Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda.

SCUT DA COSTA DA PRATA
LANÇO IC 1 * MIRA / AVEIRO
Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente

REVISÃO DO RELATÓRIO DE CONFORMIDADE
AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO
(ASAN.PE.SX)

Doc. Nº ASAN.PE.SX
Abril de 2003
asan-pe-sx-sum-exec.doc.doc

Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda.

SCUT COSTA DA PRATA
LANÇO IC 1 * MIRA / AVEIRO
SUBLANÇO – Aveiro Sul/Aveiro Nascente

REVISÃO DO RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO
(ASAN.PE.SX)
APRESENTAÇÃO

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Sumário
Executivo desenvolvido no âmbito da Revisão do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto
de Execução (RECAPE) do Sublanço Vagos/Aveiro Sul em fase de Projecto de Execução, incluído
na Concessão de auto-estradas em regime de portagem sem cobrança aos utilizadores, denominada
de SCUT da Costa da Prata, no Lanço do IC1 – Mira / Aveiro.
O presente Estudo, adjudicado pela LUSOSCUT à ENGIVIA, Consultores de Engenharia, Lda.
e à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., foi elaborado de acordo com
as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução, e no respeito pela legislação
ambiental aplicável em vigor.
Assim, o RECAPE em apreço tem por objectivo fundamental verificar a conformidade ambiental
do Projecto de Execução do sublanço em análise, de acordo com os critérios estabelecidos quer na
Declaração de Impacte Ambiental emitida no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental
do Lanço do IC1 – Mira / Aveiro em fase de Estudo Prévio, quer no Parecer efectuado pela Comissão
de Avaliação do RECAPE apresentado pela LUSOSCUT em 2002.

Lisboa, Abril de 2003
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.

Otília Baptista Freire
(Directora - Técnica)

Doc. Nº ASAN.PE.SX
Abril de 2003
asan-pe-sx-sum-exec.doc.doc

Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda.

SCUT COSTA PRATA
LANÇO IC 1 * MIRA / AVEIRO
SUBLANÇO – Aveiro Sul/Aveiro Nascente
REVISÃO DO RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
VOLUME I – SUMÁRIO EXECUTIVO
(ASAN.PE.SX)

ÍNDICE

Pág.

1 - INTRODUÇÃO....................................................................................................................................1
2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO .........................................................................................................4
3 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO .................................................................................................................6
4 - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO ..................................................................................7
5 - CONFORMIDADE COM A DIA...................................................................................................................8
6 - MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL ...............................................................................................................12
7 - CONCLUSÕES .....................................................................................................................................13

Doc. Nº ASAN.PE.SX
Abril de 2003
asan-pe-sx-sum-exec.doc.doc

Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda.

1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo, elaborado no âmbito da Revisão do
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do Sublanço Aveiro Sul/Aveiro
Nascente, parte integrante do lanço do IC1 – Mira/Aveiro, incluído na Concessão de auto-estradas
em regime de portagem sem cobrança ao utilizador, denominada de SCUT da Costa da Prata.
O proponente do projecto da Concessão da Costa da Prata é o Instituto de Estradas de
Portugal (IEP).
A elaboração do RECAPE foi adjudicada pela Concessionária LUSOSCUT à ARQPAIS,
Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., que integra a equipa de projecto da
ENGIVIA, Consultores de Engenharia, SA.
A concessionária LUSOSCUT é responsável pela concepção, exploração e manutenção do IC1
– Mira/Aveiro, com a extensão total de 25.430 m, e dos quais o Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente
faz parte integrante, com cerca de 8.385 m (Figura 1).
O lanço IC1 – Mira/Aveiro é constituído por três sublanços: Mira/Vagos, Vagos/Aveiro Sul e
Aveiro Sul/Aveiro Nascente, sendo neste relatório apresentado o terceiro sublanço, correspondente a
Aveiro Sul/Aveiro Nascente que se desenvolve entre os km 17+050 e 25+430. O projecto rodoviário
em causa localiza-se nas freguesias de Oliveirinha, Nossa Senhora de Fátima, Santa Joana e Eixo do
concelho de Aveiro.
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 do IC – Mira/Aveiro, Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente, com a
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), e respectivo Parecer da Comissão de Avaliação do Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio e emitidos em Junho de 2001, bem como com o
Parecer da CA relativo ao RECAPE entregue em 2002. Com este fim, é apresentado um conjunto de
medidas de forma a evitar, minimizar ou compensar os impactes sobre o ambiente induzidos pelo
projecto.
Neste contexto, o Capitulo 5 do presente documento pretende sintetizar as principais
conclusões do Relatório Técnico, que procura descrever e justificar a conformidade ambiental do
projecto e o cumprimento das condições impostas na DIA, tendo em consideração a parte deste
documento que respeita ao sublanço em estudo.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio: “Sempre que o procedimento de AIA
ocorra em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, o proponente apresenta junto da entidade
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licenciadora ou competente para a autorização, o correspondente projecto de execução,
acompanhado de um relatório descritivo da conformidade do projecto de execução com a respectiva
DIA.”
A estrutura do presente 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



Justificação



Descrição das características do projecto



Conformidade com a DIA



Plano Geral de Monitorização



Conclusões

O RECAPE é composto pelos seguintes documentos: o Sumário Executivo, o Relatório
Técnico, o Plano Geral de Monitorização, as Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de
Encargos e os Anexos Técnicos. Foram ainda elaborados os Projectos de Medidas de Minimização
referentes à Protecção Sonora, Integração Paisagística e Sistema de Tratamento de Águas de
Drenagem do Pavimento.
Foram desenvolvidos diversos estudos complementares com o objectivo de responder às
questões apresentadas na DIA:


Caracterização hidrogeológica e vulnerabilidade à poluição das formações afectadas;



Análise das condições de drenagem e Estudo de Minimização dos Impactes na Qualidade
da Água;



Análise da Componente Socioeconómica e das Condicionantes e Ordenamento;



Relatório dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica;



Análise de Impactes no Ambiente Sonoro.
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2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO
Relativamente a anteriores estudos de carácter ambiental, o lanço IC 1 - Mira / Aveiro, parte
integrante da SCUT da Costa da Prata, foi alvo de uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em
1991, na fase de Projecto Base, que contemplava um único traçado (EIA da Variante a Aveiro-ÍlhavoVagos). A conclusão de todo o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), coordenado pela
Comissão de Coordenação Regional do Centro (CCR – Centro), foi de que tinham sido subavaliados
os impactes negativos esperados para a zona do Vale das Maias e do vale do rio Boco, pelo que não
aprovou o respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Segundo o parecer desta Comissão de Avaliação (CA), o projecto só deveria ser aprovado
mediante a apresentação de soluções alternativas de traçado, a oeste da Zona de Protecção Hidrológica
do Vale das Maias, definido pela Portaria n.º 3/91, de 2 de Janeiro, e a leste do vale do rio Boco.
Em 1997, a ex-JAE apresentou um Projecto de Execução designado por IC 1 - Sublanço
Aveiro/Ílhavo/Vagos, e respectivo EIA, que apesar de contemplar um traçado alternativo, entre os
kms 8+100 e 18+000, a leste do vale do rio Boco, continuava a atravessar a Zona de Protecção
Hidrológica do Aquífero do Vale das Maias, desrespeitando, assim, o parecer da CA.
Após inclusão deste lanço na SCUT da Costa de Prata, em Agosto de 2000 foi apresentado o
Estudo Prévio do lanço do IC1 – Mira/Aveiro, que incluía uma ligação a Ílhavo e outra a Vagos, onde
se procurou integrar as recomendações preconizadas pela anterior CA e novos corredores
alternativos, compatíveis com os objectivos do empreendimento. Desta forma, verificaram-se as
seguintes alterações principais em relação ao estudo anterior da JAE:
a)

Deslocação do traçado do IC 1 para nascente da povoação de Salgueiro, de modo a
afastá-lo da zona de protecção das captações do Vale das Maias, principal objecção da
Comissão de Avaliação Ambiental do Estudo da JAE;

b)

Consideração de uma alternativa a nascente de Oliveirinha, a fim de reduzir as grandes
interferências com áreas peri-urbanas inerentes ao trecho final do traçado da JAE.

O Estudo Prévio e o respectivo EIA deram entrada na Direcção Geral do Ambiente (DGA), em
30/10/2000, ao abrigo do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, tendo sido iniciado após entrega de todos os
documentos referidos na legislação, o que ocorreu a 13/11/2000.
A Consulta Pública, da responsabilidade do IPAMB, decorreu durante 45 dias úteis, tendo-se
iniciado no dia 28 de Fevereiro e terminado no dia 4 de Maio de 2001. No âmbito desta, foram
realizadas reuniões de esclarecimento com as Autarquias afectadas pelo projecto (Mira, Ílhavo,
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Vagos e Aveiro). Foram ainda realizados dois Balcões de Atendimento Personalizado, em Aveiro e
Vagos, para os cidadãos interessados no processo.
Com base na informação disponibilizada (EIA e Aditamento) e nos elementos recolhidos,
nomeadamente na Consulta Pública, a CA concluiu que o traçado proposto para a Ligação a Ílhavo e
para a Ligação a Vagos, induziriam “impactes negativos muito significativos não minimizáveis sobre
os sistemas de abastecimento público de água (Captação das Castelhanas e de Sosa)”, pelo que
emitiu parecer desfavorável aos traçado apresentados, referindo que deveriam ser estudadas novas
alternativas para cada uma das Ligações.
Relativamente ao restante traçado, foi aprovada a Solução A, como sendo a menos
desfavorável, estando no entanto, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização
indicadas no EIA e no Parecer da CA e na DIA.
Do processo de pós-avaliação ambiental levado a cabo em fase de RECAPE do presente
sublanço, a Comissão de Avaliação emitiu um parecer a 17/09/2002, que concluía que o Projecto de
Execução (PE) não se encontrava conforme com a respectiva DIA, pelo que o projecto deveria ser
reformulado e o RECAPE revisto. No âmbito desta revisão foram consideradas as questões
levantadas pela CA e efectuadas as devidas alterações ao RECAPE, por forma a responder às
especificações da Declaração de Impacte Ambiental.
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3 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
O troço rodoviário em análise constitui uma parte integrante do eixo rodoviário longitudinal IC1,
importante ligação nacional, proposto no Plano Rodoviário Nacional em vigor e que se desenvolve ao
longo da faixa litoral do País, entre a costa e o IP1, desde o Norte ao Algarve.
Este troço do IC1 será uma alternativa à EN 109, via que actualmente faz a ligação das
cidades do litoral desde Leiria ao Porto, e simultaneamente ao IP1, terminando no Nó de Aveiro com
o IP 5, via que assegura a ligação a Vilar Formoso, ou seja a Espanha e ao resto da Europa.
Assim, os efeitos da implantação do IC1 irão ultrapassar a escala local, induzindo efeitos
positivos significativos na mobilidade intra e inter-regional na faixa litoral, uma vez que permite evitar
a EN 109 num troço com um elevado volume de tráfego e cujas características, de via urbana em
parte da sua extensão, são já incompatíveis com as suas funções de nível regional, por atravessar
aglomerados e áreas densamente povoadas. De acordo o estudo de tráfego para a EN 109 efectuado
tendo em conta as contagens da JAE de 1990 a 1999, considera-se esta estrada nacional totalmente
inadequada em relação à procura.
Os efeitos decorrentes da melhoria da acessibilidade materializar-se-ão possivelmente no
crescimento e desenvolvimento da região, com a consequente expansão urbana, bem como na
melhoria das condições de vivência das povoações marginais, ao ser transferido parte do tráfego que
actualmente se desloca nas estradas municipais para a nova ligação.
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4 - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJECTO
O Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente desenvolve-se entre os km 17+050 e 25+430 do lanço
do IC1 – Mira/Aveiro, a partir da transposição do Caminho de Ferro – Linha do Norte, na proximidade
da povoação de Costa do Valado, em direcção à EM 584, circundando por nascente Oliveirinha,
seguindo depois em sentido Noroeste até transpor a EN 230 nas proximidades de Esgueira, vindo a
terminar no IP5, articulando-se com ele através de um novo Nó e da reformulação de um ramo do Nó
do Estádio.
Tem uma extensão de 8,385 km, apresenta duas vias de tráfego em cada sentido, satisfazendo
a velocidade base de projecto de 120 km/h.
Neste sublanço do IC 1 estão previstos três nós de ligação:


Nó de Aveiro Sul, entre os km 17+050 e km 18+156 , de tipo rotunda desnivelada, articulado
com a Variante às EENN 235 e 335;



Nó de S. Bernardo, cerca do km 23+000, de tipo trompete, articulado com uma ligação à
rede viária local, com 0,85 km de extensão;



Nó de Aveiro Nascente, com uma geometria aproximadamente do tipo trompete, localiza-se
cerca do km 25+100 do IC 1 e estabelece a ligação entre a auto-estrada e o IP 5.

O Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente inclui doze restabelecimentos, estando associadas
Obras de Arte Correntes, sendo seis Passagens Superiores, duas Passagens Inferiores, uma
Passagem Agrícola e três paralelas à Auto-Estrada.
As principais estradas classificadas restabelecidas são a EN 235, cerca do km 17+900, a EM
584-3, cerca do km 19+010, a EM 584, cerca do km 20+000, a EN 230-1, cerca do km 21+280 e a EN
230, cerca do km 24+655.
De acordo com a prática habitual, prevê-se a expropriação de uma faixa de 7 metros para
além das saias dos taludes, de modo a permitir a execução dos órgãos de drenagem e da vedação
física do empreendimento. Quando se julgar necessária a execução de caminhos paralelos, a faixa
será de 11 metros para além das saias dos taludes.
O número de Passagens Hidráulicas (PH’s) a construir nesta obra é de dezanove na Secção
Corrente, cinco no Nó de Aveiro Sul, quatro no Nó de S. Bernardo, seis no Nó de Aveiro Nascente e
duas nos Restabelecimentos.
Relativamente a projectos associados, é de referir os Sublanços anteriores - Mira/Vagos e
Vagos/Aveiro Sul, também em fase de projecto de execução.
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5 - 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 Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente em
estudo e que sofreu algumas modificações, relativamente ao Estudo Prévio, tendo sempre como
objectivo prioritário a minimização dos impactes ambientais e o respeito pelo preconizado na DIA e
ainda no Parecer da CA do RECAPE de 2002.
O Projecto de Execução deste sublanço, teve em consideração a diminuição dos impactes
decorrentes da implantação de restabelecimentos das vias a interceptar. Sempre que possível,
estes restabelecimentos foram projectados de modo a minimizar a ocorrência de curvaturas
(nomeadamente o restabelecimento 25 que restabelece a EM 584-3, ao km 19+000, bem como a PS
31), aproximando-os das vias a interceptar, permitindo desta forma evitar o impacte decorrente de
grandes curvaturas neste tipo de restabelecimento e minimizar a afectação de áreas agrícolas
Na PS32 não foi possível reduzir a curvatura por motivos técnicos, e ambientais, uma vez que
as alternativas estudadas implicariam igualmente impactes significativos.
Foram criadas condições que permitem a circulação diferenciada de peões e veículos
motorizados, através da inclusão de passeios em ambos os lados da faixa de rodagem, nas Obras de
Arte (pontes). Para além disso, há que referir que as obras de arte de todos os restabelecimentos têm
sempre passeios e que onde houver iluminação pública, esta será incluída nos restabelecimentos a
executar. No restante traçado dos restabelecimentos (fora das Obras de Arte) foram mantidas as
condições de circulação existentes.
O único arruamento a restabelecer que tem passeios é a EN 230, correspondente ao
Restabelecimento 33, onde será naturalmente mantido o passeio. No restabelecimento 27 os
passeios serão prolongados até aos passeios existentes.
Segundo a Declaração de Impacte Ambiental, a configuração do Nó de Aveiro Sul deverá
minimizar a afectação de áreas agrícolas. Deste modo, foi reequacionada a configuração do nó que
em fase de Estudo Prévio era do tipo duplo trompete, tendo-se em fase de Projecto de Execução
adoptado a configuração do tipo rotunda desnivelada, de modo a minimizar os impactes sobre a
actividade agrícola.
O restabelecimento das circulações interferidas envolve a transposição da via através de
passagens superiores e inferiores, associadas à construção de pequenos trechos de estrada com
características diversas consoante o tipo de via a restabelecer, e ainda de serventias/caminhos
paralelos para garantir o acesso às propriedades marginais. Neste projecto, a implantação do traçado
implica o restabelecimento de três estradas nacionais (EN 235, EN 230-1 e EN 230), duas estradas
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municipais (EM 584-3 e EM 584) e seis caminhos municipais. Os restantes restabelecimentos
referem-se a caminhos rurais. O projecto procurou minimizar todos os impactes previstos quer na
rede viária existente, quer nas áreas agrícolas e áreas sociais, sendo garantido o acesso a todas as
propriedades.
Foram analisadas e discutidas várias medidas de minimização de impacte ambiental propostas
na DIA, que foram complementadas e/ou ajustadas em função de estudos desenvolvidos no âmbito
do presente Projecto de Execução e do novo reconhecimento de campo efectuado ao local de
implantação do empreendimento.
Na região afecta e envolvente a este sublanço o empreiteiro considerou existirem alguns locais
adequados para servirem de vazadouro dos materiais excedentes provenientes da construção da
via, nomeadamente algumas explorações de inertes perto da região de Cova da Roupa e da Moita.
Para apoiar a construção deste sublanço será utilizado o estaleiro que a empresa do
empreiteiro possui no Parque Industrial da Taboeira, em Aveiro, que será contíguo à obra. O
reaproveitamento de um estaleiro já existente, representa uma mais valia para o projecto, na medida
em que serão evitados impactes a vários níveis, nomeadamente na ocupação de área RAN e REN,
na ocupação do solo, quer agrícola quer habitacional, na destruição da flora existente no local, e
principalmente na interferência com a vivência da população da região.
As linhas de água de drenagem natural foram todas restabelecidas, tendo sido preconizadas as
adequadas passagens hidráulicas, dimensionadas de acordo com o caudal da linha de água, de
forma a evitar a acumulação de água. Nas zonas onde existem habitações perto do traçado verificase que a situação de inundação está salvaguardada.
Todas as estruturas hidráulicas serão salvaguardadas e apresentadas as respectivas medidas
de minimização. Os poços de uso agrícola existentes na envolvente ao traçado que forem afectados
directa ou indirectamente, os respectivos proprietários serão indemnizados adequadamente.
Com base no Estudo das Características Técnicas e Vulnerabilidade à Poluição das
Captações Públicas existentes na envolvente do traçado, realizado no âmbito deste RECAPE, as
captações municipais: AC2, AC5, AC6, AC8, AC9, AC10, PS1, JK2, JK5, JK6, JK10 e JK12 não
serão afectadas pela poluição proveniente das águas de drenagem da rodovia.
Elaborou-se um estudo com o objectivo de avaliar a necessidade de prever um sistema de
recolha e tratamento das águas de drenagem provenientes da plataforma do presente traçado.
Para a concretização deste objectivo procedeu-se à estimativa do acréscimo de poluentes nos cursos
de água, tendo em consideração as características do Projecto de Drenagem.
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Com base nos estudos referidos, recomendou-se a monitorização de alguns poços que existem
ao longo do traçado e das linhas de água que recebem as águas contaminadas provenientes da
estrada, prevendo-se que em caso de necessidade sejam activadas de imediato as medidas tidas por
mais convenientes, face aos resultados obtidos. Foi igualmente proposta a implantação de um
sistema de tratamento das águas de escorrência da via, numa área considerada de maior
sensibilidade.
Tendo em consideração as medidas de minimização adoptadas e as que se irão adoptar
(monitorização e sistema de tratamento das águas de drenagem do km 23+200 ao 23+900), a má
qualidade da água subsuperficial para qualquer tipo de uso e os resultados dos estudos efectuados,
onde se verificou a não afectação das captações de água para abastecimento público na área
envolvente ao traçado e a direcção de todas as escorrências da via para formações de
vulnerabilidade à poluição muito baixa, pode-se concluir que as medidas adoptadas se apresentam
suficientes para a minimização dos impactes da presente infra-estrutura nos recursos hídricos.
Do ponto de vista do ordenamento e socioeconomia, foi elaborado um estudo onde se
analisou a rede viária a utilizar na fase de obra, tendo em consideração a minimização da afectação
de usos habitacionais e agrícolas; realizou um levantamento sistemático de todas situações de
confluência de estradas e caminhos com o traçado do IC1, e respectivas funções, a fim de avaliar
com rigor, a eficácia dos restabelecimentos; identificou as situações nas quais o traçado se
desenvolve próximo de zonas habitacionais e avaliaram-se os impactes decorrentes das situações de
conflito entre os usos previstos e o Projecto.
Verificaram-se algumas situações onde o restabelecimento mais próximo de alguns dos
caminhos a interceptar pelo projecto induz um acréscimo das distâncias a percorrer.
Este estudo concluiu que todos os caminhos e acessos principais são restabelecidos através
de passagens superiores ou inferiores à auto-estrada, bem como todas as propriedades ficam com
acesso garantido. A ocupação humana presente é muito expressiva, em face da proximidade à
cidade de Aveiro, localiza-se preferencialmente ao longo dos eixos viários locais, nomeadamente das
EENN 235, 230-1 e 230 e das EEMM 584-3 e 584, junto às quais existem pontos de atravessamento
da via. Neste sentido, para a inserção da via e respectivas Obras de Arte, haverá afectação directa de
algumas edificações situadas, precisamente, ao longo das vias de comunicação. Este tipo de
afectação traduz-se em impactes negativos para os respectivos proprietários, minimizada pelas
indemnizações previstas no Processo de Expropriações do sublanço em causa.
O traçado do IC1 em avaliação, integra-se totalmente no concelho de Aveiro, encontrando-se
de uma forma genérica, contemplado no respectivo Plano Director Municipal (PDM), facto este que
minimiza de forma significativa situações de conflito entre o projecto e usos previstos.
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Os impactes no ambiente sonoro foram identificados, tendo sido proposto um projecto de
execução onde está previsto a implantação de barreiras acústicas para os locais mais sensíveis.
Foi igualmente elaborado um projecto de integração paisagística que apresenta um conjunto
de medidas minimizadoras de impactes, através do adequado revestimento vegetal dos taludes e
restantes áreas intervencionadas, bem como a criação de barreiras arbóreo-arbustivas em situações
de maior proximidade da via a habitações.
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.
Por outro lado, o Empreiteiro deverá conceber e implementar um Programa de
Acompanhamento Ambiental, adequado à empreitada, tendo por base os requisitos da legislação e
normas aplicáveis, devendo adoptar critérios que reduzam as oportunidades de degradação das
condições ambientais durante a fase de trução da obra e que garantam a preservação do ambiente
na sua fase de operação.
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6 - MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
O Plano 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.
Desta forma foram apresentados os seguintes planos gerais de monitorização que tiveram em
consideração as medidas preconizadas na DIA:


Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos – avaliação do impacte da infraestrutura na qualidade da água, de acordo com a legislação aplicável e verificação da
eficiência das medidas adoptadas;



Qualidade do Ar - controlar os níveis de poluentes atmosféricos gerados pelo projecto
durante a fase de exploração.



Ambiente Sonoro – Controlo dos níveis acústicos junto dos locais identificados com
sensibilidade ao ruído e especialmente nas zonas onde são recomendadas as medidas de
minimização de ruído (barreiras acústicas).

Para cada um destes descritores, são definidos os parâmetros a determinar ou medir, os locais
de amostragem e a periodicidade respeitante a cada um deles.
O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no RECAPE, deverá acompanhar e
garantir o cumprimento do proposto nestes planos de monitorização.
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7 - CONCLUSÕES
Este documento pretende sintetizar as principais alterações ocorridas no Projecto de Execução
do Sublanço Aveiro Sul/Aveiro Nascente, que se desenvolve entre o km 17+050 e o km 25+430, e
demonstrar a sua conformidade, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e respectivo Parecer
da Comissão de Avaliação do EIA do lanço IC1 – Mira/Aveiro no qual se integra.
Para a execução do RECAPE, foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado
cumprimento aos termos e condições fixadas na 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, conduziu a que neste fossem introduzidas ligeiras alterações
ao traçado, tendo assim sido minimizados muitos dos impactes identificados no EIA.
O RECAPE apresenta um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no
Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro. Para além do
referido, é também proposto, um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, tendo como
principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos ambientais estabelecidos no EIA,
DIA e RECAPE.
Por último são propostos vários Planos de Monitorização Ambiental, nomeadamente de
Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar, 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.
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, os
Projectos de Integração Paisagística, de Protecção Sonora e de Tratamento das Águas de Drenagem
da Plataforma, 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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