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1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de Setembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Estradas de Portugal, S.A., através do 
Ofício n.º 66361, de 04/06/2009, e na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
relativo ao projecto ―Variante à EN342 Lousã/Góis/Arganil e à ER342 Arganil/Côja‖, em fase de 
Estudo Prévio, cujo proponente é também a Estradas de Portugal, S.A. 
 
O projecto em causa enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual 
redacção, designadamente nas disposições do n.º 10, alínea e): Construção de estradas, portos e 
instalações portuárias, incluindo portos de pesca (não incluídos no anexo I). 
 
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 5378/2009, de 
19/06/2009, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA 
(entidade que preside), da Administração Regional Hidrográfica do Centro (ARH-C), do Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), do Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR, IP), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR-C), do Ex-Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, actual 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Direcção Regional de Agricultura e Pescas 
do Centro (DRAP-C), do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
 
A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás 
referidas: 
 

 Lic. Augusto Serrano (APA/GAIA); 

 Dr.ª Margarida Grossinho (APA/GAIA); 

 Dr.ª Paula Garcia (ARH-C); 

 Dr.ª Silvia Paula Bento Neves (ICNB) 

 Dr.ª Maria de Magalhães Ramalho (IGESPAR); 

 Eng.ª Madalena Ramos (CCDR-C); 

 Dr. Paulo Hagendorn Alves (LNEG); 

 Eng.ª Madalena Sancho da Silva Gonçalves  (DRAP-C); 

 Eng.º Jorge Patrício (LNEC); 
 
O EIA, datado de Maio de 2009 e objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes 
documentos: 

 Resumo Não Técnico; 

 Relatório Síntese (2 volumes); 

 Anexos Técnicos; 

 Peças Desenhadas. 
 
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes documentos: 

 Aditamento – peças escritas e desenhadas (datado de Setembro de 2009); 

 Esclarecimentos complementares sobre Ambiente Sonoro (datado de Outubro de 2009) – 
Esclarecimentos solicitados após declarada a conformidade do EIA. 

 
Relativamente ao Estudo Prévio (datado de Março de 2009), foram disponibilizados os seguintes 
elementos: 

 Volume I – Estudo Rodoviário 

- Tomo 1.1 – Relatório Geral – Memória Descritiva e Justificativa (peças escritas e 
desenhadas); 

- Tomo 1.2 – Obras de Arte Especiais (peças escritas e desenhadas); 

- Tomo 1.3 – Medições e Estimativas de Custos. 

 Volume II – Estudo de Tráfego; 
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- Tomo 2.1 – Plano de Trabalho de Campo 

- Tomo 2.2  - Análise, Validação e Tratamento dos Dados Recolhidos 

- Tomo 2.3 – Relatório 

 Volume III – Estudo Geológico e Geotécnico (peças escritas e desenhadas); 

 

  
2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 
 
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam: 

 Análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as 
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e 
do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 Solicitação de informação complementar ao proponente no sentido de serem clarificadas 
algumas questões sobre o próprio projecto, mas também sobre os factores ambientais 
―Geologia, Geomorfologia, Georrecursos e Hidrogeologia‖, ―Património‖ e ―Ambiente Sonoro‖, 
para além da reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial 
em vigor para a área em estudo. Na avaliação da conformidade e análise técnica do EIA, as 
apreciações técnicas específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no 
âmbito das respectivas competências e segundo a seguinte distribuição: 

o APA: Coordenação e Consulta Pública; 
o ARH-C: Recursos Hídricos; 
o ICNB: Ecologia e Paisagem 
o IGESPAR, IP: Património; 
o CCDR-C: Uso do Solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia e Qualidade do Ar; 
o LNEG: Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia; 
o DRAP-C: Solos; 
o LNEC – Ambiente Sonoro. 

 Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente à Autoridade Florestal 
Nacional; Direcção–Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; Instituto de Infra-Estruturas 
Rodoviárias, I.P.; Direcção-Geral de Energia e Geologia; Direcção Regional de Economia do 
Centro, de forma a melhor habilitar a análise da CA naquelas áreas específicas. 

 Realização de uma visita de reconhecimento aos traçados da infra-estrutura em análise, nos 
dias 2 e 3 de Novembro de 2009, em colaboração com técnicos da Estradas de Portugal, SA, 
da empresa projectista e da equipa que realizou o EIA. 

 Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados. 

 Realização de três reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem 
como a integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas e dos 
resultados da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais; 
objectivos do projecto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos 
impactes e definição das medidas de minimização. 

 Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos referidos 
anteriormente e demonstrativa das várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na 
avaliação dos impactes e na definição de medidas de minimização tendo em vista a selecção 
da melhor alternativa, e orientada para o apoio à tomada de decisão. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 
 
 
Enquadramento legal 
 
Nos termos do n.º 3 do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado 
através do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, este projecto encontra-se sujeito a 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, enquadrando-se no ponto 10, alínea e), do Anexo 
II do referido Decreto-Lei, que se refere à construção de Estradas Nacionais com interferência em 
áreas sensíveis - no caso o Sítio de Importância Comunitária da Serra da Lousã (área classificada 
integrada na Rede Natura 2000, classificada ao abrigo da Directiva Habitats – Directiva 92/43/CEE, 
do Conselho, de 21 de Maio, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de 
Abril, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 49/2008, de 24 de Fevereiro). 
 
A estrutura adoptada para o EIA visa cumprir o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 
estabelece as normas técnicas para elaboração das várias peças do EIA. 
 
Antecedentes 
 
Segundo o EIA, as soluções desenvolvidas no Estudo Prévio, presentemente submetido a 
procedimento formal de AIA, resultaram de um processo prévio de análise rodoviária e ambiental, de 
acordo com a metodologia de desenvolvimento de projectos da Estradas de Portugal, S.A., que 
tiveram como principal objectivo avaliar, numa fase precoce de desenvolvimento de projecto, a 
viabilidade rodoviária e ambiental dos corredores em estudo. 
 
Foi primeiramente desenvolvido um Estudo de Viabilidade de Corredores (EVC), em Maio de 2008, 
em que se produziu uma análise de corredores à escala 1:25 000, em termos rodoviários e 
ambientais.  

 
Mediante as conclusões do EVC, os corredores estudados nesse estudo à 25 000 (com excepção da 
Solução 1.3 do EVC) foram desenvolvidos para uma escala mais detalhada (1:5000) no Estudo de 
Viabilidade de Traçados (EVT), datado de Setembro de 2008. No EVT foram desenvolvidos os 
melhores traçados possíveis, dentro dos corredores aprovados no EVC, tendo por base também o 
levantamento das condicionantes ambientais, produzido no EVC, de modo a minimizar, à partida, a 
afectação das condicionantes relevantes. 
 
Em termos gerais, os traçados estudados no EVT foram considerados viáveis em termos ambientais, 
com a aplicação das necessárias medidas de mitigação ambiental, a definir em sede de EIA, pelo que 
todos os traçados foram desenvolvidos a Estudo Prévio, correspondendo aos presentemente em 
análise. 
 
Justificação e Objectivos do Projecto 
 
De acordo com o EIA, a Variante à EN 342 e ER342 está incluída no Plano Rodoviário Nacional 2000 
(PRN2000 - Decreto-Lei nº 222/98, com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, 
pela Declaração de Rectificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto), como 
parte integrante da Rede Nacional Complementar, que inclui os itinerários complementares (IC) e as 
estradas nacionais (EN).  
 
A actual EN/ER342, entre Lousã e Côja, é constituída por uma única faixa de rodagem, com bermas 
estreitas, apresentando ao longo do seu traçado uma elevadíssima sinuosidade e escassez de 
pontos de ultrapassagem, bem como um pavimento algo degradado entre Arganil e Côja. Estas 
condições representam não só uma condicionante à mobilidade eficaz entre Lousã e Côja, como 
também um risco acrescido para a segurança rodoviária, potenciando a ocorrência de acidentes, e da 
mortalidade associada, uma vez que não existem alternativas actualmente para a ligação rodoviária 
entre estes núcleos populacionais de relevância regional.  
 
Estas características do principal acesso rodoviário que estabelece a ligação de três sedes de 
concelho – Lousã, Góis e Arganil, condicionam severamente as potencialidades de desenvolvimento 
regional dos mesmos, dado que limitam a mobilidade interconcelhia, reduzindo a atractividade destes 
concelhos para o desenvolvimento de actividades económicas, reduzindo dessa forma as 
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perspectivas de criação e de emprego e, por arrasto, o potencial de crescimento ou mesmo de 
fixação das populações locais. 
 
De acordo com o PRN2000, o principal objectivo da rede nacional complementar é assegurar ―a 
ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra 
concelhia, mas infradistrital‖ (artigo 4º do Decreto-Lei nº 222/98). Verifica-se assim que, dadas as 
características geométricas actuais da EN342 e ER342, estas vias não permitem cumprir os 
objectivos da rede nacional complementar, na ligação entre três sedes de concelho - Lousã, Góis e 
Arganil, e o centro urbano de influência concelhia – Côja. 
 
A nova variante à EN 342 / ER 342, dando ainda continuidade às variantes da Lousã e de Côja, irá 
assim dar corpo à expectativa de uma eficaz articulação da rede viária dos municípios envolvidos, e 
irá proporcionar a rapidez e diversificação de acessos, e a necessária polarização para um 
sustentado desenvolvimento urbano e económico, permitindo cumprir nesta região os objectivos da 
rede de estradas nacionais, enquanto parte da rede nacional complementar, definidos no Plano 
Rodoviário. 
 
Com a melhoria das condições geométricas do traçado, espera-se com a nova variante reduzir o risco 
de acidentes rodoviários, com a redução expectável da sua incidência, aumentando assim a 
segurança nas deslocações entre Lousã, Góis, Arganil e Côja. 
 
Por outro lado, consegue-se ainda uma redução apreciável do tempo de percurso entre Lousã e Côja. 
Estima-se que este percurso, através da nova variante construída (considerando a velocidade de 
projecto), seja de 22 min, o que representa menos de metade do que se verifica actualmente. 
 
Espera-se assim que a melhoria das acessibilidades nestes concelhos se traduza num forte incentivo 
ao seu desenvolvimento económico, tornando-os mais atractivos para a fixação de empresas e 
indústrias, com a consequente criação de emprego e fixação e crescimento das populações, o que 
por sua vez permitirá minimizar as importantes assimetrias territoriais de desenvolvimento que se 
verificam na Região Centro, entre o litoral e o interior. 
 
 
Localização do Projecto 
 
A área abrangida pelo Projecto localiza-se na região Centro, desenvolvendo-se as Soluções do 
projecto nos concelhos de Lousã, Góis e Arganil, interferindo ainda de forma relativamente marginal 
com o concelho da Tábua. Em termos de freguesias, o projecto em análise intercepta as seguintes 
dez freguesias: Vilarinho; Serpins; Vila Nova do Ceira; Góis; Pombeiro da Beira; Arganil; Sarzedo; 
Secarias; Côja; Mouronho. 

Figura 1 – Localização do Projecto 

 
Fonte: EIA, amb&veritas, Maio de 2009 
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Condicionantes territoriais 
 
Na área de implantação do Projecto estão presentes algumas áreas legalmente condicionadas, para 
além de servidões e restrições de utilidade pública, destacando-se: 

 Sítio de Importância Comunitária da Serra da Lousã (área classificada integrada na Rede 
Natura 2000, classificada ao abrigo da Directiva Habitats – Directiva 92/43/CEE, do Conselho, 
de 21 de Maio, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com 
a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 49/2008, de 24 de Fevereiro). 

 
Quadro 1 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

presentes na área de inserção do projecto 
Categoria Servidão 

Recursos Naturais 

Conservação da Natureza – Rede Natura 2000 
Domínio Público Hídrico 
Albufeiras de Águas Públicas 
Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público 

Recursos minerais 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 
(REN) 
Áreas sujeitas ao regime florestal (perímetro florestal) 

Árvores protegidas por legislação nacional 
Património Edificado Património Construído, Arqueológico e Etnográfico Classificado 

Infra-estruturas 
Infra-estruturas de Saneamento e Abastecimento 
Telecomunicações – feixe hertziano 

Fonte: EIA, amb&veritas, Maio de 2009 
 
 
Descrição do Projecto 
 
A Variante à EN342 Lousã/Góis/Arganil e à ER342 Arganil/Côja apresenta uma extensão aproximada 
de 34 km (na solução mais extensa), tendo início na actual Variante à Lousã e término na Variante de 
Côja. 
 
Apresenta características geométricas compatíveis com as exigidas em estradas nacionais desta 
natureza, garantindo uma velocidade base de 80 km/h, que é pontualmente reduzida para 60 km/h, 
em zonas específicas dos traçados em que as condicionantes fisiográficas obrigam à adopção de 
características geométricas incompatíveis com a velocidade base de 80 km/h. 
 
O Estudo Prévio desenvolve duas soluções distintas – Solução 1, a Norte, e Solução 2, a Sul – sendo 
que, para a Solução 2, foram ainda previstas três alternativas: 2.1; 2.2 e 2.3. 
 
As duas soluções principais têm início e final comuns, tocando-se junto a Góis e junto a Arganil. 
 
A Solução 1 e Solução 2 mantêm um traçado conjunto até à localidade de Prilhão. A partir daqui 
divergem, desenvolvendo-se a Solução 1, em parte, na margem esquerda do Rio Ceira até Góis. 
Depois de atravessar este rio volta a encontrar a Solução 2, para, um pouco mais a Norte, voltar a 
divergir por oeste das localidades de Póvoa de Góis e Casal do Frade. A partir deste ponto, segue 
por Norte de Arganil (num traçado mais curto, embora orograficamente mais desfavorável do que o 
da Solução 2), atravessa o Rio Alva junto a Sarzedo, torna a atravessá-lo a Norte de Secarias, 
desenvolve-se parcialmente sobre a actual EN 342, (a partir do actual km 100+500, 
aproximadamente) e vem a terminar junto à travessia do Rio Alva, na recentemente construída 
Variante de Côja, próximo da Zona Industrial. 
 
A Solução 2, depois de divergir da Solução 1, dirige-se para Ponte de Sótão na Serra de Sacões, 
(ocupando parcialmente a EN 342) contorna Góis por Oeste e segue para Póvoa de Góis, Rochel 
(Sul) e Arganil. Desta vila até final, desenvolve-se na margem esquerda do Rio Alva, junto à EN 342, 
até encontrar a travessia do mesmo junto a Côja, terminando, tal como a Solução 1, na recentemente 
construída Variante de Côja, próximo da Zona Industrial. 
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As alternativas 2.1 e 2.2 correspondem a alternativas de traçado na zona de Ponte de Sótão, 
correspondendo a Alternativa 2.2, à análise de viabilidade de uma solução em túnel. 
 
A Alternativa 2.3 apresenta-se como uma solução intermédia de atravessamento/acessibilidade à 
EN342-4, que dá acesso a Arganil. 
 

Figura 2 – Soluções e Alternativas em Avaliação 

 

 
 
 
 

Quadro 2 – Corredores por troços 
 

 
Fonte: EIA da amb&veritas, Maio de 2009 
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Figura 3 – Esquema da divisão do projecto por troços 

 

 
Fonte: EIA da amb&veritas, Maio de 2009 
 
 
Perfil Transversal Tipo 

 
Plena Via 
 
O perfil transversal tipo é constituído por uma única faixa de rodagem bidireccional, com 9,00 m de 
largura de plataforma, composta por: 

 1 faixa de rodagem, com 7,00 m de largura e constituída por duas vias de 3,50 m cada, 
sendo uma para cada sentido; 

 2 bermas exteriores com 1,00 m de largura cada. 
 
Nas zonas em aterro, sempre que se afigure necessária a colocação de guarda de segurança, esta é 
nos 0,75 m imediatamente após o final da berma. Com a função de evitar a erosão da borda do 
talude, existe ainda uma transição com 0,60 m, adjacente a esta berma, que terá uma inclinação de 
10% para o exterior, constituindo a concordância entre a berma e o talude. 
 
Nas zonas em escavação está prevista a construção de uma valeta reduzida de betão com 1,20 m de 
largura e profundidade de 0,30 m. A transição para o talude é feita através de uma concordância com 
1,00 m de largura e inclinação de 10% para o interior da valeta. 
 
Nas zonas onde tal se justifica, são adoptadas vias para veículos lentos, com 3,25 m de largura, uma 
vez que existem troços em ambas as soluções onde é ultrapassada a extensão crítica relativa à 
inclinação de um determinado trainel. 
 
Ramos dos Nós 
 

 Ramos Unidireccionais: 
o Uma faixa de rodagem com 4,0 m de largura. A via terá a sobre largura preconizada 

nas normas das Estradas de Portugal; 
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o Uma berma esquerda com 1,00 m de largura, com o mesmo tipo e inclinação do 
pavimento da faixa de rodagem; 

o Uma berma direita com 2,50 m de largura, que será constituída por uma sobre 
largura de 0,30 m, com pavimento estrutural igual ao da faixa de rodagem e 2,20 m 
de agregado britado revestido com betão betuminoso. 

 

 Ramos Bidireccionais: 
o Duas faixas de rodagem de 4,00 m largura; 
o Um separador central de 0,60 m de largura constituído por guarda rígida do tipo ―New 

Jersey‖; 
o Bermas esquerdas com 1,00 m de largura, com o mesmo tipo e inclinação do 

pavimento da faixa de rodagem; 
o Bermas direitas com 2,50 m de largura, respeitando as considerações já feitas para 

as bermas direitas dos ramos unidireccionais. 
 
Em situações de aterro é feita uma transição arrelvada entre a plataforma e o talude, com 0.60 m de 
largura e 10% de inclinação. Em escavação adoptar-se-á uma valeta em betão com 1.20 m de 
largura, seguida de uma transição de 1.00 m a 10% para melhor concordância com o talude. 
 
Foram também previstas, vias de aceleração e abrandamento, nas entradas ou saídas da Variante, 
com uma largura de 3,00 m, e bermas com 2,50 m de largura, pavimentadas em toda a sua largura. 

 
Restabelecimentos 

 
Os perfis transversais tipo das vias a restabelecer serão de quatro tipos, consoante a tipologia das 
vias a restabelecer, nomeadamente: Tipo I – estradas nacionais e regionais mais importantes; Tipo II 
- estradas nacionais e regionais de menor importância, e estradas municipais mais importantes; Tipo 
III – estradas municipais menos importantes; Tipo IV – caminhos municipais e rurais.  
 
Tipo I -  a utilizar nos casos de estradas nacionais e regionais mais importantes, tem uma plataforma 
com largura total de 9,0 m e é composto por: 

 Uma faixa de rodagem com 7,00 m, constituída por duas vias de 3,50 m (uma para cada 
sentido de circulação); 

 Duas bermas direitas de 1,00 m de largura, que incluem 0,30 m de sobre largura de 
pavimentação da faixa de rodagem. 

 
Tipo II - Este perfil, com uma plataforma de 8,00 m, foi previsto para estradas nacionais e regionais 
de menor importância e nas estradas municipais consideradas mais importantes, sendo composto 
por: 

 Faixa de rodagem com 6,00 m, correspondendo a uma via para cada sentido com 3,50 m; 

 Duas bermas direitas com 1,00 m de largura, que incluem 0,30 m de sobre largura de 
pavimentação da faixa de rodagem. 

 
Tipo III - Este perfil será o escolhido normalmente para as estradas municipais menos importantes e 
tem uma plataforma com 8,00 m de largura, composta por:  

 1 Faixa de rodagem com 6,50 m, correspondendo a duas vias de 2,75 m cada; 

 Duas bermas direitas com 0,50 m de largura, pavimentadas de modo idêntico à faixa de 
rodagem. 

 
Tipo IV - Este perfil é proposto para todas as vias não classificadas e compõe-se de uma 
faixa de rodagem com 4,00 m, ladeado por bermas direitas de 0,50 m cada, o que perfaz uma largura 
de plataforma de 5,00 m. 

 
 
Nós de Ligação à Rede Viária  
 
Solução 1 

 S1N1 - Lousã – nó desnivelado com reformulação parcial do troço existente da Variante à 
Lousã, onde é introduzida uma rotunda que articula com a EN 342; 

 S1N2 - Valada – entroncamento que dá acesso a uma rotunda no CM1230; 
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 S1N3 - Quatro Águas – rotunda na plena via, que articula com um Caminho Florestal, 
restabelecendo-o e ligando este à EN 342-3, na proximidade da localidade de Quatro Águas; 

 S1N4 - Vila Nova do Ceira – rotunda na plena via articulada com a EN2 e um acesso local; 

 S1N5 - Góis – rotunda na plena via articulada com a EN2 e um acesso local; 

 S1N6 - Póvoa de Góis – rotunda na plena via articulada com o CM 1367 e um acesso local; 

 S1N7 - Casal do Frade – entroncamento que dá acesso ao CM 1336; 

 S1N8 - Arganil – nó em Trompete (virado para Sarzedo – norte de Arganil) que liga à EN342-
4 numa rotunda a ampliar/reformular; 

 S1N9 - Secarias – rotunda na plena via articulada com a EN 337; 

 S1N10 - Maxôrro – entroncamento que dá acesso a uma rotunda na ER 342-3; 

 S1N11 - Côja – nó em Trompete (virado para sul) que liga à Zona Industrial de Côja através 
de uma rotunda. 

 
Solução 2 

 S2N1 - Lousã – nó desnivelado com reformulação parcial do troço existente da Variante à 
Lousã, onde é introduzida uma rotunda que articula com a EN342; 

 S2N2 - Soutelo – entroncamento que dá acesso à EN342-3; 

 S2N3 - Portela – rotunda na plena via, que dá acesso à EN2, e a partir desta à EN342; 

 S2N4 - Góis Poente – nó em Semi-Trevo nos quadrantes superior esquerdo e inferior direito, 
com ligação à EN2 / EN342 através de duas rotundas; 

 S2N5 - Góis Norte – entroncamento que dá acesso à EN2; 

 S2N6 - Póvoa de Góis – entroncamento que dá acesso ao CM 1367, restabelecido sobre a 
Variante; 

 S2N7 - Arganil Sul – entroncamento que dá acesso à EN 342; 

 S2N8 - Arganil Norte – nó em Semi-Trevo nos quadrantes inferiores esquerdo e direito, com 
ligação à EN342 através de duas rotundas, que por sua vez articulam com um 
restabelecimento urbano sobre a Variante, este liga-se à estrada nacional através de uma 
rotunda; 

 S2N9 - Secarias – rotunda na plena via articulada com a ER 342; 

 S2N10 - Côja – nó em Semi-Trevo nos quadrantes superiores esquerdo e direito com ligação 
à ER 342 através de duas rotundas, que por sua vez articulam com um restabelecimento 
urbano sobre a Variante, que dá acesso à Zona Industrial de Côja. 

 
Solução 2 – Alternativa 2.1 

 S2A1N3 - Portela – rotunda na plena via, que articula com um restabelecimento do CM 1376, 
que por sua vez se liga à EN2 / EN342. 

 
Solução 2 – Alternativa 2.2 

 S2A2N3 - Portela – rotunda na plena via, que articula com um restabelecimento do CM 1376, 
que por sua vez se liga à EN2 / EN342. 

 
Solução 2 – Alternativa 3 

 S2A3N8 - Arganil – nó em Trompete (virado para Sarzedo – norte de Arganil) que liga à EN 
342-4 numa rotunda a ampliar/reformular. 

 

 
Obras de Arte Especiais 
 
Como obras de arte especiais consideram-se todas as obras, túneis, pontes e viadutos, com 
comprimento total superior a cerca de 100 m. 
 
Estão previstas as seguintes obras de arte especiais por Solução e Alternativa: 
 

 Solução 1 – 17 viadutos (com comprimento que varia dos 130m aos 671m); 

 Solução 2 – 17 viadutos (com comprimento que varia dos 140m aos 962m); 

 Alternativa 2.1 – 2 viadutos com um comprimento de 469m e 711m respectivamente; 

 Alternativa 2.2 – 3 viadutos com um comprimento de 54, 448 e 619m respectivamente; 

 Alternativa 2.3 – 1 viaduto com um comprimento de 1191m. 
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Está ainda previsto um túnel na Alternativa 2.2, Túnel da Portela que se localiza entre os km 10+971 
e 11+321 da Alternativa 2.2, com extensão estimada de 350 m e recobrimento máximo da ordem dos 
50 m. A geometria interior da galeria foi definida de forma a circunscrever um gabarit rodoviário de 8,5 
x 4,70 (L x H), tendo-se procurado uma estrutura em arco e, simultaneamente, criar condições para 
instalação de um sistema de ventilação forçada. O Túnel da Portela é a construir com tecnologia de 
tipo mineiro ou convencional, essencialmente à custa de escavação com meios mecânicos. 
 
 
Obras de Arte Correntes 
 
Com o objectivo de restabelecer as estradas e caminhos intersectados pelo traçado, bem como de 
promover os desnivelamentos nos nós de ligação, foram consideradas no projecto em análise 
diversas obras de arte correntes, do tipo Passagem Superior, Passagem Inferior e Passagem 
Agrícola. 
 
Estão previstas as seguintes obras de arte correntes por Solução e Alternativa: 
 

 Solução 1 – 11 obras de arte correntes (3 Passagens Inferiores; 8 Passagens Superiores) 

 Solução 2 – 18 obras de arte correntes (6 Passagens Inferiores; 12 Passagens Superiores) 

 Alternativa 2.1 – 2 Passagens Superiores 

 Alternativa 2.3 – 1 Passagem Inferior; 1 Passagem Superior 
 
 
 
Movimentos de Terras 
 
Os movimentos de terras serão originados pelas actividades de desmatação e limpeza dos terrenos, 
decapagem da terra vegetal, execução das escavações e aterros e obtenção de terras de 
empréstimo. 
 
No quadro seguinte indicam-se os movimentos de terras associados a cada solução. Ambas as 
soluções em análise apresentam um balanço de inertes excedentário, verificando-se um maior 
desequilíbrio na Solução 1. Apesar disto, é a Solução 2, no seu conjunto, que agrega o maior 
movimento de terras. 
 

Quadro 3: volume total de terras a movimentar nas operações de aterro e de escavação 

Solução Decapagem (m
3
) Escavações (m

3
) Aterros (m

3
) Balanço (m

3
) 

(escavações – aterros) 

Solução 1 454 670 3 492 722 1 508 090 1 984 632 
Solução 2 535 032 3 870 179 2 288 361 1 581 818 

Alternativa 2.1 40 884 198 065 216 253 -18 188 
Alternativa 2.2 48 595 255 857 244 252 11 605 

Alternativa 2.3 30 864 171 570 192 209 -20 639 
Fonte: EIA da amb&veritas, Maio de 2009 

 
Em relação às alternativas consideradas para a Solução 2, as Alternativas 2.1 e 2.2, quando 
comparadas com o seu trecho correspondente na Solução 2, reduzem o desequilíbrio de terras 
registado naquele trecho. A terceira alternativa (2.3) quando comparada com o trecho correspondente 
da Solução 2 revela-se deficitária, isto, devido ao facto de neste troço o traçado se desenvolver quase 
sempre em aterro. 
 
 
Drenagem Transversal 
 
Os elementos projectados para a rede de drenagem transversal foram dimensionados para uma 
cheia com um período de retorno de 100 anos, sendo os órgãos da drenagem longitudinal 
dimensionados para uma precipitação com um período de retorno de 10 anos. 
 
Estão previstas as seguintes passagens hidráulicas (PH) por Solução e Alternativa: 
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 Solução 1 – 45 PH 

 Solução 2 – 54 PH 

 Alternativa 2.1 – 6 PH 

 Alternativa 2.2 – 5 PH 

 Alternativa 2.3 – 3 PH 
 
 
Tempo de Percurso 
 
O tempo de percurso entre Lousã e Côja, através da nova variante (considerando a velocidade de 
projecto), está previsto que seja de 22 min, o que representa menos de metade do que se verifica 
actualmente. 
 
Investimento 
 
De acordo com a Nota de Envio do EIA para a Autoridade de AIA, o valor do investimento associado 
ao projecto é de 79 000 000 €. 
 
 
 
 
4. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
4.1. Geologia e Geomorfologia; Hidrogeologia e Recursos Minerais 
 
4.1.1. Caracterização da Situação de Referência 

 

Geomorfologia 

A unidade morfológica do Maciço Hespérico onde se situa a área estudada é a plataforma do 
Mondego, que constitui uma superfície aplanada poligénica, com uma altitude média da ordem de 
300-350m, que foi afectada por um balanceamento geral para o quadrante SW.  

Esta plataforma é drenada pelo rio Mondego e pelos seus afluentes principais, de Norte para Sul, os 
rios Dão, Alva e Ceira, que têm percursos com atitude predominante NE-SW. Estes cursos de água 
estão encaixados no soco, formando meandros. 

 

Geologia  

A geologia regional da área em estudo compreende vastos afloramentos de depósitos continentais de 
fácies fluvial e aluvial de idade cretácica e cenozóica, que assentam em discordância angular sobre 
metassedimentos do Neoproterozóico e Ordovícico. 

Os metassedimentos do Neoproterozóico correspondem a xistos e grauvaques do Grupo das Beiras, 
enquanto os afloramentos do Ordovícico estão representados por rochas essencialmente quartzíticas 
(Formação do Quartzito Armoricano) e por metapelitos e metaconglomerados (Formação de 
Louredo). Estas rochas assentam também em discordância angular sobre o Grupo das Beiras.  

Os depósitos do Cretácico são siliciclásticos, de alimentação essencialmente granítica e assentam 
sobre o soco metassedimentar; as fácies arenosas são predominantes. Os sedimentos mais antigos 
correspondem ao Grupo do Buçaco e à Formação de Buçaqueiro, cujo limite superior poderá ser 
Paleocénico. As formações do Cretácico, em especial as do Grupo do Buçaco, afloram sobretudo a 
SW da Serra do Bidueiro, que constitui um sinclinal quartzítico varisco. 

O enchimento cenozóico é, também, essencialmente siliciclástico e assenta sobre o Cretácico ou, 
mais para Leste, sobre o soco hercínico. A Formação de Côja, arenosa e feldspática, é a mais antiga. 
Os sedimentos Terciários mais recentes constituem o Grupo da Serra de Sacões (Formações de 
Campelo, de Telhada e de Santa Quitéria), que corresponde a uma sequência predominantemente 
conglomerática muito espessa (340m), ocupando uma vasta superfície sobretudo a NE da Serra do 
Bidueiro. 

Os depósitos do Quaternário, representados por aluviões e terraços fluviais relacionados com a 
drenagem actual, são pouco representativos na região. 
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Não estão identificadas ocorrências de Património geológico ou Geocientífico no traçado previsto 
para o empreendimento, embora o mesmo se insira pontualmente em locais com acentuado interesse 
geomorfológico e paisagístico, como é o caso da proximidade da crista quartzítica da Senhora da 
Candosa e do atravessamento do vale de Vila Nova de Ceira. 

 

Tectónica 

Em termos de enquadramento tectónico a região é confinada por dois acidentes principais activos, 
nomeadamente, a ocidente a falha de Miranda do Corvo, representando a continuidade para Sul da 
zona de falha Penacova-Verín e, a oriente, a falha Lousã-Seia, no bordo setentrional da Cordilheira 
Central, limitando a bacia sedimentar. 

Os depósitos continentais meso-cenozóicos foram parcialmente preservados na dependência de 
depressões tectónicas, integrantes da plataforma do Mondego e que são limitadas pelas duas falhas 
principais referidas.  

Destes compartimentos tectónicos destaca-se, na área em estudo, a bacia da Lousã, em forma de 
cunha, relacionada com a intersecção da falha Lousã-Seia, a SE, com a falha de Miranda do Corvo, a 
W. A Norte é limitada por falhas de direcção NW-SE. 

Em continuidade mas imediatamente a Norte, encontra-se a sub-bacia de Arganil, a qual é 
intersectada pelo alinhamento quartzítico da serra da Moita e é limitada a SE pela falha Lousã-Seia. 

É ainda de considerar a sub-bacia de Côja, situada no limite Norte da área e limitada pela falha 
Lousã-Seia, correspondendo ao bordo NE da bacia sedimentar da Lousã. Esta depressão tectónica, 
no sector nordeste da área, é limitada pela falha onde se instalou o rio Alva a NW e, a E e SE por 
uma série de fracturas que intersectam e desligam localmente a falha Lousã-Seia. 

 

Geotecnia 

O estudo geológico-geotécnico empreendido para esta fase de estudo prévio permitiu obter algumas 
características do terreno em que estão implantadas as várias alternativas, recorrendo a diversos 
métodos de prospecção e a ensaios geotécnicos, incluindo ainda prospecção geofísica; como 
principais resultados deste estudo é de referir a avaliação do tipo de desmonte expectável para os 
vários horizontes ou maciços, a previsão do tipo de fundação para obras de arte e a geometria 
preliminar dos taludes de escavação. 

No que se refere ao Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a 
região em causa insere-se na zona C (sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem 
decrescente de sismicidade), daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar (igual a 0,5), para 
efeitos de dimensionamento de estruturas. 

 

Georrecursos 

Diversas Formações que ocorrem na região têm elevado potencial para fornecimento de matérias-
primas para a indústria cerâmica, enquanto outras ocorrências são adequadas para a exploração de 
areias de construção.  

Muito sucintamente, as Formações de Lomba do Alveite e de Buçaqueiro apresentam potencialidade 
reconhecida em caulino para cerâmica, enquanto a primeira tem também potencial em feldspatos. 
Quanto à Formação de Côja, as fácies lutíticas correspondentes ao Membro da Monteira têm elevado 
potencial em matérias-primas para cerâmica estrutural, sendo intensamente exploradas. Por seu 
turno a Formação de Campelo (Grupo de Sacões) inclui fácies lutíticas que fornecem o grosso da 
matéria-prima para Cerâmica de Construção na região. Encontram-se ainda inúmeras explorações de 
agregados de qualidade.  

 

Hidrogeologia 

Os traçados em estudo não intersectam qualquer sistema aquífero reconhecido. Com efeito, as 
litologias da unidade do Maciço Antigo têm sido consideradas, a nível regional, como litologias com 
fraca aptidão aquífera.  

Contudo, a nível local, a conjugação de condições climáticas (precipitações relativamente elevadas), 
geomorfológicas (região de relevo misto), litológicas e estruturais (rochas muito alteradas e 
fracturadas) cria situações hidrogeológicas mais ou menos favoráveis à presença de aquíferos com 
importância local. Estes asseguram algum abastecimento local e constituem também uma parcela do 
abastecimento de explorações agrícolas; têm ainda um papel fundamental na manutenção dos 
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caudais ecológicos de rios e ribeiras e, consequentemente, dos ecossistemas associados, pois a 
água que circula em fracturas e mantos de alteração dá origem a inúmeras nascentes. 

Apenas é de salientar, como situação concreta, a elevada produtividade e vulnerabilidade dos 
sistemas hídricos subterrâneos relacionados com as formações quartzíticas do Armoricano 
(Ordovícico), que são atravessadas pelo traçado e que podem ser afectadas. O recurso pode ser 
afectado pela obra mesmo sem que qualquer captação o seja directamente, nomeadamente 
atendendo a que foram detectadas situações, na prospecção geotécnica, em que o nível da água se 
situa acima da cota da rasante. 

São apresentadas no EIA as captações existentes ao longo dos corredores em que se desenvolvem 
as soluções de traçado apresentadas. 

 
 
4.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes e Análise Comparativa de Alternativas 

 

Os aspectos principais em que a obra interage com os descritores em apreciação prendem-se, 
essencialmente, com questões geotécnicas, como é o caso da gestão do balanço de terras, da 
estabilidade de taludes de escavação e de aterro e da fundação de obras de arte.  

Considerando as Soluções 1 e 2 de forma genérica, estão previstas para ambas inúmeras 
escavações e aterros com extensão superior a 250 m e cuja altura ultrapassa 10 m, o que 
corresponderá a um impacte de magnitude elevada.  

Indicando o Balanço de Terras de forma resumida, para a realização da obra é referida a 
necessidade de levar a vazadouro volumes da ordem de 2 Mm

3
 para a Solução 1 e de 1,6 Mm

3
 para 

a Solução 2.  

Realça-se também o impacte negativo do projecto na Geomorfologia, nomeadamente na Solução 1 
do Troço 2 (km 8+000 a 11+500), devido à proximidade da crista quartzítica da Senhora da Candosa 
e ao atravessamento do vale de Vila Nova de Ceira. 

A definição de restabelecimentos na junção da nova via às já existentes implica, em geral, a 
construção em território afecto a outros usos, como é o caso de terrenos agrícolas ou de áreas 
florestais. Esta situação observa-se com particular expressão em nós que ocupam vários hectares, o 
que constitui um impacte negativo na geomorfologia / paisagem. Tratando-se de um projecto 
rodoviário basicamente constituído por uma faixa de rodagem para cada sentido, esta ocupação 
aparentemente muito alargada do terreno sugere um sobredimensionamento face à reduzida 
importância da infra-estrutura a construir. 

Ainda em termos de opções de traçado que reduzam afectações, é referido que no Troço 2, Solução 
1, se registam menores impactes por haver uma coincidência de traçado com a actual plataforma da 
EN2 (in EIA, Parte 2, pág.357). Neste sentido, é de questionar porque não inserir também, como 
exemplo, a Solução 2 (trecho km 12 a 14), sobre a EN342 existente, com as rectificações ou ajustes 
pontuais que forem necessários mas sem dedicar um novo corredor, paralelo à rodovia existente. 

Não estão identificadas afectações significativas relacionadas com indústria extractiva existente ou 
potencial, não havendo interferência directa entre os traçados propostos e concessões mineiras ou 
pedreiras em exploração. A intercepção de espaços destinados a indústria extractiva é geralmente 
marginal, embora possa constituir um impacte negativo (PDM / DGEG, in EIA, Parte 2, pág.70). 

No que se refere à hidrogeologia, será de considerar os eventuais impactes sobretudo em termos 
qualitativos e quantitativos, como será referido mais adiante. 

 

Hidrogeologia 

Não estão previstos impactes negativos importantes, embora seja de prever afectações do ponto de 
vista quantitativo e qualitativo.  

Na avaliação ao nível da Hidrogeologia, apenas foi considerado o impacte face à existência ou não 
de captações de água subterrânea, o que é insuficiente, uma vez que o recurso pode ser afectado 
mesmo sem que alguma captação o seja directamente (como é o caso do aumento da área 
impermeabilizada, bem como das alterações induzidas por escavações). 

Neste sentido será de prever, quer a afectação da qualidade das águas pela carga poluente 
relacionada com a escorrência das vias, quer variações de caudal e de nível freático na dependência 
de escavações, nomeadamente por serem indicadas diversas situações em que o nível foi detectado 
acima da rasante (in EIA, Parte 2, pág.71).  
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A convergência de caudais de escorrência para a rede hidrográfica envolvente ao traçado poderá 
afectar linhas de água superficiais, bem como, localmente, o aquífero correspondente às formações 
quarzíticas do Ordovícico, pontualmente atravessadas em escavação.  

São indicadas no EIA duas minas municipais situadas no Concelho de Góis que serão directamente 
afectadas pelo traçado proposto (Mina do Cerejal e Mina da Portela). 

 

Alternativas 

Os aspectos em avaliação pelo LNEG, com especial relevo para a quantificação de resíduos, 
permitem concluir que a Solução 1 apresenta um impacte negativo menor para os Troços 1, 3 e 4, 
enquanto para o Troço 2 é a Solução 2 (associada à Alternativa 2.1) que é mais favorável, embora 
alongue o projecto em 1670 m.  

Tendo em conta o Troço 2, Solução 2, numa próxima fase de reconhecimento geotécnico será de 
avaliar e caracterizar de forma mais pormenorizada o maciço interceptado pela Solução 2 no Troço 2, 
face à presença de fracturação importante entre os km 8 e 12. 

 
4.1.3. Minimização dos Impactes e Monitorização 

 

Geologia 

As Medidas de Minimização enunciadas pelo proponente são adequadas às situações previstas, 
sendo de vincar a importância das medidas que se relacionam com a garantia da estabilidade de 
taludes, como é o caso da drenagem superficial, longitudinal e transversal, da minimização da erosão 
interna nos taludes e da manutenção adequada do revestimento vegetal.  

No que se refere ao destino final dos excedentes que se verificam no balanço de terras, que será da 
ordem de 1,6 a 2 Mm3, são sugeridas soluções adequadas nas Medidas de Minimização, mas é de 
realçar ainda a preferência a dar a pedreiras antigas ou areeiros abandonados, de forma a aproveitar 
os materiais em causa na recuperação paisagística de locais de indústria extractiva. A selecção e 
aprovação de locais para deposição do excedente de terras constituem uma prioridade na efectiva 
minimização de impactes desta obra, pelo que a caracterização das áreas de depósito a utilizar deve 
ser previamente apresentada, de forma a permitir a sua avaliação previamente à utilização. 

Face às características do projecto, que prevê inúmeros aterros e escavações de altura superior a 12 
m, há impactes de vulto na geomorfologia local e situações expectáveis de instabilidade. Estas 
últimas serão evitáveis, cumprindo as medidas de mitigação habituais e efectuando o 
dimensionamento geotécnico adequado dos taludes.  

 

Hidrogeologia 

No âmbito das Medidas de Minimização referentes ao sub-descritor Hidrogeologia, é de salientar a 
avaliação relacionada com duas captações municipais de Góis (M10 no EIA, Parte 2, pág.374), que 
se situam em local afectado pelo traçado. Trata-se de uma situação com avaliação em curso, em 
sintonia com a Câmara Municipal, face à previsão referida no EIA de que as captações serão 
desactivadas no futuro. 

Como princípio geral a seguir, estará sempre subjacente a Medida de proceder à substituição, a 
cargo do dono da obra, de todas as captações (públicas e particulares) que, eventualmente, sejam 
afectadas. 

Ocorrem situações em que o nível da água se situa acima da cota da rasante em aquífero 
relacionado com as formações do Quartzito Armoricano, nomeadamente ao km 24+300 da Solução 1 
(escavação com talude que atinge 31,5 m de altura e nível freático 18 m acima do traçado). Face a 
esta afectação, deverá ser prevista a impermeabilização das valas laterais de escorrência da estrada, 
sendo incluídos na proposta do projecto de drenagem longitudinal, locais de descarga que não 
afectem o aquífero indicado. No entanto, haverá de salvaguardar a hipótese de intercepção de 
caudais elevados, o que exigiria a revisão da situação. 

 

O plano de monitorização preconizado no EIA é adequado mas deverá ser complementado, 
atendendo à interferência com o aquífero relacionado com as fácies quartzíticas atravessadas na 
Solução 1 (perto do km 24+300). Quanto ao atravessamento da mesma formação na Solução 2 (zona 
do km 8+705 a 9+875) deverá ser verificada a intercepção ou não do aquífero pela obra. 
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Deverá assim ser adicionado ao plano, pelo menos um ponto de monitorização de águas 
subterrâneas e de águas de escorrência na situação acima referida para a Solução 1, de forma a 
avaliar e acautelar eventuais impactes (contaminação das águas subterrâneas e superficiais e 
avaliação quantitativa). 

Os pontos de água a monitorizar, seleccionados a montante e a jusante do foco poluente em função 
do comportamento hidrodinâmico (piezometria, direcção e velocidade de escoamento), deverão ser 
representativos das unidades aquíferas dos sistemas em avaliação. Assim, caso os poços e furos 
existentes captem em unidades diferentes (sem correlação lateral), não possibilitando essa 
representatividade, deverão ser construídos piezómetros. 

 
 
4.1.4. Conclusões 
 

Os aspectos em avaliação pelo LNEG, com especial relevo para a quantificação de resíduos, 
permitem concluir que a Solução 1 apresenta um impacte negativo menor para os Troços 1, 3 e 4, 
enquanto para o Troço 2 é a Solução 2 (associada à Alternativa 2.1) que é mais favorável. 

Considerando a opção pela Solução 1 em todos os Troços, a sua comparação com a Solução 2 
revela volumes de terras para vazadouro respectivamente da ordem de 2 Mm3 e de 1,6 Mm3 
(Solução 2). Esta penalização da Solução 1 no seu todo decorre dos valores evidenciados no Troço 
2, em que o balanço de terras apresenta volumes de cerca de 1 Mm3 (Solução 1), que se comparam 
com apenas 6395 m3 (Solução 2, Alternativa 2.1).   
 
 
4.2. Solos e Uso do Solo para a Agricultura 

 
Globalmente a afectação de solos da RAN é de magnitude reduzida, podendo variar de 8,57 ha a 
12,69 ha, conforme a solução/alternativa a desenvolver.  

No EIA, a afectação de solos da RAN é tratada em simultâneo com a afectação de solos da REN, 
quando se faz a comparação de alternativas, troço a troço. Para isso são introduzidos factores de 
ponderação que atribuem pesos diferentes aos dois descritores, pelo que a classificação obtida para 
o conjunto pode não corresponder à realidade de um só descritor, quando analisado de per si. Por 
este facto, a comparação de alternativas que aqui abordamos diz respeito apenas à RAN, atendendo 
às áreas efectivamente afectadas, sem introdução de critérios subjectivos.  

O quadro 4 indica para os 4 troços do traçado quais as áreas de RAN afectadas, nas diferentes 
soluções e alternativas. 

Quadro 4 – Áreas de RAN afectadas 

Troço 
Solução/ 

alternativa 
Área de 

RAN (ha) 

1 
1 3,60 

2 3,69 

2 

1 1,07 

2 2,90 

2.1 2,87 

2.2 3,05 

3 
1 1,57 

2 2,49 

4 

1 2,33 

2 3,61 

2.3 1,73 

 

Como se poderá constatar, em todos os troços a solução 1 é globalmente e quantitativamente menos 
lesiva para a RAN, à excepção da solução 2 com a alternativa 2.3, no troço 4. Contudo, apesar de 
neste troço a solução 2, com a alternativa 2.3, afectar menos área de RAN, ela vai afectar 
longitudinalmente todo o vale na margem sul do rio Alva, sob o viaduto 9, com ocupação agrícola não 
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desprezível, constituindo uma mancha íntegra que importa salvaguardar, sob pena de comprometer 
todo o vale. Na solução 1, a travessia do rio Alva faz-se transversalmente, sob o viaduto 2, pelo que a 
área de vale afectada é muito inferior.  

Também neste descritor estão incluídas várias classes de ocupação do solo, para além das classes 
de ocupação agrícola, nomeadamente várias classes de ocupação florestal, áreas sociais, rodovias e 
planos de água.  

O EIA, na comparação de alternativas, atribui às diferentes classes de ocupação do solo 
ponderações de acordo com critérios de valoração da importância social, económica e ecológica das 
ocupações/actividades afectadas. Tal como na avaliação dos impactes sobre a RAN, vamos analisar 
a afectação dos usos do solo de ocupação agrícola, isoladamente e sem valoração subjectiva, face 
aos outros usos. 

Assim, no quadro 5 evidenciamos as classes de uso agrícola, nos diferentes troços do traçado, para 
cada solução e alternativa. 

Quadro 5 – Classes de Uso Agrícola 

Troço 
Solução/ 

alternativa 

Área de uso agrícola (ha) 

Global 
Culturas 
anuais 
regadio 

Culturas 
anuais 

sequeiro 

Culturas 
heterogéneas 

Pomares Vinha Olival 

1 
1 0,77 0,60 0,11 - - - 0,06 

2 0,77 0,60 0,11 - - - 0,06 

2 

1 0,89 0,30 - 0,52 - 0,05 0,02 

2 1,61 0,31 0,76 0,13 - - 0,41 

2.1 1,83 0,20 0,81 0,62 - - 0,20 

2.2 1,55 0,29 0,91 0,11 - - 0,24 

3 
1 0,55 - 0,13 0,36 - - 0,06 

2 4,77 - 4,43 0,01 - - 0,33 

4 

1 4,60 0,48 1,79 0,28 - - 2,05 

2 2,49 0,17 1,34 0,05 0,02 - 0,91 

2.3 5,78 0,40 1,13 0,78 - 0,41 3,06 

 

No troço 1, as 2 soluções têm idênticas afectações, como seria de esperar, uma vez que as 
diferenças de traçado são ao nível dos pormenores dos taludes e à diferença de extensão do viaduto 
1, maior na solução 1.  

No troço 2, as diferenças também são pouco significativas, com menor afectação das culturas 
permanentes, com maior investimento associado, na solução 1. 

No troço 3, a solução 1 é claramente menos penalizante. 

No troço 4, a solução 1 afecta mais usos agrícolas do que a solução 2 base, nomeadamente em 
culturas de maior valor económico, como é o caso do olival e das culturas de regadio.  

Interessa ainda considerar as áreas infraestruturadas de regadios colectivos afectadas, que 
comportam investimentos públicos co-financiados, como é o caso dos regadios de Regadas e do 
Prilhão, no troço 1, e das Cruzinhas e da Levada de Baixo, no troço 2, na solução 1. Ainda neste 
troço, o regadio de Água de Rolda poderá vir a ser afectado ainda que muito marginalmente. 

O regadio de Regadas é atravessado a meio em plena via, embora o traçado coincida em parte 
significativa com 2 bolsas de ocupação florestal. As 2 soluções têm implicações idênticas, uma vez 
que o traçado é praticamente coincidente. 

O regadio do Prilhão é atravessado pelo viaduto 1, numa zona em que a ocupação agrícola actual é 
de viveiros de espécies fruteiras, com custos de instalação e rendimento económico elevados. Apesar 
do EIA considerar que os impactes mais significativos ocorrem durante a fase de construção, não são 
displicentes os impactes durante a fase de exploração, como por exemplo o causado pelo 
ensombramento. Esta afectação, que ocorre no troço 1, é comum às soluções 1 e 2. 
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Tal acontece também nos regadios das Cruzinhas e Levada de Baixo, em Vila Nova do Ceira, 
atravessados pelo viaduto 7, no troço 2, da solução 1. Neste caso, porém, o viaduto faz a travessia a 
uma cota muito superior à da superfície do terreno. 

Conclusão 
 
Em todos os troços a solução 1 é menos penalizante em termos de ocupação de solos agrícolas, à 
excepção do troço 4, em que a solução 2 base é, em relação a este aspecto, mais favorável do que 
qualquer das outras 2 alternativas. Contudo a mesma solução, no mesmo troço, vai ocupar mais área 
de RAN do que as outras 2 alternativas. E ainda, se tivermos em consideração os outros usos do 
solo, neste troço, verificamos que existe uma maior afectação da floresta, em termos de área global, 
de valor produtivo e ecológico, na solução 2 base, relativamente às outras 2 alternativas. 

Acresce referir que a alternativa 2.3, no troço 4, é a única que nos parece ser de excluir em definitivo, 
independentemente, de outros pareceres sectoriais, pelas razões já atrás apontadas, nomeadamente 
pelo comprometimento de toda uma mancha contínua de solos de aluvião, com elevado potencial 
produtivo, introduzindo indirectamente e no futuro maior pressão sobre ela para outras utilizações não 
agrícolas. Note-se ainda que, como o próprio EIA indica, quando apresenta a comparação das 
soluções e alternativas em termos de classes de Espaço de Ordenamento do Território, por 
importância das afectações por troços, a solução 2 com a alternativa 2.3 não apresenta vantagem 
relativamente à solução 1. 
 
 
4.3. Uso do Solo 
 

O EIA, para análise dos tipos de solos existentes na área em estudo, utilizou a carta disponível no 
Atlas do Ambiente, concluindo que, com excepção do início do traçado, onde está presente uma 
mancha de Fluvissolos, todo o traçado se desenvolve em áreas de Cambissolos. 

Igualmente apara a Capacidade de Uso do Solo, o EIA recorreu à Carta de Capacidade de Uso do 
Atlas do Ambiente, onde se conclui que o corredor em estudo se desenvolve maioritariamente em 
solos com reduzida capacidade agrícola e com riscos de erosão elevados, pertencentes à Classe F. 

Contudo, é possível encontrar algumas manchas de solos com capacidade agrícola elevada – Classe 
A (poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros e susceptíveis de 
utilização agrícola intensiva), essencialmente localizadas na envolvente de linhas de água – Ribeira 
de Fiscal, Ribeira do Vilarinho, Rio Sótão, Rio Ceira, Ribeira de Celavisa, Rio Alva e em zonas 
aplanadas. 

Constata-se ainda a existência esporádica de manchas associadas à classe C, localizadas próximo 
do Rio Ceira, Rio sótão e a Norte do aglomerado de Salgueiral. 

As áreas florestais de produção dominam de facto a paisagem, sendo essencialmente dedicadas aos 
povoamentos de pinheiro bravo e eucaliptos mistos, contando-se com a presença de acácia (espécie 
exótica invasora). 

A actividade agrícola nesta área possui uma dimensão secundária, embora importante, estando 
limitada essencialmente às planícies aluvionares associadas às principais linhas de água que 
atravessam a área em estudo. Grande parte da agricultura praticada corresponde a pequenas hortas 
de subsistência. 

No que se refere ao uso urbano, em particular as classes mais relevantes - ―Áreas Sociais‖, ―Áreas 
industriais‖ e ―Infra-estruturas e Equipamentos‖, verifica-se  que são muito pouco abundantes o que 
reflecte a baixa densidade urbana da área em estudo. 

As alterações da topografia dos terrenos atravessados e a aceleração dos fenómenos de erosão 
provocados pelas movimentações de terras, assim como as alterações do regime hidrológico, podem 
provocar, directa ou indirectamente, modificações nas características físicas e químicas dos solos, 
como sejam a estrutura, a densidade aparente, a capacidade de armazenamento e retenção de água 
e ar e a permeabilidade. 

Os principais impactes, neste descritor, ocorrem durante a fase de construção e são causados pelas 
movimentações de terras (execução de aterros e escavações), pela construção de acessos 
temporários à obra e pela circulação de maquinaria pesada e de outros veículos. 
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Os impactes são negativos e tanto mais significativos consoante a qualidade dos solos afectados. 
Considerando que os solos afectados pelo projecto apresentam, na sua maioria, uma capacidade 
para uso agrícola reduzida, o EIA classifica como impactes negativos, de média magnitude mas 
reduzida significância, sendo temporários e reversíveis nas zonas de implementação de estaleiros e 
vias acessórias. 

A implementação da obra implica ainda uma afectação directa sobre o uso actual do solo com a 
substituição das classes existentes por outras. No EIA  é calculada, com base na carta de Uso Actual 
do Solo, as afectações directas de classe de uso actual do solo para cada solução do traçado em 
estudo, sendo que em termos de metodologia empregue, o cálculo das áreas afectadas teve em 
consideração a área de ocupação da via (plataforma e taludes). 

Os quadros seguintes sintetizam as afectações directas das soluções em estudo com as classes de 
ocupação do solo em presença. 

Troço 1  

Quadro 6 – Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Troço 1 
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Fonte: EIA da amb&veritas, Maio de 2009 

Troço 2  

Quadro 7 – Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Troço 2 
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Troço 3 

Quadro 8 – Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Troço 3 

 

 
Fonte: EIA da amb&veritas, Maio de 2009 
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Troço 4  

Quadro 9 – Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Troço 4 
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Fonte: EIA da amb&veritas, Maio de 2009 

 

Assim, no que se refere ao Troço 1, tratando-se de um troço comum, ambas as soluções apresentam 
afectações de classes de uso de solo muito semelhantes. As pequenas diferenças devem-se 
essencialmente a pormenores de taludes e à diferença de extensão do viaduto 1. 

A solução 2 afecta áreas da classe ―Área Social‖ ainda que de forma muito reduzida. 

No troço 2, verifica-se que globalmente a solução 2 ocupa uma área superior à da solução 1. As três 
soluções em análise atravessam áreas agrícolas ―Culturas anuais de regadio‖ (maioritariamente em 
viaduto) verificando-se que é a solução 2, aquela que efectua o atravessamento com maior área 
afectada, seguida da solução 2 com a alternativa 2.2. Por outro lado, a solução 2 com a alternativa 
2.1 efectua o atravessamento de uma área agrícola de ―Culturas heterogéneas‖. 

Relativamente ao troço 3, constata-se que à semelhança dos troços anteriores, a solução 2 é que 
apresenta maior área total afectada. As principais diferenças em termos de afectação de classes 
importantes no que concerne a este descritor, dizem respeito às áreas afectadas de uso agrícola. A 
solução 1 evita áreas dedicadas a estes usos, afectando por outro lado áreas florestais. 

Finalmente, no que se refere ao troço 4, também a solução 1 é aquela que afecta menor área total. 
Esta solução afecta contudo, uma mancha significativa de ―Povoamento de sobreiros‖. 
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As soluções 2 base ou com a Alternativa 2.3 são relativamente semelhantes entre si, sendo a solução 
2 com a alternativa 2.3 a que menor área total de território afecta. Verifica-se ainda que a solução 2 
interfere com áreas de ―Carvalhal‖ e ―Povoamento de sobreiros‖.  

Assim, do ponto de vista deste descritor, pode-se concluir que a solução1 é aquela que afecta uma 
menor área total de terreno em qualquer dos troços. Esta solução é, também, aquela que afecta 
menores áreas de ―Culturas anuais de regadio‖ nos diferentes troços em estudo. Embora esta 
solução ocupe uma maior área de ―Povoamento de sobreiros‖, a solução dois apresenta uma área 
total de ―Povoamento de sobreiros‖ e de ―Carvalhal‖ superior à área de ―Povoamento de sobreiros‖ da 
solução 1. 

Assim entende-se que do ponto de vista deste descritor a solução 1 para os diferentes troços, é 
aquela que se apresenta como menos desfavorável. 

 
 
4.4. Recursos Hídricos 
 
4.4.1. Recursos Hídricos Superficiais 

 
4.4.1.1. Caracterização da Situação de Referência 

O projecto em estudo desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, nas sub-bacias do rio 
Alva e do rio Ceira. 

O rio Alva e o rio Ceira são as principais linhas de água atravessadas pelas soluções do projecto, 
destacando-se também a travessia do vale do rio Sótão, na qual se baseiam as alternativas 2.1.e.2.2 
da solução 2. Os troços destes rios na área de influência do projecto constituem suporte: à vida 
piscícola, ao abastecimento de água através de captações superficiais, à actividade agrícola, e à 
actividade balnear. 

O EIA identificou todas as captações de água superficial na área de influência do projecto e restantes 
infra-estruturas ligadas ao abastecimento de água para consumo humano (reservatórios, estações 
elevatórias, estações de tratamento e postos de cloragem). As soluções em estudo atravessam 
algumas faixas de protecção de captações de água superficial, não se prevendo a sua afectação 
directa. São estas: a captação de Alagoa no rio Alva, concelho de Arganil, e as captações no rio Ceira 
e no rio Sótão do concelho de Góis.  

Exceptua-se a captação de Secarias no rio Alva, visto que a construção do viaduto a montante, 
previsto na solução 1, poderá influenciar a qualidade da água captada.  

Ainda a 500 metros a jusante do viaduto atrás referido (pk 26+400), poderá ser afectada a água para 
fins balneares nas praias fluviais denominadas ‗Cascalheira‘ e ‗Ronqueira‘. Pela mesma razão, a 
praia fluvial de ‗Sarzedo‘ que se encontra 600 metros a jusante do pk 23+150 é considerada uma 
zona sensível relativamente á qualidade. 

No que respeita à actividade agrícola, as soluções estudadas atravessam zonas de regadios 
tradicionais e individuais nas freguesias de Secarias, V.N. do Ceira, Serpins e Vilarinho. 

Na caracterização das águas superficiais, o EIA utilizou os dados disponíveis no SNIRH - Sistema 
Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Para a análise do escoamento superficial foram 
seleccionadas as estações hidrométricas 13I701H – Ponte de Góis e 12I/02 H – Secarias, ambas na 
área em estudo e localizadas nas principais linhas de água envolvidas no projecto. Para a avaliação 
da qualidade da água foram escolhidas 3 estações de monitorização, consideradas como as mais 
representativas da qualidade da água existente na zona em estudo: 13H/06 – Ceira dos Vales, no rio 
Ceira; 13I/01 – Ponte de Góis, no rio Ceira e 12I/04 – S. Pedro, no rio Alva.  

Em termos qualitativos e tendo em consideração os usos da água e os dados de monitorização 
disponíveis para a área em estudo, cujo período de observação se reporta aos anos 2000-2008, a 
água apresentava alguns problemas de poluição de origem doméstica, industrial e agrícola. Na 
tentativa de comentar a origem dos diferentes tipos de contaminação o EIA apresentou um 
levantamento de fontes poluidoras a considerar na área de intervenção. 



Parecer da Comissão de Avaliação  
Dezembro de 2009 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2107 
Variante à EN342 Lousã/Góis/Arganil e à ER342 Arganil/Côja                                                                                                26 

Os elementos projectados para a rede de drenagem transversal foram dimensionados para uma 
cheia com período de retorno de 100 anos, sendo os órgãos de drenagem longitudinal dimensionados 
para uma precipitação com período de retorno de 10 anos. 

Com base no disposto no Plano de bacia Hidrográfica do Rio Mondego, o EIA refere não haver 
referência a zonas de cheias na área em estudo. 

 

4.4.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes 
 

Na fase de construção, os principais impactes prendem-se com as movimentações de terras, 
alteração do relevo natural, intervenções nas linhas de água e, ainda, com a implantação e 
exploração de estaleiros afectos à obra, que terão implicações no estado qualitativo da água. 

Os principais efeitos negativos esperados durante a fase de obra resultantes da movimentação de 
terras, prendem-se com alterações no escoamento natural e na qualidade da água, com o aumento 
de do teor de sólidos em suspensão, agravado em situações de chuvas intensas ou continuadas, 
além da afectação ao nível de suporte da vida aquática. Estes processos originam um impacte 
negativo, temporário e de magnitude variável. 

A circulação de veículos pesados e maquinaria afecta à obra nos caminhos adjacentes às linhas de 
água e o processo de construção/implantação de pilares de viadutos para atravessamento de linhas 
de água constitui uma das origens de alteração da sua qualidade, induzindo a impactes negativos, no 
entanto encarados como sendo de reduzida magnitude. 

Constituem zonas sensíveis nesta fase, os locais de atravessamento de linhas de água, zonas de 
cheia/inundação, o atravessamento de áreas de regadio, zonas de protecção às captações de água 
para abastecimento e pontos de descarga de águas de escorrência. Para estes aspectos EIA fez a 
análise comparativa dos impactes associados à solução 1 e à solução 2 com as respectivas 
alternativas. 

Afere-se que ambas as soluções são viáveis relativamente aos impactes nos recursos hídricos 
superficiais, sendo essencial que em fase de projecto de execução sejam acauteladas as medidas 
necessárias à sua minimização.   

Durante a fase de exploração, os principais impactes negativos nos recursos hídricos podem resultar 
da eventual alteração da qualidade da água, provocada quer pela descarga de águas de drenagem 
da via rodoviária contaminadas com poluentes acumulados nas faixas de rodagem, pela ocorrência 
de derrames acidentais e pela emissão de gases de escape. A significância destes impactes está 
relacionada com o meio hídrico receptor destas águas de escorrência.  

Assim, deverá ser implementado o plano de monitorização proposto para a avaliação da qualidade 
das águas provenientes dos sistemas de drenagem e, caso se mostre necessário, deverão ser 
instalados sistemas de tratamento adequados, com vista ao cumprimento da legislação aplicável. 

Podem ainda ocorrer impactes negativos nas linhas de água, derivados de assoreamentos e 
degradação da qualidade da água das mesmas, devido à instabilidade de taludes, que se podem 
traduzir em problemas de erosão e escorregamentos. Contudo, considera-se que se forem adoptadas 
as medidas de minimização propostas no EIA para a estabilidade de taludes, se tratará de um 
impacto reduzido. 

Em fase de Projecto de Execução também deverão ser definidos os pontos de descarga da 
drenagem das águas de escorrência tendo em conta o seu afastamento das zonas consideradas 
sensíveis. 
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4.4.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
4.4.2.1. Caracterização da Situação de Referência 

O EIA faz a caracterização da área em estudo com base na unidade hidrogeológica em que esta se 
insere, o seja o Maciço Antigo, e descreve o modo como ocorre a água subterrânea e como se faz a 
circulação nas formações graníticas, nas formações xistentas, e nas aluviões associadas às linhas de 
água, já que estas são as formações que ocorrem na área de estudo. Também é feita a sua 
classificação quanto à vulnerabilidade à poluição. 

Destaca-se que, no geral, a produtividade das captações em formações graníticas e xistentas é fraca, 
e as aluviões, devido à reduzida expressão também têm produtividade baixa.  

Relativamente a possíveis intersecções do nível freático, o Estudo refere ter detectado através de 
sondagens geotécnicas, 10 locais em ambas as soluções 1 e 2, onde o nível da água se situa acima 
da cota da rasante, correspondendo estes locais a troços onde a estrada se desenvolve em 
escavação. Estes troços são devidamente identificados no EIA para a solução 1 e para a solução 2 e 
foram analisados os respectivos impactes. 

Foi feita a identificação e caracterização das captações de água subterrânea destinadas ao 
abastecimento público de água, localizadas num raio de 2 Km a partir do eixo das vias. Foram 
identificadas 5 captações pertencentes ao concelho da Lousã, 7 captações no concelho de Góis, 1 
captação no concelho de Arganil e 1 captação no concelho de Tábua. Estas captações são minas, 
poços e furos, estando algumas delas a funcionar como reforço a captações de água superficial de 
sistemas intermunicipais. 

Terão maior probabilidade de ser afectadas as captações cuja faixa de protecção estabelecida pelos 
respectivos PDM‘s é intersectada pelo traçado. Estão neste caso: a mina do Cerejal e o furo da 
Póvoa, no concelho de Góis, que serão influenciadas pelo traçado da solução 1 e a mina da Portela 
no concelho de Góis e o poço de Alagoa no concelho de Arganil, que serão influenciados pela 
solução 2. Destes, a situação mais preocupante é a da mina do Cerejal visto que o traçado da 
solução 1 se sobrepõe a esta captação.  

Foi também feito o levantamento das captações particulares licenciadas no mesmo raio de 2Km a 
partir do eixo das vias. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea foram utilizados os dados de monitorização 
disponíveis no SNIRH. A análise foi feita apenas tendo em conta em 2 pontos de amostragem, o que 
não se considera representativo da qualidade da água subterrânea em toda a área que envolve as 
soluções em estudo.  

 

4.4.2.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Na fase de construção e no que respeita aos impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos, é 
espectável que ocorra alteração de fluxo de água subterrânea originada por escavações e 
terraplanagens, assim como a intersecção de níveis freáticos. Esta intersecção ocorrerá da zona 
superficial de circulação dos aquíferos, sendo referido que esta afectação é de carácter temporário. 

Como resultado destas acções poderá ocorrer rebaixamento do nível da água nas captações de água 
subterrâneas existentes na envolvente das principais escavações, situações que deverão ser 
avaliadas em função dos resultados obtidos da aplicação do plano de monitorização proposto, e que 
a ocorrerem deverão ser resolvidas com a adopção de medidas adequadas. 
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Relativamente às captações de água subterrânea identificadas, verificam-se as afectações seguintes: 

Quadro 10 - Captações de água subterrânea identificadas 

Identificação da captação 
/Concelho 

Solução / Troço Local da afectação Modo de afectação 

Mina do Cerejal / Góis Solução 1 / Troço 2 km 10+325 Muro de contenção do aterro (TD) 

Mina da Portela / Góis Solução 2 / Troço 2 km 10+965 Talude de escavação (TD) 

Furo da Póvoa / Góis Solução 1 / Troço 3 km 17+022 – 17+060 
km 17+060 – 17+304 

Escavação (Eixo-15m e TE-29,5m) 
Viaduto 9 

A mina do Cerejal e a mina da Portela terão afectação directa pela interceptação dos traçados, o que 
constituirá um impacte considerado negativo, de elevada magnitude, de elevada significância, de 
duração permanente i irreversível. No entanto, visto que está prevista a desactivação destas 
captações em 2011, o EIA considera que deste modo o impacte é minimizado. 

O furo da Póvoa deve a sua afectação ao atravessamento por viaduto e por escavação, da área 
considerada como faixa de protecção, considerando o Estudo que poderá haver interferência na sua 
produtividade. Assim, o atravessamento desta área constituirá um impacte negativo, de média 
magnitude e de média significância. 

A construção de aterros com implicações na recarga dos aquíferos devido à área impermeabilizada, 
constituirá também um impacte estimado como negativo, de magnitude variável consoante a área 
afectada, de significância variável consoante a permeabilidade das formações afectadas e 
irreversível. 

É também de equacionar a contaminação devida a acções inerentes à fase de obra, como por 
exemplo a contaminação por infiltração de efluentes provenientes do estaleiro e resultantes de 
lavagens, óleos de motores, etc. Neste caso deverão ser tidas em conta as acções de remediação 
previstas, a fim de evitar impactes negativos significativos. 

Na fase de exploração, os principais impactos negativos estão relacionados com os riscos de 
contaminação das águas subterrâneas, quer pela descarga das águas de drenagem da via, quer pela 
eventual ocorrência de acidentes com viaturas de transporte e produtos tóxicos ou perigosos, à 
semelhança do que ocorre com as águas superficiais. 

Em termos de vulnerabilidade à poluição são consideradas como zonas mais sensíveis, aquelas onde 
o nível freático se encontra mais próximo da superfície, as zonas aluvionares e as zonas de 
protecção às captações.  

A localização dos pontos de descarga de águas de escorrência, deverá ser devidamente 
equacionada e reavaliada em fase de Projecto de Execução, tendo em conta, nomeadamente, a 
localização das linhas de água e a inclinação do terreno, de modo a evitar a afectação, em termos de 
qualidade, das zonas atrás referidas como mais vulneráveis. 

A comparação de alternativas feita no EIA para os troços 1, 2, 3 e 4, para os impactes devidos à 
afectação de captações públicas, à extensão de depósitos aluvionares, taludes de escavação e 
aterro, aponta a solução 1 como sendo aquela que induz menos impactes a estes níveis.  

 
4.5. Qualidade do Ar 
 

Na sequência da identificação dos impactes negativos, relativos à qualidade do ar, resultantes da 
variante à EN 342 Lousã/Góis/Arganil e à EN 342 Arganil/Coja, tanto na fase de construção como na 
fase de exploração, salienta-se como sendo os impactes mais significativos na fase de construção as 
emissões de partículas, directamente associado aos trabalhos de terraplanagem e transporte de 
terras e as emissões essencialmente dos poluentes monóxido de carbono e óxidos de azoto 
relacionadas com a circulação das máquinas envolvidas nos referidos trabalhos. 
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Na fase de exploração os impactes negativos prendem-se com as emissões resultantes do tráfego 
automóvel. A avaliação dos impactes foi efectuada através da aplicação de um modelo de dispersão 
de poluentes, cujos resultados são constantes do EIA.  

Da análise dos resultados, verifica-se que, em termos globais, não são identificados impactes 
negativos relevantes em nenhuma das soluções do projecto, para a fase de exploração. 

No que diz respeito aos impactes da fase de construção, face aos valores estimados, considera-se 
que a solução 1 se apresenta mais favorável para os troços 2 e 4, por apresentar menores impactes 
negativos. Contudo, estes impactes são minimizáveis com adopção de medidas de mitigação. 

Da análise da situação de referência da qualidade do ar na área de implementação do projecto 
apresentada no EIA, efectuada com base nos dados monitorizados nas estações da qualidade do ar 
afectas à Zona Centro Litoral e Zona Centro Interior, zonas definidas em termos da qualidade do ar, 
verifica-se que há a registar alguns problemas de poluição atmosférica, nomeadamente para o 
poluente partículas (PM10) e Ozono. 

Face ao exposto, com o objectivo de minorar os impactes negativos associados ao projecto, 
principalmente na fase de construção, será necessário proceder à adopção das medidas de 
minimização apresentadas no EIA, as quais se consideram adequadas. Dado que não é esperado 
agravamento significativo da qualidade do ar na zona em estudo na sequência da implementação do 
projecto é considerado dispensável a existência de um plano de monitorização da qualidade do ar. 

Em resumo, embora a solução 1 se apresente como menos desfavorável nos troços 2 e 4, para a 
fase de construção, atendendo a que se trata de impactes temporários e minimizáveis, o descritor 
ambiental Qualidade do Ar não é considerado determinante para a selecção da melhor solução do 
projecto. 
 
 
4.6. Ruído 
 

No que respeita ao ambiente sonoro, o projecto nas suas várias soluções e alternativas vai afectar 
um povoamento relativamente disperso, todavia de ocupação objectivamente sensível (edifícios de 
uso habitacional).  

O estudo de impacte ambiental identifica, para as soluções e alternativas de projecto preconizadas, 
várias situações de exposição ao ruído (nas quais se realizaram medições de ruído, junto ao receptor 
mais exposto, para caracterização da situação de referência, utilizando um total de 15 pontos). A 
referência ao lado da estrada (direito ou esquerdo), é atribuída considerando o sentido crescente da 
quilometragem. 
 
Solução 1  
 

 Situação 1.1 - Dois edifícios de habitação, com 2 pisos, á esquerda da via, em lugar 
designado por Oliveirinha, entre o km 10+900 e o km 10+970; 

 Situação 1.2 - Edifícios de habitação, com 2 pisos, à direita da via, junto à EN17 em Arganil, 
entre o km 22+000 e o km 22+070 

 Situação 1.3 - Edifícios de habitação, com 1 e 2 pisos, à esquerda e direita da via, em lugar 
designado por São Pedro, entre o km 22+800 e o km 22+960. 

 Situação 1.4 - Edifício de habitação com 1 piso, à esquerda da via, em lugar designado por 
Fontão, ao km 25+300. 

 
 
Solução 2  
 

 Situação 2.1 - Edifícios de habitação, com 1 e 2 pisos, à direita da via, em lugar designado 
por Codeçais, entre o km 7+160 e o km 7+290; 

 Situação 2.2 - Edifícios de habitação, até 2 pisos, à esquerda da via, em lugar designação por 
Boa Viagem, entre o km 7+920 e o km 8+030 

 Situação 2.3 - Edifícios de habitação, até 2 pisos, à esquerda da via, em lugar designado por 
Conhais, entre o km 10+160 e o km 10+390. 
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 Situação 2.4 - Edifícios de habitação, até 2 pisos, à direita da via, em lugar designado por 
Servo, entre o km 19+680 e o km 19+750. 

 Situação 2.5 - Edifício de habitação, com 2 pisos, à esquerda da via, em lugar designado por 
Rochel, ao km 21+565. 

 Situação 2.6 - Edifícios de habitação, com 2 pisos, à direita da via, junto à EN17 em Arganil, 
entre o km 25+550 e o km 25+700. 

 Situação 2.7 - Edifícios de habitação, com 3 pisos, à direita da via, em lugar designado por 
São Pedro, ao km 26+330. 

 Situação 2.8 - Edifícios de habitação, com 2 e 3 pisos, à direita da via, em lugar designado 
por Alagoa, entre o km 26+900 e o km 27+020. 

 Situação 2.9 - Edifícios de habitação, com 2  pisos, à esquerda da via, em lugar designado 
por Cansado, ao km 27+420. 

 Situação 2.10 - Edifícios de habitação, com 1  piso, à direita da via, em lugar designado por 
Quinta do Pai Espada, ao km 30+915. 

 
 
Além do exposto, a solução 2 contempla três alternativas (Alternativa 2-1, 2-2 e 2-3)  
 

 Situação 2-1.1 - Edifícios de habitação, até 2 pisos, à esquerda e direita da via, em lugar 
designado por Conhais, entre o km 10+160 e o km 10+455. 

 Situação 2-1.2 - Edifício de habitação, com 2 pisos, à esquerda da via, em lugar designado 
por Portela, ao km 11+180. 

 Situação 2-2.1 - Edifícios de habitação, até 2 pisos, à esquerda da via, em lugar designado 
por Conhais, entre o km 10+170 e o km 10+400. 

 Situação 2-3.1 - Edifícios de habitação, com 2 pisos, à direita da via, junto à EN17 em 
Arganil,  entre o km 25+520 e o km 25+600. 

 Situação 2-3.2 - Edifícios de habitação, com 2 pisos, à esquerda e direita da via, em lugar 
designado por São Pedro, entre o km 26+160 e o km 22+260. 

 
4.6.1. Caracterização da Situação de Referência 
 

A caracterização de situação de referência foi efectuada a partir da realização de medições de níveis 
sonoros, em 15 pontos representativos do conjunto de receptores expostos, de acordo com os 
procedimentos técnicos aplicáveis, e conforme com os documentos interpretativos e normativos de 
referência. 

Tendo em atenção que a via de tráfego em causa atravessa zonas urbanas, ou equivalentes, não 
classificadas (em mista ou sensível), os valores limite de ruído ambiente devem observar o disposto 

no artigo 11.º, n.º 3 do Regulamento Geral do Ruído, ou seja Lden   63 dB(A) e Ln   53 dB(A).  

Na circunstância, de acordo com os resultados obtidos na caracterização da situação de referência e 
constantes no estudo em apreciação, os valores dos indicadores de ruído para os locais onde foram 
efectuadas medições, situam-se, em todas as Soluções e Alternativas de projecto estudadas, abaixo 
dos valores limite regulamentares mencionados, prevendo-se que na ausência de implementação do 
Projecto os valores se mantenham idênticos. 
 
4.6.2. Identificação e Avaliação de Impactes 
 

Fase de construção  

Durante a fase de construção os impactes serão temporários (ocorrerão apenas nos momentos em 
que, na proximidade destes receptores, se desenvolvam acções construtivas com recurso a 
maquinaria pesada), devendo ser minimizados com uma gestão ambiental adequada das actividades 
de construção mais ruidosas, enquadráveis pelos princípios constantes nos artigos 14.º e 15.º do 
RGR, e com o uso de maquinaria conforme com as prescrições legais aplicáveis aos equipamentos 
para utilização no exterior (Decreto-Lei 76/2002, de 26 de Março).  
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Fase de exploração  

Na fase de exploração, o tráfego que irá circular na variante em projecto constituirá uma fonte de 
ruído significativa que irá incrementar os níveis do ruído ambiente nas zonas envolventes. Para o 
efeito foi desenvolvido, para os anos 2012 (início do projecto) e 2032 (horizonte de projecto), um 
processo de simulação do ruído particular, para as várias soluções e alternativas consideradas, 
recorrendo a Software apropriado para o efeito. Esta simulação, permitiu quantificar a exposição ao 
ruído ao nível do 1º piso (cota de 1,5 m) dos edifícios com utilização sensível, tendo-se verificado que 
é relativamente ao indicador de ruído nocturno, Ln, que os incrementos dos campos sonoros são 
mais elevados. 

Assim, tendo em atenção a escala qualitativa de impacte usada (diferença entre o ambiente sonoro, 
com e sem projecto, prospectivado e o na ausência de projecto), em que, de 3 a 6 dB(A), o impacte é 
reduzido, de 7 a 12 dB(A) ), é moderado, e superior a 12 dB(A) é elevado, obteve-se: 
 

 No ano 2012 – início de exploração -, ocorrência de impacte moderado nas Situações 1.2, 
2.3, 2.4, 2.9, 2-1.1, 2-2.1 e 2-3.1, elevado na Situação 2-1.1, para o indicador Ln (P), 
verificando-se nos restantes casos a ocorrência de impacte reduzido.  

 No ano 2032 – ano horizonte -, ocorrência de impacte moderado nas Situações 1.2, 2.1 2.3 
2.4 2.6, 2.8, 2-1.2, 2-2.1 e 2-3.2, impacte elevado nas Situações 2.3, 2-2.1 e 2-3.1 para o 
indicador Ln, e na Situação 2-1.1 para os dois indicadores Lden e Ln, verificando-se nos 
restantes casos a ocorrência de impacte reduzido. 

Também, de acordo com os valores prospectivados, o estudo mostra que são excedidos os limites 
legais, para o ruído ambiente, no período nocturno (23h-07h) e no ano horizonte, nos seguintes 
valores: 

 Situações 1.2, 2.1, 2.4, 2,6, 2.8, 2,9, e 2-3.2 até 2 dB(A);  

 Situações 2.3, 2-2.1 e 2-3-1, entre 3 e 4 dB(A); e  

 Situação 2-1.1, em 8 dB(A). Esta última tem, no ano de início do projecto (2012), 6 dB(A) de 
incremento relativamente ao valor limite regulamentar.  

Anote-se que um diferencial de 2 dB(A) na determinação do ruído particular do empreendimento está 
dentro dos limites de incerteza aceitáveis para os processos de simulação de ruído e da sua 
correspondente propagação, ou seja um incremento de ruído aos valores legais de, até, 2 dB(A) tem 
pouco significado.  

Tendo em conta as análises realizadas, considera-se adequada a adopção de medidas de 
minimização nas Situações 2.3, 2-1.1, 2-2.1 e 2-3.1 (caso venha a ser seleccionada a Solução de 
projecto que se desenvolva na proximidade destas mesmas situações), para o ano horizonte de 2032. 
 
4.6.3. Análise Comparativa de Alternativas 

Na análise comparativa de Alternativas, a identificação da solução mais favorável tem apenas em 
consideração a fase de exploração do projecto dado o seu carácter permanente. Para este efeito, 
foram definidos 4 troços, cruzando a Solução 1 com a Solução 2 e as suas respectivas Alternativas, e 
identificados os receptores expostos nos quais houvesse ultrapassagem dos valores limite legais.  

Da análise efectuada a Solução 1 é a que se apresenta como mais favorável do ponto de vista do 
impacte devido ao ruído. 
 
4.6.4. Medidas de Minimização 
 

No estudo, e de acordo com o exposto anteriormente, as situações em análise inserem-se em zonas 
não classificadas. Assim, as medidas de minimização a implementar deverão cumprir os limites 
estabelecidos para zonas não classificadas, ou seja, 63 dB(A) e 53 dB(A), respectivamente, para os 
indicadores Lden e Ln. 

A avaliação de impactes identifica as situações para as quais os níveis de ruído estimados, em dB(A), 
para o indicador Ln são superiores a 53 dB(A), e que deverão ser objecto de medidas de minimização 
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e/ou de acções de monitorização. Estas situações são apresentadas no quadro seguinte, indicando-
se também o tipo de medida/acção proposta. 

Quadro 11 – Situações para as quais os níveis de ruído estimados, em dB(A), para o indicador 
Ln são superiores a 53 dB(A) 

Solução Situação 

Valores estimados, 
Indicador Ln,  

Ano 2032 

 
Medida/Acções  

Solução 1 

1.2 55 dB(A) Monitorização 

2.1 55 dB(A) Monitorização 

2.3 57 dB(A) PPR e BA 

Solução 2 

2.4 55 dB(A) Monitorização 

2.6 54 dB(A) Monitorização 

2.8 54 dB(A) Monitorização 

2.9 55 dB(A) Monitorização 

Sol. Alt. 2-1 2-1.1  61 dB(A) PPR e BA 

Sol. Alt. 2-2 2-2-1 57 dB(A) PPR e BA 

Sol. Alt. 2-3 
2-3.1 56 dB(A) PPR 

2-3.2 54 dB(A) Monitorização 

BA – Barreira Acústica 
PPR – Pavimento Pouco Ruidoso 
 
 
4.6.5. Conclusão 
 

Em face do exposto, no que respeita ao indicador ruído, considera-se que o estudo está bem 
desenvolvido, é claro na apresentação, detalha convenientemente os aspectos mais relevantes e 
críticos do Projecto, segue os procedimentos normativos adequados, usa metodologias de estimação 
internacionalmente preconizadas.  

Por último, considera-se que, da análise efectuada em termos de impacte na componente acústica do 
ambiente, ressalta como mais favorável a adopção da Solução 1 para o Projecto, com o 
correspondente cumprimento do plano de monitorização respectivo. 
 
 
4.7. Ordenamento do Território 
 

De acordo com os elementos do processo, foram analisados os locais atravessados pelas diversas 
soluções propostas, tendo em conta os IGT e respectivas condicionantes (servidões e restrições de 
utilidade pública) aplicáveis à pretensão, designadamente os Planos Directores Municipais (PDM) dos 
municípios da Lousã, Góis, Arganil e Tábua. 

O EIA refere que o Plano de Regional de Ordenamento da Zona Envolvente das Albufeiras da 
Aguieira, Coiço e Fronhas (PROZAG) que se encontra em vigor (Decreto Regulamentar (DR) n.º 
22/92, de 25 de Setembro) contudo, este deixou de vigorar a partir de 2002, uma vez que o prazo de 
vigência daquele IGT era de 10 anos, de acordo com o disposto no artigo 5.º do citado DR. 

De acordo com o PROZAG a pretensão interferia com as zonas de protecção imediata e as zonas de 
protecção alargada referentes à barragem das Fronhas, situação esta que se encontrava, e ainda 
encontra, contemplada no PDM de Arganil, bem como no PDM de Tábua, conforme adiante se 
poderá verificar nos quadros que se apresentam. 

É de referir que o PROZAG deixou de vincular directa e imediatamente os particulares, mantendo-se 
no entanto as respectivas disposições em vigor para as Entidades Públicas e, em especial, para as 
Autarquias, por via dos PDM, os quais (enquanto não forem revistos), incorporam as orientações para 
o ordenamento do território de âmbito regional.   
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É de observar, ainda, que com a entrada em vigor do Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira 
(POAA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 186/2007, de 21 de 
Dezembro (Diário da República, 1.ª série — N.º 246) e do Plano de Ordenamento da Albufeira das 
Fronhas (POAF), aprovado pela RCM n.º 37/2009, de 11 de Maio, se verifica que a pretensão não 
interfere com nenhum destes IGT. Também de acordo com o artigo 46.º do POAA e o artigo 45.º do 
POAF, os planos municipais de ordenamento do território existentes terão de ser alterados no prazo 
(90 dias) e nos termos do artigo 97.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 
situação que ainda não ocorreu. 

Nos quadros seguintes apresentam-se os troços das diversas soluções da infra-estrutura proposta 
(Variante à EN342 – Lousã / Góis / Arganil e à ER342 – Arganil/Côja) com as classes de espaço 
(ordenamento) e condicionantes (servidões e restrições de utilidade pública) constantes dos 
respectivos PDM, por onde as mesmas passam. 

Quadro 12 – Ordenamento – Solução 1 

Solução 1 - Ordenamento 

Concelho Sublanço Classes de espaço 

 

 

Lousã 

 
S1N1 (~0 a 6,0Km) 

Florestais/Mata florestais 
Agrícolas/RAN 
Agrícolas/Outros solos agrícolas 

S1N2 (~6,0 a 8,5Km) 
Florestais/Mata floresta 
Agrícolas/RAN 

S1N3 (~8,5 a 8,65Km) Florestais/Mata floresta 

 

 

 

Góis 

 

S1N3 (~8,65 a 11,5Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 
Agrícolas 

S1N4 (~11,5 a 13,1Km) 
Florestais de produção 
Agrícolas 

 
S1N5 (~13,1 a 16,3Km) 

Florestais de produção 
Urbanos/Urbanizáveis 
Agrícolas 

 

S1N6 (~16,3 a 17,65Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 
Agrícolas 

 

 

Arganil 

 
S1N6 (~17,65 a 18,9Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Limite da zona de protecção alargada 

 
 
S1N7 (~18,9 a 22,5Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Desenvolvimento turístico 
Limite da zona de protecção imediata 
Limite da zona de protecção alargada 

 
 
S1N8 (~22,5 a 24,45Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Desenvolvimento turístico 
Limite da zona de protecção imediata - PROZAG 
Limite da zona de protecção alargada - PROZAG 

Tábua  
S1N8 (~24,45 a 25,5Km) 

Naturais 
Agrícolas 
Florestais 

S1N9 (~25,5 a 26,4Km) 
Naturais 
Florestais 

 

 

Arganil 

 
S1N9 (~26,4 a 28,0Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Desenvolvimento turístico 
Florestais 

 
S1N10 (~28,0 a 29,8Km) 
 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Florestais 

S1N11(~29,8 a 30,238Km) 
Agro-silvo-pastoris 
Florestais 
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Quadro 13 – Ordenamento – Solução 2 

Solução 2 - Ordenamento 

Concelho Sublanço Classes de espaço 

 

 

Lousã 

 
S2N1(~0 a 4,75Km) 

Florestais/Mata florestais 
Agrícolas/RAN 
Agrícolas/Outros solos agrícolas 

 
S2N2 (~4,75 a 8,95Km) 

Florestais/Mata florestais 
Agrícolas/RAN 
Urbanos 

 

 

 

 

 

Góis 

 

S2N2 (~8,95 a 11,1Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 

Agrícolas 

 
S2N3 (~11,1 a 13,5Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 

S2N4 (~13,5 a 14,6Km) 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 

 

S2N5 (~14,6 a 18,3Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 

Agrícolas 

S2N6 (~18,3 a 19,3Km) 
Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 

 

 

 

 

 

 

Arganil 

 
S2N6 (~19,3 a 23,0Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Desenvolvimento turístico 

 

S2N7 (~23,0 a 26,0Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Urbanos/Urbanizáveis 
Desenvolvimento turístico 

 
 

S2N8 (~26,0 a 28,0 Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Urbanos/Urbanizáveis 
Desenvolvimento turístico 
Limite da zona de protecção imediata - PROZAG 
Limite da zona de protecção alargada - PROZAG 

 

S2N9 (~28,0 a 33,7Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Indústria extractiva 
Desenvolvimento turístico 

S2N10 (~33,7 a 34,074Km) 
Agro-silvo-pastoris 
Florestais 

 

Quadro 14 – Ordenamento – Alternativa 2.1 

Solução alternativa 2.1 - Ordenamento 

Concelho Sublanço Classes de espaço 

 

Góis 

 

S2A1N3 (9,64 a 12,876Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 

Agrícolas 

 

Quadro 15 – Ordenamento – Alternativa 2.2 

Solução alternativa 2.2 - Ordenamento 

Concelho Sublanço Classes de espaço 

 

Góis 

 

S2A2N3 (10,0 a 12,865Km) 

Florestais de produção 
Florestais de uso múltiplo 
Urbanos/Urbanizáveis 

Agrícolas 
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Quadro 16 – Ordenamento – Alternativa 2.3 

Solução alternativa 2.3 - Ordenamento 

Concelho Sublanço Classes de espaço 

 
 

Arganil 

 
 

S2A3N3 (25,225 a 28,097Km) 

Agro-silvo-pastoris 
Agrícolas 
Urbanos/Urbanizáveis 
Desenvolvimento turístico 
Limite da zona de protecção imediata 
Limite da zona de protecção alargada 

 

Quadro 17 – Servidões de utilidade pública – Solução 1 

Solução 1 – Servidões de utilidade pública 

Concelho Sublanço Condicionantes 

 
 

Lousã 

S1N1 (~0 a 6,0Km) 
Linhas eléctricas de média/alta tensão 
Estrada nacional 
Estradas municipais 
Caminho municipal 

S1N2 (~6,0 a 8,5Km) 
Reservatório existente 
Estação elevatória 

S1N3 (~8,5 a 8,65Km) Limite norte do perímetro florestal da mata do sobral 
 
 
 

Góis 

 
S1N3 (~8,65 a 11,5Km) 

Áreas sujeitas ao regime florestal 
Árvores isoladas e maciços florestais classificados e a classificar 

S1N4 (~11,5 a 13,1Km) Áreas ardidas (1996) 

S1N5 (~13,1 a 16,3Km) Linhas eléctricas de média/alta tensão existentes 

S1N6 (~16,3 a 17,65Km) Linhas eléctricas de média/alta tensão existentes 
 

Arganil 
S1N6 (~17,65 a 18,9Km) Adutora 

S1N7 (~18,9 a 22,5Km) Linhas eléctricas 
Estradas municipais 

S1N8 (~22,5 a 24,45Km) Estrada nacional 
Linhas eléctricas 
Adutora 

Tábua 
S1N8 (~24,45 a 25,5Km) Linhas eléctricas 

Área de influência do PROZAG 

S1N9 (~25,5 a 26,4Km) Estrada municipal 
 

Arganil 
S1N9 (~26,4 a 28,0Km) Linhas eléctricas 

S1N10 (~28,0 a 29,8Km) Estrada municipal 

S1N11 (~29,8 a 30,238Km) Estrada municipal 
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Quadro 18 – Servidões de utilidade pública – Solução 2 

Solução 2 - Servidões de utilidade pública 

Concelho Sublanço Condicionantes 

 
Lousã 

 

S2N1 (~0 a 4,75Km) 

Linhas eléctricas de média/alta tensão 
Estrada nacional 
Estrada municipal 
Caminho municipal 

 
S2N2 (~4,75 a 8,95Km) 

Linhas eléctricas de média/alta tensão 
Estrada nacional 
Estrada municipal 

 
 
 

Góis 

 

S2N2 (~8,95 a 11,1Km) 

Telecomunicações - Feixes hertzianos 
Rede eléctrica de média tensão 
Estrada nacional existente 
Estrada nacional proposta 

 

S2N3 (~11,1 a 13,5Km) 

Estrada nacional existente 
Estrada nacional proposta 
Estrada nacional desclassificada 
Caminho Municipal 

 
S2N4 (~13,5 a 14,6Km) 

Estrada nacional desclassificada 
Caminho municipal 
Rede eléctrica de média tensão 

 

S2N5 (~14,6 a 18,3Km) 

Rede ferroviária - Linha do metropolitano 
Património de interesse arqueológico–Minas dos povorais 
Caminho Municipal 
Rede eléctrica de média tensão 

S2N6 (~18,3 a 19,3Km) Caminho municipal 
 
 

Arganil 

S2N6 (~19,3 a 23,0Km) Limite da zona de protecção alargada 
Estrada municipal 
Rede eléctrica de média/alta tensão 
Adutora 

S2N7 (~23,0 a 26,0Km) Estrada nacional 
Rede eléctrica de média/alta tensão 
Estrada municipal 

S2N8 (~26,0 a 28,0 Km) Estrada nacional 
Rede eléctrica de média/alta tensão 
Adutora 

S2N9 (~28,0 a 33,7Km) Rede eléctrica de alta/alta tensão 
Estrada municipal principal 
Limite da zona de protecção alargada 
Adutora 
Estrada municipal secundária 

S2N10 (33,7 a 34,074Km) Estrada municipal principal 

 

Quadro 19 – Servidões de utilidade pública – Alternativa 2.1 

Solução alternativa 2.1 - Servidões de utilidade pública 

Concelho Sublanço Condicionantes 

Góis S2A1N3 (9,64 a 12,876Km) Telecomunicações - Feixes hertzianos 
Rede eléctrica de média tensão 
Estrada nacional existente 
Estrada nacional proposta 

 

 Quadro 20 – Servidões de utilidade pública – Alternativa 2.2 

Solução alternativa 2.2 - Servidões de utilidade pública 

Concelho Sublanço Condicionantes 

Góis S2A2N3 (10,0 a 12,865Km) Telecomunicações - Feixes hertzianos 
Rede eléctrica de média tensão 
Estrada nacional existente 
Estrada nacional proposta 

 

Quadro 21 – Servidões de utilidade pública – Alternativa 2.3 

Solução alternativa 2.3 - Servidões de utilidade pública 

Concelho Sublanço Condicionantes 

Arganil S2A3N3 (25,225 a 28,097Km) Limite da zona de protecção imediata – PROZAG; Estrada 
nacional; Rede eléctrica de média/alta tensão; Adutora 
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Quadro 22 – Restrições de utilidade pública – Solução 1 

Solução 1 - Restrições de utilidade pública 

Concelho Sublanço REN - Tipologia RAN 

 
Lousã 

S1N1 (~0 a 6,0Km) Linhas de água protegidas (6) Sim 
S1N2 (~6,0 a 8,5Km) Áreas com risco de erosão (2,50 Km) Sim 

S1N3 (~8,5 a 8,65Km) Áreas com risco de erosão (0,15 Km) --- 
 
 
 

Góis 

 
S1N3 (~8,65 a 11,5Km) 

Áreas com risco de erosão (1,70 Km) 
Cabeceiras de linhas de água (0,35 Km) 
Áreas com risco de erosão (0,55 Km) 

Sim 

S1N4 (~11,5 a 13,1Km) Áreas com risco de erosão (2,60 Km) --- 

S1N5 (~13,1 a 16,3Km) 
Cabeceiras de linhas de água (0,40 Km) 
Áreas com risco de erosão (2,80 Km) 

Sim 

S1N6 (~16,3 a 17,65Km) Áreas com risco de erosão (1,35 Km) Sim 
 
 
 
 

Arganil 

S1N6 (~17,65 a 18,9Km) 
Zonas ameaçadas pelas cheias e 
Zonas de infiltração máxima (0,10km) 

Sim 

 
S1N7 (~18,9 a 22,5Km) 

Albufeira (0,25Km) 
Faixa de protecção (albufeira) (0,05 Km) 
Leitos dos cursos de água (1) 

Sim 

S1N8 (~22,5 a 24,45Km) 
Leitos dos cursos de água (1) 
Zonas ameaçadas pelas cheias e 
Zonas de infiltração máxima (0,45 km) 

Sim 

Tábua 
S1N8 (~24,45 a 25,5Km) Áreas com risco de erosão (0,35 Km) Sim 

S1N9 (~25,5 a 26,4Km) Áreas com risco de erosão (0,35 Km) --- 
 

Arganil 

S1N9 (~26,4 a 28,0Km) Áreas com risco de erosão (1,10 Km) --- 

S1N10 (~28,0 a 29,8Km) 
Leitos dos cursos de água (1) 
Áreas com risco de erosão (0,40 Km) 

Sim 

S1N11 (~29,8 a 30,238Km) Áreas com risco de erosão (0,40 Km) --- 

Número total de linhas/cursos de água 9  

Extensão total dos troços em áreas de REN  15,30 Km  

Quadro 23 – Restrições de utilidade pública – Solução 2 

Solução 2 - Restrições de utilidade pública 

Concelho Sublanço REN - Tipologia RAN 

 
Lousã 

S2N1(~0 a 4,75Km) Linhas de água protegidas (4) Sim 

S2N2 (4,75 a 8,95Km) 
Linhas de água protegidas (3) 
Áreas com risco de erosão (3,30 Km) 

Sim 

 
 
 
 

Góis 

 
S2N2 (8,95 a 11,1Km) 

Áreas com risco de erosão (1,40 Km) 
Leitos dos cursos de água (1) e 
Zonas ameaçadas pelas cheias (0,20 Km) 

Sim 

S2N3 (11,1 a 13,3Km) Áreas com risco de erosão (1,20 Km) Sim 

S2N4 (13,5 a 14,6Km)  --- 
 
S2N5 (14,6 a 18,3Km) 

Leitos dos cursos de água (1) e 
Zonas ameaçadas pelas cheias (0,20 Km) 
Áreas com risco de erosão (2,95 Km) 

Sim 

S2N6 (18,3 a 19,3Km) Áreas com risco de erosão (1,00 Km) --- 
 

 
 
 
 

Arganil 

S2N6 (19,3 a 23,0Km) 
Leitos dos cursos de água (3) 
Zonas ameaçadas pelas cheias e 
Zonas de infiltração máxima (0,45 km) 

Sim 

S2N7 (23,0 a 26,0Km) Cabeceiras de linhas de água (0,40 Km) 
Leitos dos cursos de água (1) 

Sim  

S2N8 (26,0 a 28,0 Km) Leitos dos cursos de água (2) 
Zonas ameaçadas pelas cheias e 
Zonas de infiltração máxima (0,25 km) 

Sim  

S2N9 (28,0 a 33,5Km) Cabeceiras de linhas de água (0,30 Km) 
Leitos dos cursos de água (1) 

Sim . 

S2N10 (33,5 a 34,074Km) Áreas com risco de erosão (0,10 Km) --- 

 

Quadro 24 – Restrições de utilidade pública – Alternativa 2.1 

Solução alternativa 2.1 - Restrições de utilidade pública 

Concelho Sublanço REN - Tipologia RAN 

 
Góis 

 
S2A1N3 (9,64 a 12,876Km) 

Áreas com risco de erosão (1,80 Km) 
Leitos dos cursos de água (1) e 
Zonas ameaçadas pelas cheias (0,15 Km) 

 

Sim 

Número total de linhas/cursos de água 1  

Extensão total dos troços em áreas de REN  1,95 Km  
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 Quadro 25 – Restrições de utilidade pública – Alternativa 2.2 

Solução alternativa 2.2 - Restrições de utilidade pública 

Concelho Sublanço REN - Tipologia RAN 

 
Góis 

 
S2A2N3 (10,0 a 12,865Km) 

Áreas com risco de erosão (1,85 Km) 
Leitos dos cursos de água (1) e 
Zonas ameaçadas pelas cheias (0,20 Km) 

 

Sim 

Número total de linhas/cursos de água 1  

Extensão total dos troços em áreas de REN  2,05 Km  

 

Quadro 26 – Restrições de utilidade pública – Alternativa 2.3 

Solução alternativa 2.3 - Restrições de utilidade pública 

Concelho Sublanço REN - Tipologia RAN 

 
Arganil 

 
S2A3N3 (25,225 a 28,097Km) 

Leitos dos cursos de água (2) 
Zonas ameaçadas pelas cheias e 
Zonas de infiltração máxima (0,70 km) 

 

Sim 

Número total de linhas/cursos de água 2  

Extensão total dos troços em áreas de REN  0,70 Km  

 

Da observação dos regulamentos dos PDM dos municípios atravessados pela infra-estrutura 
proposta, verifica-se que os mesmos não contemplam como previsão ou interdição, a construção ou a 
exploração de uma estrada. 

Quanto aos atravessamentos de áreas urbanas/urbanizáveis deverão ser devidamente acautelados e 
minimizados os eventuais impactes que uma infra-estrutura desta natureza poderá vir a causar. 

No entanto, existem nos regulamentos daqueles Planos referências específicas que limitam ou 
condicionam as ocupações de áreas da REN ou RAN. 

Neste contexto, julga-se que deverão ser levadas em especial atenção as intervenções em áreas de 
REN e linhas/cursos de água classificados como REN, sem descurar, é evidente, as eventuais 
interferências com as restantes servidões e restrições de utilidade pública referidas nos quadros 
acima apresentados. 

Assim, entendeu-se, contabilizar o número de linhas/cursos de água classificados como REN e as 
extensões dos troços da estrada em apreço em áreas de REN relativos às diversas soluções 
propostas, tendo em conta a sensibilidade destas áreas, como decorre do Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional (RJREN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

Obtidos os dados atrás referidos (ver quadros acima), considera-se que as diversas soluções 
propostas não apresentam grandes diferenças. Com efeito, e apesar da solução 1 ter cerca de 15,3 
Km de extensão em áreas de REN, em contraponto com os 11,75 Km da solução 2. Há  ainda a 
considerar que existem 4,75 Km relativos às alternativas 2.1, 2.2 e 2.3 que fazem parte da solução 2.  

Acresce ainda que a solução 1 atravessa apenas 9 linhas/cursos de água, enquanto a solução 2 
atravessa 16, sem esquecer que as alternativas referentes a esta solução atravessam no seu 
conjunto 4 linhas/cursos de água. 

Por outro lado entende-se que, sendo a extensão da estrada correspondente à solução 1 inferior à da 
solução 2 em cerca de 4 Km, julga-se que esse facto contribui para que a 1.ª solução tenha menores 
impactes negativos no território. 

A ocupação de Áreas afectas à REN, carece de reconhecimento de acção de Relevante Interesse 
Público pelo membro do Governo responsável pelas áreas do Ambiente e do Ordenamento do 
Território e pelo membro do Governo competente em razão da matéria. A declaração de impacte 
ambiental favorável ou condicionalmente favorável em relação à pretensão, equivale a esse 
reconhecimento, conforme dispõe o artigo 21.º do RJREN. 

Em relação às áreas sujeitas ao Regime Florestal deve ser dado cumprimento ao disposto no Decreto 
de 24 de Dezembro de 1901, publicado no Diário do Governo, n.º 296, de 31 de Dezembro e ao 
Despacho conjunto, de 1991.02.15, publicado no DR n.º 54, II SÉRIE, de 1991.03.06. 
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Assim, com vista à minimização de eventuais impactes que esta infra-estrutura poderá vir a causar, 
considera-se que deverá salvaguardar-se, na fase de projecto de execução, a necessidade de serem 
feitos novos restabelecimentos, se os mesmos forem identificados e/ou solicitados, bem como da 
previsão da eventual necessidade de ter zonas apropriadas para os estaleiros e/ou vazadouros da 
obra, os quais não deverão ser propostos para áreas mais sensíveis, como é caso da REN. 

 
 
4.8. Socioeconomia 
 

A sub-região do Pinhal Interior Norte em que se insere o projecto em avaliação, ocupa uma área de 
cerca de 9% da área total da Região Centro sendo que, os concelhos atravessados pelo projecto 
(Lousã Góis, Arganil e Tábua) ocupam cerca de 36 % do total da sub-região. 

Relativamente à densidade populacional, em 2006, a região Centro apresentava uma densidade 
populacional de 84,6 hab/km

2
, enquanto que a sub-região do Pinhal Interior Norte apresentava uma 

densidade de 52,7 hab/km
2
, valores inferiores à densidade média nacional (115,1 hab/km

2
).  

Em 2007, a Lousã apresentava-se como o concelho da sub-região do Pinhal Interior Norte que 
apresentava a densidade populacional mais elevada. 

Ao nível da estrutura etária da população, e de acordo com o gráfico a seguir, apenas Lousã e Tábua, 
apresentam valores para o índice de envelhecimento inferiores ao valor da região e apenas a Lousã 
com valor inferior ao da sub-região. 

Figura 4 - Índice de envelhecimento 

 

Relativamente à taxa der desemprego, verifica-se que, tanto a região Centro, como a sub-região do 
Pinhal Interior Norte, apresentavam subidas nas suas taxas de desemprego durante o período inter-
censitário 1991-2001. Contudo, com excepção do concelho de Tábua que apresentou um aumento na 
taxa de desemprego bastante acentuado (de 2,84% para 6,73%), os restantes concelhos em estudo, 
registaram descidas nas taxas de desemprego, durante o mesmo período. 

O quadro a seguir apresenta a população empregada ou estudante nas unidades geográficas em 
estudo, segundo o local de trabalho. 

 

Quadro 27 – População empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo 
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De acordo com o EIA, em 2001, constatava-se que no que se refere ao local de trabalho ou de 
estudo, as freguesias em análise apresentavam padrões diferentes, como se pode verificar no quadro 
a seguir. 

Quadro 28 – População empregada ou estudante nas unidades geográficas em análise 
segundo o local de trabalho ou estudo, em 2001 

 

Daqui se conclui que, há freguesias em que a maioria da população residente trabalha ou estuda na 
própria freguesia, sendo Arganil aquela que regista valor mais elevado (74,65% do total da população 
empregada ou estudante) e freguesias em que a maioria da população residente trabalhava ou 
estudava em outra freguesia do concelho de residência, sendo o valor mais elevado registado em 
Secarias (59,12%). 

No que se refere ao meio de transporte utilizado nas deslocações pendulares e de acordo com o 
quadro a seguir, temos que o transporte mais utilizado é o automóvel ligeiro particular. 

O projecto desenvolve-se na proximidade de vários aglomerados/núcleos urbanos populacionais, de 
dimensão variável, identificando o EIA, as habitações, equipamentos e outras infra-estruturas 
existentes ao longo do traçado das soluções alternativas em análise e que se localizam a menos de 
10 metros do limite dos taludes de escavação e de aterro. 

Como resultado da implementação do projecto rodoviário em estudo, verificam-se habitualmente um 
conjunto de alterações no ambiente social gerando assim impactes a vários níveis, com diferentes 
graus de difusão espacial e temporal. 

Na fase de construção, os impactes são de carácter predominantemente temporários, circunscritos ao 
período de duração dos trabalhos. 

Os impactes mais relevantes na envolvente da construção estão associados, principalmente, aos 
incómodos causados pelas acções necessárias ao projecto, de que se salientam dois factores: 

 Ao nível das estradas existentes, o seu corte e sua utilização por veículos pesados e outros 
associados à construção; 

 Ao nível das habitações, estruturas industriais, comerciais, de lazer ou outras, a sua 
proximidade à via a construir ou a necessidade de as expropriar para a prossecução da obra. 

Na fase de exploração são esperados impactes tendencialmente permanentes e positivos. De facto é 
esperada uma eficaz articulação da rede viária dos concelhos envolvidos, o que proporcionará uma 
rapidez e diversificação dos acessos e das respectivas articulações com a rede viária existente e/ou 
prevista, que contribuirá para a melhoria das acessibilidades e segurança rodoviária. 

Ocorrerão ainda alguns impastes negativos, sobretudo sobre os residentes em habitações próximas à 
estrada. 

Atendendo a que para a fase de construção os impactes são predominantemente temporários, 
considera-se que os impactes com efectiva expressão a considerar para a comparação de soluções 
serão os determinados para a fase de exploração e que assumem um carácter permanente. Estes 
impactes devem-se essencialmente ao efeito de barreira e à afectação de edifícios existentes. 
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Considera-se no entanto que o efeito de barreira deverá ficar resolvido em fase de projecto com a 
criação de restabelecimentos e caminhos paralelos pelo que a comparação de alternativas será 
baseada na afectação directa e indirecta de edifícios e aglomerados populacionais. Assim, considera-
se que a afectação directa de edificações constitui um impacte negativo muito significativo e que, 
para edifícios que se localizam a menos de 50 metros do traçado, o impacte verificado será negativo 
significativo. 

Quanto ao Troço 1 os impactes são os mesmos para ambas as soluções uma vez que o traçado é 
coincidente. 

Relativamente ao Troço 2, apresenta-se a seguir o quadro resumo retirado do EIA. 

 

Quadro 29 - Comparação das Soluções – Troço 2 

 

Da análise deste quadro poder-se-á concluir que neste troço, a solução 1 se apresenta como mais 
favorável do ponto de vista deste descritor atendendo a que não se verificam afectações directas 
(impactes negativos muito significativos) e que no que se refere a impactes negativos significativos é, 
igualmente, a solução mais favorável uma vez que apresenta menor número de afectações indirectas 
graves e ainda menor número de afectações indirectas intermédias. 

Para o Troço 3, o EIA resume a situação no quadro que a seguir se transcreve e de onde se pode 
concluir que do ponto de vista deste descritor a solução 1 se apresenta se apresenta ligeiramente 
mais favorável comparativamente à solução 2. Neste troço apenas se verificam afectações indirectas 
intermédias sendo que a solução 1 apresenta apenas uma enquanto que a solução 2 apresenta duas. 

Quadro 30 - Comparação das Soluções – Troço 3 
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A situação relativa ao Troço 4, é resumida no quadro transcrito do EIA que a seguir se apresenta. 
 

Quadro 31 - Comparação das Soluções – Troço 4 

 
 

Deste quadro conclui-se que a solução 1 se apresenta mais favorável atendendo a que, embora o 
número de afectações directas seja igual ao da solução 2, no que se refere a afectações indirectas 
graves e intermédias, a solução 1 se apresenta mais favorável com um número de afectações 
inferior. 

Em conclusão, no que respeita ao descritor em avaliação, considerando que os impactes locais ao 
nível da afectações directas e indirectas deverão ser preponderantes na escolha da solução a 
adoptar, verifica-se que a solução que se apresenta menos desfavorável é a Solução 1 em todos os 
troços. 
 
 
4.9. Património 
 
4.9.1. Caracterização da Situação de Referência 
 
A caracterização da situação de referência do Descritor Património baseou-se na pesquisa 
documental e bibliográfica quer para o património arquitectónico, como para o arqueológico, num 
corredor de 400 metros de largura face a cada solução de traçado. Para a fase de trabalho de campo 
o EIA refere que foi efectuado um reconhecimento dos elementos identificados na pesquisa 
documental, tendo ainda sido realizado o registo completo das ocorrências, utilizando, para tal, uma 
ficha tipo e executada a sua implantação em cartografia à escala 1:25 000 e 1:5 000. 
 
Posteriormente, efectuou-se a prospecção sistemática dos troços sem alternativas. Ao todo foram 
identificados 15 elementos patrimoniais sendo que 8 destes se enquadram no grupo que podemos 
denominar, em sentido lato, como património arquitectónico, 2 dizem respeito a antigas minas de 
cronologia indeterminada e 5 referem-se a património arqueológico.  
 
No total dos elementos reconhecidos na área de estudo destaque-se a importância dos imóveis 
classificados: n.º 8 – Quinta da Capela (Imóvel de Interesse Público); n.º 10 – igreja de São Pedro 
(Monumento Nacional) e n.º 11 – Lomba do Canho – Acampamento de época romana (Imóvel de 
Interesse Público). Destaque deverá ainda ser conferido ao conjunto megalítico na zona de Lomba do 
Canho (Elementos Patrimoniais n.ºs 12, 13 e 14). 
 
 
4.9.2. Avaliação de Impactes 
 
O EIA definiu, em termos de impactes, duas áreas distintas de afectação: Área de Incidência Directa 
(AID) - sobre o traçado e até 40 metros centrados no eixo da via e Área de Incidência Indirecta (AII) - 
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de 40 a 400 metros também a partir do eixo da via. Nesta avaliação foi tido também em conta o valor 
científico e patrimonial de cada um dos elementos em causa. 
 
Relativamente às acções geradoras de impacte verificou-se serem aquelas que se relacionam 
directamente com a fase de construção do projecto, mobilização dos solos e implantação de obras de 
arte. 
 
Da análise efectuada o EIA concluiu que nenhum dos Elementos Patrimoniais inventariados se 
encontra na AID, encontrando-se a totalidade destes elementos na AII. 
 
Apesar disso, da avaliação efectuada, considera-se que a construção do viaduto 9 na alternativa 2.3 - 
Solução 2, irá causar impactes negativos e irreversíveis sobre o Elemento Patrimonial classificado 
como Monumento Nacional – Igreja de S. Pedro, dado este se localizar (incluindo zona de protecção) 
a apenas 70 metros do referido viaduto, prejudicando, desta forma, o seu enquadramento 
paisagístico. 
 
4.9.3. Comparação de Alternativas 

Da análise efectuada às duas alternativas existentes para o traçado, concluiu-se que no troço 2 a 
Solução 1 será aquela que se apresenta menos desfavorável uma vez que se verificam menos 
impactes indirectos. No troço 3, pelo contrário, será preferível a solução 2 enquanto que, para o troço 
4, considera-se, como já referido, que a alternativa 2.3 irá causar impactes negativos na envolvente 
do Imóvel classificado – Igreja de S. Pedro, sendo por isso preferível a adopção da Solução 2, por ser 
aquela que garante um maior afastamento em relação ao referido imóvel. 

4.9.4. Síntese Conclusiva 

O estudo realizado para o Descritor Património permitiu verificar que área onde se implanta o 
projecto, com conhecimento actual do terreno, não parece indicar a existência de impactes 
significativos sobre o Património, exceptuando a alternativa 2.3. No entanto, convém referir que não 
só os traçados não foram prospectados na totalidade, como as áreas onde decorreram os trabalhos 
ofereciam, em alguns sectores, uma visibilidade reduzida, prevendo-se assim a possibilidade de 
ocorrerem impactes negativos sobre património arqueológico. 

Face à avaliação efectuada, concorda-se globalmente com as medidas de minimização apresentadas 
no EIA mas deverão ser antes adoptadas a que constam deste Parecer.  
 
Reitera-se, como princípio e tendo em conta que se está em fase de Estudo Prévio, que se deverá 
procurar, em primeiro lugar, a não afectação de elementos patrimoniais, procedendo, sempre que 
possível, a acertos de projecto.  
 
Quando por razões técnicas não existir a possibilidade de proceder a estas alterações e caso seja 
necessário efectuar destruições totais ou pontuais de um sítio arqueológico, estas deverão ser 
sempre assumidas como inevitáveis e comunicadas previamente ao IGESPAR IP para parecer. 
 
 
4.10. Ecologia e Paisagem  
 
4.10.1. Caracterização da Situação de Referência 
 

O projecto não interfere com nenhuma Área Protegida, nomeadamente com a Paisagem Protegida da 
Serra do Açor. 

As duas soluções analisadas no EIA atravessam o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Serra da 
Lousã (PTCON 0060), classificado pela RCM n.º 76/2000, de 5 de Junho, na zona mais estreita 
próximo do seu limite Norte. 

A Solução 1 atravessa o SIC em cerca de 5km próximo do seu limite Norte, entre Quatro Águas e 
Góis. A solução 2 atravessa o SIC em cerca de 2 Km, próximo de Albergaria, seguindo depois ao 
longo do seu limite sensivelmente até Góis. Em termos de área afectada dentro do SIC: a solução 1 
afecta 15,97ha, a solução 2.1 afecta 11,90 e a solução 2.2 afecta 10,38ha. 
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A área de Estudo analisada em EIA para este descritor corresponde a um corredor de 400m centrado 
no eixo das diferentes soluções, sendo este corredor alargado para 1300m nas zonas de implantação 
dos nós, perfazendo uma área de estudo de 3750ha 

Habitats e flora 

Os habitats naturais e seminaturais ocorrentes na área de estudo foram elencados e cartografados no 
EIA. 

O EIA define um total de 18 biótopos ocorrentes na área de estudo, incluindo áreas agrícolas, infra-
estruturas e floresta de produção. Destacam-se os biótopos correspondentes a habitats do Anexo B-I 
do D.L. 49/2005, de 24 de Fevereiro: povoamentos de folhosas, sobreiral, pinhal bravo com sobreiros, 
carvalhal, montado e zonas ribeirinhas. O EIA refere que do total da área de estudo cerca de 2% 
corresponde a habitats naturais com correspondência com habitats da Directiva Habitats.  

Os habitats do Anexo B-I do D.L. 49/2005, de 24 de Fevereiro, ocorrentes na Área de estudo são os 
seguintes: 

6310 – Montados de sobro 

9330 – Florestas de sobreiro 

9230 – Carvalhais Galaico-Portugueses de carvalho alvarinho e carvalho negral 

92A0 – Florestas galerias de Salix e Populus alba 

91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (habitat prioritário) 

3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitans e da 
Callitricho - Batrachion 

3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 
ribeirinhas de Salix sp. e Populus alba. 

Merece particular referência, enquanto um dos habitats mais relevantes do SIC Serra da Lousã 
ocorrentes na proximidade da área de estudo, a Mata do Sobral, correspondente a uma área de 
sobreiral de elevado valor para a conservação da natureza, localizada no concelho da Lousã junto 
aos limites com o concelho de Góis, na encosta Oeste da denominada Serra de Sacões. A mancha 
correspondente ao habitat 9330 (florestas de sobreiro) localiza-se fora da área de estudo, com 
excepção da área junto ao limite Sul desta Mata que é abrangida pelo corredor associado à solução 
2. 

Na Serra da Lousã revestem-se de interesse particular as linhas de água. A área de estudo atravessa 
diversas linhas de água dentro do SIC Serra da Lousã, com particular destaque para o 
atravessamento do Rio Ceira e Rio Sótão. Estas linhas de água, na área de estudo caracterizam-se 
pela presença de habitats (92A0, 91E0, 3280) e espécies da Directiva Habitats, como Salamandra-
de-cauda-comprida (chioglossa lusitanica), lagarto-d‘água (Lacerta schreiberi), lontra (Lutra lutra), 
Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides e Rutilus macrolepidotus.  

Na área de estudo, tal como descrito no EIA, a presença de áreas invadidas por Acacia dealbata e 
Acacia melanoxylon apresenta-se como uma das maiores ameaças à preservação dos naturais e 
semi-naturais. 

Fora do SIC as duas soluções analisadas em EIA atravessam algumas pequenas áreas com habitats 
da Directiva, nomeadamente áreas de carvalhal (9230), sobreiral (9330) e montado (6310). Merecem 
particular destaque as seguintes áreas: áreas de montado e carvalhal próximo do arranque do viaduto 
que atravessa a Ribeira de Folques nas imediações de Arganil (solução 2) ou o Rio Alva (solução 1); 
áreas de montado e sobreiral próximo de Fontão (Secarias) (solução 1); áreas de carvalhal e 
sobreiral no final do viaduto que atravessa a Ribeira de Folques (solução 2) 

O EIA apresenta um elenco florístico para a área de estudo, com base em dados bibliográfico e em 
trabalho de campo. Sublinha-se que o trabalho de campo permitiu confirmar um número reduzido do 
número total de espécies referidas na bibliografia. Do 211 taxa referidas na bibliografia para a área de 
estudo, segundo o EIA, foram confirmados pelo trabalho de campo 33 taxa. 

O EIA refere para cada taxon os respectivos estatutos de protecção legal, nomeadamente Directiva 
Habitats e legislação específica nacional. O EIA conclui pela presença de três taxa com estatutos 
legais de conservação: Narcissus triandrus, Olea europea e Quercus suber. Sendo que apenas os 
dois últimos foram confirmados em campo.  



Parecer da Comissão de Avaliação  
Dezembro de 2009 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2107 
Variante à EN342 Lousã/Góis/Arganil e à ER342 Arganil/Côja                                                                                                45 

A espécie Ruscus aculetus, integrante da lista de espécies confirmadas em campo pela equipa do 
EIA, e pertencente ao Anexo B-V do D.L. nº 49/05, de 24 de Fevereiro, não é referida na lista de 
espécies com estatuto legal de conservação. 

A espécie Ilex aquifolium, que integra a lista de espécies referidas para a área de estudo, é protegida 
por legislação específica nacional (Dec.-Lei n.º423/89, de 4 de Dezembro), apesar de não integrar a 
lista apresentada no EIA de espécies com estatuto legal de protecção. 

De referir também, a título de exemplo, que na área de estudos se conhece a presença e localização 
de espécie da flora como Prunus lusitanica subsp. lusitanica (azereiro), espécie com carácter de 
raridade e ameaça 

Com efeito, a análise de espécies com interesse conservacionista careceria, para além do estatuto 
legal, de uma análise mais vasta com vista à definição de espécies R.E.L.A.P.E. (raras, endémicas, 
localizadas, ameaçadas e em perigo de extinção).  

A mancha florestal que ladeia o actual traçado da EN342 entre Vila Nova do Ceira e Góis, mais 
precisamente na área assinalada na Carta Militar como Quinta do Carvão e Azereira do Carvão, 
corresponde a uma área com valor elevado pela presença de sobreiral com presença do sub-coberto 
característico do sobreiral assim como outras espécies com interesse, nomeadamente azereiro, 
murta, gilbardeira (Ruscus aculeatus), carvalho-alvarinho, azinheira, etc.. Esta área não se encontra 
assinalada na cartografia de habitats que integra o EIA. 

O projecto carece, portanto, de um trabalho mais aprofundado de definição de espécies da flora com 
valor para a conservação e da sua cartografia, assim como de uma caracterização e cartografia mais 
aprofundada dos habitats mais relevantes.   

Fauna 

Considera-se que a descrição efectuada no EIA é adequada para este grupo taxonómico, sendo 
referidas as espécies que ocorrem nos diferentes habitats/biótopos. 

Comunidade piscícola 

As linhas de água da área de estudo são relevantes do ponto de vista da comunidade piscícola que 
albergam. 

São referidas para estas linhas de água as seguintes espécies de peixes integrantes dos anexos II e 
IV do D.L. 49/2005, de 24 de Fevereiro: Chondrostoma oligolepis, Chondrostoma polylepis, Squalius 
alburnoides, Barbus bocagei. O EIA refere como provavelmente ocorrente na área de estudo a 
espécie Anguilla anguilla. 

Herpetofauna 

A Serra da Lousã alberga um conjunto de espécies de répteis e anfíbios com elevado valor para a 
conservação. Estas espécies têm como habitat preferencial formações associadas às linhas de água 
e charcas agrícolas. 

São referidas para a área de estudo 11 espécies de anfíbios e 14 espécies de répteis, das quais 11 
integram os anexos do D.L. 49/2005, de 24 de Fevereiro e o Livro Vermelho de Vertebrados de 
Portugal. 

São as seguintes as principais espécies de répteis e anfíbios referidas para a área de estudo e com 
estatuto de protecção/ameaça: Mauremys leprosa, Chalcides bedriagai, Vipera latastei, Lacerta 
schreiberi, Chioglossa lusitanica, Discoglossus galganoi, Alytes obstetricans, Hyla arbórea, Rana 
iberica, Rana perezi, Triturus marmoratus. De referir também a importância da Serra da Lousã e 
áreas adjacentes para espécie Triturus helveticus, espécie com estatuto de Vulnerável no Livro 
Vermelho de Vertebrados de Portugal e que tem como habitat charcos até 1140m de altitude. 

Avifauna 

O EIA refere como presentes ou potencialmente presentes na área de estudo 82 espécies de aves, 
10 das quais integram o Anexo A-I do D.L. 49/2005, de 24 de Fevereiro: Pernis apivorus, Milvus 
migrans, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo 
atthis, Lullula arbórea, Anthus campestris, Sylvia undata. Para esta 10 espécies é apresentada 
cartografia UTM 10x10 (Atlas, 2008) referente ao conhecimento de nidificação confirmada, possível 
ou provável da espécie. Para cada uma destas espécies é feita uma descrição referente à 
distribuição, habitat potencial e ameaças. 
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Mamíferos 

O EIA refere 26 espécies de mamíferos para a área de estudo sendo 6 o número de espécies 
integrantes dos anexos do D.L. 49/2005, de 24 de Fevereiro: Eptesicus serotinus, pipistrelus kuhli, 
Plecotus austriacus, Pipistrellus pipistrellus, Genetta genetta, Lutra lutra. Para cada uma destas 
espécies é feita uma descrição referente à distribuição, habitat potencial e ameaças. 

No caso da lontra é apresentada cartografia da distribuição local conhecida da espécie, associada às 
linhas de água. 

O EIA determina o valor faunístico dos habitats identificados com base na sua resistência a incidência 
exteriores, resiliência e importância para as espécies animais que os utilizam, concluindo por um 
valor elevado para o carvalhal, montado, sobreiral e zonas ribeirinhas e um valor médio para os 
povoamentos de folhosas, pinhal com sobreiros e pontos de água. De acordo com o EIA a 
intervenção nos habitas com valor elevado para a fauna deverá ser evitada pois tem impactes muito 
graves na comunidade faunística. 
 
 
4.10.2. Avaliação de Impactes 
 

Fase de Construção 

Habitats, Flora e vegetação 

O EIA identifica como principais impactes sobre a flora e vegetação os seguintes: Destruição do 
coberto vegetal; degradação e substituição das comunidades vegetais e alterações fisiológicas. 

Um dos impactes decorre do atravessamento de áreas de sobreiral, montado, carvalhal e ainda o 
atravessamento das galerias ripícolas. O atravessamento destas áreas com habitats de maior valor e 
mais sensíveis traduz-se num impacte negativo, significativo, permanente e irreversível sobre estas 
áreas. O projecto deverá ter ainda impactes negativos significativos ao nível da fragmentação dos 
habitats.  

Considera-se ainda que, dada a presença de espécies invasoras, nomeadamente no género Acacia 
spp., a movimentação de terras inerente à construção da estrada e estruturas de apoio poderá ter um 
impacte negativo considerável na disseminação de propágulos destas espécies. 

Fauna 

Os impactes listados pelo EIA sobre a comunidade faunística são os seguintes: destruição de habitats 
naturais e a eliminação física de indivíduos; a contaminação do solo e dos cursos de água; 
perturbação visual e decorrente do aumento dos níveis de ruído. 

Sobre a comunidade piscícola destacam-se os impactes resultantes da contaminação dos cursos de 
água e a perturbação durante a construção das estruturas de atravessamento das linhas de água. 

Sobre a herpetofauna salientam-se os impactes decorrentes da destruição de habitats, compactação 
do solo, perturbação decorrente da movimentação de maquinaria e trabalhadores e contaminação 
dos solos e da água. 

Sobre as aves e mamíferos o EIA identifica adequadamente os principais impactes ao nível dos 
habitats com maior valor identificados na fase de caracterização. A destruição deste habitat e a 
fragmentação entre os habitats utilizados pelas espécies da fauna poderá ter impactes significativos. 

A contaminação dos solos e cursos de água poderá constituir igualmente um impacte significativo 
para as espécies, como a lontra, que dependem directa ou indirectamente deste habitat. 

Salienta-se os impactes sobre estes grupos faunísticos decorrentes da perturbação inerente à 
construção da estrada. 

Os impactes sobre a comunidade faunística, especialmente os relacionados com a perturbação 
ocorrente durante construção, são particularmente significativos caso ocorram durante a fase de 
reprodução. 

Assim, os principais impactes sobre a fauna têm a ver com a mortalidade das espécies, perturbação, 
particularmente nas épocas de reprodução, fragmentação dos habitats e das populações das 
espécies, sendo estes impactes mais significativos nas áreas com habitats mais relevantes. 
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Fase de exploração 

Habitats, flora e vegetação 

Salientam-se os impactes relacionados com a perturbação, degradação, fragmentação e 
humanização dos habitats mais sensíveis. Sublinha-se também, tal como referido no EIA, o efeito 
barreira que uma estrutura linear tem sobre os habitat e as respectivas comunidades florísticas e 
faunísticas. 

O EIA refere os impactes decorrentes da emissão de poluentes e contaminação dos solos e a água 
devido ao derrame de óleos e combustíveis ao nível das alterações fisiológicas nas espécies 
vegetais. 

O EIA refere também como impacte da exploração da estrada o aumento do risco de incêndio. 

Refere-se adicionalmente que a exploração da estrada poderá ter também um impacte significativo 
na disseminação de propágulos das espécies vegetais invasoras. 

Fauna 

O efeito barreira e a fragmentação de biótopos e populações faunísticas é um dos principais impactes 
das estruturas lineares. Acrescem: o risco de atropelamento e colisão; degradação de habitat e 
contaminação por poluentes. 
 
 
4.10.3. Comparação de Alternativas 
 

O EIA compara as duas alternativas em estudo do ponto de vista dos impactes sobre o descritor 
ecologia. É feita uma análise por troços, concluindo o EIA que a solução com menor impacte do ponto 
de vista do descritor ecologia é a solução 1, com excepção do troço 4, entre Arganil e Côja, para o 
qual o EIA aponta como menos impactante a Alternativa 2.3., por não afectar áreas de habitat de 
maior valor ecológico, enquanto que a solução 1  e a solução 2 afectam algumas áreas de montado, 
sobreiral e carvalhal. 

No interior do SIC Serra da Lousã considera-se que, apesar de afectar uma área absoluta maior 
dentro do SIC, a solução menos impactante é a solução 1 uma vez que: o seu traçado se desenvolve 
mais afastado da área com habitat 9330 – floresta de sobreiro da Mata do Sobral, com elevado valor 
ecológico, enquanto que a solução 2 se desenvolve mais próximo dos limites deste habitat florestal, 
provocando um efeito barreira entre este habitat e a restante área classificada da Serra da Lousã, 
onde se encontram os habitats e populações ecologicamente mais importantes; a solução 1 
atravessa o SIC numa área mais humanizada e externa à Área Classificada do que a solução 2 que, 
por sua vez, atravessa também áreas com algum interesse ecológico (essencialmente povoamentos 
de folhosas) e paisagístico, sensivelmente ao longo do actual traçado da EN 342. A solução 2 
também atravessa o rio Sótão e o Rio Ceira mais a montante que a solução 1, tratando-se de uma 
área não tão afectada por espécies vegetais invasoras, como o é a vegetação ribeirinha ao longo das 
margens destas linhas de água próximo de Vila Nova do Ceira.  

As alternativas de atravessamento do rio sótão pela solução 2 implicam também um impacte negativo 
significativo ao nível da paisagem, pela extensão das áreas sujeitas a escavações e aterros e pela 
dimensão dos viadutos a construir. 

Considera-se ainda que os impactes decorrentes do atravessamento da Quinta do Carvão, entre Vila 
Nova do Ceira e Góis, habitat com interesse ecológico, é minimizado pela opção de fazer coincidir o 
traçado proposto com o actual traçado da EN 342. Deverão, no entanto, ser equacionadas as devidas 
medidas de minimização que permitam a afectação mínima deste habitat. 

No que concerne aos impactes no território fora do SIC sobre o descritor ecologia, considera-se que o 
EIA, na generalidade faz uma avaliação adequada dos impactes, assim como se considera correcta a 
avaliação comparativa entre as diferentes soluções e alternativas. 
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4.10.4. Medidas de minimização 

 

Ecologia, Flora e Fauna 

Considera-se que as medias de minimização propostas no EIA são adequadas face aos impactes 
previsíveis. No entanto considera-se importante, em face do exposto anteriormente ter ainda em 
conta as medidas de minimização seguintes. 

Medidas de minimização particularmente cuidadas deverão ser aplicadas às imediações de habitas 
relevantes para a fauna; carvalhal, sobreiral, montado e zonas ribeirinhas. 

Projecto de Execução 

Apesar da estrada a construir não ser vedada, o que minimiza o efeito barreira inerente a estas 
estruturas, os impactes identificados acima resultantes da construção e exploração da estrada 
justificam a adopção de medidas que optimizem as estruturas associadas à estrada como áreas de 
passagem da fauna. Assim, para além do referido no EIA, deverá ser equacionada a renaturalização 
das áreas de viadutos de forma a aumentar a sua eficácia como zonas de passagem para a fauna. A 
mesma preocupação deverá ser tida em conta aquando da planificação de passagens agrícolas, 
passagens inferiores, passagens hidráulicas e restabelecimentos, principalmente no caso de 
proximidade a habitats de maior valor para a fauna. 

Deverão ainda ser equacionados medidas de minimização da destruição ou afectação de habitats e 
flora, nos casos em que a monitorização do ano zero detecte espécies RELAPE, medida que poderão 
contemplar a translocação ou gestão de habitats em áreas adjacentes. 

Nas áreas com montado ou sobreiral o traçado e as medidas de minimização deverão assegurar uma 
afectação mínima destas áreas. Caso haja lugar à destruição deste habitat ou de exemplares 
isolados ou em núcleo de sobreiro, deverá haver lugar a definição de áreas de plantação desta 
espécie em zonas adjacentes, que compensem a perda de habitat ocorrido. 

No caso particular da Quinta do Carvão o projecto de execução deverá assegurar uma afectação 
mínima do habitat que ocorre junto à estrada. 

Fase de Construção 

Dada a presença de espécies invasoras, nomeadamente no género Acacia spp., deverão ser 
implementadas medidas de mitigação na fase de construção – assegurar a não utilização de solo 
com probabilidade de conter sementes das espécies invasoras e o tratamento adequado do solo 
removido (o solo proveniente de áreas invadidas poderá ser enterrado a profundidade suficiente que 
impeça a germinação de sementes ou a viabilidade de outros propágulos). Assegurar que o solo 
proveniente de áreas invadidas não é de forma alguma depositado na água o que promoveria a 
disseminação das sementes aí presentes. 

A retirada dos exemplares de espécies invasoras cortados deverá assegurar a não disseminação 
para outros locais de sementes. 

A recuperação paisagística das áreas intervencionadas deverá ter em conta a utilização de espécies 
da flora local e a obrigação de preservar árvores e arbustos de porte médio-alto, que ocorram 
isolados ou em núcleos, e que não constituam impedimento à execução dos trabalhos, devendo estes 
exemplares ser devidamente sinalizados. No que concerne a este último ponto deverá ser tida uma 
atenção particular para com a salvaguarda de exemplares de sobreiro nas imediações das áreas 
intervencionadas. 

Como medida de minimização sobre a fauna deverão aplicar-se restrições temporais no calendário de 
obra quando há afectação de habitats relevantes para espécies da fauna com valor para a 
conservação, nomeadamente durante a época de reprodução. 

Todas as espécies vegetais autóctones/com interesse ecológico existentes no local, que sejam 
afectadas pela implantação do projecto e que apresentem boas condições fitossanitárias, devem ser 
devidamente transplantadas para local provisório para posterior utilização na execução da 
recuperação das áreas intervencionadas. 

No caso da Quinta do Carvão e de outras situações de ocorrência de habitats relevantes próximo da 
área do projecto, dever-se-á assegurar que a movimentação de maquinaria e de pessoas, assim 
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como a movimentação/deposição de inertes ou outras actividades inerentes à construção da estrada, 
não afectam estas áreas, devendo ser alvo de sinalização durante a fase de construção. 

 

Fase de Exploração 

Caso a monitorização da mortalidade animal devido a atropelamento detecte ―pontos negros‖ o EIA 
preconiza a implementação de vedações que conduzam os animais a zonas de passagem; 

Acrescenta-se à necessidade de adaptação paisagística dos restabelecimentos próximos, referida no 
EIA, a necessidade de adaptação de outras passagens inferiores próximo destes locais; 

Dada a presença de espécies vegetais invasoras, nomeadamente no género Acacia spp., deverão 
ser implementadas medidas de mitigação durante a fase de exploração – implementar medidas de 
controlo e monitorização; 

Monitorização 

O projecto carece de um trabalho mais aprofundado de definição de espécies da flora com valor para 
a conservação (RELAPE) e da sua cartografia, assim como de uma caracterização mais aprofundada 
dos habitats mais relevantes. Esta caracterização deverá integrar a monitorização do ano zero. 

 
4.10.5. Conclusões 
 

Face ao exposto, a solução que se considera menos impactante do ponto de vista ecológico é a 
combinação entre a solução 1 e alternativa 2.3 da solução 2.  

As condicionantes podem ser sumariadas da seguinte forma: 

 Aplicação das medidas de minimização referidas no EIA e as que acima acrescentamos; 

 No que diz respeito à monitorização, a DIA deverá indicar que os planos de monitorização 
estão sujeitos a parecer prévio do ICNB e tem de incluir a metodologia a seguir, a duração do 
período de estudo, a periodicidade dos respectivos relatórios de monitorização e que os 
mesmos devem ser também entregues ao ICNB em formato digital; 

 O Plano de Integração Paisagística (PIP) deve prever apenas a utilização de espécies da flora 
local, e deve contemplar a recuperação paisagística de todas as áreas intervencionadas, 
incluindo áreas sob os viadutos, áreas de depósito e empréstimo e estaleiros; 

 Deverão ser acautelados os impactes decorrentes do projecto sobre a disseminação de 
espécies vegetais invasoras; 

 As áreas de montado e sobreiral deverão ser alvo de medidas de minimização e 
compensação especiais. 
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5. SELECÇÃO DE TRAÇADOS 
 
Do ponto de vista da análise comparativa entre as soluções alternativas, o resultado da avaliação 
efectuada pode sistematizar-se tal como apresentado no quadro seguinte. 
 
Quadro 32: Análise comparativa das soluções em avaliação por troços 

 Troço 1 Troço 2 Troço 3 Troço 4 

Factores Ambientais/Itens Solução menos desfavorável 

Geologia e Geomorfologia Solução 1 Sol. 2 + Alt. 2.1 Solução 1 Solução 1 

Solos e Uso do Solo Agrícola Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Uso do Solo Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Recursos Hídricos Subterrâneos Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Ecologia e Paisagem Solução 1 Solução 1 Solução1 Alt. 2.3 

Qualidade do Ar indiferente Solução 1 indiferente Solução 1 

Ruído Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Ordenamento do Território Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Socioeconomia Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Património Solução 1 Solução 1 Solução 2 Solução 2 

 
 
6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 
A consulta Pública decorreu durante 25 dias entre o dia 12 de Abril e o dia 13 de Novembro de 2009, 
tendo sido realizada uma reunião técnica na sede da paisagem protegida da Serra do Açor no dia 
Ambiente, no dia 3 de Novembro. 

A Consulta Pública contou com 9 contribuições subscritas por: 

Autarquias: 

 Câmara Municipal da Lousã 

 Câmara Municipal de Góis 

 Câmara Municipal de Arganil 

 Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira 
 

Entidades 

o ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
o ARCIL – Associação Para a Recuperação de Cidadãos Adoptados da Lousã 

 
Cidadãos 

o Abaixo-Assinado 9 cidadãos residentes na Alagoa, Arganil: 
o Diamantino Manuel Alves Rodrigues da Costa residente em Côja, Arganil 
o Bruno Miguel Neves Barata residente em Rojão, Vila Nova do Ceira, Góis 

 

A Autoridade Nacional para as Comunicações refere que os traçados apresentados intersectam no 
plano horizontal algumas servidões radioeléctricas constituídos em vias de constituição. Contudo, 
dadas as cotas de terreno a que se situará a infra-estrutura não serão violadas as condicionantes 
impostas para essas áreas pelo que nada tem a opor à execução da Variante à EN 342. 
 
As autarquias consideram essencial a realização desta nova via para melhorar as acessibilidades da 
região potenciando assim o seu desenvolvimento. 
 
Os resultados da consulta, no que se refere às soluções consideradas preferenciais, serão 
apresentados por troços. 
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No troço 1 (km 0+000 ao km 4+000) existe apenas uma solução de traçado. 
 
Verifica-se a afectação marginal da Quinta do Caimão, em Vilarinho, onde, conforme referido pela 
Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (ARCIL), se promove a 
reabilitação de pessoas com deficiência através de actividades ligadas à agricultura e à pecuária. 
 
Comentário CA: Dado tratar-se de uma afectação marginal, na parte da propriedade que se encontra 
florestada não será previsivelmente posta em causa a acção desenvolvida pela referida Associação. 
Contudo, em fase de Projecto de Execução, deverá ser revisto o traçado de forma a minimizar, tanto 
quanto possível, esta afectação. 
 
As sugestões de alteração do projecto foram apresentadas pela Câmara Municipal da Lousã e dizem 
respeito ao Nó da Lousã e ao Restabelecimento 2 no Vale da Ursa.  
 
A câmara sugere para o Nó da Lousã (S1N1) ― uma solução mais estruturada e polivalente de 
intersecção circular (Rotunda) em plena via‖, pois estão previstos novos equipamentos para a 
envolvente: nova Escola EB 1,2,3 da Lousã e o novo Centro de Saúde e esta morfologia do nó 
tornará a circulação mais segura e eficiente e permitindo uma melhor integração no conjunto de 
rotundas existentes a montante. 
 
Para o Restabelecimento 2 PS 2 ao Km 3+800 (Vale da Ursa – Serpins) solicita a possibilidade de 
interligação de Serpins ao Nó com a EM554 (entrada e saída nos dois sentidos) possibilitando a 
ligação pelo lado Sul a esta vila e à EN 342-3.  
 
Comentário CA: A CA considera que deverão ser estudadas, em Projecto de Execução, as 
geometrias de nó que se afigurem menos impactantes e que ocupem a menor área possível.  
  
 
Troço 2 
(Entre os kms 4+000 e 14+330 da Solução 1) 
Para este troço as Câmaras Municipais da Lousã e de Góis elegem a Solução 1 como a mais 
favorável. 
 
O viaduto 7 da Solução 1 na zona de Rojão (Vila Nova do Ceira) afectará uma habitação 
recentemente licenciada e em fase de construção que poderá ficar sob o mesmo.  
 
Comentário CA: A habitação referida não foi identificada no EIA como sendo afectada dado que a 
mesma foi licenciada muito recentemente. De acordo com o que se conseguiu identificar na 
cartografia remetida e na do projecto, parece que a habitação não ficará localizada exactamente sob 
o viaduto 7. Na fase de projecto de execução deverá ser avaliado o impacte negativo e previstas 
medidas de minimização adequadas. 
 

Foram sugeridas algumas alterações ao projecto:  

 A Câmara da Lousã propõe que o Nó da Valada (S1N2 Km 6+000) se transforme numa 
rotunda permitindo a interligação directa com a EN342-3 e ligação a Sudoeste, a Serpins. 

 A Câmara de Góis propôs que o projecto passe a contemplar uma via de lentos. 
 

 
Comentário CA: A CA considera que deverão ser estudadas, em Projecto de Execução, as 
geometrias de nó que se afigurem menos impactantes e que ocupem a menor área possível.  
O projecto prevê que sejam adoptadas vias de lentos, com uma largura de 3,5m, nos troços onde é 
ultrapassada a extensão crítica relativa à inclinação de um determinado trainel. 
 
 
Troço 3 
(Entre os kms 14+330 e 21+694) 
 
As câmaras de Góis e de Arganil consideram a solução 1 como preferencial justificando esta última a 
escolha por permitir quebrar o isolamento a freguesia de Pombeiro da Beira. 
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Troço 4 
(Entre os Kms 21+694 e 30+238 – Solução 1) 
(Entre os Kms 25+226 e 34+071 – Solução 2) 
 
A Câmara Municipal de Arganil considera a Solução 2 como a melhor porque vai de encontro aos 
seus interesses estratégicos, por se situar integralmente no território concelhio, retirar o tráfego do 
interior da vila, ligando as zonas urbanas mais importantes Gândara /Sobreiral e Vale de Zebras 
 
 
Um abaixo-assinado subscrito por 9 residentes na Alagoa posiciona-se a favor da Solução 1 pois a 
outra alternativa irá causar impactes significativos, nomeadamente ao nível do ambiente sonoro nas 
populações da Alagoa e do Bairro da Portelinha. Irá também interferir com zonas de eleição para 
construir. 
 
A favor desta Solução 1 é ainda o proprietário de um terreno situado em Poços, Côja, que será 
afectado pelo viaduto 17 da Solução 2. Refere o seu proprietário que a zona em apreço é uma 
depressão onde se juntam as águas pluviais que são escoadas por uma linha de água - Barroco - até 
ao rio Alva. Existe ainda um projecto previsto para este terreno que será inviabilizado se o viaduto 
vier a ser implantado.   
 
Comentário CA: A distância entre os nós das Soluções 1 e 2 que servem directamente Arganil é 
pouco significativa, cerca de 750m. Atendendo a que se trata de uma via que integra a rede nacional 
e cujo objectivo é a ligação interconcelhia, a CA considera que ao nível do serviço prestado, ambas 
as soluções terão impactes semelhantes. 
 A Solução 2 apresenta ainda outro nó que, potencialmente, serviria também Arganil, no entanto, os 
impactes negativos identificados neste parecer, parcialmente corroborados nas exposições 
apresentadas, não justificam a sua escolha. 
 
 
Sintetizando, verifica-se que, em termos de consulta a Solução 1 é considerada preferencial à 
excepção do troço 4 onde a Câmara Municipal de Arganil, selecciona a Solução 2. Contudo um 
conjunto de cidadãos residentes na envolvente desta Solução opta pela Alternativa 1. São 
apresentadas propostas de alteração de nós e inclusão de uma via de lentos. 
 

  
 
7. PARECERES DE ENTIDADES EXTERNAS 
 
Autoridade Florestal Nacional (AFN) 
 
Refere que as Soluções e as Alternativas atravessam espaços florestais com composição idêntica, 
constituídos essencialmente por pinhal e eucaliptal, mas atravessando igualmente áreas com 
sobreiros e carvalhos. Qualquer uma dessas atravessa a Mata do Sobral, submetida a regime 
florestal parcial, a qual se reveste de elevadíssimo valor ecológico. 
 
Informa que na área de estudo vigora o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 
Norte (PROFPIN), que preconiza para as áreas atravessadas pelos corredores e que fazem parte das 
sub-regiões homogéneas de Vale do Alva e Lousã/Açor, as funções de produção, recreio, 
enquadramento e estética da paisagem e protecção. 
 
Refere também que o projecto intersepta corredores ecológicos inviabilizando as funções destas 
estruturas que deveriam assegurar a conexão de populações, núcleos ou elementos isolados de 
comunidades da fauna e flora e ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta 
contra incêndios. 
 
Conclui que não se encontram reunidas as condições para a emissão de um parecer favorável, e 
emite parecer desfavorável, a menos que lhe seja apresentado um plano de enquadramento 
paisagístico e ecológico que tenha em consideração as soluções constantes no referido PROFPIN. 
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Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 
 
Informa que na área de intervenção do projecto não se desenvolvem estudos, projectos ou acções da 
competência da DGADR. 
 
 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN-C) 
 
Informa que em reunião efectuada em 5 de Novembro de 2009 foi deliberado adiar a deliberação, por 
forma a ser analisado o parecer da DRAPC. 
 
Mais tarde, a 27 de Novembro foi recebido o parecer da ERRAN-C, tendo esta Entidade deliberado 
concordar com as conclusões do parecer da DRAP-C, designadamente no que se refere à Alternativa 
2.3, no troço 4, emitindo parecer desfavorável a esta alternativa, devido ao impacte negativo 
importante na RAN. 
 
Direcção-Geral de Energia e Geologia 
 
Emite parecer favorável ao projecto e Informa que do ponto de vista dos Recursos Geológicos, não 
vê inconveniente à implementação do projecto desde que sejam adoptadas as medidas de 
minimização e implementados os programas de monitorização que permitirão não só analisar a 
qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos como também avaliar a necessidade de 
implementar medidas de minimização adicionais. 

No que se refere à geologia, constata que a área em estudo se insere na Zona Centro-Ibérica (ZCI) 
do Maciço Hespérico. O traçado desenvolve-se sobre formações de natureza metamórfica e 
sedimentar. A área de estudo é caracterizada pela presença de diversos tipos de rochas, desde as 
rochas sedimentares (cascalheiras, conglomerados, arcoses, arenitos, areias, argilas e calcários) até 
às rochas metamórficas (xistos e grauvaques). 

Em termos geomorfológico, a área de estudo localiza-se na ampla e deprimida plataforma da Beira 
Alta. Esta plataforma situa-se entre as escarpas da Serra do Caramulo e da Cordilheira Central e é 
basculada no sentido do rio Mondego. Dadas as características morfológicas da região, a 
implantação dos traçados obrigará à execução de algumas escavações e aterros com altura 
significativa, e ao recurso generalizado a viadutos.  

De acordo com informação da Divisão de Apoio Transversal da Direcção Geral, destaca-se num 
corredor de 2 km centrado no eixo das soluções em análise e sua envolvente: 

 Uma concessão mineira – Mina C-73 Chão que se localiza a NW das soluções em análise, 
não sendo interceptada pelas mesmas. 

 Uma antiga concessão mineira de estanho e volfrâmio – Mina C-53 Góis – Senhora da Guia 
que irá ser alvo de um Plano de Recuperação Ambiental por parte da EDM – Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro. 

 Um pedido de concessão mineira requerido pela Argila-Centro, S.A – MNPC01204 – para 
exploração de caulino, e cuja área foi já alvo de prospecção e pesquisa, realizada ao abrigo 
de um Contrato de Prospecção e Pesquisa que terminou em 2008. Esta situa-se a SW das 
soluções em análise, junto ao limite do concelho da Lousã com o concelho de Miranda do 
Corvo, não sendo interceptada pelas referidas soluções. 

 Um contracto de prospecção e pesquisa – MNPP00907 – cujo titular dos direitos é a Sorgila – 
Sociedade de Argilas, S.A., e a substância a prospectar é o caulino. O contrato foi celebrado 
em 2007, com um período de vigência de 2 anos, prorrogável por mais um ano. Este foi 
publicitado no DR Nº 206, 2ª Série, 25 Outubro 2007. A referida área localiza-se junto da 
concessão mineira acima identificada, não sendo interceptada pelas soluções em análise. 

 Um pedido de prospecção e pesquisa situado junto ao limite Norte do concelho da Lousã com 
o concelho de Góis, cujo titular é a Sorgila – Sociedade de Argilas, S.A., e as substâncias a 
prospectar são o quartzo e o caulino. Segundo informação anteriormente facultada, o 
processo referente à atribuição deste Pedido (requerido em 2001), encontra-se suspenso não 
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tendo sido publicitado em Diário da República. Esta área não é interceptada pelas soluções 
em análise. 

 Duas pedreiras, identificadas com base na informação disponibilizada pela Direcção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG) e pela Direcção Regional de Economia do Centro (DRE), 
designadamente: 

o Cosmeiro (6442) – onde não foi identificada qualquer actividade na área da pedreira 
de Cosmeiro identificada pela DRE; 

o Vale do Forno (6504) – está activa e o traçado não interfere com a zona de defesa 
(área de protecção onde é vedada a instalação de pedreiras) de 50m relativamente a 
estradas nacionais medida a partir da bordadura da escavação.  

Durante a construção da via rodoviária prevê-se a afectação de duas captações para abastecimento 
público, no concelho de Góis, identificadas como ―Mina do Cerejal‖ e ―Mina da Portela‖. No entanto, 
na área assinalada (Desenho n.º 374/DAT/2009) não existem restrições administrativas relativamente 
a recursos hidrominerais.  
 
 
8. CONCLUSÃO 
 
A Variante à EN 342 e ER342 está incluída no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000 - Decreto-
Lei nº 222/98, com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de 
Rectificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto), como parte integrante da 
Rede Nacional Complementar, que inclui os itinerários complementares (IC) e as estradas nacionais 
(EN).  
 
A actual EN/ER342, entre Lousã e Côja, é constituída por uma única faixa de rodagem, com bermas 
estreitas, apresentando ao longo do seu traçado uma elevadíssima sinuosidade e escassez de 
pontos de ultrapassagem, bem como um pavimento algo degradado entre Arganil e Côja. Estas 
condições representam não só uma condicionante à mobilidade eficaz entre Lousã e Côja, como 
também algum risco acrescido para a segurança rodoviária, potenciando a ocorrência de acidentes, 
uma vez que não existem alternativas actualmente para a ligação rodoviária entre estes núcleos 
populacionais de relevância regional.  
 
Estas características do principal acesso rodoviário que estabelece a ligação de três sedes de 
concelho – Lousã, Góis e Arganil, condicionam as potencialidades de desenvolvimento regional dos 
mesmos, dado que limitam a mobilidade interconcelhia, reduzindo a atractibilidade destes concelhos 
para o desenvolvimento de actividades económicas, minorando dessa forma as perspectivas de 
criação de emprego e, por arrasto, o potencial de crescimento ou mesmo de fixação das populações 
locais. 

 
A nova variante à EN 342 / ER 342, dando ainda continuidade às variantes da Lousã e de Côja, irá 
assim dar corpo à expectativa de uma eficaz articulação da rede viária dos municípios envolvidos, e 
irá proporcionar a rapidez e diversificação de acessos, e a necessária polarização para um 
sustentado desenvolvimento urbano e económico, permitindo cumprir nesta região os objectivos da 
rede de estradas nacionais, enquanto parte da rede nacional complementar, definidos no Plano 
Rodoviário. 
 
Com a melhoria das condições geométricas do traçado, espera-se com a nova variante reduzir o risco 
de acidentes rodoviários, com a redução expectável da sua incidência, aumentando assim a 
segurança nas deslocações entre Lousã, Góis, Arganil e Côja. 
 
Por outro lado, consegue-se ainda uma redução apreciável do tempo de percurso entre Lousã e Côja. 
Estima-se que este percurso, através da nova variante construída (considerando a velocidade de 
projecto), seja de 22 min, o que representa menos de metade do que se verifica actualmente. 

 
No que diz respeito à avaliação comparativa das Soluções e Alternativas em avaliação resulta da 
análise da CA dos vários factores ambientais que: 
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 Em todos os troços a solução 1 é menos penalizante em termos de ocupação de solos 
agrícolas, à excepção do troço 4, em que a solução 2 base é, em relação a este aspecto, 
mais favorável do que qualquer das outras 2 alternativas. Contudo a mesma solução, no 
mesmo troço, vai ocupar mais área de RAN do que as outras 2 alternativas. E ainda, se 
tivermos em consideração os outros usos do solo, neste troço, verificamos que existe uma 
maior afectação da floresta, em termos de área global, de valor produtivo e ecológico, na 
solução 2 base, relativamente às outras 2 alternativas. 

 Do ponto de vista do uso do solo, pode-se concluir que a solução1 é aquela que afecta uma 
menor área total de terreno em qualquer dos troços. Esta solução é, também, aquela que 
afecta menores áreas de ―Culturas anuais de regadio‖ nos diferentes troços em estudo. 
Embora esta solução ocupe uma maior área de ―Povoamento de sobreiros‖, a solução 2 
apresenta uma área total de ―Povoamento de sobreiros‖ e de ―Carvalhal‖ superior à área de 
―Povoamento de sobreiros‖ da solução 1. 

 Em relação aos recursos hídricos subterrâneos verifica-se que para os impactes devidos à 
afectação de captações públicas, à extensão de depósitos aluvionares, taludes de escavação 
e aterro, a solução 1 é aquela que induz menos impactes a estes níveis. 

 Relativamente aos factores ambientais geologia e geomorfologia, com especial relevo para a 
quantificação de resíduos, conclui-se que a Solução 1 apresenta um impacte negativo menor 
para os Troços 1, 3 e 4, enquanto para o Troço 2 é a Solução 2 (associada à Alternativa 2.1) 
que é mais favorável. Considerando a opção pela Solução 1 em todos os Troços, a sua 
comparação com a Solução 2 revela volumes de terras para vazadouro respectivamente da 
ordem de 2 Mm

3
 e de 1,6 Mm

3
 (Solução 2). Esta penalização da Solução 1 no seu todo 

decorre dos valores evidenciados no Troço 2, em que o balanço de terras apresenta volumes 
de cerca de 1 Mm

3
 (Solução 1), que se comparam com apenas 6395 m

3
 (Solução 2, 

Alternativa 2.1).   

 Da análise efectuada em termos de impacte na componente acústica do ambiente, ressalta 
como mais favorável a adopção da Solução 1, na medida em que é afectado um número 
mais reduzido de receptores sensíveis; 

 Considerando os impactes locais ao nível das afectações directas e indirectas 
preponderantes na escolha da solução a adoptar, verifica-se que a solução que se apresenta 
menos desfavorável ao nível do factor ambiental Socioeconomia é a Solução 1 em todos os 
troços. 

 Da análise efectuada ao factor ambiental património, concluiu-se que no troço 2 a Solução 1 
será aquela que se apresenta menos desfavorável uma vez que se verificam menos impactes 
indirectos. No troço 3, pelo contrário, será preferível a solução 2 enquanto que, para o troço 
4, considera-se que a alternativa 2.3 irá causar impactes negativos na envolvente do Imóvel 
classificado – Igreja de S. Pedro. Não obstante da Solução 2, no troço 4, apresentar maior 
distância ao imóvel classificado, a Solução 1 está situada uma distância deste imóvel que se 
considera suficiente. 

 Apesar de afectar uma área absoluta maior dentro do SIC, a solução menos impactante para 
os factores ambientais Ecologia e Paisagem é a solução 1 uma vez que o seu traçado se 
desenvolve a maior distância da área com habitat 9330 – floresta de sobreiro da Mata do 
Sobral, com elevado valor ecológico, enquanto que a solução 2 se desenvolve a menor 
distância dos limites deste habitat florestal, provocando um efeito barreira entre este habitat e 
a restante área classificada da Serra da Lousã, onde se encontram os habitats e populações 
ecologicamente mais importantes. A solução 1 atravessa o SIC numa área mais humanizada 
e externa à Área Classificada do que a solução 2 que, por sua vez, atravessa também áreas 
com algum interesse ecológico (essencialmente povoamentos de folhosas) e paisagístico, 
sensivelmente ao longo do actual traçado da EN 342. A solução 2 também atravessa o rio 
Sótão e o Rio Ceira mais a montante que a solução 1, tratando-se de uma área não tão 
afectada por espécies vegetais invasoras, como o é a vegetação ribeirinha ao longo das 
margens destas linhas de água próximo de Vila Nova do Ceira. As alternativas de 
atravessamento do rio Sótão pela solução 2 implicam também um impacte negativo 



Parecer da Comissão de Avaliação  
Dezembro de 2009 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2107 
Variante à EN342 Lousã/Góis/Arganil e à ER342 Arganil/Côja                                                                                                56 

significativo ao nível da paisagem, pela extensão das áreas sujeitas a escavações e aterros e 
pela dimensão dos viadutos a construir. 

 

No que diz respeito à Alternativa 2.3, a CA considerou que a mesma apresenta impactes negativos 
significativos ao nível do uso do solo agrícola, nomeadamente a afectação importante de solos 
incluídos na RAN, conforme referido no parecer da DRAP-C e reforçado pelo parecer desfavorável da 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro. Esta Alternativa apresenta-se também 
como a mais impactante ao nível do património construído, uma vez que é a que mais se aproxima do  
Elemento Patrimonial classificado como Monumento Nacional, Igreja de S. Pedro, prejudicando o seu 
enquadramento paisagístico. 

 
Importa também referir que, globalmente, o conjunto de condicionantes, bem como das medidas de 
minimização, já identificados e/ou a desenvolver/aprofundar na fase de Projecto de Execução, 
poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se 
que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o Projecto. 
 
Do ponto de vista da análise comparativa entre as duas soluções de traçados, o resultado da 
avaliação efectuada pela CA pode sistematizar-se tal como apresentado no quadro seguinte: 

 
Quadro 33 - Análise comparativa das soluções por troços 

 

 Troço 1 Troço 2 Troço 3 Troço 4 

Factores Ambientais/Itens Solução menos desfavorável 

Geologia e Geomorfologia Solução 1 Sol. 2 + Alt. 2.1 Solução 1 Solução 1 
Solos e Uso do Solo Agrícola Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Uso do Solo Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Recursos Hídricos Subterrâneos Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Ecologia e Paisagem Solução 1 Solução 1 Solução1 Alt. 2.3 

Qualidade do Ar indiferente Solução 1 indiferente Solução 1 

Ruído Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Ordenamento do Território Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Socioeconomia Solução 1 Solução 1 Solução 1 Solução 1 

Património Solução 1 Solução 1 Solução 2 Solução 2 

 
 
De salientar o parecer da Autoridade Florestal Nacional o qual conclui que não se encontram 
reunidas as condições para a emissão de um parecer favorável, e emite parecer desfavorável, a 
menos que lhe seja apresentado um plano de enquadramento paisagístico e ecológico que tenha em 
consideração as soluções constantes no referido Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal 
Interior Norte. Face a este parecer a CA considera que deverá ser incluída uma condicionante ao 
projecto de execução, a ser demonstrada em RECAPE, conforme referido no parecer da AFN. 
 
No que diz respeito aos resultados da Consulta Pública, verifica-se que a Solução 1 é considerada 
preferencial à excepção do troço 4 onde a Câmara Municipal de Arganil, selecciona a Solução 2. 
Contudo um conjunto de cidadãos residentes na envolvente desta Solução opta pela Alternativa 1. 
São apresentadas propostas de alteração de nós e inclusão de uma via de lentos. 
 
Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, e ponderados todos os factores em 
presença, a CA emite parecer favorável à Solução 1, em todos os troços da Variante à EN342 
Lousã/Góis/Arganil e à ER342 Arganil/Côja , condicionado ao cumprimento pelo proponente das 
condicionantes, estudos, projectos e programas específicos e das medidas de minimização indicados 
no Anexo I do presente parecer. A CA emite também parecer Desfavorável à Alternativa 2.3, devido 
aos impactes negativos sobre o património e solos agrícolas. 
 
Agência Portuguesa do Ambiente, Dezembro de 2009 
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