto-estrada A1. 
 
Este traçado, que corresponde no geral à Solução A do Estudo Prévio, afasta-se por 
completo da Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro, ecologicamente sensível e 
onde os solos apresentam uma elevada aptidão agrícola. 
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Foi com base neste corredor, considerado ambientalmente mais viável e que viria a ser 
consignado no contrato da concessão juntamente com a Alternativa 1, que se 
desenvolveram, no decorrer do Estudo Prévio, estudos de pormenor que permitiram 
ainda encontrar e estudar mais três alternativas, designadas por Alternativas 2, 3 e 4. 
Estas alternativas cobrem no seu conjunto todo o traçado da Solução A. Foi ainda 
estudado um pequeno traçado alternativo na travessia do rio Antuã, resultante da procura 
de soluções que minimizem os impactes patrimoniais que a Solução A apresenta nesse 
local. 
 
Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a que o Estudo 
Prévio destas alternativas foi sujeito, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA), em 10 de Agosto de 2001, tendo sido escolhida para desenvolvimento no 
Projecto de Execução a conjugação da Solução A / Traçado alternativo no rio Antuã 
/ Alternativa 3 / Solução A até à PS 23 - 24 / Alternativa 4, como sendo a mais 
favorável, estando, no entanto, condicionada ao cumprimento das condições 
estabelecidas na DIA. 
 
 
 
 
3. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO 

PROJECTO 

Como foi atrás referido, a aprovação do traçado escolhido pela Comissão de Avaliação 
para desenvolvimento no Projecto de Execução foi condicionada à integração no projecto 
das recomendações e medidas apresentadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
bem como as referidas no EIA do Estudo Prévio. 
 
A Comissão de Avaliação considerou como condicionantes ao Projecto de Execução do 
sublanço em estudo as recomendações descritas sinteticamente de seguida, e que foram 
integradas no projecto: 
 
 
• Preservação dos vales das Ribeiras de S. João e Cáster 
 
Por forma a minimizar a afectação dos vales das ribeiras de S. João e de Cáster, o 
Projecto de Execução prevê o restabelecimento destas linhas de água por passagens 
hidráulicas abobadadas (com 13,3 m de largura por 7,5 m de altura), sem fundo, de modo 
a evitar a impermeabilização do seu leito, preservando os seus vales. 
 
 
 
• Ajustamentos de traçado por forma a diminuir os impactes no uso do solo 
 
Na zona da Penisca, entre sensivelmente os km 9+800 e 11+800, foi efectuado um 
ajustamento no traçado, introduzindo-se neste troço um perfil praticamente de recta, 
permitindo o atravessamento das ribeiras de S. João e de Cáster perpendicularmente às 
curvas de nível que definem os seus vales, por forma a minimizar a interferência do IC1 
com o leito e margens das ribeiras. 
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A alteração introduzida no traçado permitiu ainda um maior afastamento em relação a 
duas vivendas de qualidade situadas na envolvente à EM529, evitando também a 
destruição de uma apicultura localizada a Nascente da via. 
 
As outras condicionantes ao projecto propostas pela Comissão de Avaliação dizem 
respeito a recomendações que foram discutidas no âmbito da aplicação das medidas de 
minimização no domínio das respectivas áreas temáticas, tendo sido igualmente 
consideradas no projecto. 
 
Entre cerca dos km 12+000 e 13+200, na zona de Cavadas, o traçado foi deslocado 
para Nordeste. Este ajustamento do traçado, que atinge um valor máximo de 
aproximadamente 75 m junto km 13+000, foi efectuado no sentido de dar continuidade à 
alteração introduzida no trecho anterior deste sublanço, como consequência da nova 
localização do Nó de Arada. 
 
No final do sublanço, entre cerca dos km 13+200 e 15+000, na zona de Arada,  
efectuou-se um pequeno ajustamento no traçado para Poente. Esta alteração foi 
introduzida no sentido de articular o corredor da auto-estrada com o ajustamento 
efectuado no troço anterior. 
 
Também em relação ao Nó de Arada as alterações efectuadas ao nível do Projecto de 
Execução tiveram em consideração a minimização dos impactes no uso do solo, 
articulando-se as soluções introduzidas em termos das questões de ordenamento 
definidas para a zona. 
 
 
As outras condicionantes ao projecto propostas pela Comissão de Avaliação dizem 
respeito a recomendações que foram discutidas no âmbito da aplicação das medidas de 
minimização no domínio das respectivas áreas temáticas, tendo sido igualmente 
consideradas no projecto. 
 
 
 
 
4. AVALIAÇÕES DE IMPACTE REALIZADAS. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No Projecto de Execução foi também uma preocupação das várias equipas de trabalho 
envolvidas (Concessionária, projectistas e equipa ambiental), a análise mais detalhada do 
traçado relativamente à existência de pequenos condicionantes locais, introduzindo-se no 
próprio projecto soluções que permitiram minimizar outros impactes da nova via, 
assegurando ao mesmo tempo o cumprimento com o estabelecido no DIA. 
 
Foram analisadas e discutidas as várias medidas de minimização propostas na DIA, que 
foram complementadas e /ou ajustadas em função dos estudos desenvolvidos no 
Projecto de Execução e dos novos reconhecimentos de campo efectuados. 
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Na escolha dos locais de implantação das infraestruturas de apoio à obra teve-se em 
consideração a minimização da afectação nas áreas sociais e patrimoniais e na 
ocupação do solo. A localização do estaleiro está projectada para uma zona com uma 
ocupação florestal, nas proximidades do Nó de Ovar (pertencente ao sublanço anterior do 
IC1, Estarreja – Ovar) . As centrais de betão e de betuminoso localizar-se-ão no interior 
da área do estaleiro, minimizando-se os impactes associados. 
 
Os acessos a utilizar durante a obra foram seleccionados de modo a causar o menor 
impacte na população e na rede viária existente. Será utilizada preferencialmente a 
própria plataforma da auto-estrada à medida que esta vai sendo construída, sendo feita a 
ligação ao corredor da obra através das EENN 109, 223 e 327, da A1 e do próprio IC1 já 
existente. 
 
Relativamente às áreas de depósito de terras, foram já definidas duas zonas: uma 
imediatamente a Norte do Nó de Ovar, e outra a cerca do km 10+500, a Nascente do 
traçado, ambas marginais à plataforma da via, e que se consideraram apropriadas para 
colocação destes materiais excedentes da obra. 
 
As linhas de água de drenagem natural serão todas restabelecidas, tendo sido 
preconizadas adequadas passagens hidráulicas (de secção simples), dimensionadas de 
acordo com o respectivo caudal da linha de água, por forma a evitar a ocorrência de 
situações de acumulação de água. Nas zonas onde existem habitações próximas, a 
jusante do traçado, as passagens hidráulicas estão associadas a valas que encaminham 
a água para jusante das habitações, salvaguardando-se desta forma eventuais situações 
de inundação. 
 
Elaborou-se ainda um estudo com o objectivo de se estimar os acréscimos de 
concentração de poluentes nas principais linhas de água e nos reais pontos de descarga 
das águas provenientes da plataforma da auto-estrada, tendo em consideração o Estudo 
de Drenagem. Foram também analisados os pontos de descarga mais sensíveis, de 
acordo com os diversos usos. De acordo com este estudo, propõem-se o controle dessas 
situações com vista à tomada de eventuais medidas de minimização. 
 
Do ponto de vista do património, foi feita a prospecção sistemática ao longo do corredor 
seleccionado para a auto-estrada, com particular destaque para o património 
arquitectónico, nomeadamente religioso e rural, tendo sido preconizadas as medidas de 
minimização adequadas. 
 
Os impactes no ambiente sonoro foram identificados, tendo sido proposto um projecto de 
execução que prevê a implantação de barreiras acústicas e a protecção acústica das 
fachadas das habitações relativamente aos locais mais sensíveis. No estudo realizado 
foram ainda propostas medidas específicas de redução do ruído na fonte para a fase de 
construção junto das zonas mais sensíveis. 
 
Foi igualmente elaborado um projecto de integração paisagística, no sentido de minimizar 
e compensar os impactes negativos da obra e assegurar a sua integração na paisagem 
atravessada. Este estudo apresenta um conjunto de medidas de minimização de 
impactes, contemplando o adequado revestimento do taludes e das restantes áreas 
intervencionadas. 
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Para a fase de construção em termos globais, foram definidas medidas de minimização 
específicas que deverão integrar o Caderno de Encargos da obra, de forma a serem 
aplicadas pelo Empreiteiro. As medidas relativas à fase de construção foram divididos de 
acordo com alguns períodos de trabalho da obra e com algumas situações que merecem 
um cuidado especial, no sentido de facilitar a sua compreensão e aplicação. 
 
Na fase de exploração foram apresentadas as medidas com vista ao controlo de alguns 
aspectos ambientais que se apresentam de forma mais detalhada no ponto seguinte e 
que asseguram a continuidade da avaliação dos impactes da nova via rodoviária. 
 
 
 
 
5. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Tendo em conta as avaliações feitas nos vários estudos realizados no âmbito do presente 
Projecto de Execução, foram identificados como de interesse a implementar os 
programas de monitorização relativos aos seguintes factores: 
 
 

• Recursos Hídricos e Qualidade da Água – Avaliação do impacte da auto-
estrada no domínio destes descritores, de acordo com a legislação aplicável, e 
verificação da eficácia das medidas implementadas e avaliação da necessidade 
de outras. 

 
• Qualidade do Ar – Avaliação e controlo dos níveis de poluentes atmosféricos 

gerados pelo projecto durante a fase de exploração. 
 

• Ambiente Sonoro – Avaliação e controlo dos níveis sonoros junto dos locais 
identificados como mais sensíveis, especialmente onde são recomendadas 
medidas de minimização de ruído (barreiras acústicas e reforço de fachadas). 

 
 
As orientações referidas para cada um dos programas de monitorização, tiveram em 
consideração as recomendações e medidas preconizadas na DIA. 
 
Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria 330/2001, 
de 2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a 
monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a 
periodicidade dos relatórios. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente Sumário Executivo pretendeu sintetizar as principais alterações introduzidas 
no Projecto de Execução do Sublanço Ovar / Maceda e demonstrar a sua conformidade 
com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e respectivo Parecer da Comissão de 
Avaliação do EIA do Lanço do IC1 – Angeja (IP5) / Maceda, no qual se integra. 
 
Durante esta fase de projecto foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado 
cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, e introduzidas alterações ao 
traçado, tendo-se dessa forma minimizado muitos dos impactes identificados na fase de 
Estudo Prévio. 
 
O RECAPE propôs uma série de medidas de minimização que serão integradas no 
Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo Empreiteiro. Para 
além disso, é também proposto um Sistema de Gestão Ambiental da Obra, tendo como 
principal objectivo garantir a aplicação durante a fase de construção dos pressupostos 
ambientais estabelecidos no EIA do Estudo Prévio, na DIA e no RECAPE. 
 
Foram também propostos para a fase de exploração vários Planos de Monitorização 
Ambiental, designadamente em relação aos Recursos Hídricos e Qualidade da Água, 
Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, que pretendem salvaguardar situações de risco, 
avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas preconizadas e 
postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes identificados. 
 
Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projecto, as 
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de 
exploração, os Projectos de Integração Paisagística e de Protecção Sonora, a 
implementação do Sistema de Gestão Ambiental da Obra e o Plano de Monitorização 
Ambiental, demonstram a conformidade do Projecto de Execução com as condições 
estabelecidas na DIA. 
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Lisboa, Maio de 2002 
 
Visto, 
 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
     Eng. Rui Coelho         Eng. Carlos Trindade 
   Chefe de Projecto              Coordenação 
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