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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 relativo ao Lanço Miramar / Madalena, Sublanço 
Miramar / ER1.18. 
 
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 Junho e Agosto de 2002. 
 
O Lanço IC1 – Miramar / Madalena é constituído por três sublanços: Miramar – ER1.18, 
EN109 – ER1.18 e ER1.18 – IC1 / IP1 (ver FIG. 1) 
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O sublanço em análise, Miramar/ER1.18, apresenta uma extensão de 2+536 km. Inicia-se 
imediatamente a seguir ao Nó de Miramar existente, com o qual estabelece ligação, 
desenvolvendo-se depois, em grande parte da sua extensão, sobreposto à EN109. No 
seu final interliga-se com a ER1.18 através de um nó a localizar em Gulpilhares – Nó com 
a ER1.18 –, que faz a ligação com o sublanço do IC1, EN109 – ER1.18. 
 
Na FIG. 2 apresenta-se o Esboço Corográfico do sublanço Miramar / ER1.18, que 
atravessa as freguesias de Gulpilhares e Arcozelo, pertencentes ao concelho de Vila 
Nova de Gaia. 
 
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 – Miramar/Madalena, sublanço 
Miramar/ER1.18, com o Parecer da Comissão de Avaliação relativo ao Estudo de 
Impacte Ambiental da fase de Estudo Prévio e respectiva Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA). 
 
O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao 
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. 
 
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. 
 
Foram igualmente desenvolvidos diversos estudos complementares em relação às 
seguintes 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; 

- Património Cultural. 
 
O presente Sumário Executivo, destina-se à publicitação junto do público, resumindo 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. 
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2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O traçado relativo ao IC1 foi inicialmente objecto de estudos de carácter ambiental no 
âmbito do Estudo de Impacte Ambiental “IC1 – Miramar/Nó de Coimbrões – 2ª fase entre 
o nó de Miramar e o nó de Madalena (Dezembro de 1993)”, em fase de Estudo Prévio. O 
projecto correspondia à beneficiação e alargamento da EN109 entre Miramar e 
Madalena, no sentido de a adaptar ao traçado de Itinerário Complementar. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi enviado ao Ministério do Ambiente tendo em vista o 
desencadear do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, mas tendo em conta que o 
projecto se referia a uma beneficiação e reorganização dos acessos locais, entendeu o 
Ministério do Ambiente que o projecto não estaria abrangido pela legislação em vigor, 
tendo sido devolvido à ex – JAE. 
 
Tendo sido decidido integrar este itinerário complementar na Concessão SCUT Costa da 
Prata, bem como a ER1.18, na fase de concurso foram desenvolvidos os estudos para 
encontrar as melhores soluções que cumprissem os objectivos definidos. Nestes estudos 
confirmou-se que os condicionalismos existentes, quanto à ocupação do solo na 
envolvente da EN109, limitavam de forma drástica a procura de soluções de traçado 
tendo em conta os pontos de ligação com os troços do IC1 já existentes e com a ER1.18, 
com a qual o IC1 se deve articular. 
 
No sublanço Miramar/ER1.18, objecto deste estudo, foi possível encontrar dois traçados, 
tendo estes já sido orientados para a articulação do IC1 com a ER1.18, dado que a área 
necessária para a localização deste nó de interligação se apresentava como um factor 
condicionador muito importante, pela necessidade de um grande espaço para a sua 
implantação. 
 
Relativamente ao sublanço EN109/ER1.18 que permitia a continuação do IC1 para Norte, 
propôs-se uma solução variante à EN109 em toda a sua extensão, com o objectivo de se 
minimizarem os conflitos com a ocupação envolvente àquela estrada e de forma a dotar o 
IC1 de características adequadas à segurança de circulação. Todo o seu 
desenvolvimento foi feito assim em zona florestal até ao nó de interligação e sem 
conflitos quanto à sua implantação. 
 
Quanto à ER1.18, o seu traçado encontra-se previsto no PDM de Vila Nova de Gaia, 
correspondendo ao corredor viável, que de uma forma mais curta, permite a ligação entre 
o IC1 e o nó do IP1. Toda a zona encontra-se, no entanto, bastante condicionada pela 
intensa ocupação urbana dispersa, que levou a que se realizassem alguns ajustes no 
traçado reduzindo ao mínimo as perturbações sobre os usos existentes. 
 
Na fase de Estudo Prévio não foi possível encontrar outras alternativas globais, que 
justificassem a sua retenção para avaliação. Deste modo, foram propostas para 
avaliação, no sublanço IC1 – Miramar/ER1.18 duas soluções de traçado (Solução A e 
Solução B), para o sublanço IC1 – EN109/ER1.18 uma solução variante à actual EN109, 
em zona exclusivamente florestal e, para a ER1.18, uma solução que corresponde ao 
corredor definido no PDM com os ajustes necessários, de modo a minimizar os impactes 
com habitações. 
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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 21 de Agosto de 2001, tendo sido escolhido para desenvolvimento no 
Projecto de Execução os sublanços EN109/ER1.18, Miramar/ER1.18 (Solução B) e 
ER1.18 – IC1/IP1, como sendo os mais favoráveis, estando, no entanto, condicionados 
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 do IC1 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 as 
recomendações descritas sinteticamente de seguida, que foram integradas no projecto; 
 
 
  
 Acordo, entre o IEP e os órgãos autárquicos, de soluções de projecto que 

compatibilizem os diferentes objectivos (via concessionada / via municipal)  
 
A Comissão de Avaliação considerou como condicionante ao Projecto de Execução, o 
acordo entre o IEP e os órgãos autárquicos relativamente às soluções de projecto 
a implementar, permitindo a compatibilização entre os objectivos da concessionária e 
dos órgãos municipais. 
 
Foram assim efectuadas reuniões da Concessionária e IEP com técnicos da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, com o intuito de permitir compatibilizar os interesses 
entre às várias entidades envolvidas. 
 
Neste sublanço procedeu-se à reformulação do Nó de Miramar, existente, com a 
correcção dos ramos de ligação e a inserção de duas rotundas nas zonas de 
entrecruzamento (Rotundas 1 e 2). Estas rotundas permitirão ordenar o tráfego em 
segurança nesta zona, constituindo assim uma solução mais favorável de articulação do 
IC1 com a rede viária local, de características urbanas, e com a VL5-1. 
 
 
  
 Atravessamento do rio Canelas (a cerca do km 1+900), evitando uma solução em 

aterro. O viaduto a realizar deverá abranger o leito de cheia, não devendo os 
respectivos pilares afectar o leito menor e as margens da linha de água  

 
Tendo em conta a recomendação da DIA, o atravessamento do Rio Canelas será 
efectuado em viaduto, designado no projecto por “Ponte sobre o Rio Canelas”. 
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Procurou-se com a implantação da ponte não ocupar a zona em que o leito se 
desenvolve, no sentido de não constituir entrave ao caudal que, em período de cheia, aí 
poderá ocorrer. O vão central foi fixado em 20 m, deixando uma folga semelhante nas 
margens esquerda e direita. Evita-se assim a invasão das margens pelas fundações dos 
pilares centrais. 
 
 
  
 Não afectação dos terrenos (área de lazer) pertencentes à aldeia SOS (junto ao 

Km 1+700)  
 
No sentido de salvaguardar a área ocupada com as infraestruturas desportivas da 
Aldeia S.O.S., procedeu-se ao desvio da directriz do traçado do IC1 para Sul, dando 
cumprimento à recomendação preconizada na DIA. 
 
O ajustamento de traçado introduzido, foi condicionado, ao km 1+600, pela existência das 
antenas de navegação aérea da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.. 
 
Tentou-se assim encontrar uma solução que minimizasse a interferência da 
passagem da auto-estrada junto quer com a Aldeia S.O.S quer com as antenas 
da ANA. 
 
 
 
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. 
 
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 de apoio à fase de construção da obra, a 
central de betão, a estação de britagem e as áreas de depósito de terras estão previstos 
para a Pedreira Jaime Ribeiro & Filhos, Lda. 
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Os acessos a utilizar durante a obra foram seleccionados de modo a causar o menor 
impacte na população e nas vias existentes. Atendendo às características urbanas da 
zona, será utilizada preferencialmente a própria plataforma da auto-estrada à medida 
que esta vai sendo construída, sendo a ligação à zona da obra feita através da EN109 e 
IC1 em exploração. 
 
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, de 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 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 dos taludes e das restantes áreas 
intervencionadas. 
 
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 divididas 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. 
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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. 

 
• Ambiente Sonoro – Avaliação e controlo dos níveis sonoros junto dos locais 

identificados como mais sensíveis, especialmente onde são recomendadas 
medidas de minimização de ruído. 

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

gerados pelo projecto durante a fase de exploração. 
 
 
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 Miramar / ER1.18 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 – Miramar / Madalena, 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, 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, Agosto de 2002 
 
 
Visto, 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
     Eng. Rui Coelho         Eng. Carlos Trindade 
   Chefe de Projecto               Coordenação 
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