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APRESENTAÇÃO
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Sumário
Executivo desenvolvido no âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) relativo à VRI: Lanço Nó do Aeroporto – IP4, em fase de Projecto
de Execução, incluída na Concessão SCUT do Grande Porto.
O RECAPE é composto:


Pelo presente Sumário Executivo,



Por um Relatório Técnico,



Por um volume de Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos da Obra,



Por um Plano Geral de Monitorização,



E pelos Anexos Técnicos.

O RECAPE tem por objectivo fundamental verificar a conformidade ambiental do Projecto de
Execução do lanço em análise, de acordo com os critérios estabelecidos na Declaração de Impacte
Ambiental emitida em Janeiro de 2004 e no Parecer da Comissão de Avaliação, no âmbito do processo
de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “IP4-Sendim/Via Norte/Águas Santas e VRI – Nó do
Aeroporto/IP4”, onde os lanços IP4-Sendim/Via Norte e VRI-Nó do Aeroporto/IP4 foram desenvolvidos em
fase de Estudo Prévio e o lanço Via Norte/Águas Santas, em fase de Geometria de Traçado.
Lisboa, Novembro de 2004
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.

Otília Baptista Freire
(Directora Técnica)
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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo, elaborado no âmbito do Relatório de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Lanço da Via Rápida Interior,
denominado VRI: Nó do Aeroporto – IP4, incluído na Concessão SCUT do Grande Porto, que
congrega um grupo de auto-estradas e conjuntos viários associados na Região do Grande Porto (IP
4, IC 24, IC 25 e EN 207) que convergem na área metropolitana.
A VRI fará a ligação entre o Nó do Aeroporto (existente no IC24 e que será reformulado) e o
IP4 com o qual interligará através do Nó de Custóias. Esta via irá assegurar assim uma distribuição
radial de tráfego entre o IC24 e o IP4, melhorando as acessibilidades ao Aeroporto Sá Carneiro bem
como ao Porto de Leixões através da VILPL (Via Interior de Ligação ao Porto de Leixões) com a qual
interligará através de um nó localizado cerca do km 1+300, denominado Nó da VILPL.
O proponente deste projecto é o Estado Português, representado pelo Instituto de Estradas de
Portugal (IEP), entidade tutelada pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
(MOPTC).
A elaboração do RECAPE foi adjudicada pela LUSOSCUT à ENGIVIA, Consultores de
Engenharia, S.A. e por esta à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.
A LUSOSCUT é a concessionária responsável pela concepção, construção, financiamento,
conservação e exploração da VRI: Lanço Nó do Aeroporto – IP4, sendo deste modo também
responsável pela implementação das medidas de minimização.
O Lanço Nó do Aeroporto – IP4 tem uma extensão de 1, 641 km, com início no Nó do
Aeroporto/Nó de S. Brás, que assegura a interligação com o IC24, e terminus junto ao Nó de
Custóias (no IP4), integrando ainda o Nó da VILPL (Figura 1).
O Nó do Aeroporto fica localizado cerca do km 2+375 do IC24 e irá substituir/reformular o
actual Nó do Aeroporto de modo a permitir a interligação do IC24, da VRI, e do acesso ao Aeroporto,
garantindo também ligações à rede local existente e futura, de acordo com as pretensões da Câmara
Municipal de Matosinhos. O Nó da VILPL, localizado cerca do km 1+300 da VRI, apresenta uma
configuração em trompete e permite a ligação da VRI ao Porto de Leixões. O Nó de Custóias, irá
permitir a ligação da VRI ao IP4, contemplando duas rotundas e ramos de ligação entre estas autoestradas e a rede local, fazendo a ligação com o Sublanço Sendim/Via Norte.

Doc. Nº VRI.PE. RECAPE.SX
Novembro 2004
vri-pe-recape-sum-exec.doc

1

Figura 1 - Esboço corográfico do projecto (escala 1:25.000)

2

Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda.

O principal objectivo do Relatório de Conformidade Ambiental a que se refere este Sumário
Executivo foi o de dar cumprimento ao estabelecido no n.º 1 do art. 28 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000 de 30 de
Junho e pelo Decreto-Lei n.º 74/2001 de 26 de Fevereiro, no sentido de verificar a conformidade
ambiental do Projecto de Execução da VRI: Lanço Nó do Aeroporto – IP4, de acordo com os critérios
estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental emitida em Janeiro de 2004 e no Parecer da
Comissão de Avaliação do Estudo Prévio, emitido em Outubro de 2003.
A estrutura deste documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública resume
as informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções:
Introdução, Antecedentes, Descrição das Características Gerais do Projecto, Análise da
Conformidade com a DIA, Plano Geral de Monitorização e Conclusões.
A realização deste RECAPE decorreu no período entre Setembro e Dezembro de 2004.

2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO
O traçado do itinerário principal IP4 foi definido em termos de Plano Rodoviário por forma a
integrar o percurso da EN 15 e suas variantes. Para este traçado na zona do grande Porto a ex Junta Autónoma de Estradas desenvolveu antes da década de 90 diversos estudos entre os quais um
Estudo Prévio das variantes às EN 208 e EN 15 entre a EN 107 em Sendim e a EN 15 em Campo
(proximidades de Valongo).
A partir dos estudos iniciais foram posteriormente desenvolvidos os seguintes projectos:


Em 1991 – projecto de execução entre Sendim e o Nó com a Via Norte (elaborado para a
então Junta Autónoma de Estradas);



Em 1992 – projecto de execução entre a Via Norte e o Nó de Águas Santas da A3
(elaborado para a concessionária de auto-estradas Brisa).

Pela sua importância, esta via mereceu por parte da Câmara Municipal de Matosinhos uma
atenção especial no que diz respeito à sua consideração no respectivo Plano Director Municipal.
Com efeito, a grande densidade de aglomerados populacionais existentes na zona situada
entre Matosinhos e Águas Santas, implantados de forma desordenada e com grande pressão sobre
algumas zonas agricultadas, necessitava de um elemento disciplinador dos fluxos de tráfego, que
percorrem a actual malha viária, que foi sendo implantada de uma forma não planeada.
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A consideração de uma via estruturante nesta zona foi tomada em termos de Plano Director
Municipal pela reserva de um corredor para a implantação do IP4 entre Sendim e Águas Santas.
No entanto, os estudos iniciais e projectos desenvolvidos, bem como o Plano Director
Municipal de Matosinhos, que previa já uma plataforma com faixas separadas, consideravam
somente duas vias em cada sentido. Efectivamente, o traçado do IP4 entre a Via Norte e Águas Santas
foi submetido a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, que decorreu em 1993 para um
traçado de 2 x 2 vias, tendo merecido parecer favorável condicionado a um conjunto de medidas de
minimização a adoptar em projecto de execução.
De acordo com os elementos de tráfego disponíveis foi já considerado, na fase de concurso e na
fase de negociação para atribuição da Concessão, a adopção de um perfil com quatro vias em cada
sentido, necessitando de um espaço manifestamente superior ao espaço que a Câmara Municipal de
Matosinhos procurou manter livre sobre o corredor reservado para a passagem do IP4.
Dado o tempo entretanto decorrido desde a Avaliação de Impacte Ambiental do Sublanço do IP 4
Via Norte/Águas Santas, entendeu-se que o mesmo seria sujeito a novo Procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental, agora com um perfil de 2 x 4 vias, em fase de Geometria de Traçado. No que respeita
ao Sublanço do IP4 – Sendim / Via Norte, também este com 2x 4 vias, o respectivo Procedimento de
Avaliação Ambiental seria realizado em fase de Estudo Prévio. A avaliação ambiental daqueles sublanços
foi efectuada conjuntamente com a avaliação da VRI (Via Rápida Interior do Concelho de Matosinhos),
com um perfil de 2x 4 vias, que interliga com o IP4 através do Nó de Custóias, dado que para a VRI foi
unicamente desenvolvido pela Junta Autónoma de Estradas um Estudo de Viabilidade de traçado o qual
serviu de base aos estudos desenvolvidos na fase de atribuição de Concessão.
O EIA deu entrada no Instituto do Ambiente a 26 de Maio de 2003. Ao abrigo do art. 9º, do Decreto
lei nº 69/00 (rectificado pela Declaração n.º 7-D/2000, de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo
Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro) foi nomeada a Comissão de Avaliação, constituída por
representantes do Instituto de Ambiente, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR/N), do Instituto da Água (INAG), do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do
Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR).
A 18 de Junho de 2003, foram solicitados elementos adicionais relativamente aos descritores
Ruído e Ordenamento do Território, por intermédio do ofício refª /IA:520-2 AIA nº 986, tendo sido
entregue um Aditamento ao EIA em Julho de 2003. Através do ofício refª 1223/03-SACI (DAIA) 986
de 25 de Julho de 2003, foram solicitados elementos complementares, relativos aos mesmos
descritores ambientais, tendo sido entregue um 2º Aditamento ao EIA em Agosto de 2003.
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A Consulta Pública, decorreu durante 35 dias úteis, tendo-se iniciado no dia 1 de Agosto e
terminado no dia 19 de Setembro de 2003, tendo sido elaborado o respectivo relatório, em Outubro de
2003.
Com base na informação disponibilizada, a Comissão de Avaliação emitiu em Dezembro de 2003
parecer favorável à Solução C do Lanço VRI – Nó do Aeroporto / IP4, considerando, relativamente ao IP4,
“que a sua aprovação deverá ficar condicionada à minimização dos impactes negativos, salientando-se
que a sua minimização exigirá quer a adopção de outras medidas que não as contempladas no EIA, quer
o reequacionamento de novas geometrias para os Nós propostos, dada a elevada magnitude e
significância dos impactes identificados nas componentes sociais e patrimoniais“. Assim, foram
apresentadas 3 condicionantes, relacionadas com o Nó de Sendim, Nó de Custóias, Nó da Via Norte e
ainda 1 condicionante, relacionada com a Área de Serviço.
A 12 de Janeiro de 2004, através do ofício nº 130 (SEA), do Gabinete do Secretário de Estado
do Ambiente, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando parecer favorável à
Solução C da VRI – Nó do Aeroporto / IP4, condicionado ao cumprimento das Medidas de
Minimização constantes no Anexo à DIA e parecer favorável ao IP 4 – Sendim / Águas Santas,
condicionado, não só ao cumprimento das Medidas de Minimização constantes no Anexo à DIA,
mas também a 4 condicionantes, relacionadas com o Nó de Sendim, o Nó de Custóias, o Nó da Via
Norte e a Área de Serviço.
O presente RECAPE incide, tal como foi já referido, sobre o Projecto de Execução da VRI –
Lanço Nó do Aeroporto / IP4, sendo analisadas as medidas genéricas da DIA e as que se destinam
exclusivamente ao presente lanço. As medidas específicas para o Sublanço do IP4 – Sendim / Via
Norte e Sublanço Via Norte / Águas Santas serão analisadas nos RECAPE’s respectivos.

3 - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJECTO
A VRI tem início no Nó do Aeroporto / Nó de S. Brás, que se encontra localizado cerca do km
2+375 do IC24 e que irá ser reformulado de modo a permitir a articulação do IC24 com a VRI,
mantendo também a actual ligação do IC24 à Via de Acesso ao Aeroporto. Este nó encontra-se
associado ao Nó de São Brás, que assegura a ligação entre estas duas auto-estradas e a rede local.
Desenvolve-se numa área essencialmente florestal, onde ocorrem áreas agrícolas de pequena
dimensão e algumas habitações dispersas. O nó tem uma configuração complexa de um duplo
trompete, interligado com um diamante que permite a ligação à rede existente. Esta solução foi
desenvolvida com o objectivo de manter a implantação do Nó em estudo no local do actual Nó do
Aeroporto, aproveitando a via de acesso ao Aeroporto (Ramo 1) e o Ramo de Acesso ao IC24,
sentido Freixieiro (Ramo 2). Foi ainda desenvolvido de forma a aproveitar a actual passagem superior
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sobre o IC24 (agora designada por PS1A - existente) e conferir aos ramos correspondentes aos
movimentos Aeroporto-VRI e VRI-Aeroporto, características superiores às dos restantes ramos.
A plena via tem início no final do Ramo 10 do Nó do Aeroporto / Nó de S. Brás e apresenta
uma extensão aproximada de 1 641 m, assegurando a continuidade da Via de Ligação ao Aeroporto
(Ramo 1 do Nó). O traçado contorna o Monte de São Brás por nascente e o Aterro Sanitário
Municipal por poente, cruzando o rio Leça através de um viaduto (km 0+250). Mais a Sul, cruza
superiormente a linha de Caminho de Ferro onde será instalado o Metro do Porto (linha de Póvoa /
Estação de Esposade), a EM545-3 (km 0+818) e a linha de Caminho de Ferro do Ramal de Leixões
(km 1+088). Ao km 1+325 encontra-se o Nó da VILPL que estabelece a ligação da VRI à VILPL (Via
Interior de Ligação ao Porto de Leixões) e que tem a possibilidade de dar acesso aos transportes
especiais que vêm da EFACEC com destino ao Porto de Leixões. O final da plena via coincide com a
origem do Ramo A+B – Tromp do Nó de Custóias.
O Nó de Custóias localizado no final do traçado da VRI, apresenta uma configuração em
trompete com um ramo extra, ao qual se associam duas rotundas interligadas com ligações ao IP4 e
à rede local. O Nó permite a interligação entre a VRI e o IP4, assegurando ainda as ligações destas
duas auto-estradas à rede local, o que resulta numa configuração bastante complexa. O Lanço do
IP4 com o qual o Nó de Custóias interliga corresponde ao Sublanço Sendim/Via Norte que se
prolonga para o Sublanço Via Norte/Águas Santas, analisados nos respectivos RECAPES.
O traçado planimétrico foi estudado para garantir uma velocidade base de projecto de
100 km/h.
O perfil transversal tipo na generalidade do traçado, no ano de entrada em serviço do IP4
(ano 2006), será de 2x3 vias (com um separador de 7,60 m) ocupando uma plataforma total de 36,6
m. Em 2015, de acordo com o contrato, serão introduzidas mais duas vias na zona interior,
perfazendo assim um perfil de 2x4 vias reduzindo-se o separador a 0,6 m de largura e mantendo a
largura da plataforma. Assim, prevê-se uma construção faseada da seguinte forma:


1ª Fase - Perfil tipo de 2x3 vias com uma largura total de plataforma de 36,6 m, com
separador largo, compreendendo:
-

Duas faixas separadas com 3 vias de 3,5 m cada;

-

Bermas interiores de 1 m de largura;

-

Bermas exteriores de 3 m de largura;

-

Separador relvado com 7,6 m de largura.
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2ª Fase - Perfil tipo de 2x4 vias com uma largura total de plataforma de 36,6 m, com
separador rígido com 0,6 m de largura, compreendendo:
-

Duas faixas separadas com 4 vias de 3,5 m cada;

-

Bermas interiores de 1 m de largura;

-

Bermas exteriores de 3 m de largura;

-

Separador rígido em perfil tipo “New Jersey”, com 0,6 m de largura.

O projecto inclui nove restabelecimentos, estando quatro associados a Obras de Arte
Correntes (duas Passagens Superiores e três Passagens Inferiores), um sob o viaduto do Rio Leça
para acesso a um aterro sanitário, sendo os restantes para arruamentos aos acessos locais. A
implantação do traçado implica o restabelecimento de uma estrada municipal (EM545-3) e de um
caminho municipal (CM1384). Os restantes restabelecimentos referem-se a arruamentos ou acessos
que permitem a ligação à rede viária local.
Na drenagem do lanço em estudo foram considerados aquedutos circulares simples de betão
até ao diâmetro ∅1.50m, rectangular de 2.0mx1.0m e nos casos em que o valor do caudal a escoar
obrigou a secções de vazão superiores à permitida pelo aqueduto circular simples em betão, optouse pela utilização de aquedutos metálicos, também de secção simples. Existem 3 Passagens
Hidráulicas sob o IC 24, com secções de respectivamente ∅1.00m, ∅1.20m e ∅1.60m, sendo que a
primeira e a última terão de ser prolongadas devido ao alargamento da plataforma nestes locais.
Em termos de movimentação de terras, verifica-se para o lanço em análise a necessidade de
recorrer a terras de empréstimo, num volume de 59 000 m3, uma vez que o volume de escavação
apresenta valores na ordem dos 1019 x 103 m3 e de aterro na ordem dos 1078 x 103 m3.
4 - CONFORMIDADE COM A DIA
Este capítulo tem por objectivo apresentar uma síntese das recomendações da Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) ao Projecto de Execução do lanço em estudo, o qual foi desenvolvido com o
objectivo prioritário de minimização dos impactes ambientais e o respeito pelo preconizado na DIA.
De acordo com a Declaração de Impacte Ambiental, a principal condicionante ao projecto de
Execução do Lanço da VRI: Nó do Aeroporto – IP4 está relacionada com o Nó de Custóias, que se
desenvolve numa zona com uma ocupação urbana significativa, apresentando ao mesmo tempo uma
configuração bastante complexa, que resulta do facto de estabelecer a ligação entre duas autoestradas e a rede local.
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O Nó de Custóias, tal como se encontra concebido em termos de planeamento rodoviário,
contempla uma dupla função: a de interligação entre duas auto-estradas (IP4 e VRI) e a de ligação
dessas duas vias estruturantes à rede viária local.
É certo, que a este tipo de Nós com dupla função (ligação entre auto-estrada e ligação à rede
local) estão necessariamente associadas a grandes áreas de ocupação. Bem como, do ponto de
vista da fluidez do tráfego, são soluções de recurso que apresentam grandes inconvenientes. Porém,
no caso do Nó de Custóias, é impossível repartir as funções que lhe estão associadas por ligações a
executar em outros locais, sem dar origem a gravíssimos impactes socio-económicos, devido à
elevada densidade de ocupação, marginal aos eixos destinados ao IP4 e VRI. De facto, o único local
onde a afectação para implantação do Nó será minimizada é aquela para onde está projectada. Com
efeito, este local corresponde a uma área reservada pela Câmara Municipal de Matosinhos para esta
finalidade, desde que se encontra prevista a execução do IP4.
Assim, atendendo ao facto de o Nó ter necessariamente de localizar-se na área que lhe estava
destinada, à imposição de garantir a dupla função de ligação entre auto-estradas e de ligação à rede
local, bem como de atender às determinações da DIA, optou-se por desenvolver a solução que
minimizasse os impactes socio-económicos, tentando ordenar e libertar o máximo território possível,
dentro dos condicionamentos existentes e das prerrogativas impostas pela DIA.
Não obstante a DIA não emitir preferência relativamente a uma das soluções submetidas a
apreciação para o Nó de Custóias em fase de Estudo Prévio, a única que permite preservar o Bairro
João Paulo II como um núcleo urbano, é a então designada Solução Alternativa.
Deste modo, o “lay-out” desenvolvido em fase de Projecto de Execução aparece como uma
evolução natural de Solução Alternativa. Na nova solução, foi introduzida uma ripagem para
Nascente, ao traçado da plena-via da VRI, associada à inversão da orientação do “trompete” na
ligação ao IP4, no sentido de reduzir ao mínimo a afectação directa do Bairro João Paulo II, dentro
dos condicionamentos geométricos impostos pelo traçado de uma auto-estrada. Este objectivo foi
atingido, resumindo-se essa afectação à demolição de uma habitação, um anexo e um telheiro
incluídos numa mesma parcela. Com o objectivo de minimizar a afectação da qualidade de vida dos
habitantes do Bairro João Paulo II, minimizar o impacte em termos de ocupação do território, ir ao
encontro do planeamento urbano da C.M. de Matosinhos e obter-se uma solução mais adequada em
termos rodoviários, foram introduzidas algumas alterações à ligação à rede local, implantada a
Poente do Bairro João Paulo II.
Estas alterações consistiram em efectuar a ligação da auto-estrada directamente à rede local,
evitando a ocupação decorrente das duas rotundas e respectivas ligações, previstas na Solução
Alternativa do Estudo Prévio. Por sua vez, ao implantar-se estas ligações e o designado
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Restabelecimento 7 junto à actual Linha da Póvoa do Metro do Porto, está-se a minimizar a ocupação
na zona do Bairro João Paulo II, melhorando consideravelmente a qualidade de vida dos seus
habitantes ao ser anulado o efeito de isolamento a que esse bairro ficaria votado ao encontrar-se
envolvido por vias muito próximas, conforme previsto na Solução Alternativa do Estudo Prévio. A
solução desenvolvida em Projecto de Execução possibilita, ainda, que não hajam interferências com
a Casa do Peras e confere uma melhor integração do Nó na malha urbana existente e projectada.
No que se refere à Quinta doa Leões, a solução agora apresentada salvaguarda integralmente o
Património Arquitectónico edificado. Numa tentativa de ir ao encontro das orientações expressas na
DIA, no sentido de minimizar a afectação da Quinta dos Leões relativamente às soluções propostas
no Estudo Prévio, foi prevista uma geometria para o Ramo B-Rots e para o Restabelecimento 7 por
forma a reduzir ao mínimo a ocupação na Quinta dos Leões. Esta opção, vai também ao encontro
das pretensões dos proprietários que pretendem desenvolver um projecto integrado de valorização
da capacidade de uso da área edificada da quinta e da respectiva área rural, cuja expropriação não
seja indispensável para a implantação do Nó.
Tendo em vista garantir as relações da vivência urbana actualmente existentes, no Bairro João
Paulo II foram garantidos os acessos rodoviários actuais tendo sido, ainda, garantida a possibilidade
de efectuar-se a inversão de marcha na extremidade Nascente do bairro com a consequente
melhoria em termos funcionais. Foi ainda garantido o acesso pedonal à zona Sul do IP4 onde se
localizam as estações do Metro do Porto das Linhas da Póvoa e de Trofa.
A solução do Nó de Custóias apresentada, prevê a colocação de passeios pedonais entre a
Viela Cândido dos Reis e o Restabelecimento 7 (integrado no Sublanço Sendim/Via Norte),
permitindo a passagem de peões pela PS7, sobre o IP4. O acesso à zona sul do IP4 será então
garantido pela passagem superior para peões, sobre o Ramo A-Rot, sendo o passeio prolongado até
à Rotunda 2 (atravessando a Viela Cândido dos Reis por meio de uma passadeira para peões). A
norte da Rotunda 2, prevê-se novamente o atravessamento do Restabelecimento 7 através de uma
passadeira para peões, de forma a assegurar o acesso à estrada municipal (EM 546).
Esta solução do Nó permite ainda a ligação entre a Zona Industrial de Gatões e a zona a sul da
Rua Cândido dos Reis, situação que não estava contemplada na configuração do Nó em fase de
Estudo Prévio, ao mesmo tempo que evita a deslocação de uma torre de grandes dimensões de uma
linha de muito alta tensão, localizada na zona do Ramo A+B.
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Por fim, refere-se que a implantação da rotunda sul, incluída no Nó de Custóias foi articulada
com o projecto de obra de arte a realizar pelo Metro do Porto SA, conforme solicitado pela Câmara
Municipal de Matosinhos.
Por forma a dar cumprimento às restantes condições estabelecidas na DIA, Parecer da CA, e
no EIA, foram efectuados os seguintes estudos e projectos complementares:


Estudo complementar relativamente aos Recursos Hídricos, que pretendeu avaliar os
impactes sobre os recursos hídricos e hidrogeologia. O estudo compreendeu uma análise dos
impactes sobre a qualidade da água superficial e subterrânea, tendo-se procedido a uma
estimativa do acréscimo de poluentes nos cursos de água, derivados das águas de
escorrência da plataforma, tendo em consideração as características do Projecto de
Drenagem, de forma a avaliar a necessidade de prever um sistema de tratamento das águas
de drenagem provenientes da plataforma do traçado. O estudo realizado permitiu concluir que
os acréscimos de poluentes nas linhas de água receptoras não inviabilizarão os actuais usos
das mesmas, pelo que não se considera necessário a colocação de sistemas de retenção e
tratamento das águas de escorrência;



Análise de Impactes no Ambiente Sonoro, com o objectivo de analisar os principais
impactes do ruído de tráfego que circulará no lanço em análise no ambiente sonoro da
envolvente e averiguar a real necessidade de implementação de medidas de minimização do
ruído, tendo em consideração a sensibilidade das utilizações existentes nas zonas vizinhas. O
estudo efectuado permitiu concluir que existem alguns receptores sensíveis ao longo do
traçado, nomeadamente habitações localizadas a curta distância da via. Para minoração dos
impactes negativos previstos recomenda-se a colocação de cinco barreira acústicas, mais
duas no Nó de Custóias, que foram dimensionadas tendo em conta o ruío com origem na
plena via do IP4 (Sublanço Sendim/Via Norte) e o ruído com origem nos ramos do Nó de
Custóias, no ano inicial do projecto. Foi ainda preconizado um Programa de Monitorização a
implementar na fase de construção, prolongando-se na fase de exploração;



Prospecção arqueológica sistemática da área afecta ao traçado, tendo-se verificado que o
terreno apresentava deficientes condições de observação do solo, já que a vegetação
existente dificultou, e por vezes impediu, a visibilidade do solo. Nesse sentido, foi proposto para
a fase de construção, e tal como referido nesta dia, o acompanhamento arqueológico
sistemático de todos os trabalhos que impliquem revolvimentos de terras que possam afectar o
património arqueológico enterrado e ainda a reprospecção sistemática, após a desmatação de
todas as áreas onde não foi possível prospectar em virtude da densidade do coberto vegetal.
Os elementos patrimoniais localizados no decurso da prospecção do terreno foram os já
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identificados no EIA efectuado em fase de estudo prévio. Ao nível dos impactes, verifica-se que
a construção lanço em análise poderá determinar apenas impactes indirectos sobre o
património cultural identificado, devido à circulação de maquinaria pesada afecta à obra,
especialmente na Quinta dos Leões e na Casa de Reina, devido à proximidade dos ramos do
Nó de Custóias;


Projecto de Integração Paisagística, que apresenta um conjunto de medidas minimizadoras
de impactes na paisagem e incorpora as medidas da DIA;



Projecto de Protecção Sonora, que tem como principal objectivo a descrição e
dimensionamento das medidas de minimização preconizadas na Análise de Impactes
sobre o Ambiente Sonoro.

Segundo informação fornecida pelo empreiteiro, o estaleiro localizar-se-á no terreno onde irá
ser construído o futuro CAM (Centro de Apoio e Manutenção) no interior dos ramos do Nó do Aeroporto,
num lugar já intervencionado, devido à construção do IC24 e ocupado essencialmente por eucaliptos.
Este local respeita as condicionantes apresentadas na DIA, nomeadamente quanto à localização de
estaleiros fora de áreas urbanas, fora de áreas agrícolas (e incluídas na Reserva Agrícola Nacional),
fora de áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional, de elevada exposição visual e o mais
possível afastado de linhas de água e captações de água e de elementos de interesse patrimonial.
Os volumes de escavação / aterro previstos para o lanço em estudo indicam a necessidade de
recorrer a empréstimo de terras, num volume aproximado de 59 000 m3, estando prevista a utilização
de terras provenientes do Sublanço Sendim/Via Norte, que apresenta um excesso de terras
sobrantes, sendo contudo necessario recorrer a locais de empréstimo, os quais não estão ainda
definidos. Refira-se, no que respeita às terras excedentes temporárias, que serão armazenadas
como habitualmente no local da obra (na faixa expropriada) e em zonas que não prejudiquem o
normal desenvolvimento dos trabalhos.
A circulação em obra far-se-á preferencialmente na linha da frente de obra, devido ao facto de
os arruamentos na envolvente ao traçado apresentarem baixa capacidade para a circulação de
veículos pesados. Na transposição do rio Leça, e enquanto o viaduto sobre este rio não estiver
construído, a circulação entre o estaleiro, localizado no Nó do Aeroporto e a parte da obra situada a
sul do referido viaduto, mais propriamente até à PI3 (EM 545-3), será efectuada, utilizando os
caminhos existentes e a restabelecer (desde o estaleiro até às imediações do estabelecimento
prisional de Sta Cruz do Bispo) e depois utilizando a EM 545-3.
Como já foi referido, estão previstos 9 restabelecimentos, não se prevendo situações que obriguem
á definição de caminhos alternativos a utilizar pela população, uma vez que as obras de arte a
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construir ficam localizadas em zonas fora do traçado actual das vias que pretendem restabelecer, ou
são respeitantes a ramos novos dos nós a construir. Só a PS2, junto à estação de Esposade,
provocará corte do arruamento existente, situação que já se verifica actualmente, devido às obras do
Metro do Porto (a circulação será efectuada pelo restabelecimento 3). No Nó de Custóias, prevê-se a
utilização da Rua Cândido dos Reis até que esteja concluída a construção da PS7.
Uma das actividades que tem mais impacte em termos de emissão de poeiras é a circulação
das viaturas pelos caminhos de obra. Para minimizar este impacte e particularmente durante o
período mais seco (meses de Verão), propõe-se a aspersão com água dos materiais a movimentar e
em todos os caminhos de acesso não pavimentados (não só os que se encontram próximo de
habitações), uma vez que o vento pode transportar as poeiras até muitos quilómetros de distância
dos locais de emissão.
As actividades de construção serão, sempre que possível, confinadas à área afecta à
obra (faixa expropriada), evitando a utilização de outros terrenos, de forma a minimizar as
perturbações do foro fundiário, e a afectação de áreas com ocupação do solo sensível.
No final da obra, todos os terrenos afectados pela obra, quer ao nível das áreas ocupadas
pelos estaleiros, quer as áreas utilizadas pelas máquinas envolvidas na execução da obra, serão
repostas em condições idênticas às iniciais.
Foram também identificados os poços/furos existentes na faixa a expropriar, que serão
destruídos, tendo sido prevista uma quantia a indemnizar aos proprietários. Estes poços serão
entulhados com material impermeabilizante.
Apresentam-se no RECAPE algumas cláusulas ambientais especiais que serão integradas
no Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro. Para facilitar a sua
compreensão e aplicação, foram divididas de acordo com o faseamento dos trabalhos da obra e com
situações que merecem um cuidado especial.
Refira-se ainda que o empreiteiro implementará um Plano de Acompanhamento Ambiental
da Obra (tendo sido apresentada uma proposta no RECAPE), que tem como principais objectivos
executar e avaliar a eficácia da implementação das medidas de minimização ambiental propostas,
bem como o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para garantir este cumprimento, o
Empreiteiro será apoiado, durante toda a fase de obra, por uma equipa responsável pelo
acompanhamento formal, do ponto de vista ambiental, que verificará o cumprimento das normas
aplicáveis, bem como servirá de apoio técnico/ambiental na resolução de problemas que possam
surgir durante a obra.
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5 - MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
O Plano Geral de Monitorização permite avaliar e confirmar a eficácia das medidas de
correcção dos impactes negativos previstos em determinados factores do ambiente, detectando a
violação de limites estabelecidos na legislação ambiental em vigor, equacionando a necessidade de
implantar medidas adicionais e introduzindo outras correctivas. Outro factor importante é a obtenção
de informação adicional, que poderá ser utilizada posteriormente quer na reavaliação dos impactes,
quer na redefinição das medidas minimizadoras propostas.
O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas, específicos para o
descritor de ambiente em causa:


Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas avaliação do impacte da infra-estrutura na qualidade da água, de acordo com a legislação
aplicável e verificação da eficiência das medidas adoptadas. Foi proposto como local de
monitorização dos recursos hídricos superficiais, o rio Leça e a linha de água interceptada
pelo Nó do Aeroporto, restabelecida por várias Ph’s e receptora de parte das escorrências
provenientes da plataforma. Propôs-se ainda a monitorização dos poços localizados a
poente da estrada e junto à linha de água restabelecida pela PH 1.3 (km 1+605), receptora
das escorrências da estrada, para controlo dos recursos hídricos subterrâneos;



Programa de Monitorização da Qualidade do Ar - controlar os níveis de poluentes
atmosféricos gerados pelo projecto durante a fase de exploração. Foi proposto um ponto de
monitorização inicial, ao km 0+400, próximo das habitações da Rua de Pinguela e das
habitações da Rua de Linhares, situadas a poente da VRI.



Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro - Controlo dos níveis acústicos junto
dos locais identificados com sensibilidade ao ruído. Foram propostos como locais de
monitorização: xxx

A elaboração das propostas dos Programas de Monitorização foi efectuada tendo em
consideração a legislação actual, Decreto de Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril e ainda a Declaração de Impacte Ambiental, tendo como principal objectivo a
identificação e avaliação de alguns impactes que poderão surgir durante a fase de construção e
exploração do empreendimento.
6 - CONCLUSÕES
O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto de
Execução do Lanço da VRI: Nó do Aeroporto – IP4, com os critérios estabelecidos na Declaração de
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Impacte Ambiental (DIA), emitida em Janeiro de 2004 e Parecer da Comissão de Avaliação do
Estudo Prévio, emitidos respectivamente em Outubro de 2003.
Foram efectuados estudos no sentido de ser dado cumprimento às recomendações e medidas
de minimização constantes da DIA, que conjuntamente com um maior rigor de aproximação às
condições do terreno pelo projecto, decorrente da passagem da fase de Estudo Prévio para a de
Projecto de Execução, conduziram a que neste fossem introduzidas ligeiras alterações ao traçado,
tendo assim sido minimizados muitos dos impactes negativos identificados no EIA.
O RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no Caderno
de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns
impactes ambientais previstos. Para a fase de construção, é proposto ainda um Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra, que tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra
dos pressupostos ambientais estabelecidos no EIA, DIA e RECAPE.
Por último, é proposto um Plano Geral de Monitorização que integra os Programas de
Monitorização de Recursos Hídricos, da Qualidade do Ar e do Ambiente Sonoro.
Pelo exposto, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, o Projecto
de Integração Paisagística, o Projecto de Protecção Sonora, a implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustam-se e
evidenciam a conformidade do Projecto de Execução com as condições estabelecidas na DIA.
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