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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório de Conformidade do Projeto 

de Execução (RECAPE) da Variante à EN14 – Maia (nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa, 

doravante designado como Variante à EN14 que se desenvolve em território dos concelhos da Maia e da 

Trofa. O projeto agora apresentado sucede, assim, ao Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental 

da ”Variante à EN 14 – Maia (Nó do Jumbo) / Famalicão (Nó da Cruz da A3/IP1)”, igualmente elaborado pela 

ATKINS Portugal que foi submetido a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Estudo 

Prévio. 

A IP-Infraestruturas de Portugal (ex- Estradas de Portugal, I.P) é o Proponente do projeto e a entidade 

licenciadora. A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). O Projeto de Execução e o RECAPE foram elaborados pela ATKINS (PORTUGAL) – CONSULTORES 

E PROJECTISTAS INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, LDA, no período compreendido entre março e agosto 

de 2015. 

De acordo com a legislação vigente no domínio da Avaliação de Impactes Ambientais (AIA), nomeadamente 

o Decreto-Lei nº 151B/2013, de 31 de outubro, sempre que um projeto seja submetido a processo de AIA na 

fase de Estudo Prévio ou Anteprojeto (como foi o caso do Projeto da Variante à EN14), o Proponente deverá 

proceder à apresentação de um Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE), juntamente com o Projeto 

de Execução, à entidade licenciadora ou competente para autorização.  

O principal objetivo do RECAPE é dar cumprimento ao estabelecido no n.º 1 do art.º 20 do Decreto-Lei º 151-

B/2013, de 31 de outubro, ou seja, verificar se o Projeto de Execução da Variante à EN14 obedece aos 

critérios e condições estabelecidos na DIA, a qual consubstancia o Parecer Final da Comissão de Avaliação 

(CA). 

O Resumo Não Técnico (RNT), exigível no âmbito do RECAPE, é um documento de que tem por objetivo 

servir de suporte à participação pública, descrevendo, de forma coerente e sintética, numa linguagem e com 

uma apresentação acessível à generalidade do público, as informações constantes no RECAPE. Para o efeito, 

o presente RNT está organizado nas seguintes secções: Introdução, Antecedentes, Descrição do Projeto e 

Análise da Conformidade com a DIA. 
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2. Antecedentes e Enquadramento Atual do Projeto 

2.1. Antecedentes 

Tal como referido anteriormente, p projeto agora apresentado sucede ao Estudo Prévio e Estudo de 

Impacte Ambiental da ”Variante à EN 14 – Maia (Nó do Jumbo) / Famalicão (Nó da Cruz da A3/IP1)”, 

elaborado pela ATKINS Portugal entre Outubro de 2008 e Julho de 2009. Este projeto foi submetido a 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Estudo Prévio, apresentando um traçado base 

(Solução Base) e quatro alternativas, que se encontram representadas na Figura 2.1. A 2 de Junho de 2010 

foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com a seguinte decisão: 

 “Favorável Condicionada para o traçado da Solução Base desde o seu início até ao Nó 9 (inclusive), 

conjugada com as Soluções das Alternativa 1 e Alternativa 2+3 e para as Ligações a Lousado, 

Ligação a Ribeirão da Solução Alternativa 2+3 e Ligação à Variante Nascente de Famalicão. 

 Desfavorável para o traçado da Solução Base a partir do Nó 9 até ao fim do traçado e para a Solução 

da Alternativa 4”. 

 

Figura 2.1 – Traçado da Variante da EN14 e alternativas consideradas no EIA 
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Após aprovação do Estudo Prévio foi constituída uma zona de servidão non aedificandi, publicada na 

Declaração (Extrato) nº 159/2010, Diário da República nº 142/2010 de 23 de junho Figura 2.2).  

Na sequência da emissão da DIA, iniciou-se o desenvolvimento do Projeto de Execução e do RECAPE de 

acordo com a combinação de alternativas que teve um parecer favorável. De acordo com as normas da IP – 

Infraestruturas de Portugal, SA (Ex- EP Estradas de Portugal) o Projeto de Execução é composto da seguinte 

forma: 

 Projeto Base, acompanhado do designado RECAPE Preliminar. 

 Projeto de Execução, acompanhado do RECAPE Final. 

Assim, numa primeira fase, a ATKINS Portugal desenvolveu o Projeto Base (e respetivo RECAPE Preliminar), 

que foi entregue e aprovado pela então EP – Estradas de Portugal (agora IP – Infraestruturas de Portugal, 

SA) em dezembro de 2011. Com base na aprovação do Projeto Base foi redefinida a área de servidão non 

aedificandi, que foi publicada na Declaração (extrato) nº 188/2014 no Diário da República, 2.ª série nº 206, 

de 24 de outubro de 2014 (ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Áreas non aedificandi publicadas em Diário da República do projeto da Variante à EN14  
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Posteriormente, por decisão da então EP- Estradas de Portugal, o processo ficou suspenso e não se avançou 

para a fase de Projeto de Execução/RECAPE Final, tendo sido solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) a prorrogação da DIA. A prorrogação da DIA foi concedida até 1 de junho de 2014, salientando-se, 

contudo, que de acordo com a legislação atualmente em vigor em matéria de avaliação de impacte ambiental, 

Decreto-Lei nº 151B/2013, de 31 de outubro, as DIA emitidas passam a ter uma validade de 4 anos, pelo que 

a DIA emitida para o Projeto da Variante à EN14 tem validade até junho de 2016. 

2.2. Enquadramento Atual do Projeto 

 

Considerando o contexto económico e financeiro conhecido no país e que teve um relevante impacto na sua 

política de investimentos, a IP- Infraestruturas de Portugal (ex- EP-Estradas de Portugal) retomou o Projeto 

da Variante à EN14, embora em moldes diferentes daqueles que estiveram na base do desenvolvimento do 

respetivo Estudo Prévio.  

Na sequência da redefinição da política de investimento em infraestruturas rodoviárias seguida nos últimos 

anos, designadamente na contenção de despesa, identificando critérios de prioridade custo/beneficio, foi 

decidido reavaliar, também, o empreendimento das Acessibilidades na EN14 entre Vila Nova de Famalicão e 

Maia previsto no PETI3+. 

Por consequência, optou-se por definir uma estratégia de execução para a Variante à EN14 diferente da 

adotada no Estudo Prévio, que previa a sua execução integral num traçado novo e em perfil de autoestrada. 

A abordagem atual compreende uma solução mista de construção de troços novos articulados com o 

melhoramento de troços existentes, maximizando o aproveitamento de infraestruturas já existentes e obtendo 

uma redução nos custos de investimento. 

Considerando a necessidade de trazer maior sustentabilidade económica e financeira para o investimento, o 

perfil transversal foi revisto para passar para a modalidade 1x2 vias com via de lentos, garantindo um nível 

de serviço adequado à estrada. 

Com efeito, não obstante a revisão do perfil, é de referir que a nova ligação entre o Nó do Jumbo e o Interface 

Rodoferroviário da Trofa, constituirá uma estrada sem os constrangimentos da atual EN 14. Na realidade, 

esta última é marcada por acessos frequentes de veículos às propriedades que lhe ficam contíguas, 

prejudicando a fluidez do tráfego. A nova Variante constituirá uma mais-valia para a gestão da rede viária 

local, permitindo segregar tráfegos, preservando a EN 14 para o serviço das habitações, industrias e áreas 

de serviços que se implantaram junto à EN14. 

Importa realçar ainda que o desenho atual da Variante à EN 14 foi pensado por forma a não comprometer a 

que no futuro, caso os acréscimos de tráfego o venham a justificar, seja possível efetuar o seu prolongamento 

para norte como variante à EN14, ponderados os respetivos encargos inerentes.  

Presentemente a ligação que se assegura a Famalicão, compreenderá as seguintes intervenções (Figura 2.3 

e Figura 2.4): 

a) Nó do Jumbo/Interface Rodoferroviário da Trofa (objeto deste RECAPE); 

b) Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), novo troço que inclui uma ponte sobre o Rio Ave (em fase 

de projeto de execução); 

c) Beneficiação da EN14 – Santana/Vitória (em fase de projeto de execução); 

d) Duplicação da EN14 - Vitória/Rotunda Sul da Variante de Famalicão (em fase de projeto de 

execução). 
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Figura 2.3 – Enquadramento geográfico da Variante EN14/EN14 em estudo/projeto – Carta militar 
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Figura 2.4 - Enquadramento geográfico da Variante EN14/EN14 em estudo/projeto – ortofotomapa 
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Considerando o exposto, o presente RECAPE incide sobre o Projeto de Execução para os cerca de 12 km 

iniciais do traçado que foi submetido a aprovação em fase de Estudo Prévio, entre o Nó do Jumbo e a zona 

do interface rodoferroviário da Trofa. 

Este traçado desenvolve-se apenas no território dos concelhos da Maia e da Trofa. 

Considerando a solução apresentada no Estudo Prévio, há a registar no projeto de execução: 

 Alteração do perfil: Conforme referido o projeto atualmente em estudo apresenta um perfil de 1x2 

com dois nós desnivelados (Nó do Jumbo reformulado e Nó 1), considerando-se ainda duas 

interseções giratórias de nível (por oposição ao traçado com perfil transversal de 2x2 e quatro nós 

desnivelados aprovado em sede de AIA). 

 Nó do Jumbo no projeto da Variante à EN14: A inserção da Variante na EN14 mantendo a 

continuidade desta (desde sempre prevista na conceção deste projeto) obrigaria a desenvolver, em 

sede de Projeto de Execução, as soluções de articulação com a rede viária em torno do Nó do Jumbo. 

Como já se reconhecia no processo de AIA, o nó de ligação do Jumbo na sua configuração atual 

constitui um forte fator de constrangimento da circulação tanto na EN14 como na Avenida 

Comendador Valentim dos Santos Dinis. No momento em que o projeto foi sujeito a AIA, estavam 

previstas intervenções no Nó que se antecipava pudessem ocorrer em momento prévio ao da 

execução da Variante. Considerando que tal expectativa não se concretizou, a construção da Variante 

à EN14 apresenta-se agora como uma oportunidade de resolver os referidos constrangimentos, 

considerando a necessidade de intervir na rede viária em torno do Nó para garantir a inserção da 

Variante na EN14. Nesse sentido a IP, Infraestruturas de Portugal, após reuniões efetuadas com a 

Câmara Municipal da Maia articulou a geometria de base para reformulação deste nó, sendo que as 

intervenções mais relevantes para melhorar o desempenho do nó ocorrem em boa parte na área já 

ocupada pelos seus ramos. 

A ATKINS desenvolveu os trabalhos correspondentes ao Projeto de Execução da agora designada Variante 

à EN14 – Maia (Nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa e respetivo RECAPE Final ao abrigo 

do conteúdo da DIA emitida para o projeto submetido a AIA..  

3. Descrição do projeto 

3.1. Localização do projeto 

O traçado da Variante à EN14 desenvolve-se numa extensão de cerca de 11,8 km de plena via prevendo dois 

nós de ligação desnivelados e duas interseções de nível, e interceta os concelhos de Maia e Trofa, no Distrito 

de Porto (Figura 3.1). As freguesias atravessadas são Castêlo da Maia, Coronado (São Romão e São 

Mamede) no concelho da Maia e Muro, Bougado (São Martinho e Santiago) e Covelas no concelho da Trofa 

(Figura 3.2). (ver Desenho 1 – Implantação do projeto) 
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Figura 3.1 – Enquadramento Administrativo (NUTS e concelhos)  
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Figura 3.2 – Enquadramento Administrativo (concelhos e freguesias) 

3.2. Principais caraterísticas do projeto 

O traçado do Projeto de Execução desenvolve-se com uma orientação predominantemente de Sul para Norte, 

iniciando-se sensivelmente ao km 7+500 da atual EN14, junto ao Nó do Jumbo, cuja reformulação está 

incluída neste projeto, e termina na Rotunda do Interface Rodoferroviário da Trofa, a norte desta localidade. 

O traçado foi estudado de modo a dotar a Variante com características geométricas compatíveis com uma 

velocidade base de 80 km/h, apesar das inúmeras condicionantes e da grande ocupação da área de estudo. 

No desenvolvimento do projeto houve ainda especial atenção às recomendações constantes na DIA 

O projeto tem uma extensão total aproximada de 11,8 km e inclui dois nós de ligação e duas interseções de 

nível, bem como a ligação à rotunda do interface rodoferroviário da Trofa no final do traçado e será constituído 

por cinco viadutos, a saber: 

 Nós: 

o Reformulação do Nó do Jumbo – permite a redução dos constrangimentos de circulação, 

tanto na EN14 como na Avenida Comendador Valentim dos Santos Dinis. 

o Nó 1 - permite estabelecer a ligação com a Via Diagonal numa zona de caráter urbano, indo 

ao encontro dos requisitos da DIA e das preocupações demonstradas pela Câmara Municipla 

da Maia em fase da Consulta Pública do EIA. Localiza-se entre o km 1+300 e o km 2+075 da 

plena via e desenvolve-se através de duas rotundas de nível que se inserem na Via Diagonal 

a qual transpõe a EN 14 através de uma passagem superior (PS 1.1). 

 Intersecções giratórias de nível: 

o Interseção 4.1 - permite a ligação com a EN318 nas proximidades da Zona Industrial do 

Soeiro e da Zona Industrial da Carriça, no concelho da Trofa. Localiza-se aproximadamente 

ao km 4+970 e inclui, para além da rotunda de nível 4.1, o restabelecimento da ligação à EN 

318 a poente e nascente da variante à EN 14. 
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o Interseção 8.1 (inclui a rotunda 8.1 e rotunda 8.1.1) - permite a ligação com a atual EN14 

na localidade de Lantemil, a sul da Trofa. Localiza-se aproximadamente ao km 8+650, após 

o Viaduto 8.1, e inclui, para além da rotunda de nível 8.1, a ligação à EN 14, parcialmente 

sobre arruamento existente (Rua do Cabrito) através de uma rotunda implantada sobre a 

atual EN 14 (Rotunda 8.1.1). 

o Interseção 11.1 - esta interseção já se encontra construída e irá permitir a ligação da Variante 

à EN14 ao interface rodoferroviário da Trofa. 

 Viadutos: 

o Viaduto 2.1 (Ribeira do Arquinho) - apresenta uma extensão de 374 m e desenvolve-se 

entre o km 2+083 e o km 2+457. 

o Viaduto 7.1 (Vilares) - apresenta uma extensão de 264 m e desenvolve-se entre o km 7+057 

e km 7+321. 

o Viaduto 8.1 (Covas) - apresenta uma extensão de 180 m e desenvolve-se entre km o 8+179e 

o km 8+359. 

o Viaduto 8.2 (Rio Trofa) - apresenta uma extensão de 750 m e desenvolve-se entre o km 

8+875 e o km 9+619. 

o Viaduto 9.1 (Vale de S. Roque) - apresenta uma extensão de 472 m e desenvolve-se entre 

o km 9+943 e o km 10+415. 

Em termos de movimentações de terras verificam-se diferenças relevantes fase ao Estudo Prévio, tendo-se 

procurado um maior equilíbrio das mesmas. Assim, em fase de Projeto de Execução o volume de escavação 

é superior ao volume de aterro, o que implica uma sobra de terras na ordem dos 112 858 m3. Importa salientar 

que o balanço de terras foi melhorado face ao que se tinha considerado em Estudo Prévio, sendo um dos 

fatores mais relevantes a diminuição da dimensão dos Nós considerados. 

3.3. Principais alterações do Projeto de Execução face ao Estudo 
Prévio 

De uma forma geral as principais alterações de traçado entre o Estudo Prévio e o Projeto de Execução podem 

ser divididas da seguinte forma (Figura 3.3): 

 Alteração da extensão do projeto: o Projeto de Execução incide apenas sobre os cerca de 12km 

iniciais do traçado desenvolvido em Estudo Prévio e aprovado em sede de EIA.  

 Alteração do perfil da via: o Projeto de Execução apresenta um perfil de 1x1 via. 

 Alterações na localização e dimensionamento dos nós: 

o Inclusão da reformulação do Nó do Jumbo 

o Supressão do Nó 1 do Estudo Prévio e relocalização do mesmo (embora com uma 

configuração diferente) na zona da Avenida Diagonal, onde em Estudo Prévio se previa uma 

rotunda desnivelada. 

o Criação de uma intersecção de nível (intersecção 4.1) na zona da Transmaia, que substitui o 

anterior Nó 2 que se localizava igualmente nesta zona. 

o Criação de uma interseção de nível (interseção 8.1) na zona onde no Estudo Prévio se previa 

um nó (Nó 3) de grandes dimensões. 

o Eliminação do Nó 4 previsto no Estudo Prévio. 

 Alterações na implantação e geometria de alguns dos viadutos. 
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 Alterações gerais de traçado, dentro do corredor aprovado, em virtude do desenvolvimento mais 

detalhado inerente à fase de projeto de exceção. 

 

Figura 3.3 – Sobreposição do Estudo Prévio e Projeto de Execução (troço inicial de 12 km)  
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4. Conformidade com a Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) 

4.1. Metodologia 

Metodologicamente a elaboração do RECAPE assentou numa séria de etapas de trabalho que implicaram a 

cooperação estreita entre a equipa do RECAPE e a equipa projetista, no sentido de assegurar que o projeto 

de execução respeita as recomendações da DIA e que essa conformidade é devidamente explicada e 

justificada. 

Assim, inicialmente procedeu-se a uma análise da DIA, Parecer da Comissão de Avaliação e do Relatório de 

Consulta Pública, face à alteração da extensão do traçado do Projeto de Execução. Posteriormente foram 

identificadas todas as condicionantes, orientações ou medidas com potenciais implicações e/ou orientações 

relevantes para a definição do traçado, de forma a apoiar a equipa projetista na elaboração do Projeto de 

Execução. Procedeu-se à justificação das situações em que tal integração não é possível e/ou se encontra 

fora do âmbito do presente estudo. 

Para assegurar que a representação das condicionantes era correta e exaustiva, procedeu-se à atualização 

da informação disponível das fases anteriores, com base em levantamentos de campo e contacto com 

entidades. Sempre que exigido pela DIA foram estabelecidos contactos específicos com algumas entidades 

de forma a emitirem parecer sobre o projeto. Ainda nesta fase, foram realizados estudos complementares, 

necessários para dar resposta a alguns pontos da DIA. Com base na totalidade de informação obtida, foi, 

assim, produzida cartografia integrada de todas as restrições a serem consideradas na definição do traçado 

dentro do corredor aprovado, que possibilitou apoiar a equipa projetista com um conjunto de recomendações 

para a definição do mesmo. 

4.2. Demonstração da conformidade com a DIA 

O principal objetivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projeto de Execução Variante à 

EN14, com os critérios estabelecidos na DIA emitida no âmbito do procedimento de AIA do projeto da Variante 

à EN14. 

Na elaboração do RECAPE procurou-se respeita a estrutura da DIA emitida para o projeto da Variante à EN14: 

 Condicionantes. 

 Elementos a entregar em fase de RECAPE 

 Outras Condicionantes para Licenciamento ou Autorização do Projeto 

o Medidas de Minimização 

 Medidas aplicáveis à fase de projeto de execução: 

 Medidas aplicáveis à fase prévia à obra e à fase de construção:  

 Medidas aplicáveis às fases de exploração e desativação. 

o Programas de Monitorização. 

o Plano de Acompanhamento e Gestão Ambiental (PGA) 

o Projeto de Integração Paisagística (PIP) e Projeto de execução das barreiras acústicas. 

Tendo em consideração as alterações na extensão do traçado que é agora alvo do Projeto de Execução 

(quando comparado com o Estudo Prévio), o projeto já não se desenvolve em território dos concelhos de 

Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão. Neste contexto as medidas da DIA que incidem em aspetos localizados 

nestes dois concelhos não foram consideradas aplicáveis para o presente RECAPE. 
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Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese do cumprimento das Condicionantes e Elementos constantes 

da DIA, bem como das Medidas de Minimização aplicáveis à fase de Projeto de Execução (inclui-se apenas 

as condicionantes, elementos e medidas aplicáveis à realidade territorial onde o projeto se desenvolve) . 

Quadro 4.1 – Síntese do cumprimento das Condicionantes  

Condicionante 
Conformidade do projeto 

 

Condicionante C.1 – Reformulação 

do Viaduto 2.1 

A reformulação do viaduto 2.1 teve como objetivo a minimização da afetação do leito de 
cheias da ribeira do Arquinho, o que foi conseguido através da deslocação do encontro 1 do 
viaduto. Não foram identificados impactes relevantes nos restantes descritores ambientais 
associados a esta reformulação. 

Condicionante C.2 – Relocalização 

do Nó 3 e Reformulação do 
Restabelecimento 7.1.A 

Considerou-se que a alteração da localização e da geometria do anterior Nó 3 (agora 
interseção 8.1) permite minimizar os efeitos negativos identificados no EIA e transcritos na 
DIA em termos de enquadramento paisagístico e minimização da ocupação do solo e da 
dimensão dos taludes/valores de movimentações de terras. Não foram identificados 
impactes relevantes nos restantes descritores ambientais associados a esta reformulação 

Condicionante C.3 – Reformulação 

do Nó 4  
O Projeto de Execução considera a supressão do Nó 4 e da maioria dos restabelecimentos 
associados. Considerou-se que esta alteração permite minimizar os impactes do projeto: 
diminuição das áreas ocupadas pela via e das movimentações de terras/dimensão dos 
taludes e minimização dos impactes na paisagem. Não foram identificados impactes 
relevantes nos restantes descritores ambientais associados a esta reformulação 

Condicionante C.4 – Reformulação 

do Restabelecimento 10.1 do Nó 4 

Condicionante C.10 – Cumprimento 

das medidas de minimização, 
projetos, estudos e programas de 
monitorização 

O cumprimento desta condicionante é demonstrada nos vários capítulos do RECAPE onde 
são apresentadas justificações e fundamentações. 

Condicionante C.11 – Obtenção de 

pareceres, autorizações e/ou licenças 
Cumprimento desta condicionante será assegurada pelo Empreiteiro em fase de obra. 

 

Quadro 4.2 – Síntese do cumprimento das Elementos a entregar em fase de RECAPE  

Elemento da DIA Observações  

Elemento E.1 – Justificar as 
alterações de traçado e impactes 

No Relatório do RECAPE foram justificadas e avaliadas as principais alterações do traçado 
do Projeto de Execução face ao Estudo Prévio e avaliados efeitos ambientais das mesmas. 

Elemento E.2 – Responder às 
Preocupações expressas na 
Consulta Pública 

Foram analisadas as preocupações expressas na Consulta Pública tendo-se procurado 
atender/minimizar as questões levantadas, dentro do possível, incluindo as justificações 
necessárias.   

Elemento E.3 – Demonstração da 
compatibilização do Projeto de 
Execução com infraestruturas 

Foram estabelecidos contatos específicos com uma lista de entidades constante da DIA no 
sentido de compatibilizar o Projeto de Execução com as infraestruturas interferidas: 
gasoduto, rede ferroviária, rede de metro e servidão aeronáutica. 

Elemento E.4 – Demonstração da 
aprovação do Projeto de Execução 
por determinadas entidades 

Foram recebidos pareceres favoráveis da generalidade das entidades contatadas 
relativamente à compatibilização do projeto com as suas infraestruturas (aguarda-se apenas 
o parecer da ex-REFER).  

Elemento E.5 – Demonstração da 
integração das medidas de 
minimização relativas à fase de 
Projeto de Execução da DIA 

Demonstrada no Relatório do RECAPE. 

Elemento E.8 – Assegurar a 
consonância do perfil transversal 

O perfil transversal adotado para a Ligação à EN14 é de 1x1 via com bermas de 1,5m. 
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Elemento da DIA Observações  

tipo com o tráfego viário 
perspetivado nas Ligações 

Elemento E.10 – Soluções de 
minimização das afetações diretas 
e indiretas de habitações / 
edificado 

Foram identificadas as situações de afetação de habitações e feita uma análise comparativa 
entre as afetações que ocorriam com o Estudo Prévio e as afetações do Projeto de 
Execução. De uma forma geral constatou-se o seguinte: 

- 8 casas de habitação que eram demolidas com o Estudo Prévio e que o Projeto de 
Execução permite salvaguardar  

- 3 casas de habitação em que o Projeto de Execução considerou muros de contenção de 
terras para minimizar interferências e/ou salvaguardar propriedades. 

- 2 casas de habitação que foi impossível evitar a demolição (ma que já eram demolidas pelo 
Estudo Prévio). 

- 1 casa de habitação demolida (construída no interior do corredor aprovado em sede EIA 
como área non aedificandi). 

- Mantém-se o atravessamento de terrenos da Quinta Serafim Cruz (ou Quinta das 
Campainhas) e da Quinta do Pisco. 

- Mantêm-se a demolição de 2 unidades industriais, que já se verificavam em Estudo Prévio, 
e que foi impossível evitar por as mesmas se localizarem sob a plena via. 

- Mantem-se a interferência com parte do terreno de uma unidade industrial. 

- Evita-se a interferência com 2 unidades industriais e minimizam-se interferências com uma 
unidade industrial. 

Elemento E.11 – Aprovação das 
medidas de minimização 
propostas no EIA 

Considerou-se que a aprovação das medidas será feita em sede de RECAPE 

Elemento E.12 – Programa de 
monitorização dirigido à fauna 

Consideraram-se como locais de monitorização as PH adaptadas para a fauna, os viadutos 
e passagens agrícolas. Consideraram-se, ainda, monitorizações do estado da vedação e dos 
atropelamentos ao longo da via, durante a fase de exploração. 

Elemento E.13 – Demonstração da 
minimização da afetação das 
linhas de água decorrente da 
localização dos pilares e acessos à 
frente de obra 

De uma forma geral considerou-se que apenas no caso do viaduto 8.2 sobre o viaduto da 
Trofa se poderiam registar impactes negativos sobre a galeria ripícola e linha de água, 
associados à implantação do pilar P9, tendo-se proposto medidas de minimização. 

Elemento E.14 – Levantamento e 
restabelecimento das 
infraestruturas associadas às 
redes de rega e de abastecimento 

No âmbito do Projeto de Execução foram identificados os serviços afetados relacionados 
com águas e saneamento e apresentado um projeto de reposição dos mesmos, garantindo-
se a continuidade dos serviços em causa. 

Elemento E.16 – Estudo de 
caminho de acesso entre as 
parcelas de terreno da Quinta do 
Pisco 

Foi estudado um caminho de acesso exterior à propriedade da Quinta do Pisco mas que 
permitirá ligar as duas parcelas que ficam divididas pela passagem do traçado.  

Elemento E.17 – Demonstração do 
restabelecimento das vias, 
estradas, caminhos e acessos a 
propriedades 

Analisaram-se as vias interferidas pelo Projeto de Execução da Variante à EN14 e os 
restabelecimentos previstos, tendo-se identificado algumas situações em que não foi 
possível restabelecer a continuidade rodoviária das vias interferidas. Numa dessas situações 
foi prevista uma passagem pedonal para minimizar os impactes sobre a acessibilidade. 

Elemento E.18 – Demonstração do 
tratamento qualificado dos 
restabelecimentos e novas 
ligações 

O tratamento dos restabelecimentos e ligações foi previsto no Plano de Integração 
Paisagística (PIP). 

Elemento E.19 – Minimização da 
descarga das águas de 
escorrência da estrada nas zonas 

Foram identificadas as zonas sensíveis atravessadas pelo traçado. O projeto da drenagem 
longitudinal privilegiou, como norma geral, o encaminhamento das águas de drenagem para 
linhas de água, tendo-se procurado assegurar que nestas zonas não ocorre espalhamento 
das águas no solo.  
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Elemento da DIA Observações  

sensíveis (zona de máxima 
infiltração e zonas aluvionares) 

Elemento E.20 – Estudo 
Hidrogeológico 

O Estudo Hidrogeológico incluiu um reconhecimento de campo das captações recebidas da 
APA para relocalização e a identificação de novas captações. Foram identificadas as 
captações  destruídas pelo projeto  e aquelas que poderiam sofrer interferências indiretas e 
propostas as medidas de minimização consideradas adequadas. 

Elemento E.21 – Programa de 
monitorização dos recursos 
hídricos superficiais 

Foram revistos os pontos de monitorização previstos na DIA à luz das alterações do traçado 
e propostos novos pontos. 

Elemento E.23 – Estudo das 
barreiras acústicas 

Foi elaborado um Estudo de Ruído onde se concluiu a existência de impactes negativos no 
ambiente sonoro sobre os recetores localizados numa maior proximidade de via, tendo-se 
dimensionado barreiras acústicas para minimizar as situações.   

Elemento E.24 – Estudo de obras 
de contenção 

Foram estudadas obras de contenção ao longo do traçado da Variante à EN14 para proteger 
afetações de propriedades e elaborado o respetivo projeto. 

Elemento E.25 – Registo dos 
elementos arqueológicos, 
etnográficos e arqueológicos 
afetados pela obra 

A medida foi incluída no Acompanhamento Arqueológico que se encontra englobado no 
Plano de Gestão Ambiental da Obra que será implementado durante a fase de construção. 

Elemento E.26 – Planta de 
Condicionantes Patrimoniais 

Foi elaborada uma Carta de Ocorrências Patrimoniais que engloba a totalidade das 
ocorrências patrimoniais identificadas na zona do projeto, que faz parte do Relatório 
Patrimonial e que será integrada no Caderno de Encargos da Obra. 

Elemento E.27 – Otimização do 
traçado para minimização de 
ocorrências patrimoniais 

Foram feitas prospeções arqueológicas no traçado do Projeto de Execução e atualizado o 
trabalho desenvolvido em EIA. Foram analisadas as situações em que o traçado permite 
minimizar interferências que se verificavam em Estudo Prévio e as situações encontradas 
em RECAPE. 

Elemento E.28 – Estudo das 
passagens adaptadas para o uso 
da fauna 

De acordo com o Estudo das Passagens para a Fauna considerou-se a adaptação de uma 
Passagem Hidráulica (PH 3.1) para funcionar com passagem da fauna, tendo a mesma sido 
dimensionada no âmbito do projeto da drenagem transversal. No PIP consideram-se cortinas 
de encaminhamento em cada extremidade da PH. 

Elemento E.29 – Plano Especial 
para as Espécies Exóticas 
Invasoras 

Foi elaborado um Plano das Espécies Exóticas Invasoras que deverá ser implementado na 
fase prévia à obra e na fase de exploração e que tem por objetivo evitar a disseminação de 
espécies exóticas associadas quer a terras de empréstimo quer a utilização de terras de 
decapagem. 

Elemento E.30 – Projeto de 
Requalificação das Linhas de Água 
e das respetivas galerias ripícolas 

Foram identificadas as situações em que o projeto implica o desvio de troços de linhas de 
água e proposto o seu reperfilamento e enquadramento paisagístico. 

Elemento E.31 – Identificação de 
áreas sensíveis para o PRIP 

Tendo em consideração os requisitos da DIA e os reconhecimentos de campo efetuados 
foram identificados os aspetos mais relevantes e sensíveis a serem considerados na 
elaboração do Plano de Integração Paisagística (PIP). 

Elemento E.32 – Projeto de 
Integração e Recuperação 
Paisagística 

O Plano de Integração Paisagística (PIP) contempla as soluções de enquadramento 
paisagístico  

Elemento E.33 – Projeto de 
Iluminação 

Foi elaborado o Projeto de Iluminação. 

Elemento E.34 – Programa de 
monitorização socioeconómico 

O Programa de monitorização socioeconómico inclui aspetos relacionados com a 
negociação com os proprietários no âmbito do processo de expropriações, criando registos 
de evidências. 



 EN14 - Maia (Nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa 
Projeto de Execução 

P16 - Estudos Ambientais. P16.2 - RECAPE 
P16.2.1 – Resumo Não Técnico 

 

Imp – 5007_R4C Página 16 
 

Elemento da DIA Observações  

Elemento E.35 – Locais de 
estaleiros, destinos finais dos 
materiais excedentários e 
infraestruturas de apoio à obra 

Foi elaborada uma Carta de Áreas Indicativas de Exclusão dos Estaleiros que deverá ser 
tomada em consideração pelo Empreiteiro na seleção dos locais dos estaleiros. Como 
exemplo indica-se uma área potencial para instalação de estaleiros. 

Elemento E.36 – Viabilidade 
ambiental de um novo nó em 
alternativa à localização do Nó 1 
(previsto no Estudo Prévio) 

Foi realizada a análise comparativa tendo-se concluído que, no cômputo geral, 
independentemente dos efeitos que a deslocalização do Nó 1 implica, assistir-se-á sempre 
a uma minimização da ocupação do território pela via, no global, ao fazer coincidir o Nó 1 
com uma zona que teria sempre que ser alvo de intervenção relevante para restabelecer 
uma via de comunicação importante como é a Via Diagonal. Foram identificados impactes 
negativos no ambiente sonoro na zona do Nó 1, propondo-se a implantação de barreiras 
acústicas para minimização dos mesmos. 

 

Quadro 4.3 – Síntese do Cumprimento das Outras Condicionantes para Licenciamento ou Autorização do Projeto – 
Medidas de Minimização aplicáveis à Fase de Projeto de Execução  

Medida da DIA Conformidade do projeto 

MM 1 - Otimização das características de traçado 
(planta/perfil) do projeto da Variante da EN 14 no 
sentido de reduzir os impactes. 

Foi feita uma otimização das características do traçado analisando-se ao 
longo do RECAPE as implicações ambientais das mesmas.  

MM 2 - Otimização dos layout dos nós de ligação e 

respetivos ramos, em planta e perfil longitudinal 
(inclinações dos trainéis) 

MM3 - Otimização das obras de arte especiais 
(viadutos e pontes) mais impactantes 

MM5 - Otimização do traçado do restabelecimento 
7.1A,, evitando que este se desenvolva sobre a 
linha de água da Ribeira do Barracão, devendo 
esta linha de água, ser objeto de recuperação a 
par da integração da via 

Embora se tenha procedido à otimização do traçado da Ligação à EN14, 
o reduzido espaço disponível para a implantação da via não permitiu evitar 
interferências com esta linha de água. São propostas medidas de 
minimização destas interferências. 

MM6 - Assegurar que os pilares dos viadutos, 
pontes e pontões não se localizam nem sequer no 
leito menor das linhas de água transpostas. Os 
viadutos devem abranger toda a área inundável e 
os seus pilares não devem afetar o leito e margens 
das linhas de água. Quando situados em leito de 
cheia, os pilares devem ser hidrodinâmicos e estar 
orientados de acordo com o sentido do 
escoamento, de modo a não ser criado qualquer 
efeito barreira provocado pelos mesmos 

Sempre que os viadutos se implantam sobre áreas inundáveis os seus 
pilares abrangem a totalidade dessas áreas. A zona potencialmente mais 
sensível relativamente a este aspeto corresponde ao atravessamento da 
ribeira do Arquinho pelo viaduto 2.1 tendo-se reformulado o 
posicionamento deste viaduto de forma a minimizar essa interferência.  

No caso dos restantes viadutos em áreas de cheias, a ocupação pelos 
pilares é muito reduzida e considerou-se não ser suscetível de causar 
efeito barreira significativo ao escoamento: 

Viaduto 8.2 - 3 pilares em área inundável, ocupando uma área total à 
superfície de 51 m2. 

Viaduto 9.1 – 5 pilares em área inundável ocupando uma área total à 

superfície de 21,5 m2, 

MM8 - Devem ser considerados, sempre que 
necessário, órgãos complementares de 
drenagem. Deve ser realizado um cálculo dos 
caudais afluentes à rede de coletores de águas 
pluviais existentes e uma avaliação sobre a sua 
capacidade hidráulica tendo em conta o acréscimo 
de caudal provocado pela implantação do projeto, 
e se necessário ampliação ou implantação de 
novos coletores com as dimensões adequadas ao 
caudal total previsto 

Na zona de implantação da Variante à EN14 e áreas envolventes foram 
identificadas apenas quatro situações onde existem coletores pluviais. 
Como pressuposto geral, o projeto de drenagem longitudinal não previu 
ligações da drenagem longitudinal às redes pluviais, tendo-se privilegiado 
a descarga em linhas de água existentes. 

Nas situações identificadas, e se pontualmente for considerada 
tecnicamente uma melhor solução drenar para a rede pluvial existente, 
será necessário em fase de obra complementar a informação cadastral 
existente e com base nessa informação propor uma solução alternativa. 
O acréscimo de caudais provenientes da drenagem longitudinal da via, 
nos casos referidos será previsivelmente reduzido.   
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Medida da DIA Conformidade do projeto 

MM9 - Deve ser considerada a adoção de medidas 
no sentido de acautelar eventuais afetações de 
elementos patrimoniais, nomeadamente as 
ocorrências referidas no EIA, sem prejuízo de 
outras que venham a ser identificadas em fase de 
RECAPE 

Foram identificadas as ocorrências afetadas pelo traçado do projeto de 
execução e comparada a afetação (sempre que possível) com as 
afetações do traçado do Estudo Prévio.  

MM10 - Devem ainda ser acauteladas e/ou 
minimizadas ocorrências referidas no âmbito da 
Consulta pública, após aferida e comprovada a 
sua existência e localização  

Foram analisadas as situações identificadas na Consulta Pública à luz do 
traçado proposto em Projeto de Execução e propostas as medidas 
consideradas relevantes.  

 

As medidas de minimização aplicáveis à fase prévia à obra e fase de construção foram enquadradas no 

designado Plano de Implementação das Medidas de Minimização – PIMM – que integra o Plano de Gestão 

Ambiental (PGA) que se propõe e que responde a um dos requisitos da DIA. Este PGA engloba, ainda, o 

Acompanhamento Arqueológico, também requerido na DIA para a fase de construção. Estes elementos 

devem ser tomados em consideração pelo Adjudicatário da Obra para o desenvolvimento e implementação 

das atividades em causa, durante a construção da Variante à EN14. 

Foram ainda elaborados os Projetos de minimização de impactes: Projeto de Integração Paisagística e Projeto 

de Execução das Barreiras Acústicas que serão concretizados igualmente durante a fase de construção da 

via. 

Os Programas de Monitorização requeridos pela DIA abrangem as fases de construção e exploração da 

estrada e darão origem à produção de relatórios de monitorização a entregar à Autoridade de AIA de acordo 

com o planeamento que vier a ser definido por esta entidade. 
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A Atkins é um dos líderes mundiais fornecedores de 
consultoria profissional, multidisciplinar e serviços 
complementares, baseada nos mais avançados 
desenvolvimentos tecnológicos. Nos últimos anos 
evoluímos de uma perspectiva histórica e tradicional 
de consultores de engenharia, consultoria de gestão 
e serviços imobiliários para a consultoria de base 
tecnológica e para a gestão especializada de 
instalações. Com mais de 16.000 colaboradores em 
todo o mundo, a Atkins possui uma larguíssima 
experiência, disponibilizando os seus mais vastos e 
profundos conhecimentos numa variada gama de 
disciplinas e valências. 

 

Os nossos clientes são diversificados e incluem 
órgãos da administração pública, autoridades 
regionais e locais, instituições e agências financeiras 
e empresas comerciais e industriais. Ajudamos os 
nossos clientes a atingir os respectivos objectivos, 
desenvolvendo e proporcionando soluções práticas e 
adicionando valor aos seus negócios, através da 
aplicação da nossa experiência, dos nossos 
conhecimentos inovadores e da mais avançada 
tecnologia. 


