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1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do IC3 – Condeixa/Coimbra, em fase de projecto de 

execução, cujo promotor é a Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, SA, sendo a EP- Estradas 

de Portugal, SA, a entidade licenciadora do projecto. 

 

A elaboração do projecto é da responsabilidade da empresa VIAPONTE, Projectos Consultoria Engenharia, 

Lda., tendo a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental ficado a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE 

Consultores, S.A.  

 

A sujeição a AIA do projecto em causa tem enquadramento no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de 

Maio, na sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, designadamente nas 

disposições da alínea c) do n.º 7 do referido anexo. 

 

O Procedimento de AIA teve início a 17 de Março de 2011, na sequência de ofício da EP- Estradas de 

Portugal, SA (Of. EP/SAI/2011/24781 de 16.03.2011). 

 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 75/11/GAIA, de 

24/03/2011, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), que integra representantes da APA (entidade que 

preside), da Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP (ARHC,IP), do Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR,IP), da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG,IP), 

do Centro Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves, do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN) e da 

Unidade de Ambiente da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD). 

 

A CA é constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás referidas: 

 APA/GAIA - Eng.ª Paula Nunes da Silva  

 APA/GAIA – Eng.º Augusto Serrano  

 ARHC. IP - Dr. Nelson Martins  

 IGESPAR.IP – Dr.ª Alexandra Estorninho  

 CCDRC – Dr. Joaquim Marques  

 APA/DFEMR – Dr.ª Mafalda Mota/ Eng.ª Ana Sofia Vaz  

 LNEG.IP – Dr.ª Susana Machado  

 ISA/CEABN – Arqta. Pais. Inês Fontes  

 UTAD - Prof. Margarida Correia Marques  

 

O EIA objecto da presente análise é composto pelos seguintes volumes, datados de Janeiro 2011 

 Relatório Técnico - (Volume CXCO.E.211.RT) 

 Anexos Técnicos - (Volume CXCO.E.211.AT) 

 Resumo Não Técnico - (Volume CXCO.E.211.RNT) 

 Peças Desenhadas - (Volume CXCO.E.211.PD) 

 Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra - (Volume CXCO.E.211.CE) 

 Plano Geral de Monitorização – (Volume CXCO.E.211.MT) 

 

Complementarmente foram também apresentados os projectos de execução de medidas de minimização, 

correspondentes ao Projecto de Integração Paisagística (Volume 9), ao Projecto de Medidas de Minimização - 

protecção Sonora (CXCO.E.212.M) e, ainda, o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (volume CXCO.E.RCD.M), datado de Janeiro de 2011 

 

No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes documentos, na 

sequência de pedidos de esclarecimentos efectuados pela CA no decurso da avaliação: 
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 Resposta ao pedido de elementos adicionais (Volume CXCO.E.211.EA), datado de Junho 2011  

 Resumo Não Técnico Reformulado (Volume CXCO.E.211.RNT.a), datado de Junho 2011 

 Reformulação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (volume 

CXCO.E.RCD.M.a) 

 Resposta ao 2º pedido de elementos adicionais (Volume CXCO.E.211.EA2), datado de Agosto 2011 

 

Relativamente ao projecto de execução, datado de Janeiro de 2011, foram disponibilizados um exemplar de 

cada um dos seguintes elementos: 

 Volume 3 – Estudo Geológico-Geotécnico 

 Volume 4 – Traçado Geral 

 Volume 5 – Nós de Ligação 

 Volume 6 – Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos 

 Volume 7 – Drenagem 

 Volume15 – Vedações 

 Volume 18 – Obras de Arte Especial (Viaduto sobre o Vale do Inferno; Viaduto sobre a ribeira dos 

Braçais; Viaduto de Lapas de Abelheira; Ponte sobre o rio Corvo (Norte), Viaduto do Sobral; Ponte 

sobre o rio Ceira; Ponte sobre o rio Mondego; Viaduto sobre o Metro do Mondego; Ponte do 

Cabouco; Viaduto dos Barbados; Viaduto de casal de Lobo; Viaduto de Vale de Linhares; Viaduto 

sobre a Ribeira de São Paulo; Viaduto sobre o Ribeiro de Vilarinho, Ponte sobre o rio Resmungão; 

Viaduto sobre a ribeira do Botão; Túnel dos Barbados. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 

No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam: 
 
Apreciação do EIA – 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: 
 
APA: Gestão de Resíduos e Consulta Pública; 

ARH do Centro: Recursos Hídricos; 

IGESPAR: Património; 

CCDR-Centro: Solos e Usos do Solo, Qualidade do Ar, Ecologia, Ordenamento do Território e Socioeconomia; 

LNEG: Geologia; 

UTAD: Ruído e Identificação de Riscos; 

ISA/CEABN: Paisagem; 

 

Verificação da Conformidade do EIA - 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 elementos adicionais ao proponente - Em resultado da apreciação efectuada e para efeitos de 

conformidade do EIA, a CA solicitou, ao abrigo do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, informação complementar no âmbito de Aspectos Gerais, Ordenamento do Território, Geologia e 

Geomorfologia, Recursos Hídricos, Património, Gestão de Resíduos, Identificação de Riscos Ambientais e 

Carta Síntese de Impactes. Foi também solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. A informação 

complementar foi apresentada na forma de Aditamento ao EIA, (que inclui a Resposta ao Pedido de 

Elementos Adicionais, (volume CXCO.E.211.EA), o RNT reformulado e a reformulação do Plano de Prevenção 

e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (volume CXCO.E.RCD.M.a), enviado à APA ao abrigo do 

Of. EP-SAI/2010/54228 de 09.06.2011. Estes elementos foram solicitados a coberto do ofício APA - N.º 

674/11/GAIA de 09.05.2011 e implicaram a suspensão do prazo do procedimento de AIA. 
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Após apreciação técnica da informação complementar, a CA considerou que a mesma, dava, na sua maioria, 

resposta ao pedido de esclarecimentos efectuado, pelo que concluiu estarem reunidas as condições para dar 

seguimento ao procedimento de AIA, tendo sido declarada a conformidade do EIA a 28 de Junho de 2011, 

nos termos do Of. APA 877/11/GAIA. 

 

Nova solicitação de elementos adicionais ao proponente – Ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio e tendo em vista o esclarecimento de algumas questões remanescentes em 

matéria de Aspectos Gerais, Geologia e Geomorfologia, Gestão de Resíduos e Identificação de Riscos 

Ambientais a CA efectuou, a coberto do ofício APA - N.º 1048/23011 de 19.07.2011, novo pedido de 

informação complementar. A referida informação foi apresentada na forma de Aditamento ao EIA, (Resposta 

ao 2º Pedido de elementos Adicionais), datado de Agosto de 2011, que inclui nova reformulação do Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (volume CXCO.E.RCD.M.b), datado de Agosto 

de 2011. 

 

Realização de Consulta Pública e análise dos seus resultados: A Consulta Pública decorreu num período 39 

dias úteis, desde o dia 4 Julho a 26 Agosto de 2011, tendo sido elaborado, pela Autoridade de AIA, o 

respectivo Relatório da Consulta Pública. Foram enviadas cópias dos pareceres e exposições recebidos no 

âmbito da Consulta Pública à EP-Estradas de Portugal, SA, enquanto licenciador, e à Ascendi Pinhal Interior, 

Estradas do Pinhal Interior, SA enquanto proponente, tendo sido solicitada a respectiva análise, da qual 

resultou o documento intitulado ―Apreciação dos Pareceres Recebidos no âmbito da Consulta Pública‖, 

(volume CXCO.E.211. ConsPublica), datado de Setembro 2011. A síntese dos resultados da Consulta Pública 

e a respectiva análise efectuada pela CA consta do ponto 6 do presente parecer. 

 

Solicitação de pareceres externos: Solicitação de parecer específico à Autoridade Florestal Nacional (AFN), à 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), à Entidade Regional da Reserva Agrícola do 

Centro (ERRAC), à Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à Direcção Regional de Economia do 

Centro (DREC), tendo-se recebido parecer da AFN, da DRAPC, DGEG e da DREC, cujas cópias se encontram 

em Anexo (Anexo II). 

 

Visita técnica ao local de implantação do projecto: Foi efectuada uma visita técnica de reconhecimento dos 

locais de implantação do projecto, que decorreu no dia 1 de Setembro de 2011 e que contou com a 

participação de representantes da CA, da Entidade Licenciadora e do Proponente.  

 

Realização de reuniões, de sessões de trabalho da CA e troca de informação: Foram realizadas reuniões e 

trocas de informação visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a integração no Parecer da 

CA das diferentes análises sectoriais e específicas, dos pareceres externos e dos resultados da Consulta 

Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objectivos do projecto, caracterização 

ambiental da situação existente, identificação e avaliação dos impactes e definição das condicionantes ao 

Projecto, medidas de minimização e monitorização. As actas das reuniões (conformidade e reunião final) 

encontram-se no respectivo processo na APA. 

 

Estrutura do Parecer da CA - Procedeu-se à definição de uma estrutura do parecer 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 e orientada para o apoio à tomada de 

decisão. 

 

Elaboração de Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, o qual integra os diferentes 

contributos recolhidos no âmbito do actual procedimento de AIA. 

 

 

3. ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO EIA 

O Projecto de Execução em análise foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, a procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) no âmbito dos então designados IC3 – Tomar/Coimbra (procedimento de AIA N.º 
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1748 e relativo ao troço compreendido entre cerca dos km 0+000 e 13+000 do Projecto de Execução) e IC3 

– Coimbra/IP3 (procedimento de AIA N.º 1963 no que se refere ao troço compreendido entre cerca do km 

13+000 e o final do Projecto de Execução), com emissão da Declaração de Impacte Ambiental favorável 

condicionada em ambos os casos, em 9 de Maio de 2008 e 30 de Dezembro de 2008, respectivamente. No 

caso do IC3 – Tomar / Coimbra foi emitido parecer favorável à designada Solução 1 e no caso do IC3 – 

Coimbra / IP3, à Solução 2. 

 

O traçado em análise segue em grande parte o corredor aprovado em Estudo Prévio, embora com uma 

rasante mais alta, o que permite um conjunto de ligações melhoradas à rede viária local, designadamente as 

seguintes, conforme referido no EIA: 

 
 O Nó de Ceira previsto no inicio do traçado do Estudo Prévio tinha como objectivo a ligação a 

Almalaguês, a qual é agora assegurada de uma forma mais directa pelo novo Nó integrado na 

Ligação a Condeixa (EN342 – Lanço Condeixa / Nó de Condeixa (IC3)), conforme solicitação da 

Câmara Municipal de Coimbra na Consulta Publica do Estudo Prévio, uma vez que se encontrava com 

localização excêntrica face ao núcleo habitacional mais denso desta freguesia do concelho de 

Coimbra; 

 O novo Nó de Coimbra Sul agora proposto no Projecto de Execução substitui o Nó com a EN110 

previsto no Estudo Prévio na margem Norte do Mondego, e que foi agora deslocado para a margem 

Sul de modo a ser possível interligar-se com a EN110, EN17 e viabilizar a futura Variante à EN17. 

Tem também uma localização mais ajustada para servir de forma mais adequada as ligações face aos 

principais núcleos habitacionais das margens Norte e Sul do rio Mondego, nomeadamente a parte Sul 

da cidade de Coimbra e a zona de Ceira. 

Este novo Nó de ligação está implantado no Cabeço do Vale de Capa, numa zona topograficamente 

muito difícil entre os rios Ceira e Mondego onde estava previsto um túnel no Estudo Prévio, que foi 

eliminado devido às cotas substancialmente mais altas com que agora se implementa o IC3, o que 

permite viabilizar o estabelecimento das ligações à rede viária local pretendidas pelas autarquias, o 

que não era possível na anterior solução. 

Com a construção deste Nó está previsto o alargamento da EN17 até à actual Rotunda da Portela na 

margem Norte do rio Mondego, incluindo a materialização de 4 vias no tabuleiro da Ponte sobre o Rio 

Mondego e a construção de um novo viaduto sobre o Metro do Mondego. Tem também associada a 

construção da nova Ponte do Cabouco sobre o Rio Ceira para melhorar o acesso das populações de 

Miranda do Corvo, via EN17 à cidade de Coimbra. 

De referir que o Nó do Estudo Prévio implicava uma extensa intervenção na EN110 e na encosta 

paralela ao rio Mondego e sem qualquer ligação técnica com a EN17, conforme pretensão das 

autarquias. 

 O Nó de Coimbra Norte (correspondente ao Nó com a Circular Externa de Coimbra do Estudo 

Prévio) tem também uma localização melhorada face ao Estudo Prévio, mais próxima da Circular 

Externa de Coimbra em resultado da plena via ter aproveitado o traçado da antiga ligação do Nó. A 

sua implantação ocorre num local em que esta via tem já um pequeno trompete na ligação com as 

vias existentes, o qual é aproveitado, sendo complementado com outro Nó do tipo trompete no IC3, 

interligando-os com uma rotunda para articulação com a rede viária local. Esta alteração decorre de 

uma solicitação da DIA do Estudo Prévio do IC3 – Coimbra / IP3, no sentido de reformular o Nó para 

ser possível uma ligação às vias locais, situação que com o Estudo Prévio não era possível; 

 O Nó de Brasfemes constitui um novo Nó que vai de encontro a uma solicitação da Câmara de 

Coimbra para uma ligação a Brasfemes, assegurando assim o uso da via em projecto em condições 

adequadas a este aglomerado urbano. 

 O Nó de Ligação ao IP3 que se mantém no local do Estudo Prévio, mas onde foi introduzido na 

presente fase de Projecto de Execução um desnivelamento para a ligação com o IP3, substituindo o 

anterior entroncamento, assegurando assim uma solicitação da DIA do IC3 – Coimbra / IP3. Esta 

opção também se prende com o facto da Subconcessão de Auto-Estradas do Centro ter sido adiada, 
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pelo que, neste novo cenário, o IP3 existente terá uma importância que justifica claramente a opção 

desnivelada, antecipando assim um serviço necessário na zona. 

 O Nó de Ligação ao IP3/IC2 que também mantém a localização do Estudo Prévio e onde se 

introduziram melhorias das suas características geométricas, mais adequadas à interligação de dois 

itinerários com características de auto-estrada, nomeadamente o movimento Sul – Norte que tem 

agora características muito superiores, equivalentes às do IC3, pois esse é o movimento que 

assegura a continuidade do IC3 para Norte.  

 Junto à Rotunda da Portela será ainda eliminado o estrangulamento actualmente existente na EN110, 

na passagem sob o Metro do Mondego, estando prevista a construção de uma passagem 

inferior mais larga que constitui um projecto associado ao IC3. 

 

O traçado do Projecto de Execução tem 25,566 km de extensão, 5 Nós de ligação, 15 pontes / viadutos e 

mais 2 viadutos relativos aos projectos associados da nova Ponte do Cabouco e da nova obra de arte na 

linha do Metro Mondego para eliminação do estrangulamento na EN110, e 1 túnel.  

 

No quadro seguinte apresenta-se a comparação dos principais aspectos do traçado do Projecto de Execução 

face ao Estudo Prévio, estando a sua representação cartográfica à escala 1:25 000 apresentada no Anexo A 

do Volume CXCO.E.211.AT1 – Anexos Técnicos. 

 

Quadro 3.1 – Características Gerais do Estudo Prévio vs Projecto de Execução 

Características do 
Projecto 

Estudo Prévio Projecto de Execução 

Extensão 25 250 m 25 566 m 

Viadutos 15 (7 295m) 17 (6 732 m) 

Túneis 6 (5 785 m) 1 (480 m) 

Nós de Ligação 

5 

Nó de Ceira 
Nó com a EN110 

Nó com a Circular Externa de Coimbra 
Nó com o IP3 (existente) 

Nó com o IP3 / IC2 (futuro) 

5 

Nó de Coimbra Sul 
Nó de Coimbra Norte 

Nó de Brasfemes 
Nó de Ligação no IP3 (existente) 

Nó de Ligação ao IP3 / IC2 (futuro) 

Movimentos de Terras (m3) 

Escavação: 4 368 400 

Aterro: 2 745 000 

Saldo Final: 1 623 400 

Escavação: 5 032 000 

Aterro: 4 660 000 

Saldo Final: 372 000 

Fonte: Quadro II.1 do Relatório Técnico. Pág. 8 do capítulo II 
 

Da análise do quadro acima, pode concluir-se, conforme referido no EIA, que: 
 

 Os aspectos concretos da comparação dos projectos permitem concluir que a extensão da 

intervenção aumenta em cerca de 300 m, situação que se deve em parte ao desvio do traçado na 

zona do Nó de Coimbra Norte, onde se aproveita o corredor do Nó do Estudo Prévio e se reduz 

significativamente a extensão da ligação à Circular Externa de Coimbra (CEC). 

 O saldo final do movimento de terras é muito mais favorável na solução desenvolvida no Projecto de 

Execução, reduzindo-se de forma sensível os impactes induzidos relacionados com a necessidade de 

depósitos de terras muito significativos externamente ao projecto e respectivo transporte de terras 

associado. 

 O Projecto de Execução contempla mais um Nó que o Estudo Prévio, uma vez que o designado Nó de 

Ceira foi deslocado para a Ligação a Condeixa, de modo a melhor servir a zona de Almalaguês, 

conforme solicitação da Câmara Municipal de Coimbra na Consulta Pública do Estudo Prévio. 

 Os viadutos aumentam em número, estando a sua extensão em Projecto de Execução devidamente 

compatibilizada com a cartografia desta fase em termos da área de vale a atravessar e a nova 

directriz do traçado. 
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 Em relação aos túneis e decorrente da subida da rasante no Projecto de Execução deixaram de 

existir os 2 túneis a Norte e a Sul do rio Ceira, para viabilização do Nó de Coimbra Sul e permitir as 

ligações à EN17 para viabilização do Nó de Coimbra Sul, nos termos do pretendido pelas autarquias. 

 Também em relação ao extenso túnel que se desenvolvia na zona de Picoto, a Este da cidade de 

Coimbra e por via de dificuldades técnicas e ambientais com a sua execução e em articulação com a 

alteração de traçado, para permitir que o Nó de Coimbra Norte se execute mais próximo da CEC, foi 

possível desenvolvê-lo de forma mais curta e numa zona menos condicionada em termos de 

povoamento (actual Túnel de Barbados). Esta situação teve também como consequência que os dois 

extensos túneis que seriam necessários executar até São Paulo de Frades, para atravessamento de 

uma zona de relevo muito acidentado com coberto florestal por pinhal e eucaliptal, o deixassem de 

ser. 

 
Outras alterações pontuais 

Sector 1: km 0+000 ao km 8+000 (Rio Mondego) 

Neste trecho a Sul do Rio Mondego, ambos os traçados atravessam inicialmente em viaduto (viaduto sobre o 

Vale do Inferno) um afluente da ribeira da Flor da Rosa, onde a ocupação é maioritariamente agrícola. 

 

O Estudo Prévio apresentava aqui um viaduto de maior extensão, situação que o EIA refere não se ter 

considerado justificável em Projecto de Execução, face à reduzida dimensão do vale e o tipo de ocupação 

florestal, sendo que o  viaduto previsto em Projecto de Execução garante o atravessamento de toda a área 

agrícola presente no vale. 

 

Seguidamente, os traçados desenvolvem-se essencialmente em área florestal nomeadamente eucaliptal e 

pinhal atravessando de novo ainda em viaduto uma pequena área agrícola associada ao vale da Ribeira de 

Braçais, com dimensões semelhantes em termos da extensão do viaduto entre a fase de Estudo Prévio e de 

Projecto de Execução. 

 

A partir daqui, o Projecto de Execução afasta-se ligeiramente de habitações (em direcção a Poente) 

localizadas cerca dos km 1+600 / 1+800 e km 2+500 / 2+600 (Anaguéis e Braçais, com um maior 

afastamento de aproximadamente 70 e 30 m, respectivamente).  

 

Em relação à povoação de Abelheira (km 3+200 / 3+600), o Projecto de Execução localiza-se agora do seu 

lado Poente, enquantoque no Estudo Prévio se passava a Nascente. O afastamento à povoação é 

sensivelmente o mesmo. Esta alteração da directriz para Poente de Abelheira encontra-se relacionada com a 

necessidade de evitar a passagem por três vezes sobre o Rio Corvo, numa zona em que este se encontra 

meandrizado e para a qual se previam dois extensos viadutos que agora não são necessários, reduzindo-se, 

de forma sensível, o impacte sobre esta linha de água.  

 

O traçado do Projecto de Execução foi assim deslocado para Poente, para a zona de encosta, prevendo-se o 

atravessamento do Rio Corvo uma única vez através de uma ponte cerca do km 4+500. Segundo o EIA, 

esta ripagem do traçado facilita também bastante a subida até ao topo do Cabeço das Vendas onde se 

localiza o Nó de Coimbra Sul, uma vez que as cotas na zona da travessia do Rio Corvo são muito superiores, 

permitindo a construção de uma ponte mais alta e implantada na proximidade de uma obra já existente do 

Metro do Mondego, o que atenua também o impacte de uma nova obra de arte evitando a sua implantação 

numa zona mais sensível e visualmente mais aberta. 

 

Mais atrás ao km 4+000 previu-se um viaduto (viaduto de Lapas de Abelheira) para atravessamento de uma 

zona topograficamente deprimida, onde se desenvolve o CM1170, num local com alguma ocupação dispersa, 

o que motivou a implantação de um pequeno viaduto sobre este caminho para evitar o efeito de barreira 

que resultaria da construção de um aterro. 

 

Conforme salienta o EIA, o Estudo Prévio desenvolvia aqui um Nó, o designado Nó de Ceira, que não 

permitia contudo, um serviço aceitável à localidade de Ceira bem como de Almalaguês, uma vez que a 
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EM633 (com que estabelecia ligação) não possuía características apropriadas, com fracas características 

geométricas em toda a sua extensão, para além de distar aproximadamente 2,5 km da localidade. 

 

A partir do atravessamento do Rio Corvo, os traçados voltam a estar mais próximos até à zona do rio 

Mondego, cujo atravessamento se faz no mesmo local do Estudo Prévio. 

 

Numa primeira parte deste trecho, desde o Rio Corvo até ao Rio Ceira a zona atravessada é essencialmente 

florestal, sendo que o traçado do Projecto de Execução foi projectado mais a Oeste, a cotas mais altas, que 

permitem o seu desenvolvimento em escavação/aterro e viaduto (Viaduto do Sobral). 

 

O traçado do Estudo Prévio seguia a Nascente em zona mais montanhosa, prevendo um extenso trecho em 

túnel com cerca de 2 km para atravessamento desta zona, que agora deixa de ser necessário com 

vantagens na fase de construção e melhoria energética da exploração da via.  

 

No atravessamento do Rio Ceira que ocorre cerca de 70 m a Poente do local do Estudo Prévio, o Projecto de 

Execução prevê uma ponte com cerca de 1 km (Ponte sobre o Rio Ceira) para o atravessamento de vale e 

da zona de encosta Norte, onde se desenvolvem as povoações de Eiras Velhas e Tapadas. Segundo o EIA, 

esta ponte foi implantada no local com menor ocupação de edificado, tendo o traçado sido ajustado de 

modo a minimizar a afectação das habitações existentes, sendo no entanto inevitável o impacte directo 

sobre 2 habitações. 

 

No Estudo Prévio, o atravessamento destas povoações era efectuado em viaduto mais curto e baixo sobre o 

vale, a que se seguia um túnel que entrava a uma cota baixa na encosta onde se desenvolve Eiras Velhas / 

Tapada. A principal alteração com o traçado proposto corresponde à subida da rasante, em consequência 

das alterações efectuadas anteriormente e para permitir também as ligações no âmbito do Nó de Coimbra 

Sul, a executar mais à frente e que, de acordo com o EIA, não eram possíveis com o desenvolvimento do 

Estudo Prévio em túnel. Segundo o EIA, com o traçado proposto tem-se uma inclinação de apenas 4% e 

uma escavação máxima de 28 m, não se justificando por isso a construção do túnel previsto no Estudo 

Prévio para este local. 

 

Assim, com uma ponte sobre o Rio Ceira mais extensa e alta, com o assentamento na encosta Norte numa 

zona mais alta e marginal à povoação de Eras Velhas / Tapada, o traçado desenvolve-se a partir daí em 

escavação até ao Nó de Coimbra Sul. 

 

Este novo Nó introduzido no Projecto de Execução interliga simultaneamente o IC3 com a EN17 a Poente, e 

desta através da Ponte da Portela (existente) à EN110, na margem Norte do rio Mondego e à cidade de 

Coimbra. Tem ainda previsto uma segunda ligação para o lado Nascente do Nó ao CM1152 e futuramente à 

Variante à EN17 (a construir) que permite a ligação à Lousã e a Vila Nova de Poiares. 

 

Refere o EIA que este Nó só é possível com as alterações preconizadas na plena via, dado que nesta 

extensão o traçado do Estudo Prévio se desenvolvia em túnel. Do ponto de vista da ocupação este Nó 

desenvolve-se maioritariamente em área florestal. 

 

Como projecto associado ao IC3, será ainda construída uma nova ponte sobre o rio Ceira, correspondente à 

Ponte do Cabouco, que corresponde a uma obra já pretendida pela Câmara Municipal de Coimbra para 

substituição da existente em más condições e passagem obrigatória pelo interior da povoação e também 

agora solicitada pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo para uma melhoria da acessibilidade à cidade 

de Coimbra via Estrada da Beira (EN17). 

 

A travessia do Rio Mondego, que se segue ao Nó de Coimbra Sul, faz-se sensivelmente no mesmo local do 

Estudo Prévio, recorrendo a uma ponte, com cerca de 1 km, dado as cotas mais elevadas a que o projecto 

se desenvolve agora. No Estudo Prévio a ponte tinha cerca de 500 m de extensão. Segundo o EIA não se 

verificaram condicionamentos no local de atravessamento. 
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Sector 2: km 8+000 (Rio Mondego) ao final do traçado 

Na margem Norte do rio Mondego, do ponto de vista do uso do solo, ambos os traçados desenvolvem-se em 

zonas de características semelhantes, verificando-se essencialmente a afectação de zonas florestais. 

 

De acordo com o EIA, o traçado do Projecto de Execução foi deslocado para Nascente, para cotas mais 

altas, de modo a evitar uma encosta muito acidentada entre o Mondego e o Túnel dos Barbados, onde no 

Estudo Prévio estava previsto um muro com cerca de 1100 m de extensão para evitar que os aterros se 

estendessem até à linha de água aí existente. Esta ripagem do traçado e o seu desenvolvimento a cotas 

mais altas permitiu implantar o Túnel dos Barbados num local mais favorável e com menor densidade 

habitacional, o que resultou também numa redução significativa da sua extensão. Como tal, a solução do 

Projecto de Execução é, segundo o EIA, mais favorável no que respeita aos impactes associados à fase de 

construção e, também, nos impactes sobre a encosta. A este respeito, o EIA salienta, ainda, que a 

representação do túnel no Estudo Prévio não incluía o necessário afastamento entre galerias, não revelando 

por isso os problemas que existiriam no emboquilhamento do lado Norte, onde a encosta é muito 

acidentada e o desnível do terreno entre as duas galerias seria superior a 20 m, o que obrigaria a executar 

grandes escavações ou a construir um muro para evitar a afectação da linha de água que aí se desenvolve. 

 

A anteceder o túnel, o Projecto de Execução prevê um viaduto (Viaduto dos Barbados – cerca de 170 m) 

para o atravessamento de um vale encaixado, sendo que a deslocação do traçado implicou uma 

aproximação à povoação de Casal de Lobo. Contudo, o EIA refere que é garantido um afastamento de 

sensivelmente 100 m do talude de escavação da via às habitações mais próximas e que torna minimizável o 

impacte associado. 

 

Após o túnel, o traçado inflecte para Poente, de modo a que o Nó previsto em fase de Estudo Prévio (Nó de 

Coimbra Norte) se faça numa localização mais próxima da cidade de Coimbra e da sua Circular Externa, 

evitando, segundo o EIA, a construção de uma extensa ligação até ela e reduzindo assim os impactes 

associados, não só directamente com a estrada, como na fase de exploração em relação às extensões dos 

percursos, com benefícios no consumo energético e eficiência de serviço prestado. 

 

Refere o EIA que esta ripagem do Nó para Sudoeste pretende também dar resposta à solicitação expressa 

pela Câmara Municipal de Coimbra, de forma a minimizar o impacte que ocorreria a cerca do km 15+500 

com a captação das Águas de Brijó (fonte de água de mesa) e simultaneamente reduzir a proximidade à 

Igreja de S. Paulo de Frades, conseguindo-se também a ligação pretendida para o Nó com as estradas locais 

e não só a Circular Externa. Do ponto de vista dos usos actuais o Nó de Coimbra Norte, agora proposto, 

desenvolve-se em zona florestal, assim como o ramo de ligação, não ocorrendo assim nenhuma situação 

mais sensível. 

 

Nesta extensão de traçado até ao Nó prevêem-se dois viadutos (Viaduto de Casal do Lobo e do Vale de 

Linhares) à semelhança do que acontecia em Estudo Prévio e intercalado com o túnel anteriormente 

previsto. 

 

Após o Nó, o Projecto de Execução atravessa a elevação do Alto do Balancho numa zona em que 

predominam o mato e os eucaliptais. De seguida transpõe a ribeira de São Paulo e logo a seguir a ribeira de 

Vilarinho e a sua várzea agrícola através de viadutos (Viaduto sobre a ribeira de São Paulo e sobre o Ribeiro 

de Vilarinho).  

 

Cerca do km 17+500 localiza-se o restabelecimento do CM1140 através do novo Nó de Brasfemes, numa 

zona em que os traçados do Estudo Prévio e do Projecto de Execução são coincidentes e que a ocupação do 

solo é florestal, após o que o traçado se implanta a meia encosta até à transposição de um afluente do rio 

dos Fornos e da EM537-3 pelo Viaduto do rio Resmungão.  

 

Deste ponto em diante (km 19+500) o traçado sofre uma ripagem para nascente até cerca do km 21+000, 

e depois para poente entre o km 21+000 e o Nó com o IP3. Estas ripagens permitem, segundo o EIA, que o 

traçado até ao Nó com o IP3 se implante a meia encosta, optimizando os movimentos de terras e criando, 
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simultaneamente, condições para a implementação da área de serviço. Nesta zona a ocupação é constituída 

por um mosaico agro-florestal, que se prolonga até ao fim do traçado. 

 

O traçado transpõe o IP3, bem como a Ribeira do Botão e a sua baixa agrícola, através de viaduto que 

apresenta uma pequena ripagem para nascente relativamente ao Estudo Prévio, implicando uma maior 

aproximação à povoação do Botão e ao seu cemitério, sem no entanto haver quaisquer afectações de 

edifícios ou equipamentos. Deste ponto em diante, e até ao Nó com futuro IP3, os dois traçados são 

coincidentes, atravessando uma zona em que a ocupação do solo é constituída pelo mosaico agrícola 

anteriormente descrito.  

 

Na zona do Nó com o futuro IP3 / IC2 verifica-se a afectação de um parque pertencente aos escuteiros do 

Agrupamento 1067 da Pampilhosa que, no entanto, segundo o EIA, era também já afectado na solução do 

Estudo Prévio e que poderá ser facilmente compensado com outra localização alternativa.  

 

Reavaliação das Opções de Projecto 

Segundo o EIA, subjacente às principais alterações acima descritas, a principal modificação introduzida no 

Projecto de Execução corresponde assim à forma de atravessamento dos rios Ceira e Mondego, propondo-se 

agora pontes de grande altura em detrimento dos dois longos túneis que se previam na transposição das 

elevações adjacentes a estes dois rios. A solução apresentada resultou de uma reavaliação das opções do 

Estudo Prévio, na qual foram ponderadas as vantagens e desvantagens de cada uma, tendo-se concluído 

que a solução proposta é claramente mais equilibrada e vantajosa. 

 

Entre as principais desvantagens dos túneis relativamente às pontes de grande altura, o EIA destaca as 

seguintes: 

 

 Custos de construção e de manutenção substancialmente mais elevados; 

 Redução dos níveis de serviço da via, por obrigarem a uma redução da velocidade de circulação – 

atendendo à secção prevista para os túneis, a velocidade terá que estar limitada a 80 km/h. Esta 

redução do nível de serviço da via perturba os fluxos de tráfego e aumenta a probabilidade de 

acidentes na zona de aproximação aos túneis; 

 Maior tempo de construção; 

 Maiores riscos durante o período de construção, uma vez que não é possível caracterizar, em 

absoluto, a geotecnia e a hidrogeologia interessada. Salientam-se a este respeito os problemas 

ocorridos no Túnel do Marão da Concessão do IP4; 

 Maiores riscos durante a fase de exploração, pois apesar de actualmente os túneis de grande 

extensão estarem dotados de equipamentos para mitigarem a ocorrência de acidentes e para 

actuarem na eventualidade dos mesmos ocorrerem, o certo é que as consequências de acidentes no 

interior de um túnel serão sempre mais graves, podendo, no limite, colocar em risco a estabilidade 

do mesmo; 

 Maiores gastos energéticos e emissões durante a fase construção, devido à utilização de 

equipamentos muito pesados e à necessidade de transporte de grandes quantidades de material 

proveniente da escavação das galerias; 

 Maiores gastos energéticos e emissões durante a fase de exploração, devido ao funcionamento da 

iluminação e dos equipamentos electromecânicos – um túnel com cerca de 1000 m de extensão a 

funcionar em regime de ―dias claros‖ e com a ventilação em funcionamento tem consumos 

energéticos superiores a 500 kWh; 

 Concentração das emissões poluentes junto aos emboquilhamentos; 

 Necessidade de transportar a vazadouro a totalidade do material escavado, que no caso dos túneis 

previstos no Estudo Prévio ultrapassaria os 800 000 m3; 

 

Quanto às desvantagens das pontes de grande altura relativamente aos túneis, o EIA destaca as seguintes: 

 

 Maiores impactes na paisagem; 

 Maior ocupação; 
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 Efeito de sombra nas habitações mais próximas, embora este problema seja mais grave em pontes 

de menor altura; 

 Necessidade de acessos a cada um dos apoios durante a fase de construção. Para minimizar este 

problema, serão adoptadas soluções com grandes vãos e pilar único por apoio; 

 Aumento dos níveis de ruído nas zonas próximas dos encontros, em que as pontes são mais baixas 

e onde se prevêem juntas de dilatação, salientando-se, contudo, que nas zonas mais altas não 

serão adoptadas juntas de dilatação, de acordo com o método construtivo. 

 

Considera o EIA que a opção de projecto pelas pontes de grande altura é mais lógica e vantajosa, apesar de 

apresentar problemas de ocupação e de impactes visuais na encosta norte do Rio Ceira. 

 

Os impactes que se farão sentir na povoação de Eiras Velhas / Tapadas resultam no essencial da presença 

física da ponte que no seu ponto mais alto atinge cerca de 140 m, localizando-se sob a ponte, ao km 

6+100, duas habitações de 2 pisos. 

 

No km 6+500 situa-se um edifício de habitação de 3 pisos a cerca de 30 m do traçado. No entanto, nesta 

zona o traçado desenvolve-se a cotas muito superiores a essa habitação, mantendo uma diferença de cotas 

de aproximadamente 40 m. 

 

O EIA refere, ainda, que na solução do Estudo Prévio a travessia do Rio Ceira fazia-se a uma cota inferior ao 

principal núcleo de habitações, com o emboquilhamento do túnel muito próximo de duas casas e 

necessidade de restabelecer o arruamento da povoação interferido, situação que o Estudo Prévio não previu 

e que tem implicações directas no seu traçado.  

 

Refere também que não foi prevista, de forma clara, a exequibilidade da forma de ataque à construção do 

túnel com passagem no interior da povoação e com um único arruamento muito estreito, o que constituiria 

um impacte muito elevado de difícil assimilação e que não foi devidamente considerado no projecto do 

Estudo Prévio. Para além disso a construção do túnel previsto no Estudo Prévio para além de ter uma 

duração de obra muito superior, teria uma movimentação de terras significativas (superior a 350 000 m3) o 

que geraria um elevado tráfego de veículos pesados para o seu transporte, com impactes negativos 

significativos ao nível da qualidade de vida das populações locais e com importantes perturbações no 

tráfego local. Segundo o EIA, o acesso ao emboquilhamento do túnel teria de ser feito a partir do caminho 

aí existente, por onde teriam de se realizar mais de 29 000 viagens para transporte de material a vazadouro, 

para além da circulação dos veículos de obra. 

 

Validação da Solução do Projecto de Execução 

O EIA refere que, para apoiar a tomada de decisão quanto às opções tomadas relativamente ao traçado a 

apresentar na presente fase de Projecto de Execução, foi solicitada a colaboração especial do Professor 

Antunes Ferreira da CISED Consultores, para o desenvolvimento de uma análise específica e detalhada que 

integrasse a análise comparativa dos dois traçados (Estudo Prévio e Projecto de Execução) no ponto de vista 

dos aspectos socioeconómicos e de ordenamento do território, de modo a confirmar a importância e 

justificação do traçado agora proposto, nos aspectos que se afiguram mais sensíveis e de maior interesse 

para a zona. 

 

Esse estudo, designado ―Avaliação Comparativa entre os impactes do Estudo Prévio e do Projecto de 

execução do lote 3 do IC3‖ é apresentado no EIA (Anexo A2 do Volume CXCO.E.211.AT1 – Anexos 

Técnicos), utiliza uma metodologia multicritério de apoio à decisão, procurando identificar a melhor 

alternativa e assim apoiar a tomada de decisão quanto ao traçado a apresentar na presente fase de Projecto 

de Execução. De acordo com as conclusões do referido estudo ―é seguro afirmar-se que globalmente a 

solução de traçado do Projecto de Execução é melhor do que a solução de traçado do Estudo Prévio‖. 

 

O referido estudo de análise comparativa foi posteriormente alargado aos aspectos ambientais usualmente 

considerados nas avaliações de impacte ambiental, designadamente clima, geologia, geomorfologia, solos, 

componente biológica, qualidade do ar, ruído, componente social e económica, planeamento e gestão do 
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território, património cultural e paisagem, tendo esta análise sido apresentada no Anexo 8.2 da Resposta ao 

pedido de elementos adicionais (CXCO.E.211.EA). As conclusões deste estudo reforçam  a recomendação da 

escolha da solução de traçado do projecto de Execução, confirmando que  ―é seguro afirmar-se que a 

solução de traçado do Projecto de Execução é melhor do que a solução de traçado do Estudo Prévio‖ 

 

Para além do estudo de avaliação multicritério de apoio à decisão referido, foi ainda realizado outro estudo 

comparativo específico, neste caso, ao nível das questões de ciclo de vida e da própria sustentabilidade 

ambiental. Esse estudo, intitulado ―Análise do ciclo de vida para a sustentabilidade comparativa das 

alternativas do Lote 3 – IC3 (Estudo Prévio vs projecto de Execução), datado de Maio de 2011, é 

apresentado no Anexo 8.1 do Aditamento e conclui também pela maior favorabilidade da Solução de 

Projecto de Execução, nomeadamente com as seguintes conclusões principais: 

 Ganhos de acessibilidades nas deslocações urbanas ou suburbanas da solução em Projecto de 

Execução, face à solução em Estudo Prévio, com uma poupança de 848 horas/dia; 

 O consumo de betão na solução em Estudo Prévio é cerca de 1,8 vezes maior que o consumo do 

mesmo material associada à Solução em Projecto de Execução, razão que é semelhante no que se 

refere ao Aço/Ferro e a Agua. Relativamente ao gasóleo o consumo na Solução em Estudo Prévio é 

cerca de 1,1 vezes superior à Solução em Projecto de Execução. 

 O consumo de energia associada aos materiais, na Solução em Estudo Prévio é cerca de 1,6 vezes 

superior à Solução em Projecto de Execução. No que se refere aos consumos energéticos associados 

a operação dos túneis, a Solução em Projecto de Execução registará um consumo associado de 

apenas 8% da primeira solução. 

 A Solução em Estudo Prévio é mais penalizadora do que a Solução em Projecto de Execução, para 

qualquer dos poluentes emitidos considerados (CO2, SO2, NOx e CO), com valores, em regra cerca 

de duas vezes superiores. 

 

Para além deste estudo específico, o EIA realça ainda que a solução apresentada no Projecto de Execução 

tem ainda outras diferenças fundamentais que se consideram vantajosas face ao Estudo Prévio, 

designadamente as seguintes: 

 

 Movimento de terras com um saldo final mais equilibrado (cerca de 372 mil m3 face aos cerca de 1, 6 

milhões de m3 do Estudo Prévio) de que resulta uma maior incorporação da obra das terras 

escavadas e com menores necessidades do ponto de vista do seu transporte para locais adequados 

para depósito; 

 Menor duração da fase de construção por via da existência de uma muito menor extensão de túneis 

a construir e respectivos impactes sobre a zona, nomeadamente aquelas onde se verifica a presença 

de áreas habitacionais.  

A construção de túneis exige equipamentos superpesados e consequentemente de caminhos de obra 

mais impactantes, bem como o emboquilhamento dos túneis exige galerias separadas com o 

consequente impacte de terraplenagens e maior área de ocupação, situação que não foi prevista no 

Estudo Prévio. 

Esta situação é particularmente relevante no túnel previsto no Estudo Prévio com início na margem 

Norte do rio Ceira até ao Rio Mondego (cerca de 1,8 km) e cujo início ocorria na povoação de Eiras 

Velhas / Tapada. 

Com efeito, na solução do Estudo Prévio a travessia do Rio Ceira fazia-se a uma cota inferior ao 

principal núcleo de habitações, com o emboquilhamento do túnel muito próximo de duas casas e 

necessidade de restabelecer o arruamento da povoação interferido, situação que o projecto não 

previu e que tem implicações directas no seu traçado. Para além de não ter previsto a exequibilidade 

da forma de ataque à construção do túnel com passagem no interior da povoação com os seus 

arruamentos muito estreitos.  
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Para além disso a construção do túnel implicaria uma duração de obra muito superior e também uma 

movimentação de terras significativas, com impactes negativos significativos ao nível da qualidade de 

vida das populações locais e com importantes perturbações no tráfego local. 

 A redução da extensão dos túneis a construir apresenta-se também muito vantajosa para a fase de 

exploração, tendo em conta as exigências de segurança e consumo de energia, nomeadamente: 

 Menores custos de exploração decorrente de uma menor extensão de túneis e dos encargos 

associados à sua manutenção nomeadamente em termos de iluminação e do funcionamento de 

sistemas de ventilação e de vigilância. Sob o ponto de vista do consumo energético 

(kwh/ano/kilometro) a relação entre um túnel (com 2x2 vias e cerca de 500 m de extensão) e a 

mesma extensão da via à superfície é de 4 para 1; situação que é, portanto, muito mais penalizante 

para a Solução Túnel do ponto de vista dos consumos energéticos. 

 Menores riscos de acidentes graves associados à exploração da via dada a existência de uma menor 

extensão de túneis, uma vez que os estudos existentes demonstram que em caso de acidente em 

túnel, os danos ocorrentes são potencialmente mais gravosos. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 Enquadramento Legal 

O projecto em avaliação é parte integrante do Itinerário Complementar (IC) n.º 3 – Setúbal/Coimbra, 

correspondendo ao lanço final deste itinerário que se encontra incluído no Plano Rodoviário Nacional (PRN 

2000) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto. Os IC’s, que integram a rede 

complementar nacional, constituem ligações de grande interesse regional, nomeadamente de carácter intra 

e intermunicipal. 

 

O lanço em análise dá sequência ao conjunto de lanços do IC3, que com ele foram integrados na 

Subconcessão do Pinhal Interior, e que têm início em Tomar, no final da designada ―Variante a Tomar‖ e 

término a Norte da cidade de Coimbra (no Nó com o futuro IP3- IC2, previsto na futura Subconcessão de 

Auto-estradas do Centro).  

 

O IC3 constitui um corredor longitudinal tal como o IC2, que apresenta um desenvolvimento mais para 

nascente deste, servindo concelhos do Pinhal Interior Norte com características de interioridade e de 

excentricidade relativamente aos centros polarizadores (Coimbra e Condeixa, designadamente) e à A1/IP1, 

como Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de Poiares, realçando-se num troço 

relativamente extenso, a sua função como alternativa à EN110. 

 

Refere o EIA que, no âmbito do PROT Centro, o IC3 – Tomar/Coimbra, enquanto corredor rodoviário, 

materializa um ―eixo prioritário de coesão‖ sendo que os eixos prioritários de coesão ―(…) se revelam 

absolutamente necessários para mitigar os défices de integração espacial, económica e social que ainda se 

verificam em vastas parcelas do território nacional‖ (p. 43, Proposta Preliminar do PROT-C). Actualmente, o 

IC3 apresenta uma evidente mais-valia regional por via da sua acessibilidade ao Novo Aeroporto de Lisboa, 

no CTA, também reconhecida no PROT-OVT. 

 

4.2 Justificação e Objectivos do Projecto 

Conforme referido no EIA, o projecto de execução do IC3 – Lanço Condeixa – Coimbra (IP3/IC2) tem 

origem no final do Lanço Avelar Norte / Condeixa, no limite entre os concelhos de Coimbra, Miranda do 

Corvo e Condeixa-a-Nova e fim no limite Norte do concelho de Coimbra / inicio do concelho de Mealhada, 

onde vem a estabelecer uma ligação provisória à EN336 até à construção do futuro IP3 / IC2, com o qual se 

articulará através de um Nó ao km 24+600. 

 

Este lanço corresponde a uma via de grande interesse para o desenvolvimento regional e para as 

acessibilidades das zonas suburbanas à cidade de Coimbra, permitindo não só estabelecer as ligações de 
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longo curso, como também com os seus 5 Nós, contribuirá para a melhoria das acessibilidades entre os 

muitos aglomerados situados na periferia da cidade e os próprios concelhos limítrofes, com os quais existem 

deslocações diárias de casa-trabalho, comerciais, etc., criando assim condições para a melhoria da qualidade 

de vida e o desenvolvimento local e regional, baseado numa mais fácil e rápida acessibilidade. 

 

É também realçada a extrema importância da articulação entre o IC3 e a EN17, a denominada Estrada da 

Beira, sendo que a sua ligação a Nascente de Coimbra, na zona da Portela, à Circular Externa de Coimbra e 

ao IC2/IP3 a Norte de Coimbra permitirá uma maior acessibilidade a centros com funções superiores e ao 

litoral, bem como uma eficaz distribuição dos tráfegos, ao retirar o tráfego de passagem da cidade de 

Coimbra e envolvente urbana, com impactes positivos ao nível ambiental.  

 

Tal como atrás referido o projecto de execução em análise foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, a 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no âmbito dos então designados IC3 – 

Tomar/Coimbra (procedimento de AIA N.º 1748 e relativo ao troço compreendido entre cerca dos km 0+000 

e 13+000 do Projecto de Execução) e IC3 – Coimbra/IP3 (procedimento de AIA N.º 1963 no que se refere 

ao troço compreendido entre cerca do km 13+000 e o final do Projecto de Execução), com emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada em ambos os casos.  

 

Entre os condicionalismos decorrentes dos procedimentos de AIA acima referidos o EIA destaca a 

recomendação de atendimento de comentários e solicitações das autarquias locais para a melhoria de 

alguns aspectos das acessibilidades, de modo a melhor corresponder às necessidades locais e regionais. 

 

Segundo o EIA, nos estudos desenvolvidos a nível de projecto de execução verificou-se que, de facto, as 

observações e solicitações concretizavam de forma mais adequada os objectivos desta via e eram viáveis 

com algumas alterações pontuais do traçado da via. 

 

O EIA refere também que esta situação é devidamente destacada pelas entidades regionais e autárquicas, 

nomeadamente a Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte (CIMPIN) e as Câmaras Municipais de 

Coimbra, Miranda do Corvo e Mealhada, que no âmbito da consulta pública a que o projecto foi sujeito em 

fase de Estudo Prévio e dos contactos que se estabeleceram na presente fase de Projecto de Execução com 

estas entidades, se manifestaram relativamente à importância deste Lanço do IC3 para a zona e para a 

resolução de problemas de acessibilidade das zonas suburbanas de Coimbra à própria cidade de Coimbra.  

Neste âmbito sãoo destacadas no EIA as seguintes solicitações:  

 

 CIMPIN - solicitação com posterior parecer favorável prévio ao traçado do Projecto de Execução, 

nomeadamente por o mesmo assegurar, conforme sua pretensão:  

 Uma ligação com 2x2 vias entre o Nó da Margem Esquerda do Rio Mondego (Nó de Coimbra 

Sul) e a Ponte da Portela com a adaptação desta também a 2x2 vias; 

 Construção da nova ponte do Cabouco sobre o Rio Ceira para melhorar o acesso das 

populações de Miranda do Corvo, via EN17, à cidade de Coimbra. 

 

 Câmara Municipal de Coimbra  

 Interesse e concordância da existência de um Nó a ligar directamente à EN17 e respectiva 

ligação à Ponte da Portela, bem como a intervenção no alargamento da EN110 pela 

substituição da passagem inferior do Metro Mondego evitando o actual estrangulamento que 

ocorre nesta via à chegada à Rotunda da Portela 

 Introdução de um novo Nó correspondente ao Nó de Brasfemes, localidade para a qual a 

Câmara de Coimbra solicitou uma ligação; 

 

 Câmara Municipal de Miranda do Corvo – equacionar a possibilidade de articular a ―Estrada de Canas 

/ Cabouco‖ com a zona da Fonte (Sul do rio Ceira) através de uma nova ponte para uma ligação do 

concelho em melhores condições à EN 17 e que corresponde à nova Ponte do Cabouco solicitada 

pelo CIMPIN. 
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Assim e segundo o EIA, o Projecto de Execução desenvolvido corresponde a uma solução que se mantém no 

essencial dentro do corredor que foi alvo de avaliação ambiental anterior e que por se desenvolver em cotas 

diferentes no terreno, permite responder a todas as recomendações e solicitações, cumprindo positivamente 

com os objectivos centrais para que o investimento foi projectado, destinado a melhorar as acessibilidades 

intra e interconcelhias, com ganhos evidentes nos tempos de deslocação e naturalmente nos 

correspondentes impactes socioeconómicos. 

 

4.3 Localização do Projecto e Áreas sensíveis 

O lanço em avaliação (Condeixa / Coimbra), com 25,6 km de extensão, insere-se na região Centro, 

atravessando os seguintes distritos, concelhos e freguesias: 

 

Quadro 4.1 - Concelhos e Freguesias Atravessadas e Inserção no Âmbito da NUTS 

Distritos Concelhos Freguesias NUTS III NUTS II 

Coimbra Coimbra 

Almalaguês 

Baixo Mondego 
Centro 

Ceira 

Torres do Mondego 

St.º António dos Olivais 

S. Paulo dos Frades 

Eiras 

Brasfemes 

Souselas 

Botão 

Aveiro Mealhada Pampilhosa Baixo Vouga 

 
De referir ainda que uma pequena área associada à construção da nova Ponte do Cabouco (projecto 

associado ao presente lanço do IC3) se insere junto ao limite do concelho de Miranda do Corvo (freguesia 

de Semide) com o concelho de Coimbra. 

 

Quanto a áreas sensíveis (áreas protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; Sítios da 

Rede Natura, zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial, classificadas em termos do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril; áreas de protecção dos Monumentos nacionais e Imóveis de 

Interesse Público definidos nos termos da Lei n.º 15/85, de 6 de Julho), de acordo com o Art.º 2 do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro), verifica-se que na área do projecto e sua envolvente próxima não ocorrem este tipo de áreas. 

 

4.4 Condicionantes Territoriais 

Na área de implantação do projecto e na faixa envolvente estão presentes áreas de uso condicionado, para 

além de servidões e restrições de utilidade pública, destacando-se: 

 

 Reserva Ecológica Nacional; 

 Reserva Agrícola Nacional; 

 Domínio Hídrico; 

 Oliveiras; 

 Recursos Florestais – Nemátodo do Pinheiro, Defesa da Floresta Contra Incêndios, Áreas Ardidas, 

Corte de Pinhal e Eucaliptal; 

 Recursos Geológicos; 

 Rede Rodoviária; 

 Sistemas de abastecimento público de água, e de drenagem e tratamento de águas residuais; 

 Linhas Eléctricas; 

 Plataforma Logística Coimbra / Mealhada (prevista); 

 Vértices Geodésicos. 

 

O traçado interfere predominantemente com espaços classificados como florestais, correspondentes a cerca 

de 66% da área total do traçado. Contudo, o EIA refere que esta situação poderá ser parcialmente invertida 
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com a aprovação da Revisão do PDM de Coimbra, que abrange quase a totalidade do traçado em análise e 

cuja proposta de ordenamento já tem delimitado um espaço canal para o lanço do IC3 em estudo. 

 
4.5 Caracterização do Projecto 

Descrição Geral 

O traçado do IC3 em análise inicia-se após o Nó de Condeixa do IC3 – Avelar Norte / Condeixa, 

desenvolvendo-se com uma orientação genérica de Sul – Norte numa zona caracterizada por uma topografia 

muito acidentada, de que se destaca a transposição dos rios Corvo, Ceira e Mondego, o atravessamento das 

elevações existentes entre cada um destes rios – Cabeço das Vendas e Cabeço do Vale de Capa – e uma 

outra grande elevação, designada por Picoto dos Barbados, no topo da qual existe uma zona residencial e 

cujo atravessamento será feito em túnel mineiro. No Anexo I apresenta-se o Esboço Corográfico com a 

localização do projecto à escala 1:25 000.  

 

Conforme referido no EIA, o projecto de execução inicia-se com a travessia do Vale do Inferno, onde será 

construído um viaduto com o mesmo nome, sob o qual passa ainda o CM1171. 

 

Continuando para norte, o projecto passa a nascente de Almalaguês, a cerca de 1 km de distância do seu 

núcleo urbano, iniciando depois uma ligeira descida até à travessia da Ribeira dos Braçais, que será 

assegurada por um viaduto. 

 

Após esta obra o traçado inflecte ligeiramente para a esquerda, de modo a contornar a localidade da 

Abelheira por poente, evitando assim o atravessamento do Rio Corvo a nascente desta povoação, tal como 

estava previsto no Estudo Prévio. Esta alteração constitui a primeira saída efectiva do corredor ambiental, 

tendo sido implementada pelo facto de passar mais afastada da Abelheira e evitar por três vezes um 

atravessamento do Rio Corvo numa zona de meandros. 

 

A actual solução de traçado não contempla o Nó de Ceira preconizado no Estudo Prévio, pois o mesmo tinha 

como objectivo principal a ligação a Almalaguês, a qual é agora assegurada, de uma forma muito mais 

directa pelo novo Nó integrado no Lanço Condeixa / Condeixa, que o interliga o CM1171-1 e a EN110. 

Relativamente à ligação a Ceira, a mesma é agora assegurada pelo Nó de Coimbra Sul que ocorre mais a 

Norte e que está mais próximo desta povoação. 

 

Depois da Abelheira segue-se a passagem sobre o CM1170, junto a Lapas de Abelheira, num local com 

alguma ocupação dispersa, que motivou a implantação de um pequeno viaduto sobre este caminho para 

evitar o efeito de barreira que resultaria da construção de um aterro.  

Esta ripagem do traçado para fora do corredor ambiental facilita bastante a subida até ao topo do Cabeço 

das Vendas, uma vez que as cotas na zona da travessia do Rio Corvo são muito superiores, permitindo a 

construção de uma ponte mais alta e implantada de modo a assegurar a passagem sobre este rio e sobre a 

linha de Metro do Mondego no mesmo vão. 

 

Logo após a Ponte sobre o Rio Corvo, sensivelmente a meio da subida até ao Cabeço das Vendas, será 

implantado o Viaduto do Sobral para vencer uma linha de água a nascente da localidade do Sobral. 

 

A partir deste viaduto o traçado inflecte para norte e retoma o corredor do Estudo Prévio, mas a cotas muito 

superiores, o que permite chegar ao topo do Cabeço das Vendas com uma inclinação de apenas 4% e 

assegurar uma escavação máxima de 28 m, evitando assim a construção do túnel anteriormente previsto 

para este local. 

 

Segue-se a travessia do Rio Ceira, que será assegurada pela ponte sobre o Rio Ceira. Esta ponte, com cerca 

de 140 m de altura máxima e uma extensão de 930 m, foi implantada no local com menor ocupação de 

edificado quer na margem direita quer na margem esquerda, tendo o traçado sido ajustado de modo a 

minimizar a afectação das habitações existentes, sendo no entanto inevitável o impacte directo sobre 

algumas destas. 
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Depois da Ponte sobre o Rio Ceira será implantado o primeiro Nó de ligação deste lanço, designado por Nó 

de Coimbra Sul. Este Nó substitui o Nó com a EN110, previsto no Estudo Prévio, tendo sido deslocado para 

sul de modo a interligar-se com a EN17 e viabilizar a ligação com a futura Variante à EN17, não integrada 

nesta Subconcessão, que se desenvolverá desde este Nó até Ponte Velha. Com a localização proposta, 

satisfazem-se as pretensões da CM de Coimbra e dos municípios de Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de 

Poiares, melhorando também a acessibilidade à Cidade de Coimbra e a Ceira. 

 

A solução proposta é uma rotunda desnivelada superiormente ao IC3, a qual interliga os quatro ramos do 

Nó com a ligação à EN17, para poente, e uma ligação provisória ao CM 1152 para nascente, tendo esta 

última continuidade na futura Variante à EN17. 

 

Com a construção deste Nó está previsto o alargamento da EN17 até à actual Rotunda da Portela na 

margem Norte do rio Mondego, incluindo materialização de 4 vias no tabuleiro da Ponte sobre o Rio 

Mondego e a construção de um novo viaduto sobre o Metro do Mondego. Junto à Rotunda da Portela será 

ainda eliminado o estrangulamento actualmente existente na EN110, na passagem sob o Metro do 

Mondego, estando prevista a construção de uma passagem inferior mais larga que constitui um projecto 

associado ao IC3. 

 

Este Nó de ligação está implantado no Cabeço do Vale de Capa, uma zona topograficamente muito difícil, 

entre os rios Ceira e Mondego, onde estava previsto outro túnel nos estudos anteriores, que foi eliminado 

devido às cotas substancialmente mais altas a que se propõe implantar o IC3 e que permite viabilizar o 

estabelecimento das ligações à rede viária local pretendidas pelas autarquias. 

 

Depois deste cabeço inicia-se a ponte mais extensa do traçado, a Ponte sobre o Rio Mondego, que se 

desenvolve ao longo de uma curva à direita, a qual garante uma implantação mais favorável no terreno 

existente e uma passagem quase perpendicular sobre o Rio Mondego. Esta ponte tem cerca de 1130 m de 

comprimento e uma altura máxima de 135 m. 

 

Após a travessia deste importante rio, o traçado inicia uma subida até ao Picoto dos Barbados, onde se 

atinge a cota mais elevada da rasante (207 m), e cujo atravessamento será assegurado por um túnel com 

cerca de 490 m, designado por Túnel dos Barbados. Antes deste túnel está previsto um viaduto com o 

mesmo nome, para atravessamento de uma linha de água aí existente. O método construtivo preconizado 

para este túnel será do tipo mineiro, com duas galerias separadas cerca de 15 m. 

 

Depois deste túnel inicia-se a outra alteração mais significativa relativamente aos projectos anteriores. Neste 

caso, inflectiu-se o IC3 para noroeste com o objectivo de o aproximar da Circular Externa de Coimbra (CEC), 

fazendo aí uma ligação muito mais curta, que se designará Nó de Coimbra Norte, retomando-se depois o 

corredor do IC3 aproveitando o traçado da antiga ligação à CEC. Com esta solução, aproxima-se o traçado 

da CEC e viabiliza-se a pretensão da Câmara Municipal de Coimbra, eliminando-se o túnel previsto para a 

zona da Rocha Nova. 

 

Na descida do Túnel dos Barbados até ao Nó de Coimbra Norte, atravessa-se a zona topograficamente mais 

complicada do traçado, prevendo-se a construção de dois viadutos (Casal do Lobo e Vale de Linhares) e a 

necessidade de obras de contenção para limitar as terraplenagens. 

 

Após o Viaduto de Vale de Linhares, que atravessa uma zona com linhas de alta tensão, será implantado o 

Nó de Coimbra Norte, para interligar o IC3 com a CEC, num local em que esta via tem já um pequeno 

trompete na ligação com as vias existentes. O projecto prevê o aproveitamento do Nó existente, 

complementando-o com outro Nó do tipo trompete no IC3, interligando-os com uma rotunda para 

articulação com a rede viária local. 

 

Depois deste Nó o traçado inflecte para norte, seguindo o alinhamento da antiga ligação à CEC e retoma o 

corredor aprovado antes da travessia de uma zona com alguma ocupação, perto de Eiras, onde será 

construído um viaduto (Viaduto sobre a Ribeira de S. Paulo) que passará sobre a EM537-1, a Ribeira de S. 
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Paulo, a EM537 e a futura Variante de Eiras. O traçado na zona desta obra foi implantado de modo a 

minimizar a afectação de habitações existentes, tendo o traçado a sul deste viaduto sido definido de modo a 

salvaguardar o perímetro de protecção das Águas do Brijó, que se localiza a nascente do km 15+300. 

 

Continuando para norte, o IC3 atravessa o Ribeiro de Vilarinho, através de um viaduto com o mesmo nome, 

e aproxima-se de Brasfemes, localidade para a qual a CM de Coimbra solicitou uma ligação. Segundo o EIA, 

foi estudada a possibilidade de a fazer junto da EM537-3, mas a diferença de cotas desta via para o IC3 e a 

proximidade do campo de futebol aí existente inviabilizaram essa solução. Como tal, optou-se por implantar 

um Nó do tipo semi-trevo no CM1140, que liga Brasfemes a Logo de Deus, tendo-se garantido uma ligação 

a um caminho não pavimentado que liga este Nó à EM537-3. 

 

Na proximidade do km 18+500, junto ao campo de futebol e à EM537-3, existe uma linha de água que terá 

sido entubada para permitir a construção de uma pista de autocross, a qual está, neste momento 

abandonada e a ser usada como local de depósito de entulho. Atendendo à descaracterização deste local, o 

EIA refere que se entendeu que o viaduto que estava previsto no Estudo Prévio não se justificava, pelo que 

se propôs uma solução em aterro, acompanhada por uma requalificação da linha de água existente, que 

passará a ser restabelecida através de uma secção rectangular, e pelo restabelecimento da EM537-3, que 

será efectuado de modo a libertar a actual via na zona de acesso ao campo de futebol. Depois deste local o 

traçado desenvolve-se para nordeste de modo a implantar a Ponte sobre o rio Resmungão na perpendicular 

a este rio e numa zona topograficamente mais favorável. Segue-se a curva mais longa do traçado, que o 

inflecte para noroeste, acompanhando o terreno existente. 

 

A nascente da Cimenteira de Souselas da CIMPOR, entre o km 20+500 e o km 21+000, está prevista a 

construção de uma Área de Serviço, num local em que, tanto a topografia, como as características 

geométricas são mais favoráveis. 

 

Após a Área de Serviço o IC3 inicia uma descida gradual até ao vale da Ribeira do Botão e aproxima-se do 

actual IP3, com o qual está previsto um Nó de ligação que se designará por Nó de Ligação ao IP3. Este Nó 

tem uma configuração do tipo duplo trompete para assegurar o desnivelamento do Nó na ligação com o 

actual IP3, situação não prevista no Estudo Prévio, indo assim ao encontro de uma das recomendações da 

DIA. Esta opção também se prende com o facto da Subconcessão de Auto-Estradas do Centro ter sido 

adiada, pelo que, segundo o EIA, neste novo cenário, o IP3 existente terá uma importância que justifica 

claramente a opção desnivelada. Pela proximidade da Área de Serviço a este Nó, optou-se pelo 

prolongamento das vias de aceleração e abrandamento, criando assim uma longa zona de entrecruzamento 

entre ambos. 

 

Depois do Nó de Ligação ao IP3, o traçado transpõe o actual IP3 e a Ribeira do Botão (Viaduto sobre a 

Ribeira do Botão), mantendo a orientação Sul – Norte até à Lomba do Sobreiro, onde inflecte para SE-NW, 

prevendo-se a implantação do Nó de Ligação ao IP3/IC2 ao km 24+560, que interligará o IC3 com a futura 

Subconcessão de Auto-Estradas do Centro. 

 

Refere o EIA que no Estudo Prévio este Nó apresentava uma geometria do tipo trevo, tendo sido alterado de 

modo a dotá-lo com uma configuração de Nó rápido com o futuro IP3 na sua ligação Sul-Norte, pois este é 

o seu movimento preferencial. Também se optou por eliminar o movimento redundante Sul-Poente o que 

possibilitou uma melhoria muito significativa das suas características geométricas, estas mais adequadas à 

interligação de dois itinerários com características de auto-estrada. 

 

Após este Nó de ligação o IC3 retoma a direcção Sul-Norte, terminando numa rotunda a construir para 

estabelecer a ligação com a EN366. 
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o Características Geométricas 

Traçado em Planta e Perfil Longitudinal 

As características geométricas asseguradas neste Lanço do IC3 são compatíveis com a velocidade base de 

120 km/h na totalidade do traçado em planta. 

 

Quanto ao perfil longitudinal, foram adoptados alguns trainéis (apenas 11.4% da extensão total) com 

inclinação entre 4% e 5%, a que corresponde uma velocidade base de 100 km/h. No entanto, estes trainéis 

foram adoptados somente nos locais onde a topografia muito acidentada assim o justificava. 

 

A plena via do IC3 terá uma plataforma com uma largura total de 23.60 m, com a seguinte composição: 

 

 Separador central constituído por uma barreira rígida do tipo ―New Jersey‖, com 0.60 m de largura; 

 Duas bermas esquerdas, adjacentes ao separador central, com 1.00 m de largura; 

 Duas faixas de rodagem unidireccionais com 7.50 m de largura cada, correspondendo a duas vias 

por sentido com 3.75 m de largura cada; 

 Duas bermas direitas com 3.00 m de largura cada, com sobrelargura de pavimentação igual a 

0.30 m e inclinação transversal idêntica à faixa de rodagem. 

 

Secção Reduzida em Túnel 

No Túnel dos Barbados, a plataforma divide-se de modo a viabilizar a execução de duas galerias pelo 

método mineiro, estando prevista para cada galeria uma secção reduzida com uma largura total de 10.50 m 

e a seguinte constituição: 

 

 Passadiço de serviço com 0.75 m de largura útil; 

 Berma esquerda com 1.00 m de largura; 

 Faixa de rodagem unidireccional com 7.00 m de largura cada, com duas vias de 3.50 m de largura; 

 Berma direita com 1.00 m de largura; 

 Passadiço de serviço com 0.75 m de largura útil. 

 

Restabelecimentos 

Ao longo do traçado do projecto são intersectadas diversas vias que integram a rede viária local, as quais 

deverão ser restabelecidas. 

 

Assim, de modo a minimizar a perturbação nos circuitos habituais dos utentes, o EIA refere que previram 

restabelecimentos das principais vias ou caminhos afectados, através de passagens desniveladas ao IC3 que 

o cruzam de um para o outro lado, ou de vias paralelas até à passagem desnivelada mais próxima. Refere o 

EIA que quando houver conhecimentos dos limites das propriedades afectadas, será definida uma rede de 

serventias e caminhos paralelos ao IC3, que garantirão a acessibilidade a todas essas propriedades.   

 

As características geométricas a adoptar basearam-se na classificação rodoviária das vias restabelecidas e, 

no caso em que esta não exista, com base nas actuais características das mesmas, procurou-se melhorar, 

tanto quanto possível, as características das vias a restabelecer, atribuindo-lhes geometrias de qualidade 

superior às existentes, quer em planta e em perfil longitudinal, como nas dimensões transversais. Contudo, 

houve também a preocupação de encontrar soluções que minimizassem as expropriações e que facilitassem 

a implantação das obras de arte, reduzindo os custos associados. 

 

Ao longo deste lanço do IC3, estão previstos 25 restabelecimentos, 2 ligações e 18 serventias. A respectiva 

localização é apresentada no Anexo C.1 do EIA (Volume CXCO.E.211.AT1 – Anexos Técnicos). 

 

Obras de Arte 

O projecto desenvolve-se em zonas topograficamente difíceis, atravessando também zonas de expansão 

urbana, tendo sido necessário recorrer a um número apreciável de obras de arte especiais, 17 no total, e 1 
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túnel, destacando-se, pela sua importância, as pontes sobre os rios Ceira e Mondego e o Túnel dos 

Barbados.  

 

O túnel de Barbados desenvolve-se entre os km 10+397 e 10+877, tendo uma extensão de 480 m. Será 

executado por método mineiro dada a profundidade a que se desenvolve, cerca de 50 m.  

 

Drenagem  

Drenagem Transversal 

Segundo o EIA, o pré-dimensionamento hidráulico e a verificação das condições de vazão foram efectuados 

pela metodologia da Hydraulic Engineering Circular nº 5 do U.S. Bureau of Public Roads (―Hidraulic Charts 

for the Selection of Highway Culverts‖). Todos os aquedutos foram pré-dimensionados para caudais com 

períodos de recorrência de 100 anos.  

 

Genericamente, no presente projecto foram considerados aquedutos circulares simples de betão até ao 

diâmetro 1.50 m, nos casos em que o valor do caudal a escoar obrigou a secções de vazão superiores à 

permitida pelo aqueduto circular simples em betão, optou-se pela utilização de aquedutos rectangulares 

(box-culvert) em betão com secções 2.0 x 2.0 m2 e 2.5 x 2.5 m2. 

 

O EIA refere ainda que, por questões ambientais e na análise efectuada relativamente à permeabilidade da 

fauna determinou-se que as seguintes passagens hidráulicas deverão de assegurar uma utilização 

simultânea para passagem de anfíbios, répteis e mamíferos de pequeno porte, sendo que algumas foram 

sobredimensionadas para esse efeito. Assim as PH9.2, PH9.5, PH11.2, PH14.3, PH18.4, PH21.1, PH23.5, 

PH24.1 apresentam um diâmetro  1.50 m e a e PH 24.3 um diâmetro de  1.00 m 

 

Drenagem Longitudinal 

A geometria do traçado em planta e perfil longitudinal foi concebida de forma a assegurar uma adequada 

escorrência das águas da plataforma para o exterior, evitando pontos baixos em escavação e pontos de 

inclinação transversal ou longitudinal com inclinação abaixo de 1%. 

 

Em regra a recolha das águas da plataforma será feita através de valetas laterais nos trechos em escavação 

ou de valetas de bordadura nos trechos em aterro com mais de 3 metros de altura. As valetas utilizadas 

serão do tipo valeta reduzida de forma a evitar a execução de ainda maiores terraplenagens do que as 

previstas. 

 

Nos trechos em aterro, com altura superior a 3 m, a recolha das águas da plataforma será feita com recurso 

a uma valeta de bordadura constituída por meia cana de 0,30 m, colocada no limite da berma. A evacuação 

lateral das águas será efectuada por descidas de água pelo talude. 

 

São também elementos importantes da drenagem longitudinal, as valas de pé de talude, bem como as valas 

de crista e de banqueta, as descidas de água, os dissipadores de energia, etc. São ainda previstos colectores 

sempre que foi necessário dobrar a valeta reduzida por insuficiência de capacidade desta, ou porque venha 

a revelar-se ser a solução mais adequada em situações específicas. 

 

Estruturas de Suporte – Muros 

Ao longo deste lanço do IC3 está prevista a execução de diversas obras de suporte (19), quer por questões 

relacionadas com a topografia, quer por questões que se prendem com a ocupação urbana e infra-

estruturas existentes.  A maioria das estruturas previstas têm como objectivo conter os taludes de 

escavação ou aterro em locais com topografia muito difícil, em que a construção de taludes, mesmo com 

pendentes mais acentuadas, geraria soluções com ocupação excessiva, devido às grandes inclinações das 

encostas existentes. A localização dos muros consta do Quadro III.8 do Relatório Técnico, bem como dos 

desenhos do traçado em planta apresentados no Anexo C.1 do EIA (Volume CXCO.E.211.AT1 – Anexos 

Técnicos). 
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Terraplenagens 

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 ao projecto, de que resulta um saldo final 

positivo de 372 000 m3. 

 

Quadro 4.2 – Volume de Terras 

 Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Balanço 

(m3) 

Totais 5 032 000 4 660 000 372 000 

Fonte: Quadro III.9 do Relatório Técnico, pág. 42 do Capítulo III 

 

Segundo o EIA, para o leito do pavimento, camadas de base e sub-base, e agregados para as camadas 

betuminosas, poderá recorrer-se à britagem de materiais rochosos, nomeadamente dos calcários pouco 

alterados a sãos do Jurássico, obtidos nas escavações na linha. No entanto, é previsível que venha a haver 

insuficiência de materiais rochosos com qualidade ao longo do traçado, pelo que deverá ser necessário 

recorrer a pedreiras da região que explorem materiais pétreos para o pavimento. 

 

A decapagem de terra vegetal estimada ronda os 401 000 m3, material este que se prevê que será 

totalmente reutilizado no revestimento de taludes e no tratamento das zonas adjacentes à via. 

 

No que respeita às distâncias de transporte, as mesmas são também baixas, pois os volumes de terras 

equilibram-se em troços relativamente curtos. No entanto, o EIA salienta que há uma zona do traçado em 

que não é viável transportar o material para deposição na ―linha‖. Trata-se do troço compreendido entre o 

Rio Ceira e o Rio Mondego, onde estão previstas escavações de dimensão apreciável tanto no IC3 como no 

Nó de Coimbra Sul, que resultam num balanço de terraplenagens pontualmente excedentário em cerca de 

320 000 m3. Este material terá que ser conduzido a vazadouro, uma vez que a sua deposição na ―linha‖ 

obrigaria a um número muito significativo de viagens de camião (mais de 26 000) a grande distância, 

incluindo o atravessamento de zonas urbanas, situação que foi considerada incomportável e que justifica a 

deposição deste material em vazadouros na proximidade. 

 

Se se descontar o volume que será transportado a vazadouro entre o Rio Ceira e o Rio Mondego ao balanço 

de terraplenagens, obtém-se um balanço global excedentário em apenas 52 000 m3, valor este que o EIA 

considera muito equilibrado, se se atender à extensão e às dificuldades topográficas que caracterizam este 

lanço. Refere ainda o EIA que este balanço global não invalida a necessidade de, em obra, serem 

pontualmente necessárias áreas para uma correcta gestão dos materiais, para além já previstas.  

 

Vedações 

Toda a via a construir deverá ser dotada de vedação com 1,5 m de altura a partir do solo e sem arame 

farpado no topo, de forma a evitar ferimentos em vertebrados voadores por colisão. Esta vedação tem por 

objectivo evitar a entrada de pessoas e fauna na via, garantindo a sua segurança e evitando mortalidade 

associada ao seu atravessamento.  

 

Para uma melhor protecção da fauna, com o objectivo de evitar as naturais tentativas de ultrapassar o 

obstáculo constituído pela rede, por meio de escavação (por parte de espécies fossadoras como o javali) ou 

deformação junto ao solo, o projecto prevê a instalação de uma vedação adicional de malha fina, cujos 

resultados de aplicação têm sido, segundo o EIA, muito positivos em outros troços de auto-estrada 

pertencentes à ASCENDI e comprovados por monitorização, nomeadamente na auto-estrada A7 – Lanço 

Ribeira de Pena / IP3. 

 

Esta vedação que será colocada, em toda a extensão da via, junto à base e do lado externo da vedação 

principal, será dobrada em ―L‖ junto ao solo, com 0,50 m de altura e 0,50 m de base, em detrimento do 
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enterramento da rede principal, que tem menor sucesso funcional e se torna de difícil execução técnica 

devido às características geológicas do subsolo. A base da rede de malha fina será recoberta com solos ou 

com betão pobre consoante se verificar necessário. A vedação está igualmente estruturada de modo a 

orientar os movimentos da fauna terrestre para passagens de fauna que permitem a permeabilidade entre 

os dois lados da via. Relativamente às passagens do tipo ―one way‖ serão consideradas as seguintes opções, 

pela seguinte ordem: Rampas em terra; Estruturas arbóreas como troncos e cepos; Portas basculantes. 

 

A selecção da estrutura será efectuada de acordo com as condicionantes do terreno, de forma a garantir-se 

a sustentabilidade das mesmas. A sua colocação será em ambos os lados da via, numa zona de fácil acesso 

e dispostos de forma que distem entre si cerca de 500 m. Serão igualmente criadas junto a passagens 

hidráulicas, passagens superiores e passagens inferiores. 

 

Área a Expropriar 

A área a expropriar é de cerca 190 ha. 

 

Pavimentação 

O pavimento considerado, corresponde a betão betuminoso convencional. 

 

Equipamentos e Infra-estruturas Potencialmente Afectados pelo Projecto 

Ao longo do traçado do IC3 serão interceptadas várias infra-estruturas (linhas eléctricas, adutoras e 

emissários) e que serão alvo de restabelecimento no âmbito do Projecto de Serviços Afectados.  

 
Tráfego 

O tráfego médio diário anual previsto de acordo com os estudos de tráfego realizados é apresentado no 

quadro seguinte considerando os anos de início de exploração (2013), ano intermédio (2022) e ano 

horizonte (2032).  

 
Quadro 4.3 – Tráfego Médio Diário Anual Previsto 

Troços 
Ano 2013 Ano 2022 Ano 2032 

Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total Ligeiros Pesados Total 

Ligação Local 
Nó de Lig. ao 

IP3/IC2 
2 760 103 2 863 3 833 136 3 969 5 902 230 6 132 

Nó de Lig. ao 

IP3/IC2 

Nó de Lig. ao 

IP3 
9 637 561 10 198 16 055 920 16 975 24 809 1 449 26 257 

Nó de Lig. ao 

IP3 

Nó de 

Brasfemes 
8 113 367 8 480 14 045 673 14 718 21 727 1 121 22 848 

Nó de 

Brasfemes 

Nó de 

Coimbra 

Norte 

8 898 337 9 235 15 233 634 15 867 23 247 1 073 24 320 

Nó de 

Coimbra 

Norte 

Nó de 

Coimbra Sul 

(EN17) 

6 758 288 7 046 11 620 527 12 148 18 506 914 19 420 

Nó de 

Coimbra Sul 

(EN17) 

Nó de 

Condeixa 
10 389 590 10 979 16 639 935 17 574 23 948 1 401 25 349 

Fonte: Quadro III.12 do Relatório Técnico, pág. 50 do Capítulo III 

 

Área de Serviço 

O projecto contempla a implantação de uma área de serviço no final do lanço aproximadamente entre os km 

20+500 e 20+800 (lado esquerdo da via) e os km 20+700 e 21+000 (lado direito da via). Esta localização 

decorre das distâncias quilométricas que são necessárias assegurar entre áreas de serviço, distando da 

anterior, localizado no final do Lanço Tomar / Avelar Sul, cerca de 40 km. 
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A sua implantação e conforme a Carta de Uso do Solo (Desenho CXCO.E.211.05 do Volume CXCO.E.211.PD 

– Peças Desenhadas), faz-se no essencial em área de floresta (eucalipto e pinheiro) e de forma muito 

pontual abrangendo ainda um pequeno terreno com culturas anuais, inserido na área florestal e que tem 

associado uma pequena área de Reserva Agrícola Nacional. 

 

Projectos Associados, Complementares e Subsidiários 

Como projectos associados são indicadas a construção da nova Ponte do Cabouco sobre o rio Ceira, 

substituindo a actual ponte que se encontra em más condições de conservação e utiliza como acesso os 

arruamentos da povoação de Cabouco e a construção de uma nova passagem inferior para a linha do Metro 

do Mondego no seu atravessamento sobre a EN110, paralela à margem Norte do Mondego de modo a 

eliminar o actual estrangulamento (circulação alternada de sentidos) que a PI existente causa ao tráfego na 

EN110 na chegada à rotunda da Portela onde termina também a ligação do Nó de Coimbra Sul do IC3 

proposto. São também indicados os trechos anteriores que permitem na sua globalidade a conclusão do IC3 

– Setúbal / Coimbra.  

 

Como projecto complementar é indicado o projecto da área de serviço prevista localizar-se entre os km 

20+700 e 21+000 (lado direito da via) e km 20+500 e 20+800 (lado esquerdo da via). 

 

Como projectos subsidiários são indicados todos os projectos autónomos que sendo interceptados pelo 

presente projecto, serão devidamente restabelecidos, como é o caso de acessos viários, linhas de transporte 

de energia e de comunicações e condutas de abastecimento de água, etc. 

 

Estaleiros de Obra. Áreas de Vazadouro e de Empréstimo 

Para a construção do presente lanço do IC3, definiram-se locais indicativos para os estaleiros de obra e 

depósitos de terras temporários e permanentes, tendo em atenção as características de desenvolvimento do 

traçado e aspectos específicos relacionados com condições orográficas da zona e as dificuldades associadas 

ao transporte de terras.  

 

Segundo o EIA, para qualquer uma destas áreas, privilegiou-se uma localização junto à obra atendendo às 

questões de acessibilidade e de deslocação num território que em geral se apresenta com uma orografia 

acentuada e que limita os transportes de veículos pesados. A localização destas áreas é apresentada no EIA, 

constando do Desenho CXCO.E.211.14 – Áreas de Apoio à Obra, onde se representam também as principais 

condicionantes.  

 

Refere o EIA que para acessos de obra utilizar-se-ão preferencialmente os caminhos paralelos e serventias a 

construir no âmbito do projecto, bem como a plataforma da via à medida que esta vai sendo construída, 

devendo o plano de acessos ser posteriormente detalhado no âmbito do planeamento da obra. 

 

Áreas de Estaleiro 

Para a construção deste lanço, atendendo a que a obra será executada por dois construtores diferentes e 

que existem dificuldades orográficas e de acesso que levaram assim a prever a implantação de estaleiros de 

menor dimensão e junto à linha, foram definidos cinco estaleiros: 

 

 Estaleiro 1 - Localizado aproximadamente ao km 5+200, do lado esquerdo da via a construir, a 

área não apresenta condicionantes, a ocupação é essencialmente de matos e incultos. 

 

 Estaleiro 2 - Localizado junto ao acesso de ligação 1.1 a construir no Nó de Coimbra Sul, servindo 

de apoio directo à construção deste importante Nó. A área apresenta condicionantes de REN 

(áreas de risco erosão) face à zona onde se insere e que se localiza entre o rio Ceira e o rio 

Mondego ser toda ela de orografia muito acidentada. A ocupação é essencialmente de matos e 

incultos. O estaleiro está localizado junto ao local da futura ligação 1.1, sendo servido pela EN17. 
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 Estaleiro 3 - Trata-se de um pequeno estaleiro para apoio à construção do túnel dos Barbados, 

localizado cerca do km 11+000, lado esquerdo da via. Não interfere com áreas condicionadas 

tendo uma ocupação de matos. Trata-se de um local que já foi alvo de depósito de solos, junto a 

uma estrada municipal. A inevitabilidade da proximidade de algumas habitações deve-se ao facto 

de ser uma zona urbana, razão pela qual se irá implantar um túnel com vista à sua não 

afectação. O túnel será construído sem qualquer interferência com a superfície (método NATM), 

iniciando-se os trabalhos de escavação pela entrada. 

 

 Estaleiro 4 - Localizado aproximadamente ao km 13+000, do lado esquerdo da via a construir e 

junto à ligação do Nó de Coimbra Norte à Circulação Externa de Coimbra. A ocupação é 

essencialmente de baldio e o terreno está terraplanado, tendo o mesmo já sido utilizado como 

estaleiro de uma outra obra. Apesar da sua inserção em área de REN (risco de erosão) e de RAN, 

o EIA considerou que o facto de se tratar de um terreno já terraplenado para fins idênticos e 

localizado adjacentemente à Circular Externa de Coimbra, sem ocupação urbana na envolvente, 

se apresenta como local possível para idênticos fins na presente empreitada. 

 

 Estaleiro 5 - Localizado junto ao Nó de Ligação ao IP3 (km 22+000, lado esquerdo da via). 

Corresponde a um terreno associado a um baldio e a matos, e que é servido por uma estrada 

municipal e que se encontra adjacente ao terreno de uma empresa de camionagem.  

 
Importa referir que na visita técnica ao local se constatou que o local previsto para a implantação do 

estaleiro 5 não corresponde actualmente a um terreno baldio, estando vedado e a ser utilizado pela 

empresa de camionagem acima referida, pelo que poderá ser necessário encontrar outro local alternativo 

para o estaleiro em causa. 

 

O EIA refere que na escolha da localização dos estaleiros, teve-se em conta os seguintes princípios: 

Proximidade à obra, Acessibilidades, Ocupação do solo e Condicionantes. Teve-se ainda em conta os usos 

presentes privilegiando áreas degradas ou de ocupação por matos / floresta e a não existência de 

condicionantes, situação que, contudo, nem sempre foi possível de evitar no que diz respeito a áreas 

inseridas na Reserva Ecológica Nacional (REN), por esta ser uma condicionante generalizada a toda a zona 

de projecto, particularmente desde o início do traçado até ao Nó de Coimbra Norte, por se inserir em zonas 

declivosas e classificadas no ecossistema ―áreas de risco de erosão‖. 

 

Áreas de depósito de materiais 

As áreas de depósito para terras sobrantes foram seleccionadas tendo em conta a proximidade à via, nas 

zonas onde são mais significativos os volumes de terras escavados. A sua localização teve ainda em vista a 

optimização dos circuitos entre os locais de carga e os locais de descarga, privilegiando-se os percursos de 

circulação pela obra, e desta forma garantindo-se o transporte com camiões de fora de estrada, com maior 

capacidade, diminuindo assim o número de transportes. Preferencialmente forma seleccionadas áreas 

degradadas e/ou terrenos incultos e /ou áreas de produção de eucaliptal e pinho. Tendo em conta, no 

entanto, que alguns deles se inserem em áreas de REN (áreas com risco de erosão) devido à localização da 

via em áreas de difícil orografia, o EIA propõe no seu Capitulo VII um projecto de recuperação destas áreas 

tendo em vista a sua integração na morfologia e com usos futuros associados a uma maior sustentabilidade 

ambiental através de espécies autóctones. 

 

As áreas de depósito de materiais previstas são as seguintes: 

 

 Depósito Definitivo 1 - Localizado aproximadamente ao km 4+800, do lado direito da via a 

construir. A área apresenta condicionantes de REN, pelo que será alvo posteriormente de projecto 

de integração conforme se apresenta no Capítulo VII do EIA. A ocupação é essencialmente de 

pinho/eucaliptal de produção, matos e incultos. Tem como objectivo garantir a gestão de solos 

entre o km 4+700 e o km 5+650. 
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 Depósitos Definitivos 2 e 3 - Localizados junto ao acesso de ligação 1.1 a construir no Nó de 

Coimbra Sul, as áreas apresentam condicionantes de REN, a ocupação é essencialmente de matos 

e incultos. Tem como objectivo garantir a gestão de solos entre o km 6+575 e o km 7+400. A área 

de REN afecta é área de risco de erosão, pretendendo-se posteriormente promover a modelação do 

terreno de forma a suavizar os declives promovendo novas ocupações, como agrícola e/ou floresta 

autóctone, conforme indicado no Capítulo VII do EIA.  

 Depósito Definitivo 4 - Localizado cerca do km 14+700, lado esquerdo da via. A área não tem 

condicionantes e tem uma ocupação florestal (eucalipto, pinhal e acácias). Tem como objectivo 

garantir a armazenagem temporária de terras vegetais para os taludes da empreitada. Este local 

encontra-se já bastante degradado devido a obras recentes e a depósito de mistura de resíduos, 

que será devidamente enquadrado aquando da execução do depósito. 

 Depósito Temporário 1 - Localizado aproximadamente ao km 1+800, do lado esquerdo da via a 

construir, a área não apresenta condicionantes, a ocupação é essencialmente de eucaliptal de 

produção e matos. Tem como objectivo garantir a armazenagem temporária de terras vegetais 

entre o km 0+000 e o km 1+950. 

 Depósito Temporário 2 - Localizado aproximadamente ao km 3+700, do lado esquerdo da via a 

construir, a área apresenta condicionantes de REN, a ocupação é essencialmente de 

pinho/eucaliptal de produção e matos. Tem como objectivo garantir a armazenagem temporária de 

terras vegetais entre o km 2+375 e o km 3+950. 

 Depósito Temporário 3 - Localizado cerca do km 14+700 do lado direito da via, a área não 

apresenta condicionantes tendo uma ocupação florestal (pinhal e eucaliptal) Tem como objectivo 

garantir a armazenagem temporária de terras para o revestimento de taludes. 

 Depósito Temporário 4 - Localizado cerca do km 22+000, lado direito da via junto ao Nó de Ligação 

ao IP3. Tem condicionantes de REN e uma ocupação agrícola (pequeno terreno com vinha), mas já 

comprometida pela execução do Nó, em área que ficará confinada entre o mesmo e um caminho 

municipal adjacente e nas proximidades do Estaleiro 5. Destina-se a armazenagem temporária de 

terras vegetais para os taludes da empreitada. 

Programação Temporal 

O período de construção previsto é de 24 meses, sendo que a entrada em exploração deverá ocorrer em 
2013. 
 

 

5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO 

5.1 Clima 

O EIA apresenta uma caracterização climatológica da área de implantação do projecto, tendo-se apoiado 
nos registos climatológicos e udométricos da estação de Coimbra, correspondentes ao período de 1960 – 
1980 e nos registos udométricos na Estação de Penacova, correspondentes ao período de 1951-1980. Foram 
considerados e estudados os parâmetros climáticos que, de forma directa ou indirecta, poderiam ser 
afectados pela implantação da infra-estrutura em avaliação. 

 
De acordo com o EIA, o principal impacte potencial no microclima, resultante do projecto em estudo, 
relaciona-se com o eventual aumento da incidência de fenómenos de acumulação em áreas deprimidas onde 
a presença dos aterros previstos contribua para dificultar o escoamento do ar frio e para um consequente 
aumento da incidência de nevoeiros e de geada, podendo traduzir-se em desconforto climático para a 
ocupação humana e em prejuízos sensíveis para eventuais culturas agrícolas sensíveis. 
 
Da análise efectuada verifica-se não existirem situações de impactes microclimáticos com significado. Para 
este facto concorre, segundo o EIA, a conjugação de uma série de factores: 
 

 Este lanço do IC3 tem projectado um número elevado de viadutos (14 na Plena Via), sendo as 

zonas de baixa principais, por onde se efectua a drenagem preferencial das massas de ar frio 

nocturno, transpostas em viaduto. As zonas de baixas principais encontram-se associadas aos rios 
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Mondego, Ceira, Corvo e ribeiras do Botão, de S. Paulo e de Coselhas. São ainda zonas de baixa 

os vales do rio Resmungão e ribeiras de Vilarinho, Braçais e Vale do Inferno, todos atravessados 

também em viaduto. 

 Os aterros de maior altura (> 10 m de altura ao eixo) não se inserem em vales bem definidos e 

em posição de criarem marcados obstáculos à drenagem atmosférica. Nas diversas situações em 

que ocorrem taludes com alturas superiores a 10 m, verifica-se que no geral, essas situações 

ocorrem em zonas de encosta, zonas pouco favoráveis à drenagem das massas de ar frio 

nocturnas; 

 Não estão presentes ocupações sensíveis (habitações ou culturas agrícolas sensíveis) nas áreas 

onde ocorrem aterros com maior extensão e altura, localizando-se esses em áreas de floresta de 

produção. 

 

Conclusão Sectorial 

Face ao exposto, e em consonância com o EIA, conclui-se que os impactes negativos serão de magnitude e 
significância reduzidas, não se considerando necessário a adopção de medidas de minimização. 
 
5.2 Geologia 

Caracterização da situação actual   

O projecto do IC3 Lanço Condeixa-Coimbra sobrepõe-se em termos geológicos a um importante limite 

tectónico em termos regionais que põe em contacto o Soco Hercínico (ou Maciço Hespérico 

geomorfologicamente) com a Bacia Lusitaniana, de sedimentos mesozóicos. A geomorfologia da região é 

marcada também por este importante contacto, colocando lado a lado áreas com morfologias contrastantes: 

a leste, o maciço hespérico de natureza mais resistente, é representado pelo bloco soerguido da Série Negra, 

de idade essencialmente pré-câmbrica, e pelo complexo xisto grauváquico. Estes relevos contrastam com os 

degraus que inclinam para oeste (Soares et al., 2007 ) traçados no largo monoclinal mesozóico onde se situa 

a referida bacia sedimentar. Nesta bacia verifica-se também um contraste na resistência dos sedimentos 

sendo que as formações carbonatadas do Jurássico se encontram mais elevadas em contraste com os Grés 

de Silves do Triásico, que se dispõem nos terrenos mais deprimidos. Aquelas formações carbonatadas, que 

se encontram a sul e a poente do traçado, constituem as Serras calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere, que 

formam um relevo soerguido que se destaca pela tectónica e erosão diferencial face às áreas encaixantes a 

leste e oeste. A unidade Grés de Silves, pela sua composição branda, é responsável pela existência de uma 

grande depressão de orientação norte-sul que se estende de Coimbra a Tomar e onde se encontra 

implantado grande parte do traçado do IC3. 

 

o Litostratigrafia 

Em termos litológicos o projecto intersecta, da base para o topo, as seguintes formações geológicas (Soares 

et al., 2007*): 

 Série Negra do Proterozóico Superior (?), constituída por alternância de filitos negros ou cinzentos e 

metagrauvaques ou metaquartzovaques, em bancos de espessura variável, numa sequência do tipo 

turbidítico com forte exsudação do quartzo e raras intercalações de cherts negros, a que se associam 

finos leitos de rochas carbonatadas.  

 Grupo de Silves ou ―Grés de Silves‖ do Triásico (Carniano) ao Jurássico inferior (Hetangiano), é 

constituído pelas formações: 

i. Conraria, organizada em duas sub-unidades: a basal constituída por arcoses e subarcoses 

muito grosseiras, conglomeráticas, imaturas, vermelho tijolo, subcompactadas a compactadas 

por cimentação férrica, com espessura de cerca de 40+/- 5 m. A sub-unidade de topo pode 

atingir os 120+/- 15 m, correspondendo a areno-pelitos e pelitos laminados, interestratificados 

                                            
 Soares, A., Marques, J. F. e Sequeira, A. J. D. (2007) Notícia Explicativa de folha 19-D Coimbra Lousã da carta geológica de Portugal 

na escala 1:50 000. Dep geologia, INETI. 
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com camadas centimétricas a decimétricas de arcosarenitos finos, micáceos, imaturos e de 

dolomitos e/ou dolomitos arenosos localmente com estrutura pseudo-bréchica. 

ii. Castelo Viegas, constituída igualmente por sub-unidades areno-conglomeráticas: a basal é 

formado por 100+/- 20 m de espessura de corpos de arcoses a subarcoses grosseiras a muito 

grosseiras, imaturas, subcompactas a compactas (também com cimentação férrica) e com 

frequentes corpos de conglomerados de forte heterometria. Por cima desta unidade 

encontram-se conglomerados grosseiros e muito heterométricos que, na região de Conraria, 

passam a conglomerados menos grosseiros e mais imaturos, muito compactados por 

cimentação. A sub-unidade de topo é feita por 100+/- 10 m de corpos de arcosarenitos 

grosseiros a muito grosseiros, imaturos e cascalhentos, por vezes individualizando canais 

decamétricos separados por corpos de pelitos arenosos, com carbonatações em 

desenvolvimento vertical. 

iii. Pereiros, organizada em 3 sub-unidades: Dolomias gresosas com espessura de 5 a 8 m com 

pelitos, arenitos e dolomitos arenosos estratificados; arcosarenitos médios a muito grosseiros 

compactos com espessura de 8+/- 2 m e interstratos pelíticos; margas e dolomias gresosas 

com 50+/- 10 m em Coimbra.   

 Formação de Coimbra, do Jurássico inferior (Sinemuriano-Carixiano inferior) constituído por dolomitos e 

calcários dolomíticos (Camadas de Coimbra) e calcários e calcários dolomíticos (Camadas de S. Miguel) 

com uma espessura total de cerca de 100+/- na região de Coimbra. Esta unidade apresenta-se afectada 

por processos de carsificação. 

 

o Estrutura e Sismicidade 

Em termos estruturais a região é dominada, como referido, pelo contacto entre a Bacia Lusitaniana e o Soco 

Hercínico, limite esse conhecido por Zona de Cisalhamento de Porto-Tomar (ZCPT). Esta importante zona de 

cisalhamento é caracterizada por uma densa rede de acidentes tectónicos de diversos tipos que ocorrem 

maioritariamente na Série Negra, mas também nas unidades mesozóicas situadas a oeste daquela. Aqueles 

acidentes são tanto do tipo frágil (falhas) como dúctil (dobras e zonas de cisalhamento) encontram-se 

orientadas de modo geral paralelamente à ZCPT, ou seja, segundo a direcção NNE-SSW, mas também 

segundo a direcção N60W. Segundo esta última direcção ocorrem estruturas maiores tipo sigmóides direitos 

que se inscrevem dentro das faixas de cisalhamento referidas. Desta deformação resulta que as litologias nos 

corredores de cisalhamento se encontram muito esmagadas e friáveis. 

 

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental na escala 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988) a 

ZCPT apresenta actividade neotectónica constituindo uma falha de inclinação desconhecida com componente 

de movimentação vertical. 

 

Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de implantação 

do projecto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação da acção dos 

sismos, na zona C, que apresenta o segundo menor índice de sismicidade de Portugal continental. Na carta 

da sismicidade histórica e actual (1755-1996), contendo as isossistas de intensidades máximas, escala de 

Mercalli modificada de 1956, a região afectada enquadra-se nas zonas de intensidade VII a VIII. 

 

Importa, contudo referir que a mitigação do risco sísmico a que ficará sujeito o projecto depende 

fundamentalmente da solução que a engenharia proporcionar e que extravasa a presente análise ambiental, 

devendo a infra-estrutura a construir ser devidamente dimensionada, tendo em conta a Zona de Sismicidade 

onde se implanta. 

 

o Valores Geológicos com interesse conservacionista 

Não são conhecidos valores geológicos com interesse conservacionista da zona de implantação do traçado do 

IC3 Coimbra-Condeixa. 
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o Apreciação do EIA no que se refere à caracterização da situação de referência 

A caracterização da geomorfologia e geologia que o Relatório Técnico e o Aditamento apresentam contém 

informação que se considera suficiente aos objectivos de avaliação pretendidos. Salienta-se unicamente que 

não foi incluída cartografia geológica a uma escala adequada (1:25 000 ou 1:50 000), como solicitado em 

fase de aditamento, apesar desta questão não inviabilizar a avaliação de impactes naqueles factores 

ambientais. 

 

o Recursos Minerais 

Relativamente aos recursos minerais na área do Lanço Condeixa/Coimbra do IC3 salientam-se as formações 

carbonatadas do Jurássico inferior, compreendendo calcários e margas, com potencialidade para produção de 

cimento, que afloram na área do projecto. Estes recursos são explorados na área de Souselas pela empresa 

Cimpor (pedreira ―Alhastro‖), sobrepondo-se os terrenos da empresa ao traçado do projecto entre o km 

20+100 e o Nó de Ligação ao IP3. Existe ainda uma sobreposição a terrenos com intenção de exploração 

pela Cimpor, na área de estudo entre o km 18+450 e o km 19+600.  

 

Relativamente a recursos metálicos e energéticos, verifica-se, em Miranda do Corvo, uma pequena 

sobreposição da área de estudo a área potencial em Au e Ag. 

 

Identificação e avaliação de impactes  

Foram identificados no estudo, relativamente à Geomorfologia, os seguintes impactes na fase de construção, 

que se subscrevem: 

 

 Geomorfologia 

1 - A execução de escavações e aterros constitui um impacte negativo na geomorfologia, já que se altera de 

forma permanente e irreversível a morfologia dos terrenos, mesmo que de uma forma pontual. A área de 

implantação do projecto apresenta um relevo relativamente acidentado, prevendo-se, por isso, afectações ao 

relevo por vezes significativas. 

 

O quadro seguinte, retirado do EIA, mostra a extensão linear das escavações ou aterros que se consideram 

com impactes significativos ou muito significativos (de 10 a 15 m de altura ou superiores a 15 m de altura, 

respectivamente). 

 

Quadro 5.1 – Extensão dos aterros/escavações com alturas superiores a 10 m (Geomorfologia) 

Comprimento total dos troços com 

aterro/escavação  10 e  15 m 

Comprimento total dos troços com 

aterro/escavação  15 m 
Total 

2235 m 1445 m 3680 m 

8.5% 5.5 % 14.0 % 

Fonte: Quadro VI.4, pag.15 do Cap. VI do relatório técnico 

 

Salienta-se que, como referido no EIA, as alturas máximas dos taludes não ultrapassarão os 25 m. 

Considera-se que, tal como defende o EIA, em 8,5% do traçado os impactes na geomorfologia são 

significativos e em 5,5% serão muito significativos. No restante traçado, onde os taludes terão alturas 

menores que 10 m, os impactes serão pouco significativos. 

 

2 - Desenvolvimento de fenómenos de ruptura de vertentes dos taludes de escavação ou aterro, fenómenos 

que podem ser mais ou menos progressivos, dependendo da geometria dos taludes, da natureza dos 

materiais que os constituem e também dos métodos de estabilização dos mesmos. Os taludes instalados na 

formação metassedimentar ―Série Negra‖ poderão ter, pela sua natureza mais friável, maior probabilidade de 

se tornarem instáveis, podendo ocorrer movimentos de massa que ponham em perigo pessoas e bens. Se 

forem efectuadas as medidas de minimização preconizadas à frente, considera-se este impacte pouco 

significativo. 
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3 - Relativamente às movimentações de terras, o projecto unicamente prevê a necessidade de recorrer a 

terras de empréstimo para a execução dos pavimentos. Para a restante construção está previsto a 

reutilização dos materiais resultantes das escavações após decapagem, nomeadamente dos xistos e 

grauvaques do Precâmbrico, dos solos arenosos dos depósitos plio-plistocénicos, dos terrenos gresosos do 

Triásico e dos calcários e calcários margosos do Jurássico. Haverá necessidade de criar depósitos definitivos 

decorrentes dos excessos de terras e das dificuldades de transporte, nomeadamente entre os rios Ceira e 

Mondego. Considera-se este impacte na geomorfologia como pouco significativo. 

 

 Geologia 

4 - O projecto prevê a utilização de explosivos como processo de desmonte do maciço rochoso nos troços de 

rocha mais sã, como nos maciços xisto-grauvacóides pré-câmbricos e nos calcários jurássicos. Este método 

de desmonte pode provocar a propagação de vibrações para o interior do maciço rochoso e, 

consequentemente, efeitos de descompressão, fissuração e instabilidade de taludes. O projecto prevê a 

utilização deste método de desmonte em cerca de 17% do traçado, num volume de material de cerca de 850 

000 m3. Se forem aplicadas as medidas de minimização preconizadas mais à frente, prevê-se que este 

impacte no maciço rochoso seja pouco significativo. 

 

 Recursos Minerais 

5 - Os impactes nos recursos minerais reflectem-se na afectação dos mesmos. O impacte sobre os recursos 

com potencial para produção de cimento, em troços com uma extensão de cerca de 6500m é, contudo, de 

acordo com a empresa responsável pelo projecto, considerado pouco significativo, face à área das formações 

com recursos potenciais e ao facto do traçado corresponder a uma pequena faixa de afectação de 

características lineares e de reduzida largura.  

 

Relativamente à exploração licenciada (pedreira ―Serra do Alhastro‖) verifica-se que o traçado proposto para 

o IC3 se localiza a cerca de 100 m para nascente da zona concessionada daquela pedreira. Tal como referido 

no volume sobre a ―Apreciação dos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública‖ por parte da 

empresa autora do EIA, o traçado do IC3, nesta fase de Projecto de Execução, foi já ajustado dentro do 

corredor aprovado em estudo prévio e afastado da zona concessionada. Tendo em conta a zona de defesa 

de 70 metros relativamente a autoestradas (DL 270/2001 de 6 de Outubro), verifica-se que as distâncias 

entre a concessão e o traçado são respeitadas quase integralmente: segundo o relatório referido apenas 

ocorrem duas interferências marginais entre os km 21+300 e o km 21+415 e entre o km 0+400 e o km 

0+575, interferências essas que consideramos ter um impacte pouco significativo, o que é corroborado pelo 

parecer da DGEG. 

 

Por outro lado, mais a sul, na Serra de Blasfemes, ocorre uma sobreposição do traçado sobre terrenos 

propriedade da CIMPOR, sobreposição esta que corresponde a uma área muito reduzida de uma parcela 

periférica. Não são conhecidos direitos de concessão sobre estes terrenos pelo que se considera que esta 

interferência não gera impactes relevantes. 

 

Relativamente aos recursos metálicos referidos não é expectável que sejam gerados impactes negativos 

significativos. 

 

No que se refere à fase de exploração, os impactes na geologia e geomorfologia estão relacionados com a 

eventual perda da estabilidade dos taludes de escavação e aterro, o que constitui um impacte pouco 

significativo se forem cumpridas as medidas de minimização de impactes preconizadas adiante. 

 

Importa ainda referir que, tendo sido consultadas a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a 

Direcção Regional de Economia do Centro (DREC), verifica-se não haver objecções à implementação do 

projecto por parte da DGEG, conforme comprova o respectivo parecer, cuja cópia se apresenta no Anexo II. 

 

Segundo a DGEG ―verifica-se que a área em estudo sobrepõe uma pequena área potencial à ocorrência de 

recursos geológicos (Au e AG) e uma pedreira (vide Desenho n.º 383/DAT/20011). Apesar das 
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sobreposições, verificou-se que, do ponto de vista dos Recursos Geológicos não se vê inconveniente à 

implementação do mesmo, não sendo expectável que sejam gerados impactes negativos significativos. Desta 

forma, esta DG emite parecer favorável ao projecto, desde que adoptadas as medidas de minimização e 

implementados os programas de monitorização que permitirão avaliar a necessidade de implementar 

medidas de minimização adicionais. Sugere-se também a consulta à Direcção Regional de Economia do 

Centro relativamente à sobreposição da referida pedreira.‖ 

 

Já a DREC informa não poder facultar a informação solicitada em termos de Património geológico e de 

interesse científico, áreas de prospecção e pesquisa de depósitos minerais e concessões mineiras atribuídas, 

dado o SIG daquela Direcção Regional não se encontrar operacional e remeteu para as Câmaras Municipais, 

na qualidade de entidades licenciadoras de pedreiras e para a DGEG a obtenção dessa informação. Informou 

ainda que nas freguesias a que o projecto diz respeito apenas existe uma pedreira localizada na freguesia de 

Souselas, concelho de Coimbra, explorada pela empresa Cimpor - Industria de Cimentos, SA, denominada 

Alhastro.  

 

Medidas de minimização 

Na fase de construção deverão ser adoptadas as seguintes medidas: 

 Sempre que as dimensões o permitirem, a construção dos aterros deve adequar-se ao modelado 

natural do terreno. Dever-se-á formar terraplenos de aterro morfologicamente semelhantes ao relevo 

natural. 

 Prevenir os fenómenos de instabilização de taludes de escavação e de aterro conjugando uma 

adequada inclinação do talude com o revestimento vegetal, tendo em vista combater a erosão 

associada à drenagem superficial e subterrânea. Assegurar que serão também utilizados órgãos de 

drenagem adequados, conforme previsto no Projecto de Drenagem, nomeadamente valetas laterais 

nos trechos em escavação ou de valetas de bordadura nos trechos em aterro com mais de 3 metros 

de altura. 

 Os taludes originados pela obra devem apresentar a menor inclinação possível e devem ser cobertos 

por revestimento vegetal adequado. Devem ser adoptadas geometrias de talude com inclinação 1/1 

para escavações de grande altura que interessem maciços sedimentares carbonatados medianamente 

alterados e inclinações 2/1 em maciços de natureza metassedimentar medianamente alterados a 

decompostos e fracturados. Em taludes com alturas superiores a 8 m deve proceder-se à execução de 

banquetas com 3 m de largura. Nos taludes de aterro devem ser adoptadas inclinações gerais de 

1/1,5 considerando para alguns, de maior dimensão, a execução de banquetas a cada 12 m; 

 Na formação metassedimentar precâmbrica, no sentido de acautelar o desenvolvimento de 

movimentos de vertente, efectuar o previsto no projecto de execução, designadamente o tratamento 

com aplicação de uma malha de pregagens associada à colocação de malhasol e betão projectado, 

associado a um sistema de drenagem com furos sub-horizontais. 

 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devendo ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 

ravinamentos e/ou deslizamentos. 

 Deverá ser prioritária a reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de modo a 

diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição de terras sobrantes em 

vazadouro. Os materiais em défice, nomeadamente para a construção dos pavimentos, (já 

referenciadas no aditamento) evitando a possibilidade de ser efectuada qualquer extracção de 

materiais em áreas virgens. Os materiais de empréstimo deverão ser provenientes de locais 

licenciados. 

 Proceder à optimização do método de desmonte a empregar, devendo atender-se às características 

geológicas do maciço e às condições de segurança da escavação e zonas adjacentes e utilizar técnicas 

de pré-corte e detonadores de micro-retardamento de modo a garantir o corte do talude de acordo 
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com a geometria preconizada, reduzir a propagação de vibrações para o interior do maciço e evitar os 

efeitos da descompressão, fissuração e instabilidade dos taludes; 

 No caso da utilização de explosivos na proximidade de habitações, assegurar que o plano de fogo 

contempla um plano de monitorização e auscultação das vibrações nas proximidades, bem como 

medidas de protecção directa que visem a redução de emissão de poeiras e pedras que atinjam as 

habitações. 

 No Túnel dos Barbados deve ser restringida as velocidades de vibração resultantes do desmonte por 

explosivos, a 15 mm/s, devendo estas ser monitorizadas. A monitorização contínua das medidas 

geotécnicas deve ser efectuada durante a construção do túnel, controlando as deformações 

subterrâneas e superficiais, o processo de distribuição das tensões e a estabilidade do túnel. 

 Nos troços do projecto que intersectem a unidade das Camadas de Coimbra, onde ocorrem cavidades 

cársicas, deve efectuar-se o seu levantamento através de métodos geofísicos complementares, 

nomeadamente georadar, geomagnética, micromagnética ou geoeléctrica. 

Na fase de exploração: 

 Assegurar uma permanente monitorização das áreas com risco de erosão, em particular os taludes de 

escavação e aterro e o maciço rochoso onde se encontra instalado o túnel dos Barbados, de forma a 

prevenir eventuais situações que coloquem em risco a segurança dos utentes da via. Para tal, deverá 

proceder-se à observação de eventuais sinais percursores de fenómenos de instabilização de taludes, 

após dias com precipitação superior a um limiar de 50 mm/dia. Perante os cenários que se possam vir 

a manifestar deverá ser equacionada a eventual necessidade de implementação de medidas 

protectoras suplementares. 

Conclusão Sectorial 

Do acima exposto conclui-se que o projecto do IC3 Coimbra-Condeixa irá ter afectações na geologia e 

geomorfologia da área onde se insere, sendo estas pouco significativas. Deverão ser adoptadas as medidas 

de minimização e os planos de monitorização enunciados no presente parecer. 

 

5.3 Recursos Hídricos  

Caracterização dos recursos hídricos  

Aspectos quantitativos 

O projecto em análise encontra-se nas bacias hidrográficas do Mondego e do Vouga, mais concretamente, 

na bacia do Mondego desde o início do traçado até ao km 24+805 e na bacia do Vouga, o restante traçado. 

 

As principais linhas de água (LA) da bacia do Mondego que são interferidas pelo projecto são as indicadas 

no quadro IV.12, do RT, destacando-se o rio Mondego, o rio Ceira, a ribeira de Vilarinho, o rio Corvo e o rio 

Resmungão. Na bacia do Vouga, as LA atravessadas são consideradas como tendo reduzida importância, 

dado não terem caudal permanente. 

 

As zonas ameaçadas por cheias, na área de implantação do projecto foram identificadas, tendo sido tidas 

em atenção no dimensionamento das PH e obras de arte. 

 

Em termos hidrogeológicos, este projecto encontra-se sobre o Maciço Antigo e na Orla Ocidental (sistemas 

aquíferos Cársico da Bairrada, Tentúgal, Aluviões do Mondego e Penela – Tomar), tendo sido efectuada a 

caracterização das respectivas águas. 

 

O EIA caracteriza a área de implantação do projecto em termos da sua vulnerabilidade à poluição, assim 

como as suas áreas de máxima infiltração. 

 

O EIA apresenta o levantamento efectuado aos pontos de água de origem subterrânea existentes no 

corredor de 400 m (centrado no eixo da via). A maioria destes pontos são poços que captam a pequena 
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profundidade (até cerca da dezena de metros). Dos pontos de água identificados, 18 situam-se na área do 

traçado (14 poços, 3 furos e 1 nascente). 

 

Aspectos qualitativos 

Em termos de principais fontes de poluição tópica, o EIA refere que a área de estudo apresenta um bom 

índice de atendimento da população para a drenagem e tratamento dos esgotos urbanos (91% para o 

concelho de Coimbra e 97% para o concelho de Mealhada). No entanto após o tratamento, o efluente 

líquido descarregado é referido como tendo elevada carga orgânica e concentração elevada de 

microrganismos. 

 

Com base na rede de monitorização da qualidade da água superficial do SNIRH, que para este projecto 

utiliza os dados das estações 12G/09 (açude de Coimbra) e 12G/02 (ponte Cabouco) a água é classificada 

como tendo qualidade aceitável (classe C). 

 

Em termos de aquíferos, as principais formações presentes na área a intervir são a Orla Ocidental 

Indiferenciada, o Maciço Antigo e o Cársico da Bairrada. Nas zonas baixas dos rios Mondego, Ceira e Corvo 

existem aquíferos de natureza aluvionar e aluvio-coluviona, embora que pouco expressivos. 

 

A classificação das águas dos aquíferos atrás referidos baseou-se nos dados das 3 estações de amostragem 

mais próximas (dos aquíferos intersectados, com excepção do Maciço Antigo) da rede de monitorização da 

qualidade da água subterrânea do SNIRH. As estações consideradas são a 219/294 (Orla Ocidental 

Indiferenciada), a 219/277 (Cársico da Bairrada) e a 241/88 (Aluviões do Mondego). A classificação das 

águas destas captações é aceitável ou mesmo boa, para a produção de água para consumo. 

 

Identificação e Avaliação de impactes ambientais 

 Aspectos quantitativos - Recursos hídricos superficiais 

Na fase de construção procede-se a aterros, desaterros e outras movimentações de terras, que deixam a nu 

porções significativas de solo. Estes facilmente são erodidos pelas águas pluviais, gerando-se sedimentos, 

que transportados pelas águas de escorrência superficial, afluem às LA, aumentando nestas a concentração 

de sólidos. 

 

A movimentação de terras nas proximidades das LA, nomeadamente durante a preparação do terreno para 

colocação das passagens hidráulicas e para a fundação dos pilares das obras de arte, pode originar 

obstáculos temporários ao escoamento, favorecendo riscos de inundação e aumentando o teor de 

sedimentos nos meios fluviais. Deste modo, o EIA prevê que estas obras sejam efectuadas de modo a 

garantir a continuidade dos escoamentos e evitando, na medida do possível, os períodos mais chuvosos do 

ano. 

Os impactes dos atravessamentos das baixas aluvionares, tanto nas fases de construção como de 

exploração, tendem a ser significativamente menores se executados em viaduto, em lugar de aterro. Os 

atravessamentos das LA de carácter torrencial, em geral correspondem a pequenos talvegues com pequenas 

bacias hidrográficas, fazendo-se por PH. Os viadutos que transpõem LA, possuem cotas de projecto muito 

acima da cota da máxima cheia. 

 

De um modo geral, os impactes relativos às intervenções efectuadas junto das LA (fundações e execução de 

aterros, colocação de PH, construção de valas de desvio de escoamento e fundações dos pilares dos 

viadutos) são negativos, imediatos, directos, temporários, reversíveis e com expressão localizada. Se 

adoptadas as medidas de minimização (MM) será um impacte pouco significativo. De referir que as LA mais 

importantes são atravessadas em viaduto. 

 

A implantação do projecto interceptará várias LA, conforme indicado nos quadros VI.10 e VI.11, do RT. 

Estas afectações resultantes terão um carácter temporário e reversível, sendo restabelecidas por PH, pontes 

e viadutos. O EIA refere que não será necessário proceder ao desvio da LA. 
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Os impactes associados à criação de obstáculos temporários ao escoamento, em resultado de intervenções 

no leito das LA, são considerados negativos, directos, temporários, imediatos, locais, reversíveis e pouco 

significativos. 

Na fase de construção, algumas infra-estruturas de transporte de água (adutoras e emissários) poderão ser 

intersectadas, conforme referido no quadro VI.12 do RT. A maioria dos atravessamentos são efectuados em 

viaduto ou ponte, não sendo portanto afectados. Nos outros será necessário proceder a ajustes dos seus 

traçados, de forma a compatibilizá-los com o projecto em apreço. Os impactes resultantes destas afecções 

são considerados negativos, directos, localizados, reversíveis e imediatos. Se adoptadas as medidas de 

minimização indicadas no EIA são considerados pouco significativos.  

 

Na fase de exploração, as áreas de leitos de cheias que são inundadas em períodos de precipitação muito 

intensa e prolongada, correspondem às LA de maior expressão. O EIA refere que a extensão total do 

traçado que se desenvolve em área de leito de cheia é cerca de 1,5 km, sendo 0,13 km correspondente à 

ponte da Portela, que actualmente já ocupa esta área. O período de retorno das cheias consideradas é de 

100 anos. 

 

Como anteriormente referido, o atravessamento das principais LA efectua-se com pontes e viadutos, pelo 

que as interferências sobre as áreas dos leitos de cheias se consideram reduzidas. 

 

O EIA prevê a provável interferência (de baixo significado) em 3 obras de arte, nomeadamente no viaduto 

de Casal do Lobo, em que 2 pilares serão inundados em situação de cheia, no máximo a uma altura de 0,20 

m, na ponte sobre o rio Resmungão, em que um pilar será inundado a uma altura máxima de 0,13 m e na 

ponte do Cabouco, onde todos os pilares serão inundados. Segundo o EIA, de acordo com os estudos 

hidráulicos efectuados não será necessário efectuar a protecção especial dos pilares. O EIA refere que estas 

3 obras de arte não constituem barreira ao escoamento, uma vez que os seus pilares se localizam fora do 

leito menor e que a configuração e orientação dos pilares garantem a manutenção das condições de 

escoamento. Assim, os impactes em áreas de leito de cheias, durante a fase de exploração, são negativos, 

directos, locais, imediatos e, se adoptadas as medidas de minimização indicadas no EIA, pouco 

significativos. Concorda-se com a apreciação efectuada no EIA.  

 

As LA que são restabelecidas com PH foram dimensionadas para um período de retorno de 100 anos, sendo 

o diâmetro mínimo usado de 1 m. De um modo geral, as PH seguem a directriz natural das LA. Os impactes 

associados a este tipo de travessias prevêem-se negativos, directos, locais, imediatos, permanentes e pouco 

significativos. 

 

 Aspectos quantitativos - Recursos hídricos subterrâneos 

Durante a fase de construção, em resultado das acções de desmatação, decapagem, aterros, desaterros e 

outras movimentações de terras, há alterações no binómio escorrência superficial / infiltração, passando a 

predominar a escorrência superficial, com detrimento da infiltração. Deste modo, admite-se alguma 

diminuição nas disponibilidades de água subterrânea. O impacte associado, esperado é negativo, 

temporário, local, imediato, reversível e pouco significativo. 

 

Em resultado da construção do túnel de Barbados, poderá ocorrer temporariamente o rebaixamento do nível 

freático. Após a impermeabilização do mesmo, o equilíbrio hidrostático será reposto. Em consequência 

destas acções o impacte esperado será negativo, directo, local, improvável, reversível e pouco significativo. 

 

Em resultado das escavações a realizar no âmbito da terraplenagem do terreno e nos trabalhos de fundação 

dos aterros poderá ocorrer rebaixamento permanente do nível freático, em função do tipo de formação 

geológica encontrada, dado que no traçado há formações geológicas sem capacidade de retenção de água, 

infiltrando-se esta nas formações adjacentes, com formação de aquitardos ou aquíferos sazonais. O impacte 

esperado destas acções é negativo, indirecto, provável, permanente, imediato, local e pouco significativo. 

 

Em resultado da implantação deste projecto, prevê-se que, como já referido, dos 105 pontos de água 

identificados, 18 sejam afectados. Deste, alguns situam-se sob os viadutos, podendo em função das 
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disponibilidades da obra, ser possível evitar a sua afectação. Os pontos de água afectados serão objecto de 

processo expropriação, beneficiando os proprietários da opção pela sua reposição noutro local, caso seja 

viável, ou pela sua indemnização. O EIA prevê que os pontos de água a encerrar sejam objecto de 

condições sanitárias e de impermeabilização adequadas. O impacte esperado para estas situações é 

negativo, directo, local, permanente, imediato e de significado reduzido. 

 

Na fase de exploração permanecem os efeitos da compactação do terreno, nas áreas de implantação da via 

e os efeitos da drenagem permanente do fluxo de água subterrânea por meio de órgãos de drenagem 

interna. Estas situações diminuem a disponibilidade de água subterrânea, embora se considere de baixa 

magnitude. O impacte esperado é negativo, certo, indirecto, local e pouco significativo. 

 

 Aspectos Qualitativos - Recursos hídricos superficiais 

Na fase de construção a alteração da qualidade da água pode dever-se a acções associadas à instalação, 

operação e desactivação dos estaleiros; á desmatação e decapagem dos terrenos; saneamento dos solos 

nas frentes de obra; terraplenagens e constituição da plataforma da via; construção dos viadutos e das 

pontes; circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso. 

 

Quando os solos se encontram desprotegidos, predomina a escorrência superficial das águas pluviais, em 

detrimento da sua infiltração. Daqui resulta uma acção erosiva sobre o solo e consequente arrastamento de 

partículas, o que leva ao aumento do teor de sólidos suspensos no meio receptor. O impacte ambiental 

resultante é negativo, directo, temporário, localizado, reversível e pouco significativo. 

 

Durante o desenvolvimento das acções anteriormente referidas, pode haver acidentes com o equipamento, 

de que resultem derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), produção de efluentes em resultado 

de lavagem dos equipamentos e produção de esgotos domésticos nos estaleiros e frentes de trabalhos. 

Estes serão encaminhados para destino final adequado. O impacte associado à produção dos efluentes é 

classificado como negativo, provável, temporário, localizado e significativamente reduzido. 

 

Durante a fase de exploração a afectação da qualidade dos RH ocorre após a descarga das águas de 

escorrência da plataforma da via. Estes efluentes podem causar impactes, sobretudo nas águas superficiais, 

tanto em condições normais (poluentes acumulados no pavimento), como em situações pontuais, como são 

o caso de actividades de manutenção e de derrames acidentais de mercadorias. Para a avaliação das 

situações normais, o EIA utilizou o modelo matemático de previsão de concentrações de poluentes Driver & 

Tasker, tendo-se concluído que apenas se prevêem concentrações acima do limite legal par os sólidos 

suspensos totais (SST). Segundo o EIA, estes valores só ocorrem em situações atmosféricas extremas, que 

coincidem com o acréscimo natural de SST no meio, pelo que as alterações previstas não são muito 

significativas. Os impactes previstos são negativos, localizados, directos e pouco significativos. 

 

 Aspectos qualitativos - Recursos hídricos subterrâneos 

As alterações qualitativas das águas subterrâneas prendem-se sobretudo com a qualidade das águas que se 

infiltram, tanto na fase de construção como na de exploração. Os principais poluentes a considerar são 

sólidos suspensos totais, metais pesados e hidrocarbonetos. Par os SST, o próprio solo actua como filtro, 

esperando-se portanto uma diminuição da sua concentração, relativamente aos seus valores existentes nas 

águas superficiais. Para os restantes poluentes, não se esperam significativos contributos. Assim, os 

impactes esperados, em condições normais, para as águas subterrâneas são negativos, prováveis, 

localizados e pouco significativos. 

 

Impactes cumulativos 

Em termos quantitativos, não se prevêem grandes incrementos de água drenada para as LA, a partir de 

outras infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias, não se esperando portanto efeitos sinérgicos significativos 

nas LA na região. 

Em termos qualitativos, das tipologias de infra-estruturas anteriormente referidas também não se esperam 

grandes incrementos, dado que com a entrada em funcionamento do IC3 se espera que ocorra transferência 
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de tráfego de outras infra-estruturas para aquela, mantendo-se os impactes na mesma ordem de grandeza. 

Assim, os impactes cumulativos esperados são negativos, localizados e muito pouco significativos 

Medidas de minimização 

Concorda-se com as medidas de minimização propostas, referidas no capítulo VII do Relatório Técnico, 

devendo ser acrescentada a seguinte: 

 Os locais de descarga de águas pluviais, procedentes da plataforma, que se encontram aos 

quilómetros 0+150 e 2+000 situam-se sobre zonas de máxima infiltração. A descarga deste efluente 

deve ser feita em local exterior à zona de máxima infiltração, de modo a minimizar a hipótese de 

causar degradação da qualidade das águas subterrâneas, tendo em atenção o longo período de tempo 

que a via irá funcionar e a natureza conservativa de alguns poluentes, assim como a eventualidade de 

ocorrerem acidentes rodoviários que envolvam substâncias perigosas.  

 

Monitorização 

De um modo geral concorda-se com o plano de monitorização apresentado para os recursos hídricos, no 

entanto entendemos que devem ser introduzidas as seguintes alterações: 

 

Para as águas superficiais: 

 à lista dos locais a amostrar deve acrescentar-se as travessias das linhas de água rio Mondego, rio 

Ceira, ribeira do Vale do Inferno, ribeira de S. Paulo, ribeira de Vilarinho, ribeira de Coselhas e ribeira 

dos Braçais. 

 Durante a fase de construção, a periodicidade de amostragem deve ser mensal. A periodicidade de 

entrega dos relatórios, durante esta fase, deverá ser semestral. 

 Durante a fase de exploração, o programa de monitorização poderá ser alterado, após solicitação do 

promotor e apreciação favorável da ARH Centro, ou sempre que a ARH entender tal como 

conveniente. 

Para as águas subterrâneas: 

 a frequência da amostragem da fase de pré-construção deverá ser no mínimo semestral (águas altas 

e águas baixas). 

 Durante a fase de exploração, o programa de monitorização poderá ser alterado, após solicitação do 

promotor e apreciação favorável da ARH Centro, ou sempre que a ARH entender tal como 

conveniente. 

 

Conclusão Sectorial 

Da análise efectuada conclui-se que, de uma forma geral, os impactes sobre os recursos hídricos serão 

pouco significativos, sendo para o efeito imprescindível o cumprimento dos planos de monitorização, bem 

como, de todas as medidas, regras de segurança e procedimentos previstos no EIA e no presente parecer 

relativamente a este factor ambiental. Importa também salientar que não poderão ser autorizadas quaisquer 

utilizações do domínio hídrico sem estarem devidamente legalizadas. 

 

5.4 Qualidade do Ar 

A análise relativa à situação de referência da qualidade do ar na área de implantação do projecto recaiu 

sobre a apreciação dos dados da qualidade do ar medidos na estação de Coimbra/Instituto Geofísico, do tipo 

urbana de fundo, estação afecta à rede de monitorização da qualidade do ar da Região Centro. Da 

apreciação efectuada verifica-se a existência de alguns problemas pontuais de poluição atmosférica no que 

diz respeito ao poluente partículas e ao poluente secundário ozono. 

 

Na sequência da identificação dos impactes relativos à qualidade do ar na fase de construção do projecto, 

salienta-se como sendo o impacte negativo mais significativo as emissões de partículas (poeiras), 

directamente associadas a trabalhos de terraplanagem e transporte de terras e as emissões de partículas, 

óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (COV) associadas à 

deslocação de veículos afectos à obra e utilização de maquinaria. 
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Os impactes decorrentes das acções desta fase verificar-se-ão com maior expressão na envolvente imediata 

à zona de construção e principais vias de acesso utilizadas pelos veículos pesados, cujo efeito sentido 

dependerá das condições meteorológicas locais, da topografia da região, entre outros factores. O impacte 

negativo será mais importante quando os trabalhos decorram junto de aglomerados populacionais, que se 

tratam dos receptores potencialmente mais afectados durante esta fase. 

 

O EIA considera os impactes negativos, temporários, cujo significado depende da dimensão dos núcleos 

habitacionais, a distância à via rodoviária e a sua posição relativamente aos ventos dominantes da região. A 

época seca será aquela em que os impactes atingem maior importância, cujos efeitos se consideram 

minimizáveis com a implementação das medidas de minimização constantes no ponto 2.48 do Caderno de 

Encargos (consideradas adequadas), nomeadamente as relativas à cobertura dos materiais a transportar; 

velocidades moderadas na travessia de localidades; aspersão regular e controlada de água nos períodos 

secos, sobretudo nos locais do projecto mais próximos dos diversos aglomerados e limpeza regular dos 

acessos e da área afecta à obra. 

 

Na fase de exploração, os impactes negativos prendem-se com as emissões dos poluentes atmosféricos 

resultantes da circulação automóvel, cuja avaliação de impactes versou o cálculo estimativo das 

concentrações de CO, NO2 e PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4, que permite 

estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas de emissão, 

condições meteorológicas e topografia local. 

 

As simulações efectuadas consideraram o volume de tráfego estimado para o ano horizonte (2032), para 

dois cenários definidos em termos de condições meteorológicas, o cenário típico e o cenário crítico, este 

último admitindo condições adversas de dispersão atmosférica, tendo as mesmas simulações sido realizadas 

considerando como receptores sensíveis as povoações mais próximas. 

 

Da análise dos resultados das simulações verifica-se que para os três poluentes CO, NO2 e PM10, para os 

dois cenários considerados e para o ano em estudo, as concentrações obtidas não excedem os valores limite 

legislados, pelo que se pode concluir que não são previstos impactes negativos relevantes sobre a qualidade 

do ar, decorrentes da exploração do projecto rodoviário em análise. 

 

Face aos resultados obtidos para o ano horizonte não foram efectuadas simulações para o ano de 2013, ano 

de entrada em exploração do projecto, dado que nesta fase é estimado um nível de tráfego rodoviário 

significativamente mais baixo do que em 2032, tendo como consequência impactes de menor significado a 

este nível. 

Dado que não é expectável um agravamento significativo da qualidade do ar na sequência da implantação 

do projecto é considerada dispensável a existência de um plano de monitorização da qualidade do ar. 

 

Conclusão sectorial 

Da análise efectuada conclui-se que, na fase de construção os impactes serão negativos, temporários, e de 

significado depende da dimensão dos núcleos habitacionais, da distância à via rodoviária e da sua posição 

relativamente aos ventos dominantes da região. Estes impactes serão, no entanto minimizáveis com a 

adopção das medidas propostas no EIA, que deverão ser adoptadas. Na fase de exploração, verifica-se que 

para os três poluentes CO, NO2 e PM10, para os dois cenários considerados e para o ano em estudo, as 

concentrações obtidas não excedem os valores limite legislados, pelo que se pode concluir que não são 

previstos impactes negativos relevantes sobre a qualidade do ar, decorrentes da exploração do projecto 

rodoviário em análise. É considerada dispensável a existência de um plano de monitorização da qualidade do 

ar. 

 
5.5 Ruído  

Enquadramento 

O projecto em análise, compreende um conjunto de vias e desenvolve-se nos concelhos de Coimbra e 

Mealhada. Uma vez que para estes municípios não se encontra ainda aprovada a classificação acústica de 
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zonas, os valores limite de ruído ambiente (ruído particular do empreendimento sobreposto ao da situação 

de referência) devem observar, de acordo com o entendimento jurídico da ―Agência Portuguesa do 

Ambiente‖, o disposto no artigo 11.º, nº3 do Regulamento Geral do Ruído, ou seja Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 

53 dB(A). 

 

Para além do critério de exposição máxima acima referido foi ainda tida em consideração, a seguinte Regra 

de Boas Práticas (RBP), (a qual apenas se aplica quando os valores resultantes são superiores a 45 dB(A)): 

 

 os valores resultantes após a implementação do projecto, em termos de Ld, Le e Ln não podem 

ultrapassar 15 dB(A) relativamente aos medidos na situação de referência, ou seja:  

Lresultante – Lsit refª ≤ 15 dB(A) e Lresultante > 45 dB(A) 

 

Caracterização da situação actual 

Na envolvente restrita do projecto, ao longo do traçado definido a ocupação humana varia de média a 

elevada densidade populacional.  

 

Quadro 5.2 - Localização de receptores ao longo do traçado 

Local (Km) Lado do traçado Tipo de receptor Dist. (m) 

3+400 – 4+000 Lado direito 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos 
>20 

4+000 Lado esquerdo Casas de habitação com 2 pisos na proximidade do CM 1170 60 

4+700 – 5+300 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos com anexos e diversos 

armazéns 
≥ 100 

5+800 – 6+700 Ambos 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos (oficinas e armazéns) 
>10 

7+400 – 7+700 Lado direito 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos, situadas na prox. Do CM 1151 
≥ 110 

8+200 – 8+400 Lado direito 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos, situadas na prox. Do EM 110 
>60 

8+300 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos de apoio agrícola e pecuário. 
>140 

10+200 – 11+200 Lado direito 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos (oficinas e empresas) 
10 

10+420 – 10+700 Lado direito 
Casas de habitação com 1,2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos (estab. Comerciais - cafés) 
>10 

11+200 – 11+400 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1 piso, com terreno circundante e 

com anexos 
>220 

13+400 – 14+400 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1, 2 e 3 pisos, com terreno 

circundante e com anexos 
>90 

14+300 Lado direito 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos 
>120 

14+800 – 15+200 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos e empresas 
>80 

15+500 – 16+200 Lado direito 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos 

Imed. 

Prox. 

16+000 – 16+200 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos 
≥ 20 

16+800 – 16+940 Ambos 

Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos e um edifício religioso (lado esquerdo), situados 

na proximidade do CM 1141 

≥ 100 

18+000 – 18+200 Lado direito 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e armazéns 
≥ 90 
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Quadro 5.2 - Localização de receptores ao longo do traçado (cont.) 

Local (Km) Lado do traçado Tipo de receptor Dist. (m) 

18+400 – 18+600 Lado direito 
Casas de habitação com 2 pisos, com terreno circundante e 

com anexos 
≥ 90 

19+600 – 19+800 Lado direito 
Casas de habitação com 2 pisos, com terreno circundante e 

com anexos 
≥ 120 

21+900 – 22+800 Lado direito 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos e o cemitério de Botão (Km 22+800) 
≥ 60 

22+300 – 22+400 Lado esquerdo 
Casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante 

e com anexos e empresas 
≥ 10 

 

As fontes de ruído identificadas como responsáveis pelo ambiente sonoro na zona envolvente ao projecto 

foram o tráfego rodoviário nas vias existentes, a actividade humana e a natureza.   

 

A metodologia para avaliação e caracterização da situação de referência está de acordo com os 

procedimentos técnicos aplicáveis, conforme com os documentos de referência e os resultados constam no 

Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 - Índices de ruído ambiente registados nos diversos locais situados na envolvente do 

IC3 entre Condeixa e Coimbra 

 

 

 

Local (Km) 
Lado do 

traçado 
Fontes de ruído 

Período 

Diurno 

Período 

Entardecer 

Período 

Nocturno 
Lden 

dB(A) 
Ld dB(A) Le dB(A) Ln dB(A) 

1 3+900 Lado direito 
Tráf. Rodov. CM1170 

Naturais 
48.5 44.0 42.0 50.0 

2 4+700 Lado esquerdo 
Tráf. Rodov. EM587 

Naturais 
51.5 49.0 43.0 52.5 

3 5+800 Lado esquerdo 
Tráf. Rodov. distante EN17 

Naturais 
41.0 40.0 39.5 46.0 

4 6+030 Lado esquerdo 
Tráf. Rodov. próximo 

EN17 
65.0 64.5 64.0 70.5 

5 6+250 Lado direito 

Tráf. Rodov. distante EN17 

Tráf. Rodov. Local 

Naturais 

47.5 48.5 48.5 54.5 

6 7+500 Lado direito 
Tráf. Rodov. CM1151 

Naturais 
57.0 51.5 41.0 55.5 

7 8+400 Lado direito 
Tráf. Rodov. EN110 

Actividades humanas 
56.0 55.5 50.0 58.5 

8 8+400 Lado esquerdo Naturais 47.0 47.0 49.0 55.0 

9 10+400 Lado esquerdo 
Tráf. Rodov. local 

Actividades humanas 
57.0 54.5 50.0 58.5 

10 12+600 Lado direito 
Naturais 

Actividades humanas 
48.0 46.5 46.5 53.0 

11 13+400 Lado esquerdo 
Tráf. Rodoviário local 

Naturais 
59.5 56.5 51.5 60.5 

9 10+400 Lado esquerdo 
Tráf. Rodov. local 

Actividades humanas 
57.0 54.5 50.0 58.5 

10 12+600 Lado direito 
Naturais 

Actividades humanas 
48.0 46.5 46.5 53.0 

11 13+400 Lado esquerdo 
Tráf. Rodoviário local 

Naturais 
59.5 56.5 51.5 60.5 

12 14+850 Lado esquerdo 

Tráf. Rodov. CM1146 

Actividades humanas 

Naturais 

57.0 53.5 50.5 58.5 
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Quadro 5.3 - Índices de ruído ambiente registados nos diversos locais situados na envolvente do 

IC3 entre Condeixa e Coimbra (cont.) 

 

 

Os valores dos indicadores de ruído para todos os locais cumprem os limites estabelecidos para zonas não 

classificadas, excepto o local 4 que se caracteriza pelo valor de 70.5 dB(A).  

 

Identificação e avaliação de impactes 

Considera-se que poderá haver acréscimos dos níveis sonoros na envolvente dos trabalhos, associados à 

construção da via e também resultante das alterações no tráfego rodoviário, geradas em fase de exploração.  

 

Durante a fase de construção do projecto em estudo, as actividades ruidosas em questão são as obras de 

construção civil que envolvem trabalhos de escavação, terraplanagem, movimentação e transporte de 

terras, implantação de estaleiros, construção de acessos, ocupação de espaços e outros. Trata-se de um 

ruído contínuo, com características flutuantes e componentes impulsivas, cujos níveis dependem da 

distância das fontes aos receptores sensíveis. 

 

Quadro 5.4 - Níveis sonoros LAeq dB(A) gerados por operações 

e equipamentos de construção 

Actividades/Operação 
LAeq dB(A) 

Até 50m 100m 300m 

Movimentação de terras e escavação 72-75 (30m) 62-65 52-55 

Betoneiras e equivalentes 73-81 (50m) 67-75 57-65 

Martelo pneumático 80-84 (20 m) 66-70 56-60 

Escavadora giratório de lagartas  68 (30m) 58 48 

 

O quadro 5.4 fornece valores indicativos daquilo que poderá ser a ordem de grandeza dos valores dos níveis 

sonoros previstos durante a execução das diferentes operações e actividades construtivas, em função da 

distância.  

 

Estes valores são considerados pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de execução de 

tarefas e operações, pelo que os valores médios de ruído serão, então, inferiores.  

 

Considera-se que a fase de construção poderá induzir impactes negativos no ruído ambiente nos locais mais 

próximos e sensíveis ao ruído. No Quadro 5. 5 indicam-se as zonas mais susceptíveis de sofrer impactes 

negativos relativamente ao ruído.  

 

Quadro 5.5 - Zonas sensíveis (fase de construção) 

Local  (km - km) Lado do traçado 

3+400 – 4+000 Direito 

4+000 Esquerdo 

 

Local (Km) 
Lado do 

traçado 
Fontes de ruído 

Período 

Diurno 

Período 

Entardecer 

Período 

Nocturno 
Lden 

dB(A) 
Ld dB(A) Le dB(A) Ln dB(A) 

13 15+800 Lado direito 

Tráf. Rodov. EM 537-1 

Actividades humanas 

Naturais 

59.5 56.5 52.5 61.0 

14 18+050 Lado direito Naturais 48.0 44.0 42.0 50.0 

15 18+550 Lado direito 
Tráf. Rodov. EM 537-3 

Naturais 
54.0 49.5 44.5 54.5 

16 22+200 Lado direito 
Tráf. Rodov. Distante IP3 

Naturais 
57.5 52.5 49.0 58.0 
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Quadro 5.5 - Zonas sensíveis (fase de construção) (cont.) 

Local  (km - km) Lado do traçado 

4+700 – 5+300 Esquerdo 

5+800 – 6+700 Ambos os lados 

7+400 – 7+700 Direito 

8+200 – 4+400 Direito 

8+300 Esquerdo 

10+200 – 11+200 Direito 

10+420 – 10+700 Direito 

11+200 – 11+400 Esquerdo 

13+400 – 14+400 Esquerdo 

14+300 Direito 

14+800 – 15+200 Esquerdo 

15+500 – 16+200 Direito 

16+000 – 16+200 Direito 

16+800 – 16+940 Ambos os lados 

18+000 – 18+200 Direito 

18+400 – 18+600 Direito 

19+600 – 19+800 Direito 

21+900 – 22+800 Direito 

22+300 – 22+400 Esquerdo 

 

Assim e conforme referido no EIA, na fase de construção os impactes decorrentes da implementação do 

projecto têm um carácter localizado, restringindo-se aos receptores mais próximos, localizados nas 

proximidades do traçado. Os impactes são negativos, temporários, reversíveis, de magnitude moderada a 

elevada e significativos, sendo contudo, minimizáveis. 

 

Relativamente à fase de exploração, sobressaem os efeitos do ruído da circulação do tráfego rodoviário que 

são dependentes do tipo de pavimento da via, da sua velocidade média entre outros.  

 

No EIA foram estudadas previsões do ruído de tráfego rodoviário a partir de software, de acordo com as 

normas adequadas para os anos de 2013, 2022 e 2032, correspondendo respectivamente ao ano de início 

de exploração e aos anos intermédios para o dimensionamento de medidas e ano horizonte. As previsões 

foram efectuadas para um conjunto de receptores referência (45 receptores – R1 a R45). 

 

No quadro 5.6 indicam-se locais/receptores de referência para os quais os limites regulamentares, nos anos 

considerados, não são cumpridos. 

 

Quadro 5.6 - Zonas sensíveis (fase de exploração) 

Local  - km/ Receptor Lado do traçado Ano de incumprimento 

3+900 /R1 Direito 2022 

4+000 /R3 Direito 2022 

6+020/R8 Esquerdo 2013 

6+600/R13 Direito 2022 

10+375/R19 Esquerdo 2022 

13+450/R23 Esquerdo 2013 

14+000/R24 Esquerdo 2022 

14+300/R25 Direito 2032 

14+800/R27 Esquerdo 2013 
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Quadro 5.6 - Zonas sensíveis (fase de exploração) (cont.) 

Local  - km/ Receptor Lado do traçado Ano de incumprimento 

14+885/R29 Direito 2032 

15+500/R30 Direito 2013 

16+210/R35 Esquerdo 2013 

16+220/R36 Direito 2013 

15+750/R31 Esquerdo 2032 

15+800/R32 Direito 2032 

18+480/R40 Direito 2032 

21+900/R42 Direito 2022 

22+230/R43 Direito 2013 

22+300/R44 Esquerdo 2013 

 

De acordo com a análise efectuada, o EIA considera que os impactes são negativos sobre estes receptores, 

permanentes e de magnitude moderada, embora reversíveis com a adopção de medidas de minimização, 

passando neste caso a impactes pouco significativos. 

 

Refira-se que os valores resultantes para os indicadores de ruído Lden e Ln junto do receptor R8  

(km 6+020, lado esquerdo, localizado na proximidade da EN17 são já actualmente superiores aos valores 

limite legalmente estabelecido para zonas que ainda não foram alvo de zonamento acústico e decorrem do 

tráfego da EN17, sendo que a introdução do novo projecto rodoviário não implica acréscimos dignos de 

registo, não se justificando, assim, aplicar medidas de protecção sonora específicas para este receptor. 

 

Assim, de acordo com a análise efectuada no EIA e tendo em conta os impactes avaliados para 2013 e 

2022, será necessário implementar medidas de minimização nos seguintes locais: 

 

 Entre o km 3+840 e o km 4+040, lado direito  

 Entre o km 6+060 e o km 6+700, lado direito  

 Entre o km 10+300 e o km 10+390, lado esquerdo  

 Entre o km 13+425 e o km 13+650, lado esquerdo  

 Entre o km 14+645 e o km 14+930, lado esquerdo  

 Entre o km 15+400 e o km 15+550, lado direito  

 Entre o km 16+130 e o km 16+310, lado esquerdo  

 Entre o km 16+150 e o km 16+310, lado direito  

 Entre o km 21+555 e o km 22+360, lado direito  

 Entre o km 22+240 e o km 22+390, lado esquerdo  

 

Quanto aos locais associados aos receptores R24, R25, R29, R31, R32,e R40 e uma vez que se prevê que os 

incumprimentos ocorram apenas no ano horizonte de exploração (2032), o EIA considera que as medidas só 

serão necessárias na proximidade dessa data. Assim, o EIA preconiza que na proximidade dos anos em que 

está prevista a implantação das barreiras, deverá ser reavaliada a real necessidade da sua implementação, 

tendo em conta os resultados das campanhas de monitorização do ruído, a evolução dos dados de tráfego e 

a classificação acústica de zonas de Ruído que os municípios entretanto venham a adoptar. Concorda-se 

com a análise efectuada no EIA. 

 

Impactes Cumulativos 

Segundo o EIA, o IP3 existente, a Circular Externa de Coimbra, a Linha do Metro Mondego, bem como as 

estradas locais, constituem as principais fontes de ruído, condicionando o ambiente acústico na vizinhança 

do projecto em estudo, de forma mais ou menos significativa. Nalgumas zonas, a proximidade entre o futuro 

projecto e estas infraestruturas rodoviárias potenciará a ocorrência de impactes cumulativos, os quais foram 

já contemplados na presente avaliação de impactes, com dimensionamento das medidas de minimização 

adequadas. 
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Medidas de Minimização 

Relativamente à fase de construção deve ser aplicado o conjunto de medidas propostas no capítulo VII do 

EIA, nos locais que foram identificados como potencialmente expostos.  

 

Para a minimização dos impactes na fase de exploração, devem ser adoptadas medidas de minimização de 

ruído propostos no projecto de medidas de minimização, as quais consistirão designadamente:   

 

a) No revestimento com material absorvente das paredes e tecto das embocaduras do túnel, 
desde o seu início até ao seu interior numa extensão de 23,2 m, perfazendo uma área total de 
material de 1438,5 m2. 

b) Na edificação de barreiras acústicas nos seguintes locais:  

Entre o km 3+840 e o km 4+040, lado direito  

Entre o km 6+060 e o km 6+700, lado direito  

Entre o km 10+300 e o km 10+390, lado esquerdo  

Entre o km 13+425 e o km 13+650, lado esquerdo  

Entre o km 14+645 e o km 14+930, lado esquerdo  

Entre o km 15+400 e o km 15+550, lado direito  

Entre o km 16+130 e o km 16+310, lado esquerdo  

Entre o km 16+150 e o km 16+310, lado direito  

Entre o km 21+555 e o km 22+360, lado direito  

Entre o km 22+240 e o km 22+390, lado esquerdo  

 

Plano de Monitorização 

No EIA (Volume CXCO.E.211.MT) é proposto um programa de monitorização do ambiente sonoro para as 

fases pré-construção, construção e exploração. Para a fase de pré-construção o objectivo é comparar os 

resultados da situação existente antes da construção e exploração da via. A fase de construção pretende 

avaliar eventuais perturbações resultantes das actividades mais ruidosas da construção da via. A fase de 

exploração contempla os locais a monitorizar situados na envolvente da via. Concorda-se com o programa 

proposto, devendo o mesmo ser adoptado. 

Conclusão Sectorial 

Conclui-se da presente avaliação que o projecto se encontra suficientemente detalhado, contém todos os 

elementos e informação necessária e suficiente para o objectivo proposto e cumpre a legislação aplicável. 

Os impactes decorrentes da implementação do projecto, na fase de construção, têm um carácter localizado 

e serão negativos, temporários, reversíveis, de magnitude moderada a elevada e significativos, sendo 

minimizáveis. Na fase de exploração são expectáveis impactes negativos, permanentes e de magnitude 

moderada, embora reversíveis com a adopção de medidas de minimização, passando neste caso a impactes 

pouco significativos. A monitorização proposta permitirá avaliar a evolução do ambiente sonoro no decorrer 

da fase de construção e da fase de exploração. 

 

5.6 Solos e Uso do Solo 

Caracterização da situação actual  

Da análise à sobreposição do projecto às diferentes tipologias de solos, verifica-se, tal como atesta o quadro 

seguinte, que a maior percentagem de solos afectados correspondem às categorias de menor aptidão 

agrícola (72%): Litólicos (classe de capacidade de uso B a E), Argiluviados pouco Insaturados (C a E) e 

Litossolos (E). 

 

O principal impacte negativo decorrente da implantação do projecto é a ocupação e consequente perda 

irreversível dos solos, dependendo o seu significado da maior potencialidade e capacidade de uso que os 

mesmos apresentem. Considera-se que o projecto, sob o ponto de vista conceptual e estrutural, ao 

sobrepassar algumas das áreas agrícolas através de viaduto ou ponte (nomeadamente até ao km 8+000) 
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minimizará em parte a forma de ocupação dessas áreas, o que não invalida que essas sejam alvo de 

expropriação e portanto afectas ao projecto. 

 

Quadro 5.7 – Quantificação das afectações de Solos afectados de forma 
permanente e temporária, em hectares 

Classes de Solos 

IC3 
TOTAL 

Plena Via Viaduto Túnel 

ha % ha % ha % ha % 

Solos 
Incipientes 

Aluviossolos 0,08 0,04 2,25 1,18 0,00 0,00 2,33 1,22 

Coluviossolos 11,96 6,29 0,48 0,25 0,00 0,00 12,44 6,54 

Litossolos 16,05 8,44 3,28 1,72 0,00 0,00 19,33 10,16 

Solos Litólicos 61,88 32,53 4,93 2,59 0,00 0,00 66,81 35,12 

Solos Calcários 37,44 19,68 0,68 0,36 0,00 0,00 38,12 20,04 

Solos Argiluviados pouco 
Insaturados 

43,60 22,92 5,57 2,93 1,67 0,88 50,84 26,72 

Planos de Água 0,00 0,00 0,38 0,20 0,00 0,00 0,38 0,20 

Total 171,01 89,89 17,57 9,24 1,67 0,88 190,25 100,00 

Fonte: Quadro VI.5 do Relatório Técnico, página 32 do cap. VI 

 

Assim e relativamente à afectação de áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) verifica-se 

nomeadamente nas várzeas agrícolas (cerca de 4 ha), as quais são transpostas através de viaduto e ponte, 

e na parte final do lanço, decorrente da implantação do Nó de Ligação ao IP3 e do Nó de Ligação ao 

IP3/IC2 (25,08 ha), correspondendo-lhe um impacte negativo e irreversível, sendo necessário para esse 

efeito (utilização não agrícola) obter parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional – 

Centro, tal como dispõe o Regime Jurídico da RAN (Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março). 

 

Para melhor habilitar a comissão na avaliação do presente factor ambiental, e tal como referido no ponto 2 

do presente parecer, foram solicitados pareceres externos à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro (DRAPC) e à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro (ERRAC), tendo-se apenas recebido o 

parecer da DRAPC.  

 

Segundo a DRAPC (…)o traçado de projecto apresenta menos impactes que o previsto no estudo Prévio e 

desenvolve-se maioritariamente em espaços florestais. Muitas áreas de RAN são salvaguardadas por 

atravessamento em viaduto. No entanto vão ser ocupados, em termos definitivos, cerca de 25ha de RAN 

num traçado de cerca de 25 km; (…) No entanto somos de opinião que os impactes sobre o espaço agrícola 

seriam reduzidos de forma significativa se no quilómetro final do troço de ligação entre o nó da IP3 e a EM 

336 a mancha agrícola fosse atravessada transversalmente como está proposto (Anexo 1). Desta maneira 

haveria menos parcelas abrangidas e menor seccionamento desta importante mancha da Reserva Agrícola 

Nacional. 

Mais se informa da necessidade do promotor solicitar à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro a 

necessária autorização para o uso não agrícola dos solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional e que serão 

objecto de ocupação pelas obras.‖ 

 

Tendo o parecer da DRAPC sido remetido ao promotor para os devidos comentários, a Concessionária, ao 

abrigo de fax, ref.ª API/1749/DE/HRS/1655/2011, de 27-09-2011, informa que ―O trecho do IC3 

compreendido entre o Nó com o futuro IP3 e a rotunda final do projecto, foi condicionado pela necessidade 

de assegurar a ligação entre o futuro IP3 no local e com a configuração previstas nos estudos desenvolvidos 

pelas Estradas de Portugal, pois uma eventual alteração neste local iria motivar uma alteração nesses 

projectos. Deste modo, no projecto do IC3 que se encontra em Avaliação de Impacte Ambiental, não foi 

possível alterar a geometria deste trecho prevista nos estudos anteriores‖. 

 

Cópia do parecer da DRAPC, bem como dos esclarecimentos da concessionária relativamente ao mesmo, 

encontram-se no Anexo II do presente parecer. 
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Face ao exposto, verifica-se que a minimização da afectação da área agrícola, em conformidade com o 

defendido pela DRAPC, implica alterações a outros projectos, situação que pode determinar impactes nesses 

outros projecto que não são possíveis de avaliar no âmbito do presente procedimento de AIA. Não obstante, 

estando em causa a afectação de áreas de RAN, a decisão final sobre a afectação de áreas de RAN caberá, 

tal como acima referido, à ERRANC. 

 

O EIA propõe a localização dos estaleiros (5), depósitos definitivos (4) e depósitos temporários (4), a qual se 

considera correcta ao nível dos solos e usos, daí minimizadora dos impactes daí decorrentes. Como 

excepção, o Estaleiro 4 tem como proposta de localização áreas RAN (área considerada, pelo EIA, como 

degradada em face de um uso idêntico), a qual deveria ser evitada tanto quanto possível, o que a não 

acontecer, deverá igualmente merecer parecer favorável da referida Entidade Regional da Reserva Agrícola. 

 

Quanto aos depósitos a localizar em áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) e tendo em 

conta a ausência de alternativas e a justificação apresentada (áreas ocupadas por matos e floresta e 

dificuldades orográficas e de acesso), os mesmos deverão ser alvo da concretização de um projecto de 

recuperação, tendente à sua integração com os usos da sua envolvente. 

 

A implementação das medidas de minimização gerais para a fase de construção (ponto 2.14 do Caderno de 

Encargos) relativas ao funcionamento dos estaleiros demonstra a necessária cautela quanto aos impactes 

decorrentes do seu funcionamento. 

 

Relativamente à gestão das terras sobrantes e tendo em conta que o projecto é excedentário, recomenda-se 

a máxima utilização desses materiais nos aterros a implantar, sendo que quando essa acção se considerar 

inadequada, deverá o recurso a materiais de empréstimo ocorrer em áreas licenciadas e com lavra activa 

(Planta – Localização das Pedreiras, Aditamento EIA). Uma nota positiva quanto ao balanço de terras do 

projecto face ao balanço apresentado no Estudo Prévio. 

 

Concorda-se com o EIA na questão preventiva a considerar durante a fase de construção, no que respeita à 

não afectação dos terrenos de maior potencialidade agrícola, nomeadamente quanto à utilização máxima 

dos acessos existentes e dentro da faixa a expropriar, devendo o Plano de Acessos, tal como é referido no 

Caderno de Encargos (ponto 2.1), respeitar o expresso nos pontos 2.5, 2.6 e 2.7 desse mesmo caderno. 

 

Considera-se que a eventual contaminação dos solos terá como mecanismo preventivo a implementação de 

um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e o necessário acompanhamento ambiental da obra através do 

respectivo Programa de Gestão Ambiental da Obra, o que não obsta ao cumprimento das medidas de 

minimização constantes nos pontos 2.28, 2.29 e 2.30 do Caderno de Encargos. 

 

O impacte decorrente da questão da elevada erodibilidade dos terrenos face aos trabalhos de desmatação 

encontrará a necessária minimização na circunscrição espacial da área a intervencionar, pelo que deverá ser 

cumprida a medida de minimização 2.24, assim como as medidas 2.26 e a 2.27 do Caderno de Encargos. 

 

O quadro seguinte (Relatório Técnico, página 36 do capítulo VI) demonstra a admissibilidade geral do 

projecto quanto aos usos dos solos afectados, dado que a sua afectação concentra maior representatividade 

na área florestal (136,84 ha) para um total de 190 ha, o que não obsta a que se considere como um 

impacte negativo a afectação de área agrícola, nomeadamente vinha (13,15 ha) e olival (15,66 ha) nos km 

finais do projecto. 

 

Sobre a afectação de áreas urbanas e apesar da sua fraca expressão (0,70 ha), considera-se que a mesma 

assume significado e irreversibilidade, dada a necessidade de expropriação, nomeadamente de 10 casas de 

habitação, facto o qual deverá ser minimizado através do respectivo processo de expropriação, devendo 

todas as situações de proximidade à via ser alvo de uma análise cuidada, no sentido da minimização desses 

efeitos. 
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Quadro 5.8 – Quantificação das afectações dos Usos do Solo afectados de forma permanente 
e temporária, em hectares 

Classes de Usos do Solo 

IC3 
TOTAL 

Plena Via Viaduto Túnel 

ha % ha % ha % ha % 

Á
re

a
s 

a
rt

if
ic

a
ia

liz
a
d
a
s Áreas Urbanas 0,17 0,09 0,22 0,12 0,31 0,16 0,70 0,37 

Áreas Industriais 
ou de serviços 

0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 

Equipamentos 
Sociais 

0,63 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,33 

Infra-estruturas 
lineares 

3,65 1,92 0,67 0,35 0,10 0,05 4,42 2,32 

Áreas 
Degradadas 

0,15 0,08 0,23 0,12 0,00 0,00 0,38 0,20 

Á
re

a
s 

A
g
rí
co

la
s Mosaico agrícola 4,14 2,18 1,83 0,96 0,30 0,16 6,27 3,30 

Culturas anuais 3,20 1,68 0,65 0,34 0,00 0,00 3,85 2,02 

Olival 15,29 8,04 0,37 0,19 0,00 0,00 15,66 8,23 

Pomares 1,05 0,55 0,26 0,14 0,00 0,00 1,31 0,69 

Vinha 12,67 6,66 0,48 0,25 0,00 0,00 13,15 6,91 

Á
re

a
s 

n
a
tu

ra
is

/ 

se
m

in
a
tu

ra
is

 

Matos/Incultos 4,95 2,60 0,87 0,46 0,20 0,11 6,02 3,16 

Área Florestal 
maioritariamente 
de produção 

125,07 65,74 11,00 5,78 0,77 0,40 136,84 71,93 

Vegetação 
Ripícola 

0,00 0,00 0,68 0,36 0,00 0,00 0,68 0,36 

Linhas de água 0,00 0,00 0,32 0,17 0,00 0,00 0,32 0,17 

Total 171,01 89,89 17,57 9,24 1,67 0,88 190,25 100,00 

Fonte: Quadro VI.7 do Relatório Técnico, página 36 do cap. VI 

 

A fase de exploração é apresentada como susceptível de originar um impacte relacionado com a 

contaminação dos solos adjacentes à via com origem nas viaturas em circulação ou em eventuais derrames 

de poluentes, considerando-se que o pouco significado ou mesmo a pouca probabilidade de ocorrência se 

deverá mais à capacidade de resposta a dar pelo projecto quanto à drenagem das águas da plataforma e o 

accionar dos meios em caso de acidente, do que pela fraca aptidão dos solos. 

 

Considera-se como impacte negativo o facto do projecto, nomeadamente na proximidade aos nós, poder 

induzir a expansão do tecido urbano existente, sendo que para que esse fenómeno seja devidamente 

acautelado, torna-se estratégico que os PDM ao incluírem o espaço canal adoptado harmonizem o tipo de 

ocupação futura na envolvente dos referidos nós. 

 

Conclusão Sectorial 

Tal como referido, o projecto não abrange território integrado em áreas classificadas (Rede Nacional de 
Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000), sendo que atravessa no geral habitats de média sensibilidade 
ecológica com pouco interesse conservacionista (…) (Relatório Final, página 174 do capítulo VI). 
 
A forma como o projecto foi conceptualizado e o cumprimento das referidas medidas de minimização 
constantes do Caderno de Encargos minimizam os impactes sobre a flora e sobre a fauna, devendo ser 
implementado na íntegra o plano de monitorização apresentado no EIA. 
 

5.7 Ecologia 

Considera-se adequada a metodologia utilizada na caracterização da situação de referência dos assuntos em 

análise no presente descritor ambiental. 

 

Tal como referido, o projecto não abrange território integrado em áreas classificadas (Rede Nacional de 

Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000), sendo os territórios mais próximos com essa classificação: o Sítio 
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de Importância Comunitária (SIC) Serra da Lousã (a 11 km ESE do limite sul do projecto) e SIC/Zona de 

Protecção Especial Paul de Arzila (a 14 km Oeste da área de desenvolvimento do projecto na freguesia de 

Torres de Mondego). 

 

O EIA salienta ainda a intercepção pelo projecto, de três áreas relativas a corredores ecológicos delimitados 

no âmbito do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral: entre o km 6+600 e 

10+400; entre o km 18+900 e 23+600 e entre o km 25+300 e 25+566.  

 

Sob o ponto de vista da flora e vegetação, e de acordo com o EIA, prevalecem habitats semi-naturais, sendo 

o biótipo predominante na área de implantação do projecto a floresta de produção (com predominância do 

eucalipto face ao pinheiro bravo), com algumas intercalações por parte de áreas agrícolas, nomeadamente 

vinha e olival. Os habitats naturais assumem uma distribuição residual e muito fragmentária, nomeadamente 

pequenos núcleos de carvalhais junto à floresta de produção. 

 

Relativamente à fauna, o EIA destaca o grupo dos anfíbios, dada a presença de inúmeros cursos de água 

interceptados pelo projecto. Além disso, reforça a constatação do facto do habitat semi-natural florestal não 

fomentar as condições ideais de biótopo para um conjunto de espécies faunísticas (répteis, mamíferos, 

avifauna). 

 

O projecto atravessa no geral habitats de média sensibilidade ecológica com pouco interesse 

conservacionista (…) (Relatório Final, página 174 do capítulo VI). 

 

Tal como o EIA, considera-se que o facto do projecto integrar um conjunto de obras de arte (viadutos, 

pontes e túnel mineiro), contribuirá directamente para a minimização dos impactes ao nível deste descritor 

ambiental, fomentando uma mais fácil recuperação dos habitats, mesmo que afectadas durante a fase de 

construção. 

 

A destruição da flora e vegetação decorrente da implantação do projecto constitui o impacte negativo mais 

importante, o qual é atenuado, em termos de significado, pela grande representatividade da floresta de 

produção e pelo facto da vegetação ripícola ser atravessada através de viaduto. Deverão ser implementadas 

as cautelas expressas nas medidas de minimização constantes do Caderno de Encargos (pontos 2.90 e 

2.93). 

 

Considera-se apropriada a remoção da terra vegetal e seu acondicionamento adequado, para posterior 

reutilização no revestimento de taludes (procedimento patente no ponto 2.91 do Caderno de Encargos). 

 

No que respeita às instalações de apoio à obra, considera-se que as localizações propostas demonstram 

admissibilidade sob o ponto de vista deste descritor ambiental, com a ressalva do projecto de integração 

paisagística para os depósitos definitivos a localizar em áreas classificadas como REN, procedimento 

considerado correcto dada a prevista utilização de espécies autóctones. 

Relativamente à fauna, a fase de construção originará impactes negativos, dada a destruição de habitats e 

alguma mortalidade, com as devidas ressalvas expressas quanto à flora e vegetação, o que reduzirá o 

significado dessa afectação. Considera-se importante a implementação da medida de minimização 

preventiva expressa no ponto 2.95 do Caderno de Encargos. 

 

Considera-se que o projecto em funcionamento não constituirá, ao nível da flora e vegetação, um factor 

importante na deflagração de incêndios florestais, donde uma fraca probabilidade de ocorrência. Mais 

provável ainda assim, poderão ser os efeitos decorrentes de derrames acidentais de substâncias poluentes, 

com as ressalvas já expressas quanto a este aspecto no descritor Solos e Usos dos Solos. 

 

Para a fauna, o efeito barreira constituirá o impacte negativo de maior importância, considerando-se que, 

atendendo ao número de passagens previstas para a fauna, o projecto responderá de forma suficiente a 

esta questão. 
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Face à análise efectuada e tendo em conta o facto do projecto integrar um conjunto de obras de arte 

(viadutos, pontes e túnel mineiro) minimizadores dos impactes e o número de passagens previstas pelo 

projecto, considera-se que se encontra salvaguardada a funcionalidade dos corredores ecológicos e que o 

impacte sobre os mesmos é pouco significativo, embora negativo. 

 

Concorda-se com o programa de monitorização dos Sistemas Ecológicos apresentado no Plano Geral de 

Monitorização, pelo que deverá ser integralmente implementado. 

 
Conclusão Sectorial 

Tal como referido, o projecto não abrange território integrado em áreas classificadas (Rede Nacional de 
Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000), sendo que atravessa no geral habitats de média sensibilidade 
ecológica com pouco interesse conservacionista (…) (Relatório Final, página 174 do capítulo VI). 
 
A forma como o projecto foi conceptualizado e o cumprimento das referidas medidas de minimização 
constantes do Caderno de Encargos minimizam os impactes sobre a flora e sobre a fauna, devendo ser 
implementado na íntegra o plano de monitorização apresentado no EIA. 
 
 5.8 Socioeconomia  

O quadro seguinte demonstra a evolução positiva da população residente nos concelhos de Coimbra (6.8%) 

e da Mealhada (13,6%) durante o período intercensitário 1991-2001, sendo que o concelho de Miranda do 

Corvo nesse período sofreu também uma evolução positiva da sua população residente (11,9%). 

 

Quadro 5.9. - População Residente, Variação da População e Densidade Populacional 

Unidades Territoriais 
População Residente 

Variação da 
População 
Residente 

(%) 

Densidade 
Populacional 
(hab/km2) 

1991 2001 1991-2001 2001 

CONTINENTE 9 547 263 10 076 107 4,9 110,8 

CENTRO 1721650 2348397 4 83,7 

Baixo Mondego 328858 340309 3,5 164,94 

Coimbra 139052 148443 6,8 464,73 

Almalaguês 3512 3440 -2 148,50 

Ceira 4485 4207 -6,1 338,61 

Torres do Mondego 2739 2550 -6,9 153,03 

St.º António dos Olivais 35807 39516 10,3 2 050,17 

S. Paulo de Frades 4732 5912 24,9 394,85 

Eiras 9655 12052 24,8 1 229,10 

Brasfemes 1695 1847 8,9 201,23 

Souselas 3159 3146 0,4 199,88 

Botão 1625 1683 3,5 97,45 

Baixo Vouga 350424 385724 10,1 214,05 

Mealhada 18272 20751 13,6 187,51 

Pampilhosa 3516 4218 19,9 310,05 

Fonte: Quadro IV. 43 do Relatório Técnico, pág. 222 do Cap. IV 

 

A constatação anterior não obsta a que sob o ponto de vista da distribuição etária da população durante o 

referido período intercensitário, os concelhos de Coimbra e da Mealhada apresentem diminuição de 

representatividade nas classes etárias 0-14 anos e 15-24 anos e aumento nas classes etárias 25-64 e mais 

de 65. Ainda quanto a este aspecto, refira-se a similitude nos valores do Índice de Envelhecimento 
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(estimativa de 2008) dos dois concelhos (Coimbra com 136,2% e Mealhada com 149,6%), sendo que 

Miranda do Corvo (estimativa de 2004) apresentava 137,3%. 

Relativamente à distribuição da população activa pelos diversos sectores de actividade económica (2001), 

Coimbra concentrava 77,6% dessa população no sector terciário, 21,4% no secundário e 1% no primário, 

sendo que por seu lado a Mealhada apresentava a seguinte relação pela mesma ordem (57,4%, 38% e 

4,6%). No concelho de Miranda do Corvo, o sector terciário concentrava 64,2%, o secundário 31,8% e o 

primário 3,9%. 

 

Quanto à rede viária e acessibilidades, a área em estudo caracteriza-se pela presença da A1, IP3, IC2, IC3 

(EN110), EN17, EN342, entre outras. Quanto à rede ferroviária, marcam presença a Linha do Norte, a Linha 

da Beira Alta e o Ramal da Lousã (em conversão para Metro Mondego). 

 

Considera-se que a avaliação de impactes a este nível reflecte sempre dois níveis: o local e o 

regional/nacional. 

 

Quanto à componente emprego durante a fase de construção, afigura-se como difícil a previsão de criação 

de postos de trabalhos directos (não a descurando), salientando-se no entanto a positividade da 

manutenção de postos de trabalho existentes, podendo existir eventual criação de algum emprego indirecto 

resultante da maior dinâmica económica gerada. 

 

A existir necessidade de recrutamento a nível local/regional, seria importante que a mesma se fizesse na 

envolvente da área de implantação do Projecto (ponto 2.44 do Caderno de Encargos), o que constituiria um 

impacte positivo, embora temporário. A adjudicação de algumas subempreitadas a empresas 

locais/regionais configurará, a acontecer, um impacte garante de sustentabilidade do mercado empregador, 

com efeitos redistributivos de capital. 

 

A dinâmica económica relacionada não só com a procura suscitada pela presença da mão-de-obra, como o 

facto da própria obra necessitar de alguns factores de produção, os quais poderá encontrar nesta dimensão 

local/regional, criará impactes positivos, embora temporários. 

 

Um dos principais impactes negativos irreversíveis do projecto será a afectação de habitações (10), cuja 

principal minimização desse efeito será a indemnização justa decorrente do processo de expropriação (Lei 

n.º 168/99, de 18 de Setembro na sua actual redacção, Lei n.º 56/2008, de 4 de Setembro). Considera-se 

importante que possa existir um faseamento programado da expropriação, tendo presente o interesse da 

população afectada. A afectação directa ocorre nos seguintes locais (km 6+100 (3); km 12+700 (1); km 

15+700 (2); km 16+000 (2); km 22+100 (1); km 22+200 (1)). 

 

Ainda como elementos sujeitos a expropriação, saliente-se 6 conjuntos de anexos agrícolas (km 3+950; km 

4+900; km 6+100; km 19+500; km 22+200; km 24+750), 2 construções não habitadas (km 5+275 (1); km 

13+30 (1)) assim como a pista de kartcross ao km 18+400 e o campo de escutismo ao km 24+750.  

 

A expropriação constitui a medida de compensação mais adequada à perda irreversível criada pelo Projecto, 

pelo que a mesma deverá não só ser feita nos termos da legislação específica, como ser justa e célere e 

incluir todas as parcelas agrícolas e florestais inviáveis ou as habitações cuja função de habitabilidade seja 

significativamente afectada pela proximidade à via. 

 

Daí uma nota de reforço à recomendação constante na análise aos Solos e Uso dos Solos, quanto à 

necessidade de análise de todas as situações que respeitem à proximidade de habitações à via (mesmo 

considerando o limite de expropriação) em face da consequente perda de qualidade de vida, tal como se 

constata e depreende da análise ao Quadro VI. 48 – Impacte sobre Áreas Habitadas (até 100 metros). 

 

Como impactes negativos, registe-se ainda a perturbação na segurança e no bem-estar (ruído, poeiras) das 

populações localizadas na envolvente, decorrente da movimentação de máquinas e veículos. As medidas de 

minimização consideradas a implementar para a Qualidade do Ar constituem factores de atenuação das 
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poeiras a originar pelo projecto nos locais de maior proximidade (Lapas da Abelheira; Eiras Velhas; Tovim de 

Cima; Quinta do Cruzeiro; Lordemão e Casais de Eiras). 

No que respeita ao primeiro aspecto (segurança), a construção e abertura do túnel dos Barbados (km 

10+500 a 10+800) implica a utilização de explosivos, pelo que se afigura como importante a monitorização 

de todas as habitações/edificações potencialmente afectadas e o cumprimento do ponto 2.52 do Caderno de 

Encargos. Caso necessário, o eventual realojamento de alguns residentes durante a construção poderá 

constituir um procedimento correcto (ponto 2.51 do Caderno de Encargos). 

 

Deverá o projecto, em face da afectação negativa do conjunto de infra-estruturas de abastecimento, 

garantir a necessária reposição (ponto 2.54 do Caderno de Encargos). Também aos eventuais impactes 

negativos ao nível da rede viária (corte/desvio e aumento de tráfego), deverá existir uma resposta 

atempada quanto ao restabelecimento prévio de todas as vias, assim como a implantação de eventuais 

acessos alternativos, para compatibilização com as práticas da envolvente (ponto 2.58 e 2.63 do Caderno de 

Encargos). Esta situação deverá sempre ter como pano de fundo a prévia e adequada informação à 

população afectada (ponto 2.55 do Caderno de Encargos). 

 

O EIA versa ainda os impactes negativos decorrentes da ocupação de áreas agrícolas, nomeadamente as 

que se localizam nos km finais do lanço (do 20+300 ao km 22+800; do km 23+600 e o km 25+566), 

registando-se mesmo a intercepção da Área de Denominação de Origem Controlada (DOC) da Bairrada 

(cultivo da vinha). 

 

Considera-se importante a implementação (ponto 2.49 do Caderno de Encargos) de um mecanismo de 

atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações e a forma 

como se irá operacionalizar essa implementação, devendo ser a linha telefónica de atendimento permanente 

à população (…) devidamente publicitada. 

 

A fase de exploração do projecto permitirá concretizar as melhorias comparativas do projecto em avaliação 

face ao Estudo Prévio, nomeadamente quanto à questão dos nós de ligação à cidade de Coimbra e a sua 

articulação com as necessidades locais, o que se considera positivo e significativo, podendo ser estratégico e 

estruturante em termos de organização do território, dinamização das actividades económicas e na 

consolidação dos centros urbanos mais importantes. 

 

 O projecto promoverá ganhos em termos de distâncias-tempo à Cidade de Coimbra, com as vantagens 

acrescidas para a população residente num mais vasto leque de concelhos, nomeadamente no acesso aos 

serviços (principal sector de actividade económica) proporcionados pela cidade, concretamente na área da 

saúde e do ensino. 

 

Quanto ao primeiro aspecto (área da saúde), uma referência à importância da localização proposta para o 

Nó de Coimbra Norte, na acessibilidade proporcionada aos Hospitais da Universidade de Coimbra, ao 

Hospital Pediátrico de Coimbra e a alguns serviços especializados relacionados. 

 

Ao nível ainda mais local, a relocalização do Nó de Coimbra Sul na margem esquerda do rio Mondego (km 

7+000) e os acessos desde/para a rotunda da Portela com quatro faixas de rodagem permitirá considerar 

que ficará completo um verdadeiro ―anel rodoviário‖ à cidade de Coimbra. 

 

Numa óptica também ainda sectorial e no âmbito da dinamização das actividades económicas, poderá 

considerar-se o ganho de acessibilidade à cidade de Coimbra como um factor positivo em termos da 

―indústria do turismo‖, face às potencialidades diversas que a cidade apresenta e disponibiliza. 

 

Concorda-se com o programa de monitorização da Componente Social apresentado no Plano Geral de 

Monitorização, considerando-se importante a abrangência global das diferentes fases do projecto (fase de 

construção e fase de exploração), antecedidas pela campanha a realizar na fase pré-construção. O conteúdo 

relativo ao Quadro 4 – Plano de Monitorização para a Fase de Construção e ao Quadro 5 – Plano de 

Monitorização para a Fase de Exploração demonstra a necessária adequabilidade. 
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Conclusão Sectorial 

Um dos principais impactes negativos irreversíveis do projecto será a afectação de habitações (10), cuja 

principal minimização desse efeito será a indemnização justa decorrente do processo de expropriação (Lei 

n.º 168/99, de 18 de Setembro na sua actual redacção, Lei n.º 56/2008, de 4 de Setembro). Considera-se 

importante que possa existir um faseamento programado da expropriação, tendo presente o interesse da 

população afectada e que seja analisada a totalidade das situações que respeitem à proximidade de 

habitações à via (mesmo considerando o limite de expropriação) em face da consequente perda de 

qualidade de vida. 

A fase de exploração do projecto permitirá concretizar as melhorias comparativas do projecto em avaliação 

face ao Estudo Prévio, nomeadamente quanto à questão dos nós de ligação à cidade de Coimbra e a sua 

articulação com as necessidades locais, o que se considera positivo e significativo, podendo ser estratégico e 

estruturante em termos de organização do território, dinamização das actividades económicas e na 

consolidação dos centros urbanos mais importantes. 

 

O projecto promoverá ganhos em termos de distâncias-tempo à Cidade de Coimbra, com as vantagens 

acrescidas para a população residente num mais vasto leque de concelhos, nomeadamente no acesso aos 

serviços (principal sector de actividade económica) proporcionados pela cidade, concretamente na área da 

saúde e do ensino. 

 

Deverá ser dado cumprimento integral às medidas de minimização enunciadas ao longo da análise ao 

presente descritor ambiental e constantes no Caderno de Encargos, assim como deverá ser monitorizada a 

totalidade das habitações/edificações potencialmente afectadas pela construção do túnel dos Barbados e 

implementado o Plano de Monitorização da Componente Social. 

 

5.9 Ordenamento do Território  

Concelho de Coimbra 

O Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor no concelho de Coimbra abrangido pela área do 

projecto é o Plano Director Municipal (PDM), o qual foi ratificado pela Resolução de Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 24/94, de 10 de Fevereiro, tendo sido alvo das seguintes alterações: RCM n.º 62/97, 

de 15 de Abril e Aviso n.º 6562/10, de 30 de Março e alteração por adaptação (Aviso n.º 8252/11, de 4 

de Abril). 

No território atravessado pelo projecto são afectadas as seguintes classes e categorias de espaços: 

▪  Zonas residenciais/residencial núcleo. 

▪  Zonas agrícolas/RAN e zonas agrícolas/outras áreas agrícolas complementares. 

▪  Zonas florestais. 

▪  Zonas de reserva para urbanização. 

 

As zonas residenciais destinam-se predominantemente à habitação, equipamento complementar e 

serviços, onde se interdita a instalação de determinado tipo de unidades industriais, parques de sucata, 

lixeiras, nitreiras, depósito de explosivos e de produtos inflamáveis. Constituem reservas para fins 

urbanos, depois de devidamente infraestruturadas, dotadas de uma acessibilidade e com um plano de 

urbanização eficaz. 

 

As zonas agrícolas são áreas destinadas, predominantemente, à actividade agrícola e ao 

desenvolvimento pecuário. Nas áreas, não integradas na RAN, é possível a construção, mediante 

determinadas condicionantes, sendo que nas áreas integradas na RAN e na REN, se aplicam os regimes 

jurídicos daquelas condicionantes. 

 

As zonas florestais destinam-se predominantemente à produção de material lenhoso e outros produtos 

florestais, e ou pastorícia, assegurando a correcção das disponibilidades hídricas diminuindo o risco de 

erosão dos solos. Mediante determinadas condições, a construção é permitida nestas zonas. 
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As zonas de reserva para urbanização são as reconhecidas com vocação para futura ocupação dos solos 

com fins urbanos, mas em que a ausência de infra-estruturas urbanísticas e as deficientes condições de 

acessibilidade não justifiquem em princípio a sua urbanização na vigência do presente plano. 

 

Do ponto de vista das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, o projecto atravessa 

áreas classificadas como REN (carta aprovada pela Portaria n.º 6/93, de 6 de Janeiro), como RAN, como 

Domínio Público Hídrico (DPH), onde se destaca o rio Mondego, afectando ainda outras servidões 

administrativas relativas a linhas eléctricas de média e alta tensão, estradas nacionais e municipais 

existentes e propostas, emissário/colectores existentes e o Ramal da Lousã. Relativamente às 

condicionantes ao uso do solo, os impactes são negativos, traduzindo-se a mesma numa alteração do 

terreno conducente a um outro uso. 

 

Constata-se que a componente urbana é afectada pontualmente quando o projecto atravessa pequenos 

aglomerados, a zona reservada para urbanização e quando se aproxima da cidade de Coimbra (junto da 

travessia do rio Mondego, dos lugares de Chão do Bispo, de Tovim e de Vale de Linhares). O 

atravessamento de áreas ditas urbanas (edificadas ou urbanizáveis) é, como referido muito inferior ao 

das áreas florestais ou mesmo as agrícolas. 

 

Do ponto de vista da REN, verifica-se que são afectadas grandes extensões, nas seguintes tipologias 

―Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo‖ (79,44 ha no total do projecto), ―Áreas estratégicas de 

protecção e recarga de aquíferos‖ (4,10 ha) e, ―Zonas ameaçadas pelas cheias‖ e ―Leitos e margens dos 

cursos de água‖ (7,67 ha). 

 

Conforme estabelecido no n.º 1 do artigo 20.º do Regime Jurídico da REN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de Agosto), nas áreas incluídas na REN são interditos alguns usos e acções de iniciativa pública ou 

privada, exceptuando-se os usos e as acções que sejam compatíveis com os objectivos de protecção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN definidos 

no n.º 3 do mesmo artigo, nos quais não se enquadra o projecto. 

 

São contudo também excepcionadas as acções enquadráveis nas disposições do artigo 21.º do mesmo 

diploma, o qual se reproduz: 

 

Artigo 21.º 

Acções de relevante interesse público 

1 — Nas áreas da REN podem ser realizadas as acções de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo responsável pelas áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. 

2 — O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando necessário, condicionamentos e 

medidas de minimização de afectação para execução de acções em áreas da REN. 

3 — Nos casos de infra-estruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, 

a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento 

do interesse público da acção. 

Excepções essas em que se considera enquadrável o projecto e à qual será aplicável o disposto no n.º 3 

do artigo 21.º, tal como referido, tratando-se portanto de uma acção de relevante interesse público. 

Constata-se, no concelho de Coimbra, a inexistência de restrições específicas a aplicar a este projecto, 

dado que genericamente, a regulamentação das categorias de espaço não contempla, como previsão ou 

como interdição, a construção ou a exploração de uma estrada, excepto em termos legais ou 

regulamentares genéricos (limitações à ocupação de áreas da RAN ou REN, por exemplo), ou sob a 

forma de princípios também genéricos (como a limitação à alteração do coberto vegetal ou à modelação 

do terreno). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Outubro 2011 

  
 

IC3- Condeixa/Coimbra - Projecto de Execução 

Procedimento de AIA N.º 2414  53 
   
 

Sob o ponto de vista substantivo e tendo em conta os usos do solo, a avaliação da situação ganha uma 

proximidade e uma dimensão mais real, porquanto os impactes negativos adquirem mais significado 

quando são afectados usos urbanos (neste caso adquirem uma expressão localizada), devendo os 

impactes negativos daí decorrentes serem minimizados através da implementação das diversas medidas 

enunciadas já noutras matérias, nomeadamente Solos e Uso dos Solos e Sócio-economia. 

 

Uma nota quanto à construção da Ponte do Cabouco, afectação a qual se enquadra na apreciação 

restante, não havendo nada de mais específico a acrescentar. 

Concelho de Miranda do Corvo 

O IGT em vigor para a área de implantação da Ponte do Cabouco é o PDM de Miranda do Corvo 

(ratificado pela RCM n.º 41/93, publicada a 17 de Maio e alterações através da Declaração n.º 262/97, 

publicada a 14 de Outubro e da RCM 118/98, publicada a 9 de Outubro). 

 

A construção da Ponte do Cabouco afecta Espaços Florestais (Mata/Floresta) e Espaços Agrícolas/RAN, 

não se verificando impedimentos à viabilização da referida ponte, face ao estabelecido respectivamente 

nos artigos 40.º e 41.º do Regulamento, sendo necessário o cumprimento o regime jurídico da RAN. 

 

À afectação da REN (áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e leitos e margens dos cursos de 

água) é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 21.º do RJREN. 

 

A interferência dessa construção com uma linha eléctrica de 60 kV deverá obedecer ao regulamentado 

quanto a essa matéria. 

Concelho da Mealhada 

O PDM da Mealhada foi ratificado pela RCM n.º 60/94, publicada a 30 de Julho, tendo o referido IGT sido 

alvo de uma alteração de âmbito limitado através da RCM 57/01, publicada a 25 de Maio, a uma 

alteração através da RCM n.º 57/02, publicada a 23 de Agosto e a uma alteração por adaptação através 

do Aviso n.º 21486/2008, publicado a 7 de Agosto. 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM em vigor, o projecto apenas afecta ―Solo rural‖, 

integrado na categoria de ―Espaços agrícolas‖ sobre solos da RAN (regulamentado pelos artigos 17.º; 

18.º e 19.º). 

 

Verifica-se que não se encontra previsto qualquer traçado relativo ao projecto em avaliação, pelo que 

não foi estabelecido o respectivo espaço canal, sendo que o desenvolvimento das acções necessárias à 

execução do projecto não são compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo definido no 

Regulamento do PDM para os espaços afectados. 

 

Contudo, o disposto no n.º 2 do artigo 19.º do mesmo Regulamento (edificabilidade nos espaços 

agrícolas), referente à ocupação nos espaços agrícolas integrados na RAN (como é o presente caso), 

remete a possibilidade de ocupação para a disciplina do RJRAN. 

 

Assim, a aprovação do projecto, o qual se integra no Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000, dependerá 

do seu enquadramento na disciplina do RJRAN (parecer a emitir pela Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Centro). 

 

Relativamente ao PDM da Mealhada e dado que o PRN 2000 (que integra o projecto), definido pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, constitui um plano sectorial, deverá ser alvo de uma alteração 

por adaptação, ao abrigo do artigo 97.º do regime jurídico dos IGT (Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

Setembro), o que não obsta a que o processo de revisão do referido plano (o qual se encontra em fase 

final de aprovação e inclui o traçado proposto) possa resolver essa situação, no caso de ser aprovado 

num momento anterior a esse processo de alteração por adaptação. 
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Relativamente às Plantas de Condicionantes do PDM da Mealhada, verifica-se que: 

 O projecto desenvolve-se na totalidade sobre solos integrados na RAN. 

 Na área de influência do projecto, são identificadas as servidões relativas a duas linhas de Alta 

Tensão (150KVA e 220KVA) e o traçado de uma ―Estrada Municipal não classificada‖. 

 O projecto desenvolve-se predominantemente em área da REN do município da Mealhada. Quanto 

às áreas classificadas como REN no concelho da Mealhada (aprovada pela RCM n.º 140/96, 

publicada a 30 de Agosto), importa frisar que a delimitação apresentada nas peças desenhadas não 

coincide com a delimitação em vigor, pelo que deverá ser rectificada. 

 

Uma nota quanto ao facto de serem referidas como condicionantes, servidões e restrições de utilidade 

pública, a Região Vitivinícola da Bairrada e a Plataforma Logística Coimbra/Mealhada, o que se considera 

não serem enquadráveis nessa classificação (a segunda existe apenas como proposta em sede de 

revisão do PDM), o que não obsta a que devam ser consideradas. 

Conclusão Sectorial 

Numa análise por concelho aos IGT em vigor, constata-se que em Coimbra não existem restrições 

específicas a aplicar a este projecto, tal como em Miranda do Corvo, sendo que na Mealhada, a aprovação 

do projecto, o qual se integra no Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000, dependerá do seu enquadramento 

na disciplina do RJRAN (parecer a emitir pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro). 

Relativamente às principais condicionantes afectadas pelo projecto (RAN e REN), aplicam-se os respectivos 

regimes jurídicos, sendo que no caso da REN, o enquadramento do projecto verifica-se ao nível do artigo 

21.º, tratando-se de uma acção de relevante interesse público, ser-lhe-á aplicável o n.º 3. 

Para a minimização dos impactes decorrentes do projecto a este nível deverão ser implementadas as 

diversas medidas de minimização enunciadas já noutras matérias, nomeadamente Solos e Uso dos Solos e 

Sócio-economia. 

 

5.10 Paisagem 

Caracterização da situação actual 

A área em estudo reflecte a transição entre um relevo vigoroso, característico da paisagem típica da região 

natural da Beira Alta, e uma orografia mais plana, da Beira Litoral. No que se refere ao uso do solo dominam 

as áreas florestais, constituídas sobretudo por povoamentos monoespecíficos de pinheiro bravo e eucalipto 

que alternam com agricultura, nos vales férteis e húmidos e algumas vezes junto de habitações, e alguns 

resquícios de Silva climácica que ainda persiste. Verificam-se ainda a presença de algumas povoações no 

território em estudo, assim como uma grande pressão urbanística e crescimento urbano e industrial na 

proximidade da cidade de Coimbra. 

Na área de estudo foram identificadas cinco unidades de paisagem, as quais se descrevem abaixo: 

  UP1 – ―Serranias‖, que corresponde a um território de relevo vigoroso a nascente da área de 

estudo, que se caracteriza pela sua proeminência em relação aos terrenos envolventes. A orografia 

condicionou a humanização deste território, tornando raros os aglomerados, apresentando-se por 

isso revestida por florestas de produção monoespecíficas, de eucalipto (predominante) e pinheiro 

bravo, quase na sua totalidade. As linhas de água dão origem a vales profundos. 

  UP2 – ―Encostas de Condeixa‖, situa-se no limite Sul da área de estudo e caracteriza-se por um 

relevo suave o que determina uma maior susceptibilidade à pressão urbana, exercida pela 

proximidade de Coimbra, sendo o povoamento disperso. A agricultura surge associada às 

povoações e vales, predominando as culturas de regadio, sequeiro, pomares, vinhas e olivais, 

enquanto o restante território é coberto por floresta de produção maioritariamente de pinheiro 

bravo, intercalada por manchas de Quercíneas e florestas mistas. 

  UP3 – ―Vales e encostas a norte do Mondego‖, que constitui os vales e encostas suaves a norte da 

cidade de Coimbra, que em tempos eram praticamente exclusivos às actividades agrícolas, e têm 
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sido progressivamente invadidos pelo crescimento urbano e industrial. Uma intrusão de elevado 

impacte visual na paisagem é a Cimenteira de Souselas. Nesta unidade, apesar de escassas, 

persistem as florestas de produção, sendo a matriz marcada por cultivo de hortícolas, vinha, 

árvores de fruto e olivais, muitas vezes associados a folhosas e pinheiros. 

  UP4 – ―Vales do Rio Mondego e Afluentes‖, que corresponde aos vales dos rios Mondego, Ceira e 

Corvo, a poente da Unidade Serranias. Os rios acima referidos comportam-se de forma distinta, 

implicando a sua subdivisão nas Subunidades abaixo: 

 S1 – ―Vales Aluvionares do Mondego, Ceira e Corvo‖, onde os rios se espraiam numa planície 

aluvionar, de elevado fertilidade e disponibilidade hídrica, o que potencia a agricultura, dando-

se assim início ao vasto território agrícola que margina o denominado Baixo Mondego. Esta 

planície aluvionar tem sido progressivamente ocupada pelo crescimento urbano e industrial, 

principalmente nos rios Mondego e Ceira. 

 S2 – ―Vales Encaixados do Mondego e Ceira‖, constituída por vales profundos de vertentes 

acentuadas, determinados pela intersecção dos rios Ceira e Mondego com a unidade Serranias. 

As galerias ripícolas são diversificadas e bem conformadas, e nas faixas aplanadas que as 

marginam, multiplicam-se parcelas agrícolas de regadio, e pequenos aglomerados urbanos 

tendencialmente concentrados. 

 S3 – ―Vales encaixados do Rio Corvo‖, que faz a separação entre as unidades de paisagem 

Serranias e Encostas Suaves de Condeixa, a Sul da área de estudo. Este vale apresenta-se 

ligeiramente mais largo, função da litologia mais branda, no entanto atravessa também zonas 

mais encaixadas. À semelhança de S2, estes vales encontram-se salvaguardados do 

crescimento urbano, sendo pontuados por raros aglomerados de cariz rural. 

  UP5 – ―Cidade de Coimbra‖, considera apenas o tecido urbano consolidado, excluindo as zonas de 

expansão periférica, de características díspares, dado o seu crescimento desordenado e difuso. 

Coimbra encontra-se implantada na transição entre dois substratos litológicos distintos, que 

determinam a planície aluvionar do Mondego, na Baixa de Coimbra, e um relevo vigoroso, 

associado a litologias mais duras, na Alta de Coimbra. 

 

No presente estudo recorreu-se a uma metodologia de análise visual da paisagem baseada em parâmetros 

como a qualidade e absorção visual da mesma, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem. 

Abaixo definem-se estes três conceitos: 

 

A qualidade visual da paisagem está relacionada com aspectos como a grandeza, a ordem, a 

diversidade, a raridade, a representatividade, etc. A definição de qualidade da paisagem encontra-se 

subjacente à ideia de uma valorização ou avaliação dessa paisagem, ou dos seus atributos. Esta 

valorização ou avaliação pressupõe uma atitude interveniente por parte do Homem, ocorrendo uma 

reacção a um estímulo estético. Nesta valorização ou avaliação consideraram-se, posteriormente, as 

intrusões visuais na paisagem, como factor negativo a ter em conta. 

 

A absorção visual da paisagem é uma medida da vulnerabilidade da paisagem, ou seja, da sua maior ou 

menor aptidão para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir a sua qualidade 

visual. Esta dependerá essencialmente da morfologia do território e da ocupação do solo. 

 

A sensibilidade da paisagem é o grau de susceptibilidade face a uma degradação, sendo esta função da 

qualidade visual da paisagem e da capacidade de absorção visual. 

 

Após integração de todos estes parâmetros e segundo o EIA no qual foram elaboradas cartas, de Qualidade 

Visual, de Absorção Visual e de Sensibilidade Visual, pode-se concluir que a Qualidade Visual da Paisagem 

neste projecto é maioritariamente reduzida a moderada, a Capacidade de Absorção Visual é elevada a 

Nascente, reduzida em zonas de vale e próximo de povoações e moderada a Poente. Conclui-se, assim, que 

a Sensibilidade da Paisagem é maioritariamente reduzida a Nascente, moderada a Poente e elevada nas 

linhas de água e em manchas de folhosas. 
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As áreas florestais presentes na paisagem em estudo são maioritariamente de produção. Conclui-se, assim 

que esta avaliação visual poderá sofrer variações ao longo do ciclo de produção devido à consequente 

diminuição da Capacidade de Absorção Visual decorrente do abate de árvores. 

 

Identificação e avaliação de impactes  

Na fase de construção podem identificar-se a ocorrência de impactes negativos decorrentes da alteração da 

qualidade cénica da paisagem que pelo seu carácter temporário e reversível se poderão considerar pouco 

significativos. Contudo, a perpetuação destes impactes para a fase de exploração da via, conduz a que estes 

se assumam mais significativos, dependendo, necessariamente, da sensibilidade visual das unidades de 

paisagem afectadas. 

Os principais impactes na paisagem na fase de construção, são, segundo o EIA, os seguintes: 

 Instalação de estaleiros, depósitos, empréstimos, acessos à obra e circulação de veículos o que 

provoca um aumento de nível de poeiras. O impacte é negativo, directo, certo, temporário, reversível, 

local, imediato, significativo e de elevada magnitude, com excepção do estaleiro 4 que terá um impacte 

muito significativo pela proximidade a aglomerados populacionais e consequente elevada exposição 

visual. 

 Alteração da morfologia do terreno / Movimentação de terras para realização de terraplenagens, estas 

podem causar impactes de incidência directa e indirecta. O impacte é negativo, certo, permanente, 

irreversível, local, imediato, de significância e magnitude variáveis, consoante as características de 

cada talude. 

 Desmatação e destruição de vegetação na envolvente à implantação do traçado, com especial 

destaque para a vegetação afecta às linhas de água. O impacte é negativo, directo, certo, temporário, 

reversível, local, imediato, significativo e magnitude elevada. 

 Introduções de elementos exógenos à paisagem, obras de arte diversas – viadutos, pontes, túnel, 

passagens superiores, inferiores e agrícolas que interferem com a morfologia e configuração do 

terreno. O impacte é negativo, directo, certo, temporário a permanente, reversível a irreversível, local, 

imediato, de significância e magnitude variáveis, consoante o elemento em questão. 

 

Na fase de exploração os impactes negativos originados na fase de construção na globalidade apresentam-

se como imediatos, locais, certos, permanentes, de incidência directa e irreversíveis, sendo de destacar os 

troços do traçado onde se espera que ocorram impactes mais significativos na paisagem. 

 

Impactes muito significativos: 

  Ponte sobre o rio Corvo, aproximadamente ao km 4+315; 

  Ponte sobre o rio Ceira, aproximadamente ao km 5+640; 

  Ponte sobre o rio Mondego, aproximadamente ao km 7+390; 

  Viaduto de Vale de Linhares, aproximadamente ao km 12+505; 

  Nó de Coimbra (Norte), aproximadamente ao km 13+125; 

 Viaduto sobre a ribeira de S. Paulo, aproximadamente ao km 15+550; 

  Nó de Brasfemes, aproximadamente a partir do km 17+399; 

  Nó de Ligação ao IP3/IC2, aproximadamente a partir do km 24+204. 

 

Impactes significativos: 

 Viaduto sobre o Vale do Inferno, aproximadamente ao km 0+020; 

 Viaduto sobre a ribeira dos Braçais, aproximadamente ao km 1+970; 

 Viaduto sobre as Lapas da Abelheira, aproximadamente ao km 3+925; 

 Aterros, com altura superior a 10m, associados à implantação de uma passagem inferior, 

aproximadamente ao km 14+768 e km 14+832; 

 Nó de Ligação ao IP3, aproximadamente a partir do km 21+525; 

 Viaduto sobre a ribeira do Botão, aproximadamente ao km 22+430; 

 Área de serviço, aproximadamente a partir do km 20+525; 

 Ponte do Cabouco. 
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Segundo o EIA, o projecto em estudo, por consistir numa construção de raiz de uma infra-estrutura contínua 

e linear, tem inevitavelmente alterações na paisagem e, neste caso concreto, como o traçado atravessa um 

território muito humanizado, a intrusão provocada implicará globalmente um impacte visual significativo. 

 

No entanto, o facto das ocorrências de projecto consideradas gravosas, de magnitude moderada a elevada, 

como alguns viadutos, aterros nós, se encontrarem preferencialmente implantadas em áreas de 

sensibilidade visual reduzida, atenua o seu impacte e consequentemente a sua significância, determinando 

que para o presente traçado, a afectação visual negativa muito significativa se traduza maioritariamente nas 

zonas de atravessamento de vales.  

 

Impactes Cumulativos: 

Os impactes cumulativos resultantes do desenvolvimento do Lanço IC3 Condeixa/Coimbra resultam das 

demais vias existentes e previstas nos concelhos de Coimbra e Mealhada, dos quais se destacam o IP3 e 

ligações, as Circulares de Coimbra e o Ramal da Lousã do Metro Mondego e respectivos interfaces. Ainda de 

referir que numa extensão de cerca de 12km entre a Pampilhosa e Coimbra, este projecto desenvolve-se de 

forma paralela com o IP1/A1 e com o IC2/N1, distando estas vias entre si cerca de 3km. 

 

A concretização destes projectos conduzirá a uma maior artificialização e fragmentação da Paisagem, devido 

às alterações do relevo e introdução de novos elementos na mesma. Estes projectos poderão ainda 

potenciar o crescimento urbano e industrial que contribuirá para a transformação desta paisagem. 

 

Medidas de minimização  

Para além das medidas de minimização preconizadas no EIA, incluindo as que se encontram nas Clausulas 

Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra da 2.99 a 2.104, as quais se julgam adequadas, 

considera-se que devem ser adicionadas as seguintes: 

 

Medidas para a Fase de Construção: 

 Prever a recuperação de todas as áreas afectadas temporariamente pela obra com reposição do 

relevo e da vegetação anteriormente existente. A recuperação das áreas temporariamente afectadas 

deverá incluir operações de descompactação do solo, a modelação do terreno de forma tão 

naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas 

superficiais dos solos afectados; 

 

Medidas propostas com carácter geral mas exclusivas do descritor Paisagem: 

 Instalação de barreiras físicas nas áreas onde se desenvolvem trabalhos, incluindo áreas de estaleiro 

e de parque de máquinas, de modo a proteger as populações da desorganização espacial, 

principalmente nos casos do estaleiro 3 e do estaleiro 4, que estão mais expostos, equacionar 

nesses, barreiras tratadas de uma forma interessante do ponto de vista estético; Esta medida deve 

reformular a 2.13 do CE. 

 Concretizar o Projecto de Integração Paisagística, datado de Janeiro de 2011, constante do Volume 9 

do Projecto de Execução. 

 

Medidas para a Fase de Exploração 

 Assegurar que a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas, respeita os 

critérios anteriormente definidos no PIP, datado de Janeiro de 2011, constante do Volume 9 do 

Projecto de Execução; 

 Proceder regularmente à recuperação paisagística de todos os taludes que se apresentem 

erosionados; 

 Aferir a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística adoptadas e proceder à sua 

eventual correcção. 
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Conclusão Sectorial 

O projecto em estudo consiste numa construção de raiz de uma infra-estrutura contínua e linear, que 

inevitavelmente introduz alterações na paisagem e, no caso concreto em análise, como o traçado atravessa 

um território muito humanizado, a intrusão provocada implicará globalmente um impacte visual significativo. 

Estes impactes tornam-se muito significativos quando o traçado atravessa os vales do rio Mondego, Ceira e 

Corvo por essa travessia se efectuar em zonas próximas de aglomerados populacionais, apresentando, deste 

modo, elevada exposição visual. Considera-se que, no âmbito da factor ambiental paisagem, o projecto tem 

viabilidade ambiental desde que condicionado ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas no 

EIA e às acima indicadas.  

 

5.11 Património 

Caracterização da situação actual 

Para a caracterização da situação de referência a metodologia assentou na pesquisa bibliográfica e 

documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela, consulta de bibliografia 

especializada de âmbito local e regional e no levantamento toponímico e fisiográfico. O  trabalho de campo 

consistiu na prospecção sistemática da área de implementação do projecto (corredor de 400 m de largura) 

durante o qual se procedeu também à relocalização das ocorrências aí situadas e identificadas durante a 

pesquisa documental. São assinaladas no EIA dificuldades durante a prospecção devido, entre outras, ao 

denso coberto vegetal e à acidentada topografia existente em algumas áreas, pelo que alguns dos sítios não 

foram relocalizados (ocorrências nº 3, nº13, nº 17, nº 26, nº 27, nº 28, nº 32). 

 

No enquadramento histórico e arqueológico são referidas diacronicamente as principais ocorrências 

patrimoniais conhecidas nas freguesias atravessadas pelo projecto que evidenciam o potencial da área, e 

que revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História Antiga, persistindo em todos os outros 

períodos históricos uma continuidade da ocupação do território. Os dados arqueológicos conhecidos relativos 

à área de estudo permitem confirmar a sua importância, que também é possível antever pela análise 

toponímica com a existência de topónimos com potencial significado arqueológico. 

 

Da aplicação da referida metodologia resultou o registo 37 ocorrências patrimoniais localizadas no corredor, 

integráveis no património arqueológico, arquitectónico e etnográfico, tendo sido as mesmas sido 

cartografadas e objecto da elaboração de fichas patrimoniais individualizadas, onde consta o respectivo 

valor patrimonial.  

 

Estas ocorrências correspondem a duas possíveis villae (nº 26 e 27), uma necrópole de sepulturas 

escavadas na rocha (nº 28), três possíveis casais rústicos (nº 13, 18 e 21), três sítios de tipologia 

indeterminada (nº 2, 3 e 33), duas via antigas (nº 1 e 17), oito casas de apoio agrícola (nº 5, 9, 10, 11, 15, 

24, 25 e 29), uma quinta (nº 34), uma alminha (nº 35), três capelas (nº 8, 19 e 37), três pontes (4, 6 e 7), 

três edifícios habitacionais (nº 12, 14 e 16), um marco de propriedade (nº20), uma represa (22), dois fornos 

(23 e 32), uma forja (nº30), um cemitério (36) e um moinho de vento (31). 

 

Relativamente ao valor patrimonial das ocorrências detectadas, verifica-se que 21 apresentam valor 

reduzido, 6 valor médio, 3 valor elevado, e 1 valor muito elevado, tendo ficado 6 ocorrências sem 

classificação. Apenas a Capela de Vera Cruz (nº 37) tem valor patrimonial muito elevado, sendo que as 

ocorrências com valor elevado são os sítios arqueológicos Líbal Pinto (nº2), que se encontra destruído, pelo 

menos parcialmente pela terraplanagem realizada no terreno, Cabeça do Vento 1 (nº 21) e a possível villa 

romana Lagar Velho (nº 27) 

 

Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que área de implantação do projecto é na sua 

globalidade rica em termos patrimoniais. A caracterização de algumas zonas foi condicionada pelos factores 

anteriormente referidos, pelo que essas lacunas de conhecimento devem necessariamente ser tidas em 

consideração na fase de construção, nomeadamente no que concerne às ocorrências patrimoniais não 

relocalizadas. 
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Face ao reconhecido potencial da área atravessada não é ainda de excluir a possível afectação de vestígios 

arqueológicos desconhecidos. 

Identificação e avaliação de impactes  

No geral a implantação do projecto implica algumas acções durante a fase de construção potencialmente 

geradoras de impactes. Na verdade, da construção do projecto resultam acções como sejam a desmatação e 

decapagem do terreno, escavações e terraplenagens que podem induzir impactes negativos a nível do 

património, não só pela afectação directa de vestígios e estruturas, como pela alteração do enquadramento 

paisagístico das ocorrências devido à transformação da paisagem original. Refiram-se ainda as reposições de 

estradas, caminhos e as instalações de apoio à obra (estaleiros, terrenos de depósito e/ou empréstimo).  

 

Na avaliação de impactes prevê-se a afectação directa de 10 ocorrências patrimoniais, entre as quais se 
destacam dois possíveis sítios arqueológicos (nº 18 e 21), este último com valor patrimonial médio, para 
além de duas pontes (nº 6 e nº 7), uma forja (nº 30), um marco de propriedade (nº 20) e três casas de 

apoio agrícola (nº 5, nº 9 e nº 10). Em diversos pontos do traçado existem cavidades (cujo valor 
arqueológico se desconhece), pelo que se consideram estes locais com potencial interesse, o que deve ser 
acautelado. Salienta-se que relativamente aos sítios que não foram possível relocalizar durante o trabalho de 
campo, essas áreas deverão merecer particular atenção durante o acompanhamento arqueológico. Estes 
impactes são de magnitude reduzida e pouco significativos, sendo para o sítio nº 21 um impacte 
potencialmente moderado e significativo. 
 

Prevê-se a afectação indirecta de 15 ocorrências patrimoniais. 

 

Para a fase de exploração, segundo o EIA, não se prevêem impactes. 

 

Medidas de Minimização 

Face à avaliação efectuada, considera-se que as medidas de minimização gerais e específicas preconizadas 

no EIA e incluídas no Volume CXCO.E.211.CE – Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da 

Obra, são na generalidade adequadas devendo acrescentar-se as seguintes: 

 

 Dada a existência de cavidades na área do projecto o acompanhamento deverá ser realizado por 

arqueólogo com experiência neste tipo de realidades. 

 Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção 

de medidas de minimização complementares. 

 Deverão merecer particular atenção durante o acompanhamento arqueológico as áreas dos sítios 

cuja localização não foi possível confirmar durante os trabalhos de campo. 

Conclusão Sectorial 

Da análise efectuada conclui-se que a concretização do projecto traduz-se na afectação directa de 10 
ocorrências patrimoniais, implicando impactes que se consideram, de um modo geral, de magnitude 
reduzida e pouco significativos, sendo para o sítio nº 21 se perspectiva um impacte potencialmente 
moderado e significativo. Considera-se que se poderá implementar o projecto desde que cumpridas as 
medidas de minimização gerais e específicas preconizadas no EIA e no presente parecer. 
 

5.12 Gestão de Resíduos 

Decorrente da análise realizada ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de 

Janeiro de 2011, e à respectiva reformulação datada de Junho 2011, tendo em conta o preconizado no 

artigo 10º do Decreto-lei 46/2008, de 12 de Março, foi emitido parecer pelo DFEMR/DEGMR, em 2011-06-

11, de acordo com o qual se revelou necessário solicitar-se elementos adicionais ao Promotor, apresentados 

em Agosto 2011, os quais reportavam aos pontos 22, 24, 25 e 26 do EIA, no âmbito da Gestão de 

resíduos/PPGR de RCD, a referir: 

 

Ponto 22) Metodologia de incorporação de reciclados, incluindo a identificação clara dos materiais 

reciclados e reutilizados 
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Foi revisto o ponto 2. do PPGR, encontrando-se identificados os materiais reciclados (betões, misturas 

betuminosas e rocha), descrita a operação de britagem a que são sujeitos previamente à reincorporação na 

obra, e os materiais reutilizados  

Resultado da apreciação: respondido/integrado 

 

Ponto 24) Identificação e estimativa dos materiais a reutilizar na própria obra ou noutros destinos, os 

valores estimados para a quantidade de solos e terra vegetal a reutilizar, concordantes com as quantidades 

indicadas no Relatório Técnico/EIA e, tendo em conta que os solos e rochas, quando cessa a possibilidade 

de reutilização, constituem resíduos, e os depósitos definitivos de terras sobrantes carecem de licenciamento 

pelas Câmaras Municipais ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 139/89, de 28 de Abril.  

 

Foi revisto o ponto 3.b do PPGR, tendo sido alterada a quantidade de solo e terra vegetal a reutilizar em 

obra (3.810.000 m3), não obstante, o valor ora indicado resulta do somatório da quantidade de solos e 

rochas não contendo substâncias perigosas (371.965 m2) e da quantidade de solos e rochas contendo 

substâncias perigosas (35 m3), que são tidos como resíduos (LER 170503), conforme ponto 5. do PPGR, dos 

quais 10% são sujeitos a operações de valorização (R2 e R9) e 90 % são para deposição sobre o solo ou no 

seu interior (D1). 

 

Resultado da apreciação: incompleto - necessidade de melhor enquadramento dos materiais a reutilizar 

/reciclar (rocha, solos e terra vegetal) e, em consequência, a correcção das quantidades de produção 

previstas 

 

Ponto 25) As clausulas ambientais relativas às metodologias de acondicionamento e armazenagem 

temporária de RCD deverão ser completadas e enquadradas, no ponto 4. PPGR ―Acondicionamento e 

Triagem de resíduos‖; do mesmo modo deverá ser tida em conta a Nota Técnica relativa a óleos usados que 

estabelece requisitos para o respectivo armazenamento temporário em condições de segurança 

 

Foi revisto o ponto 4. Do PPGR, encontrando-se identificados os critérios para uma adequada triagem de 

resíduos (papel, vidro e plástico, lixo orgânico e RCD) e registado o compromisso de divulgação da 

informação sobre o controlo da produção dos resíduos, da sua triagem e acondicionamento, junto aos 

trabalhadores envolvidos na obra, pela equipa de gestão ambiental em obra; foram adicionados os aspectos 

para ter em consideração no acondicionamento e armazenagem temporária dos resíduos; do mesmo modo 

é feita referência ao armazenamento temporário de óleos usados, em contentores fechados e colocados em 

local confinado e protegido, sendo que os critérios de segurança, incluindo a segurança contra incêndio, 

serão integrados no Plano de Segurança e Saúde da Obra. 

Resultado da apreciação: Respondido/integrado  

 

Ponto 26) A estimativa dos RCD, e respectivas fracções a reciclar, a sujeitar a outras formas de 

valorização, e a eliminar, bem como a identificação dos códigos LER, deve ser consistente com os dados 

apresentados e a legislação aplicável, devendo ser indicados todos os resíduos gerados, incluindo os 

indicados no capítulo V do Relatório Técnico, a referir  

 

Foi realizada a revisão do ponto 3. ―Prevenção de Resíduos‖, para o qual se regista a observação 

mencionada no ponto 24., e foi alterado o ponto 5. ―Produção de RCD‖, suprimindo-se o código LER 170504 

(solos e rochas não contendo substâncias perigosas) e acrescentando o LER 170904 (Mistura de resíduos de 

RCD não contendo mercúrio, PCB ou outras substâncias perigosas), cuja quantidade prevista é de 4.365 m3.  

 

No ponto 5.‖Produção de RCD‖, manteve-se o código LER 08 01 11 ―resíduos de tintas e vernizes, contendo 

solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas‖, cujo enquadramento não se encontra correcto face á 

classificação atribuída pela Portaria 209/2004, de 3 de Abril (08 ―Resíduos do fabrico, formulação, 

distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas, vedantes e 

tintas de impressão‖); como RCD poderá ser dado um melhor enquadramento no código LER 15 01 10, 

relativo a embalagens contaminadas por resíduos de substâncias perigosas, que se encontra identificado no 

quadro 5. do PPGR. 
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Resultado da apreciação: incompleto - Deverá ser revista a classificação dos resíduos (códigos LER), em 

particular o código LER 08 01 11, indicado no quadro do 5. do PPGR, bem como o correcto enquadramento 

das quantidades produzidas de materiais reutilizáveis e de resíduos, a título de exemplo os solos e terra 

vegetal. 

 

Conclusão Sectorial 

Face ao acima exposto e, não obstante se verificar a necessidade de melhorias no PPGR RCD em análise, no 

sentido duma melhor conceptualização e enquadramento face ao que se define por materiais reutilizados e 

resíduos, e a respectiva classificação LER, considera-se ser de emitir parecer favorável, com a ressalva ao 

Promotor de ter em consideração as melhorias acima mencionadas para uma maior eficácia do sistema de 

gestão de resíduos. 

 
5.13 Identificação dos Riscos Ambientais 

O factor ambiental ―Avaliação de Riscos‖ é apresentado no Capítulo VI do Volume 21.1 do Relatório Técnico 

do EIA e completado em alguns aspectos nas Respostas ao 1º e ao 2º Pedido de Elementos Adicionais. 

Estes esclarecimentos adicionais foram imprescindíveis para responder às solicitações e exigências 

estipuladas pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que estabelece o regime jurídico da 

responsabilidade por danos ambientais, uma vez que inicialmente o EIA não avaliava os riscos e danos 

ambientais associados às potenciais causas de acidente ou de situação de emergência com ameaça iminente 

de danos ambientais, na fase de construção da obra, em especial a associada aos Parques de Resíduos 

Perigosos e à(s) Central(ais) de Betão e Asfalto Betuminoso. 

 

No Quadro VI.1 do Capítulo VI do Volume 21.1 do Relatório Técnico do EIA são apresentados os Factores de 

Risco Associados às fases de Construção e Exploração.  

 

Riscos na fase de Construção 

o Alterações na Morfologia 

Embora no EIA se conclua que ―as características geológicas gerais da zona de intervenção e as medidas 

adoptadas no projecto permitem uma estabilidade adequada não se identificando zonas de risco especiais‖ é 

fundamental dar cumprimento a todos os planos de monitorização, bem como, a todas as medidas, regras 

de segurança e procedimentos preconizados no EIA.  

 

o Alterações de Acessos e da Rede Viária 

O EIA prevê que os riscos desta componente sejam moderados se se adoptar todas as medidas 

apresentadas, bem como, outras mais específicas, que sejam identificadas na fase de gestão e 

acompanhamento de obra. Pelo que é imprescindível que sejam realmente implementadas. 

 

o Estaleiros, Frentes de Obra e Acções de Construção 

Embora no EIA seja identificado a) Risco de contaminação dos solos e das linhas de água e b) Risco de 

obstrução dos leitos dos cursos de água com riscos temporários para a ecologia, não são avaliados os danos 

ambientais causados ao solo e à água, provocados por derrames de substâncias que originem 

contaminações pontuais nos níveis aquíferos superficiais. No ponto 30 da ―Resposta ao 1º Pedido de 

Elementos Adicionais‖ é feita apenas uma análise qualitativa dos riscos e danos ambientais associados à 

fase de construção (aos Parques de Resíduos Perigosos, à Central de Betão e à Central de Asfalto 

Betuminoso) onde se conclui que estes riscos são minimizáveis com a ―implementação das medidas 

preventivas, nomeadamente, no que se refere às condições de contenção, impermeabilização e protecção e 

aos procedimentos adoptados no manuseamento e transporte de resíduos e produtos perigosos‖. No ponto 

31 do mesmo documento ―Resposta ao 1º Pedido de Elementos Adicionais‖ e posteriormente completado na 

―Resposta ao 2º Pedido de Elementos Adicionais‖ são descritas as medidas de prevenção e de reparação de 

danos ambientais a adoptar em resposta a acidentes ou incidentes ambientais, na fase de construção, que 

sejam passíveis de causar uma ameaça iminente de danos ambientais. Estas medidas de prevenção e 
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reparação propostas deverão ser tidas em conta na fase de construção, tal como as medidas que tenham 

por objectivo reparar, reabilitar ou substituir os recursos naturais ou fornecer uma alternativa equivalente a 

esses recursos. 

 

Ressalva-se ainda que é necessário, tal como mencionado no Relatório Técnico do EIA, que ―deve proceder-

se à escolha dos locais dos estaleiros, evitando áreas mais sensíveis e adoptando os cuidados de segurança 

e funcionamento exigidos na lei em relação à laboração dos estaleiros e utilização da maquinaria.‖ Na 

eventualidade da necessidade de instalar novas Centrais de Betão e de Asfalto Betuminoso que segundo a 

―Resposta ao 1º Pedido de Elementos Adicionais‖ poderão vir a ser localizadas no Estaleiro 2 e no Estaleiro 

3 respectivamente, deverá proceder-se ao licenciamento industrial, instruindo o respectivo pedido junto da 

entidade licenciadora, procedendo aos respectivos registos. No Anexo 4 da ―Resposta ao 2º Pedido de 

Elementos Adicionais‖ é apresentada uma metodologia de análise de riscos ambientais em fase de 

construção, a implementar pelo construtor, que indica como será feito o controlo de riscos ambientais e 

define as medidas de minimização a aplicar. Desta análise de riscos resultou a existência apenas riscos 

aceitáveis e médios se for garantido o cumprimento das medidas de minimização preconizadas. 

 

Riscos na fase de Exploração 

O EIA enumera os riscos associados às componentes Tráfego Rodoviário e Tráfego de Materiais Perigosos e 

considera que são minimizados e serão reduzidos a moderados, desde que sejam asseguradas todas as 

medidas e planos de emergência preconizados. 

 

Conclusão Sectorial 

Da análise efectuada pode concluir-se que de um modo geral, os riscos identificados são reduzidos a 

moderados se for garantida a aplicação de regras de boas práticas e de segurança e o cumprimento dos 

planos de monitorização e das medidas de minimização preconizadas não se perspectivando que assumam 

uma gravidade especial. Reitera-se a necessidade de dar cumprimentos a todos os planos de monitorização, 

bem como, a todas as medidas, regras de segurança e procedimentos previstos no EIA (incluindo Elementos 

Adicionais). 

 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA  

6.1 Período da Consulta Pública e proveniência das exposições recebidas 

A Consulta Pública decorreu durante 39 dias úteis, de 4 de Julho a 26 de Agosto de 2011, tendo sido 

recebidas 90 exposições com a seguinte proveniência: 

 

 Administração Central 

- Instituto Geográfico Português 

- Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 Administração Local 

- Câmara Municipal de Ansião 

- Câmara Municipal da Lousã 

- Câmara Municipal de Góis 

- Câmara Municipal de Coimbra 

- Câmara Municipal de Pedrógão Grande 

- Câmara Municipal de Miranda do Corvo 

- Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

- Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares 

- Câmara Municipal de Alvaiázere 

- Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos 

- Junta de Freguesia do Botão (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de Souselas (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de Brasfemes (Concelho de Coimbra) 
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- Junta de Freguesia de Eiras (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de São Paulo de Frades (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de Torres do Mondego (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de Torre de Vilela (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de Ceira (Concelho de Coimbra) 

- Assembleia de Freguesia de Ceira (anexa abaixo-assinado com 1427 subscritores) 

- Junta de Freguesia de Almalaguês (Concelho de Coimbra) 

- Junta de Freguesia de Arrifana (Concelho de Vila Nova de Poiares) 

- Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares (Concelho de Vila Nova de Poiares) 

- Junta de Freguesia de Lavegadas (Concelho de Vila Nova de Poiares) 

- Junta de Freguesia de Poiares (Santo André) (Concelho de Vila Nova de Poiares) 

- Junta de Freguesia de Miranda do Corvo (Concelho de Miranda do Corvo) 

- Junta de Freguesia de Lamas (Concelho de Miranda do Corvo) 

- Junta de Freguesia de Semide (Concelho de Miranda do Corvo) 

- Junta de Freguesia de Rio de Vide (Concelho de Miranda do Corvo) 

- Junta de Freguesia de Alvaiázere (Concelho de Alvaiázere) 

- Junta de Freguesia de Almoster (Concelho de Alvaiázere) 

- Junta de Freguesia de Pussos (Concelho de Alvaiázere) 

- Junta de Freguesia de Pelmá (Concelho de Alvaiázere) 

- Junta de Freguesia de Rego da Murta (Concelho de Alvaiázere) 

- Junta de Freguesia de Maçãs do Caminho (Concelho de Alvaiázere) 

- Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

 Associações 

- Associação Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria 

- Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Maçãs de Dona Maria 

- Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro 

- ADP – Associação Desportiva de Poiares 

- APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – 

Núcleo de vila Nova de Poiares 

- Centro Cívico do Carvalho 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

- Comissão de Melhoramentos de Cabeças 

- ADECA – Associação do Desenvolvimento das Empresas do Concelho de Alvaiázere 

- Associação de Cultura Alva Canto 

- Associação de Desenvolvimento integrado de Poiares 

- Associação dos Produtores Florestais de Poiares 

 Empresas  

- CIMPOR – Indústria de Cimentos, SA 

- Dispan, Lda – Distribuidora Conimbricence de Matérias Primas 

- Sociedade de Transportes Poiarense, Lda 

- Marigold Industrial Portugal – Luvas Industriais, Unipessoal Lda 

- Unitractores, Equipamentos Florestais e Industriais, Lda 

- Silvagás, Lda 

- Lavrimadeiras, Lda 

- Central Rebocadora Poiarense, Lda 

- Sêco Trans-Transportes, Lda 

- Macropeças, Lda 

- TNI – Transportes Nacionais e Internacionais, Lda 

- Nutriva – Distribuição Alimentar, Lda 

- IVIVE – Empreendimentos Imobiliários, Lda 

- Ferdipedra Ferramentas Diamantadas, Lda 

- Metro Mondego S.A. 

- REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. 

- E.T.C. – Estudos e Trabalhos de Construção, Lda 
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- Rui & Dinora, Lda 

- Estores C. carvalho, Lda 

- Maripneus, Lda 

- Restaurante/Residencial D. Elvira 

- Auto Mário Henriques, Lda 

- PoiarPeças 

- Viveiros Val das Plantas, Lda 

- Neves e Neves, Lda 

- Almeida e Filhos, Lda 

 Outros 

- Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos 

- Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades – Misericórdia de Poiares 

- Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de St.ª Cecília 

- Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere 

- Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 

- Confraria da Chanfana 

- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares 

- Centro de Bem-estar Infantil de Santo André 

- Grupo do PSD da Assembleia Municipal da Lousã 

 Particulares 

- Dinis Pereira Amado  

- Jorge Manuel Dourado Vieira (Presidente da Assembleia da Freguesia de Ceira) 

- Horácio Santos 

- Sérgio Sêco (Vereador da C.M. de Miranda do Corvo) 

- Reinaldo Couceiro (Vice-presidente da C.M. de Miranda do Corvo) 

- Abaixo-assinado de moradores do lugar de Eira Velha da freguesia de Ceira, subscrito 

por 49 cidadãos 

 
6.2 Síntese e Análise das Exposições Recebidas 

As versões integrais dos contributos recebidos constam do Relatório da Consulta Pública, elaborado pela 

APA. Apresenta-se de seguida a síntese das principais opiniões e preocupações manifestadas nas exposições 

recebidas, bem como, quando relevante, os comentários da CA relativamente às mesmas. 

 

Importa referir que para melhor habilitar a CA na análise das questões colocadas no âmbito da Consulta 

Pública, cópia das exposições recebidas foram enviadas à Entidade Licenciadora e ao proponente, com 

pedido de comentários técnicos sobre as mesmas. A análise das exposições efectuada pelo proponente 

consta do documento intitulado, ―Apreciação dos Pareceres Recebidos no âmbito da Consulta Pública‖, 

(volume CXCO.E.211. ConsPublica), datado de Setembro 2011, cuja cópia, em suporte digital, consta do 

Anexo III do presente parecer. 

 
O Instituto Geográfico Português (IGP) refere que relativamente à Rede Geodésica Nacional deverá ser 

respeitada a zona de protecção dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca 

inferior a 15m de raio e, assegurado que as infra-estruturas a implantar não obstruam a visibilidade das 

direcções constantes das respectivas minutas de triangulação. Salienta que caso se verifique que seja 

indispensável a violação da referida zona de respeito de algum marco geodésico, deverá ser solicitado ao 

IGP parecer sobre a análise de viabilidade da sua remoção. Anexa as coordenadas HGD73 dos VG 

localizados dentro da área de estudo do projecto. Refere ainda que dentro da área de estudo do projecto 

não existem marcas de nivelamento. 

 

Comentário da CA: 

Segundo informação disponibilizada pelo proponente sobre esta matéria, (CXCO.E.211. ConsPublica), o 

traçado não afecta nenhum dos marcos da Rede Geodésica Nacional, ficando o mais próximo (Vendas) a 

cerca de 120 m do Restabelecimento 3. As visibilidades de triangulação estão todas asseguradas, pois na 
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maioria das situações o traçado desenvolve-se em escavação e, nos casos em aterro, a uma cota 

substancialmente mais baixa. 

 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que o projecto não interfere com 

estudos, projectos ou acções no âmbito das suas competências. 

 

A Câmara Municipal de Coimbra deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao projecto desde 

que seja garantido pela Estradas de Portugal, S.A. a construção, a curto prazo, da Variante à EN 17 entre o 

Nó de Coimbra Sul do IC3 e o Nó com a Variante a Foz de Arouce junto à Ponte Velha. Considera também 

que a solução de traçado deve ser corrigida nos seguintes aspectos: 

 

 Restabelecimento 3 – tratando-se do restabelecimento de uma estrada municipal, considera-se ser 

possível melhorar o perfil longitudinal proposto, reduzindo a inclinação do trainel previsto de 15%. 

 Ligação entre a Estrada de Vale Açor (CM1154) / Estrada do Senhor da Serra (EM568) / Ponte da 

Longra – trata-se de uma ligação já reivindicada em fase anterior, que tem como justificação a 

necessidade de facilitar o acesso ao Nó de Coimbra Sul para quem tem que percorrer o interior dos 

lugares de vendas de Ceira, Sobral de Ceira e Ceira, designadamente algum do tráfego proveniente 

do concelho de Miranda do Corvo. 

 Restabelecimento 4 – estando previsto como um restabelecimento de um caminho rural, trata-se na 

realidade de um arruamento do lugar de Lagoas, localizado dentro do perímetro proposto na revisão 

do PDM, pelo que se considera que deverá ter um perfil transversal no mínimo do TIPO IV (6,5 m). 

 Restabelecimento 4.1 – atendendo a que se trata do acesso a reservatórios de água e que estão 

previstos trainéis com 18 e 20% de declive, valores que poderão comprometer a passagem de algum 

tipo de veículos, considera-se dever ser estudada uma solução melhor de traçado. 

 Restabelecimento 4.7 – integrado no Nó de Coimbra Norte, liga a um caminho florestal na 

perspectiva deste ser futuramente reabilitado e passar a estabelecer ligação com a rede viária local. 

Considera-se que este restabelecimento deveria ligar ao CM 1147-1, garantindo assim a ligação à 

rede viária local e facilitando o acesso à Subestação da EDP. 

 Restabelecimento 6 – tratando-se do restabelecimento de uma Estrada Municipal (EM 537-1), o perfil 

transversal previsto deverá ser do TIPOIII (8,0 m). 

 Restabelecimento 8.1 – integrado no Nó de Brasfemes, liga a um caminho rural com o objectivo de 

interligar o CM 1140 (onde é realizado o nó) com a EM 537-3 (lig. a Torre de Vilela). Surge como 

alternativa a uma pretensão dos serviços municipais de ser construído um outro troço com cerca de 

650 metros de extensão, com o mesmo fim. Considerando que a extensão do caminho rural é de 

cerca de 1200 metros (dos quais apenas 350 m estão contemplados no actual projecto) deverá ser 

ponderada qual a solução mais facilmente exequível, sendo certo que, a ser a hipótese agora 

apresentada, a reabilitação deverá estender-se ao longo da totalidade do caminho rural e não se 

limitar aos primeiros 350 m. 

 Restabelecimento 9 - tratando-se do restabelecimento de uma Estrada Municipal (EM 537-3), o perfil 

transversal previsto deverá ser do TIPOIII (8,0 m). 

 Restabelecimento 10 - tratando-se do restabelecimento de uma Estrada Municipal (EM 537-4), o 

perfil transversal previsto deverá ser do TIPOIII (8,0 m). 

 Restabelecimento 12 – trata-se do restabelecimento do CM 1131, de acesso ao Outeiro do Botão e 

que foi recentemente beneficiado e alargado. Por este motivo, considera-se que o perfil transversal a 

adoptar deverá ser do TIPOIII (8,0 m). 

 Circulação de peões - directamente relacionado com o facto de se garantir uma ligação com 2x2 vias 

entre a Rotunda da Portela e o Nó de Coimbra Sul, convém acautelar a circulação de peões entre 

esta rotunda e o início da ―Ligação 1.1‖. Se a instalação das 4 vias na Ponte da Portela for 

conseguida à custa da remoção dos passeios existentes (a solução adoptada só será indicada em 
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fase posterior do projecto), haverá que encontrar uma solução alternativa para a circulação pedonal, 

que poderá passar pela utilização da antiga ponte, desde que sujeita à necessária reabilitação. 

A autarquia refere ainda que atendendo ao facto de não ser feita referência à nascente de ―Águas do Brijó‖ 

(prox. de Casal do Penedo) no descritor referente aos Recursos Hídricos, deve ser ponderada / estudada a 

eventual interferência com a referida nascente. 

 

Comentário da CA: 

De acordo com os esclarecimentos do proponente constantes da Resposta ao 2º Pedido de Elementos 

Adicionais ao EIA, (volume CXCO.E.211.EA2), verifica-se: 

 

Restabelecimento 3- A estrada em questão (EM568) apresenta já em alguns locais inclinações da ordem dos 

15%, sendo o seu restabelecimento muito complicado porque não há espaço para aumentar o seu 

desenvolvimento e assim reduzir a inclinação. No traçado proposto procurou-se reduzir a inclinação na zona 

da passagem superior por questões construtivas, para que a obra não ficasse demasiado alta do lado 

nascente, mas também para não prejudicar o entroncamento com a estrada de aceso a Cabouco. Caso se 

optasse por uma inclinação intermédia, como sugerido, a obra de arte ultrapassaria os 30 m de altura e a 

zona do entroncamento subiria cerca de 4m, o que obrigaria a construir muros para ―segurar‖ o aterro do 

Restabelecimento 3.1. 

 

Ligação entre a Estrada de Vale Açor (CM1154) / Estrada do Senhor da Serra (EM568) / Ponte da Longra – 

A função desta ligação visa facilitar o acesso ao Nó de Coimbra Sul do tráfego proveniente do Concelho de 

Miranda do Corvo. No entanto, essa acessibilidade far-se-á essencialmente pela EN17-1 e pelo CM1153, 

razão pela qual se previu neste estudo a construção de uma nova ponte junto a localidade de Cabouco. 

 

Restabelecimento 4 – O perfil de 0,5m+ 4,0m +0,5m (5m pavimentados) é utilizado em Caminhos 

Municipais e em Caminhos Rurais. O Restabelecimento 4 assegura a continuidade da Rua de Cheiros, que 

apresenta de uma forma geral uma largura pavimentada inferior a 4m e largura entre muros de habitações 

da ordem dos 5 m. Como tal, considera-se que o perfil adoptado é o que melhor se ajusta a esta via, que 

tem ainda um troço recentemente intervencionado e também uma largura de 5 m. 

 

Restabelecimento 4.1 – A actual ligação aos reservatórios tem inclinações de a6% a 25%, entendendo-se 

por isso que os trainéis adoptados no projecto estão devidamente enquadrados, especialmente se se 

atender ao facto deste restabelecimento se localizar numa zona topograficamente muito complicada e 

agravada pela presença de condutas adutoras. 

 

Restabelecimento 4.7 -A opção do projecto deveu-se exclusivamente ao facto do Caminho Municipal 1147-1 

ter um estrangulamento que apenas permite a passagem de viaturas, não constituindo por isso uma 

alternativa para ligação à Rocha Nova. De qualquer forma a ligação ao CM1147-1 caso seja este o 

entendimento definitivo da CMC, a alteração poderá ser incluída no projecto. 

 

Restabelecimento 6 – O perfil tipo IV (6,5m) também se aplica a estradas municipais, tal como definido no 

projecto. A escolha de perfis a adoptar baseou-se não só na categoria das vias, mas também na sua largura 

efectiva, na possibilidade das mesmas poderem vir a ser alargadas e na proximidade de núcleos urbanos, 

em que se deve privilegiar a redução da velocidade de circulação. Na zona deste restabelecimento a maior 

largura pavimentada da EM537-1 é de 5,5m estando a mesma próximo de uma zona habitacional. Optou-se 

por isso por um perfil ligeiramente mais largo que o actual, por ser o mais adequado. Alargar a via para uma 

secção com 8 m de largura não apresentaria qualquer vantagem, pois a via em questão nunca poderá ser 

alargada para essa secção na maior parte da sua extensão, além de que tal potenciaria a prática de 

velocidades elevadas na entrada das localidades, o que deve ser evitado. 

 

Restabelecimento 8.1 – Compreende-se esta pretensão da CM de Coimbra, que visa melhorar a 

acessibilidade de Torre de Vilela ao Nó de Brasfemes. Entre as duas soluções propostas, a reabilitação do 

caminho rural parece ser a melhor solução, pois implica menos expropriações, reduz a distância entre Torre 
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de Vilela e o Nó de Brasfemes e tem menores impactes ambientais, pois a ocupação é menor. Será por isso 

incluída a reabilitação do caminho rural no projecto, mas adoptando um perfil transversal que não implique 

expropriações para além das necessárias para a rectificação de algumas curvas. 

 

Restabelecimento 9  e Restabelecimento 10 –  As duas vias em questão apresentam larguras pavimentadas 

inferiores a 5 m (4,4m na EM537-3 e 4,75 m na EM537-4), não havendo por isso justificação para adoptar 

secções com 8m, que quase duplicam a largura das mesmas. O perfil tipo IV (6,5) já aumenta 

consideravelmente a largura destas vias. Salienta-se, no entanto, que estão previstas obras de arte 

abobadas em ambos os casos e também no Restabelecimento 6, que têm uma largura consideravelmente 

superior e eu permitirão acomodar, por exemplo, vias de ciclistas em ambos os lados dessas vias se a CM de 

Coimbra as vier a construir no futuro. 

 

Restabelecimento 12 – A largura que o CM1131 apresenta na zona recentemente beneficiada é 

precisamente de 6,5 m medidos na zona mais larga, tendo por isso sido adoptado o perfil tipo IV, com 

6,5m. Uma análise no local permite concluir que o perfil tipo III, com 8 m de largura, não se justifica, pois a 

largura entre muros na proximidade do restabelecimento é de apenas 6m e à entrada do Outeiro do Botão 

reduz-se para menos de 5m. 

 

Circulação de peões – Está previsto um percurso pedonal entre a Rotunda da Portela e a Rotunda 1.1, com 

recurso à construção de um novo passeio na actual Ponte da Portela. Em todo o caso, entende-se que o 

percurso pedonal e a relocalização de uma paragem de autocarros devem ser devidamente estudados 

conjuntamente com a Câmara Municipal, pelo que não se deve considerar o projecto como fechado neste 

aspecto particular. 

 

Assim, à luz dos esclarecimentos efectuados pelo proponente, a CA considera que as pretensões relativas 

aos restabelecimentos 4.7 e 8.1 e à circulação de peões, deverão ser concretizadas. Quanto às restantes 

pretensões, a CA considera que deverão ser atendidas as justificações apresentadas pelo proponente no 

sentido do não acolhimento dessas pretensões. No entanto, considerando que em causa está matéria 

rodoviária, a CA considera que a respectiva avaliação e decisão final caberá à Entidade Licenciadora, em 

sede de licenciamento/autorização do projecto.  

 

Quanto à nascente de ―Águas do Brijó‖ esta, conforme referido no EIA, encontra-se localizada a cerca de 

220m para Nascente do km 15+500, sendo que constituiu uma condicionante à localização do traçado nessa 

zona. Segundo o proponente, por se tratar de uma área licenciada pela DGEG no âmbito dos recursos com 

condicionamento legal, a respectiva avaliação foi efectuada no capítulo relativo ao Ordenamento e 

Condicionantes (ponto 12.3.7 do Cap. IV e 12.2.2.7 do Cap. VI do relatório Técnico do EIA), sendo que, 

conforme Carta de Condicionantes apresentada no EIA, não há qualquer interferência espacial com a 

mesma. Contudo, a CA considera que, apesar de não haver afectação directa, tal não significa que o 

projecto não seja indutor de impactes negativos sobre o recurso hidromineral em causa, questão que o EIA 

não aprofundou. 

 
Assim, deverá o proponente aprofundar a análise efectuada no EIA relativamente à nascente ―Águas de 

Brijó‖, no âmbito da qual deverá ser efectuada a caracterização da nascente ―Águas de Brijó‖, que inclua, 

nomeadamente, a implantação em cartografia de eventuais perímetros de protecção, bem como efectuada a 

respectiva avaliação de impactes, tendo em conta, nomeadamente, o previsto no projecto de drenagem 

para esta zona, devendo, ainda, se necessário, ser definidas medidas de minimização e/ou monitorização. A 

aprovação do projecto em matéria de recursos hidrominerais deverá ficar condicionada à obtenção de 

parecer favorável junto da Direcção Geral de Energia e Geologia. 

 

Os órgãos executivos das Câmaras Municipais de Ansião, Pedrógão Grande, Alvaiázere e Figueiró 

dos Vinhos deliberaram por unanimidade, respectivamente, pronunciar-se favoravelmente ao traçado do 

IC3. 
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A Câmara Municipal de Lousã deliberou por unanimidade pronunciar-se favoravelmente ao traçado do 

IC3. Salienta que o projecto agora apresentado vem de encontro às pretensões do município, 

nomeadamente ao prever um nó na margem esquerda do rio Mondego. 

Refere que há muitos anos que a EN17 não responde às necessidades de desenvolvimento dos concelhos de 

Lousã, Vila Nova de Poiares, Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra e que defendem uma solução rodoviária 

que permita o crescimento demográfico e criação de riqueza destes concelhos. 

Entende que esta solução possibilita a todos os concelhos do interior desta região beneficiarem desta nova 

acessibilidade, embora ainda longe da acessibilidade directa à Lousã e a Vila Nova de Poiares, bem como 

aos outros concelhos. 

 

A Câmara Municipal de Miranda do Corvo concorda com o projecto, tendo sido deliberado por 

unanimidade a concordância com a informação do Departamento de Planeamento Regional e Urbano, no 

qual é manifestada concordância com o projecto em avaliação, salientando a melhoria das acessibilidades 

locais, nomeadamente na freguesia de Ceira e de acesso a Coimbra, melhorando também as acessibilidades 

regionais. É referido também que apesar das alterações introduzidas ao anterior projecto servirem o 

município de Miranda do Corvo, continua a ser entendimento da autarquia que o nó de Ceira como estava 

previsto anteriormente era mais vantajoso. 

 

A Câmara Municipal de Góis, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, a Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Poiares, a Junta de Freguesia de Arrifana, a Junta de Freguesia de 
Poiares (Santo André), a Junta de Freguesia de Lavegadas, a Junta de Freguesia de São Miguel 
de Poiares e a Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte mostram-se favoráveis ao 
traçado, considerando que o traçado agora proposto com o Nó de Coimbra Sul que é favorável à inserção da 
futura estrada da Beira é aquele que mais beneficiará a acessibilidade dos municípios de Lousã, Miranda do 
Corvo, Vila Nova de Poiares, Góis e Pampilhosa da Serra. 

Salientam a importância do alargamento da Ponte da Portela, que passa de três para quatro vias, a 

importância da execução da ponte do Cabouco sobre o rio Ceira e a reposição condigna das vias locais 

interrompidas pelo traçado, para a melhoria das acessibilidades à ligação à EN 17. 

  

A Junta de Freguesia do Botão não apresenta quaisquer condicionantes ao EIA nem às obras 

complementares mencionadas na exposição da câmara Municipal de Coimbra, embora solicitem que sejam 

preservados alguns vinhedos existentes no traçado visto se tratar do sustento de algumas famílias da 

freguesia. 

 

Comentário da CA: 

Segundo esclarecimentos do proponente, a implantação do traçado nesse local levou em consideração a 

presença dos vinhedos existentes, implantando-se preferencialmente em zonas florestais. Não obstante, a 

CA constata que o projecto irá afectar directamente alguns vinhedos, havendo assim lugar à corresponde 

expropriação. 

 

A Junta de Freguesia de Brasfemes manifesta preocupação pela falta de acessos às localidades de Torre 

de Vilela e de Eiras ao Nó de Brasfemes 

 

Comentário da CA: 

Conforme assumido pelo proponente no documento Resposta ao 2º Pedido de Elementos Adicionais ao EIA, 

(volume CXCO.E.211.EA2), relativamente a uma pretensão da C. M. de Coimbra (restabelecimento 8.1), a 

reabilitação do caminho rural existente que se desenvolve ao longo do IC3 será incluída no projecto, por 

forma a assegurar a ligação da EM537-3 ao Nó de Brasfemes. Essa reabilitação será efectuada adoptando 

um perfil transversal que não implique expropriações para além das necessárias para a rectificação de 

algumas curvas. 

 

Face ao exposto, considera-se que a acessibilidade do Nó de Brasfesmes a Torre de Vilela se encontra 

acautelada, devendo a sua inclusão no projecto vir reflectida na DIA. 
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A Junta de Freguesia de São Paulo de Frades emite parecer favorável, vendo que foram satisfeitos os 
requisitos manifestados pela Junta de Freguesia em reunião realizada com a Câmara Municipal de Coimbra. 

 

A Junta de Freguesia de Torres do Mondego emite parecer favorável, por considerar que esta 2ª 

alternativa, em viaduto, prevê futuras ligações com outras vias. Propõe ainda, como contrapartida para 

Torres do Mondego, a construção da desejada ponte na praia fluvial.  

 

Comentário da CA: 

A CA considera que a pretensão em causa encontra-se fora do âmbito da Concessão, não tem 

enquadramento nos objectivos do projecto, nem se encontra justificada enquanto medida de compensação 

ambiental. 

 

Assembleia de Freguesia de Ceira e 1427 cidadãos que subscrevem a posição da assembleia de 

freguesia referida, propõem a reprovação ambiental deste novo traçado, com base na análise 

custo/benefício para a freguesia de Ceira e tendo em conta que existem alternativas que atingem os 

mesmos objectivos. Consideram que devem ser cumpridas as directrizes iniciais e que a zona envolvente de 

Coimbra seja tratada cuidadosamente dada a forte componente populacional. Propõem o estudo e análise 

de forma construtiva e imparcial do ―esboço‖ apresentado pela Junta de Freguesia de Ceira e não a sua 

desvalorização. Consideram que devem ser valorizados os critérios relativos à qualidade de vida em 

detrimento de critérios economicistas e que deverá ser cumprido o princípio da precaução e estudada a 

alternativa zero. 

Salientam ainda que: 

 A passagem do IC3 por Ceira, em particular o novo traçado, não apresenta quaisquer vantagens 

para a freguesia. 

 O novo traçado contempla impactes bastante negativos em termos paisagísticos e ao nível da 

qualidade de vida. 

 A justificação de alteração do traçado apresentada é também satisfeita pela solução alternativa 

apresentada em ―esboço‖ pela Junta de Freguesia de Ceira. 

 O Nó de Coimbra-Sul apresenta apenas inconvenientes para a freguesia, trazendo mais tráfego e 

não resolvendo os estrangulamentos da EN17. 

 O alargamento da EN17, da ponte da Portela e do viaduto sobre a linha do Metro do Mondego em 

nada descongestiona o trânsito na freguesia, uma vez que são obras após o atravessamento de 

Ceira. 

 Há habitações que serão demolidas com o actual traçado o que não acontecia no anterior. 

 O aumento da impermeabilização dos solos poderá ter consequências negativas para o rio Ceira. 

 Não é referido no EIA que junto às margens do rio Ceira existe uma importante produção de 

árvores de fruto com forte componente de exportação 

Comentário da CA: 

A CA confirma que o actual traçado implica impactes negativos, localizados, muito significativos, 

permanentes e irreversíveis, em termos paisagísticos, na freguesia de Ceira, a que acresce a ocorrência da 

afectação directa de três habitações. 

Já que no que respeita ao incómodo ambiental gerado nas áreas habitadas, da análise efectuada conclui-se, 

em matéria de qualidade do ar e ruído, que na fase de construção os impactes serão minimizáveis com a 

adopção das medidas propostas no EIA e neste parecer. Na fase de exploração, não são previstos impactes 

negativos relevantes sobre a qualidade do ar, decorrentes da exploração do projecto rodoviário em análise, 

prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados. No caso do ruído, o projecto contempla, 

nomeadamente, a instalação de barreiras acústicas em locais onde tal se revelou necessário, prevendo-se o 

cumprimento da legislação aplicável e passando os impactes a pouco significativos. 

 

Quanto à solução alternativa apresentada em esboço pela Junta Freguesia de Ceira, e tendo por base os 

esclarecimentos do proponente, constantes do volume CXCO.E.211. ConsPublica, em particular os 
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constantes da carta, datada de 12-08-2011, Refª API/1445/DE/HRS/1409/2011, no âmbito da qual o 

proponente procede à analise da solução alternativa proposta, verifica-se que a mesma se afigura muito 

penalizadora em termos de segurança rodoviária, aspectos ambientais e segurança na fase de construção, 

traduzindo-se num traçado mais impactante, com uma grande complexidade de construção e transferindo 

os impactes do vale do Ceira para o vale do Mondego. Saliente-se que, conforme referido na carta 

mencionada, a solução proposta pela Junta de Freguesia de Ceira, para além de se revelar mais 

penalizadora para a segurança rodoviária, do ponto de vista paisagístico viria a ―trocar‖ o impacte visual 

gerado por um viaduto de grande altura no Vale do Rio Ceira, pela implantação do Nó de Coimbra Sul na 

encosta Sul do Rio Mondego, exigindo também a construção de dois outros viadutos de grande porte, a 

cotas distintas do viaduto principal, para acomodar os ramos, o que se traduziria num impacte visual muito 

mais significativo, mas agora sobre o Vale do Mondego.  

Tendo em conta os elementos técnicos constantes do EIA e os do volume CXCO.E.211. ConsPublica, 

designadamente os desenhos referentes à solução proposta pela Junta de Freguesia de Ceira, é possível 

confirmar o agravamento dos impactes paisagísticos que essa proposta implica relativamente ao vale do 

Mondego. Este agravamento de impactes, aliado ao facto dessa solução ser muito penalizadora em termos 

de segurança rodoviária e na fase de construção, leva a concluir que a proposta, em apreço, não constitui 

uma solução que minimize de forma eficaz os impactes do traçado do Projecto de Execução. 

 

No que se refere à aludida interferência do projecto com uma zona de produção de árvores de fruto com 

forte componente de exportação, conforme esclarecimentos prestados pelo proponente, (Memorando -

Traçado do IC3 na Travessia da Freguesia de Ceira, cuja cópia integra o Anexo III do presente parecer), na 

solução de traçado submetida a AIA esse impacte é irrelevante, pois como se pode constatar nas Fig. 01 e 

02 acima a travessia do Rio é efectuada em viaduto e num ponto onde o leito de cheia tem a sua menor 

extensão. Por outro lado, a existência de uma ligação com boas características à rede viária fundamental na 

proximidade dos locais onde é efectuada a exploração agrícola/frutícola, facultando assim o escoamento da 

mercadoria, poderá tornar-se num factor potenciador ao desenvolvimento destas actividades, como, aliás, 

se pode constatar ao longo das vias fundamentais da nossa rede viária, ao longo das quais e na zona dos 

Nós se têm instalado inúmeras explorações agrícolas (ex.: explorações de olival junto à A1 e A2, 

explorações frutícolas junto à A8, etc.).   

 

Quanto ao estudo da alternativa zero considera-se que essa questão não tem sentido no caso da presente 

avaliação na medida em que o lanço do IC3 em análise resulta de alterações a projectos já avaliados e 

aprovados, designadamente o Lanço IC3 – Tomar/Coimbra (procedimento de AIA N.º 1748 e relativo ao 

troço compreendido entre cerca dos km 0+000 e 13+000 do Projecto de Execução) e o IC3 – 

Coimbra/IP3/IC2 (procedimento de AIA N.º 1963, no que se refere ao troço compreendido entre cerca do 

km 13+000 e o final do Projecto de Execução), ambos com emissão da Declaração de Impacte Ambiental 

favorável, datadas respectivamente de 09 de Maio de 2008 e 30 de Dezembro de 2008. 

 

A Junta de freguesia de Ceira em carta datada de 07 de Junho de 2011, comunica que foi enviado pelo 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Ceira ao Presidente do Conselho de Administração da Estradas de 

Portugal, SA e ao Presidente do Conselho de Administração da Ascendi, ofício, que anexa, contendo 

sugestões que segundo o seu entendimento dariam satisfação a todas as partes envolvidas. Solicita que 

essas sugestões sejam objecto de estudo e análise. Em carta datada de 14 de Julho de 2011, comunica que 

mantém a posição anteriormente defendida, estando, no entanto aberta a encontrar uma solução que 

satisfaça todas as partes envolvidas. Segundo esta Junta, as linhas principais desta solução de consenso já 

foram apresentadas por membros dos órgãos autárquicos desta freguesia. 

 

Comentário da CA: 

Considerando que a solução de consenso em causa é comum à proposta efectuada pela Assembleia de 
Freguesia de Ceira, remete-se a resposta para os comentários efectuados sobre a referida proposta de 
traçado, dirigidos àquela Assembleia. 
 
A Junta de Freguesia de Almalaguês mostra-se solidária com a Junta de Freguesia de Ceira. Aceita o 
projecto atendendo à defesa dos interesses locais, condicionado à aprovação das seguintes medidas 
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compensatórias dos impactes negativos na freguesia, orçadas em 160000 euros, a realizar em simultâneo ao 
IC3: 

 Requalificação da Fonte do Calvo – Praia Fluvial 

 Iluminação do Parque Desportivo 

 Aquisição de terrenos urbanos nas Ruas de Santiago e Principal em Almalaguês para infra-

estruturas de cariz social 

 

Comentário da CA: 

A CA considera que as contrapartidas solicitadas pela Junta de Freguesia de Almalaguês encontram-se fora 

do âmbito da Concessão, não têm enquadramento nos objectivos do projecto, nem se encontram 

justificadas enquanto medidas de compensação ambiental.  

 
A Junta de Freguesia de Eiras demonstra desagrado pelo facto da ligação da variante de Eiras ao IC3 
não ter sido contemplada neste novo traçado. Reconhece, no entanto, que o IC3 é uma mais valia para o 

desenvolvimento da cidade de Coimbra, melhorando as suas condições de tráfego e acessibilidades, 
entendendo por isso ser fundamental a ligação da Variante de Eiras ao IC3, devido à intensidade de tráfego 
verificada na EM537-2 que irá condicionar esta Variante. 

 

Comentário da CA: 

A construção da Variante de Eiras não está contemplada no âmbito da Concessão. Contudo, segundo 

informação do proponente, (volume CXCO.E.211. ConsPublica), o projecto do IC3 foi desenvolvido de forma 

a viabilizar a sua materialização, em conformidade com os elementos que foram disponibilizados pela C.M. 

de Coimbra à Concessionária. 

 

A Junta de Freguesia de Souselas não concorda com a proposta de solução do IC3, no seu 
atravessamento das freguesias do quadrante norte do concelho de Coimbra. Particularmente no referente à 
freguesia de Souselas, pelas seguintes razões: 

 O traçado do IC3, com os nós propostos, não cumpre a sua função estratégica, estruturante e de 

acessibilidade ao maior número possível de localidades e de cidadãos. 

 Serve apenas as Freguesias de Brasfemes e de Botão. 

 O nó designado por ―Nó de Brasfemes‖ proposto para Vilarinho, não faz qualquer 

articulação/ligação com as restantes freguesias, sendo esta localização contrária à proposta de 

revisão do Plano Director Municipal. Os valores apresentados de tráfego para este nó, são 

discutíveis, uma vez que o mesmo não dá acesso à zona industrial e comercial de Eiras, Adémia e 

Pedrulha, continuando, desta forma, a ser o IC2 a principal via e acesso; não dá acesso à zona 

industrial de Souselas; desconhece-se como será possível o atravessamento da localidade de Logo 

Deus e o aumento do tráfego rodoviário, nomeadamente de veículos pesados, nessa localidade. 

 O traçado tem um efeito redutor, discriminatório, e excluí as freguesias de Souselas, Torre de Vilela 

e Eiras e não tem a melhor articulação directa com o nó do IP3 de Souselas, secundarizando o 

referido nó que se encontra associado a uma importante área industrial. 

 O traçado não se articula com a futura Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada/Plataforma 

Logística, com interface rodo-ferróviario, cuja implantação está prevista nas Freguesias de 

Souselas, Botão (Coimbra) e Pampilhosa (Mealhada), de acordo com o PDM. 

 Não está prevista uma melhoria ou requalificação da rede viária secundária da Freguesia de 

Souselas. 

 Não estão previstas novas acessibilidades complementares. 

Refere que devido à circulação de camiões, máquinas e outros veículos, que terão impactes negativos no 

ambiente e na rede viária local, será necessário: 

 plano de limpezas e regas; 

 plano de circulação para não conflituar com a circulação local, nomeadamente nas horas mais 

criticas (empregos e escolas); 
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 após a fase de construção deverá o dono da obra proceder à repavimentação da rede viária local 

degradada, bem como à requalificação das áreas de estaleiros. 

Considera que: 

 deverá ser elaborada uma carta de ruído que considere a situação de referência (sem projecto) e 

com uma projecção para a fase de funcionamento do IC3, nomeadamente nos troços de 

atravessamento dos perímetros urbanos. Deverá, igualmente, ser implementado um conjunto de 

medidas de minimização/mitigação, como painéis de insonorização, no atravessamento dos 

perímetros urbanos;  

 deverão ser salvaguardados os acessos às propriedades, bem como os caminhos paralelos, 

vicinais, serventias e passagens agrícolas. 

Entende que o traçado do IC3 que melhor poderá servir a freguesia de Souselas deverá ser uma solução 

que inclua os seguintes aspectos: 

 Construção de um nó na zona compreendida entre o Resmungão e a Junqueira, em articulação 

com a estrada municipal 547-4 de forma a servir as Freguesias de Souselas, Brasfemes e Torre 

de Vilela. 

 A partir do nó a construir para servir as Freguesias de Souselas, Brasfemes e Torre de Vilela (e 

não a solução proposta, designada por nó de Brasfemes) deverá ser construída uma nova 

acessibilidade que ligue Caminho Municipal 1140 a partir da Torre de Vilela à Estrada Municipal 

336 em Souselas, junto à Adega Cooperativa de Souselas, aproveitando caminho já existente. 

 Requalificação da estrada municipal 547-4, com correcção de traçado. 

 Construção de uma nova ponte de atravessamento do rio Resmungão, estrada municipal 547-4, 

junto à quinta do Resmungão, no limite administrativo das freguesias de Souselas e Brasfemes, 

em substituição da existente que já não responde às necessidades actuais. 

 A partir do nó proposto junto ao Outeiro do Botão, deverá ser feito um acesso directo, através da 

EN336, ao IP3 em Souselas, aproveitando, desta forma, o actual nó do IP3 de forma a servir a 

zona industrial de Souselas. 

 Requalificação e repavimentação do nó do IP3 e da EM 336, em Souselas, junto à zona Industrial. 

 Iluminação do nó do IP3 e da EM 336, em Souselas, junto à zona industrial. 

 A Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada/Plataforma Logística, com interface rodo-

ferróviario, está prevista para uma zona que abrange as Freguesias de Souselas, Botão (Coimbra) 

e Pampilhosa (Mealhada). Estão estimados a criação de 4000 postos de trabalho directos e cerca 

de 8000 indirectos. A Câmara Municipal de Coimbra aprovou em reunião de executivo de 8 de 

Janeiro de 2007 e em Assembleia Municipal de 23 de Fevereiro de 2007 a Plataforma Empresarial 

e Logística Polinucleada – adesão da Câmara Municipal de Coimbra ao agrupamento 

complementar de empresas. Assim, deve o IC3 articular-se com a futura Plataforma Logística 

Polinucleada de Mercadorias através da construção de um nó de saída/entrada e de uma 

acessibilidade, bem como com a construção de uma acessibilidade complementar a variante à 

Marmeleira. 

 Devem ser salvaguardadas as condições de atravessamento do rio Resmungão, nomeadamente a 

dimensão do viaduto, de forma a maximizar o escoamento, com preservação dos leitos de cheia. 

No atravessamento do rio Resmungão devem ser minimizados eventuais impactes negativos 

sobre o ecossistema ribeirinho; Deve o atravessamento do rio Resmungão ser realizado em 

viaduto, com salvaguardada das condições de atravessamento do rio, dimensão adequada do 

viaduto, calculado em função das características hidrológicas do rio e dos caudais de cheias de 

retorno, de forma a minimizar o escoamento e a preservar os leitos de cheia.  

 Deve ser assegurado o acesso aos terrenos agrícolas, caminhos vicinais, serventias, entre outros. 

 Devem ser implementadas medidas de minimização do ruído, nomeadamente no seu 

atravessamento do perímetro urbano. 

 Devem ser respeitadas as posições da autarquia de Souselas, resultantes da reunião ocorrida na 

Câmara Municipal de Coimbra em 28/10/2010.  

 O IC3 não deverá ter, em circunstância alguma, portagens. A implementação de portagens irá 

penalizar os residentes e todos aqueles que se tenham deslocar a esta região, nomeadamente na 

área de comércio e indústria. 
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Comentário da CA: 

Segundo os esclarecimentos, prestados pelo proponente relativamente às questões colocadas na Consulta 

Pública pela Junta de Freguesia de Souselas (volume CXCO.E.211. ConsPublica,) verifica-se que: 

 

Os nós propostos no âmbito do estudo que se encontra em avaliação ambiental tiveram em consideração as 

ligações a Pampilhosa do Botão, ao actual IP3 e ao futuro IP3/IC2 em conformidade com as soluções que 

haviam sido aprovadas em estudos anteriores. Para além dos nós aprovados em estudos anteriores, foi 

ainda incluído um novo nó em resposta a uma reclamação da C.M. de Coimbra, agora designado como ―Nó 

de Brasfemes‖, cuja localização foi consertada com a Autarquia. Este nó visa assegurar uma melhor 

acessibilidade ao IC3 das localidades a Norte de Coimbra. Contudo, importa ter presente que tratando-se o 

IC3 de uma auto-estrada, as suas características geométricas, desaconselham a existência de nós 

sucessivos, pelo que foi dada primazia às ligações que no desenvolvimento do estudo se afiguraram mais 

importantes. Salienta-se ainda que a localidade de Souselas dispõe de uma acessibilidade muito boa ao IC3, 

através do IP3, com um percurso de pouco mais de 3 km desde o centro da localidade até ao IC3. 

 

Quando se estudou a localização do Nó de Brasfemes, a primeira hipótese consistiu na articulação do IC3 
com a EM537-3, por se tratar de uma via hierarquicamente superior e que permitia servir Torre de Vilela. 
Contudo, a solução que viabilizava essa ligação tinha impactes significativos na envolvente ao IC3 e ligações 
muito longas para vencer a diferença altimétrica que se verifica entre o IC3 e a EM537-3. Como tal, optou-
se pela implantação do nó sobre o CM1140. 

 

Por forma a melhorar a acessibilidade da freguesia de Torre de Vilela ao IC3 e em resposta a uma 

solicitação da C.M. de Coimbra, será considerada a reabilitação do caminho rural existente que se 

desenvolve ao longo do IC3 por forma a assegurar a ligação da EM537-3 ao Nó de Brasfemes. A inclusão 

desta intervenção no âmbito desta Concessão encontra-se reflectida no documento intitulado ―Vol. 21.1 – 

Resposta ao 2º Pedido de Elementos Adicionais‖ remetido à EP a coberto da carta ASCENDI ref.ª: 

API/1496/DE/HRS/ 1446/2011, de 19.08.2011. 

 

A Plataforma Logística Coimbra / Mealhada constitui uma área de equipamento prevista pelos municípios de 

Coimbra e Mealhada, constando da revisão em curso do PDM de Coimbra. O Nó de Ligação ao IP3/IC2 

encontra-se implantado na zona limítrofe da área da Plataforma Logística Coimbra/ Mealhada, a partir de 

cerca do km 24+200, conforme Carta de Condicionantes do EIA. Relembra-se, que o Nó de Ligação ao 

IP3/IC2 já foi aprovado em Sede de AIA pela Declaração de Impacte de Ambiental de 30 de Dezembro de 

2008 relativa ao IC3 – Coimbra / IP3, o qual é coincidente com o Nó actualmente em estudo. Este nó 

estabelece as necessárias ligações à rede viária local e sobre a Plataforma Logística, tal não seria possível 

uma vez que a mesma ainda é uma intenção. A partir da rede existente com a qual o IC3 se liga poderá 

futuramente a plataforma definir a sua ligação. 

 

No âmbito da Concessão não está prevista a requalificação da rede viária secundária na envolvente ao 

projecto, mas tão só o restabelecimento das vias interferidas e a realização das ligações (nós de ligação) do 

IC3 à rede local. 

 

Tratando-se de uma auto-estrada, a adopção de nós sucessivos é desaconselhada por questões de 

segurança, pelo que, dando continuidade às soluções que haviam sido desenvolvidas e aprovadas em 

estudos anteriores a articulação com a rede viária a Norte do Rio Resmungão está assegurada por 

intermédio do Nó com o IP3 actual. 

 

Assim, à luz dos esclarecimentos efectuados pelo proponente, a CA considera não haver razões que 

sustentem o acolhimento das pretensões da Junta de Freguesia de Souselas.  

 

Quanto ao atravessamento do rio Resmungão, o projecto prevê a sua transposição através de uma ponte. 

Segundo a análise efectuada, os projectos das obras de arte foram concebidos de forma a não coincidirem 

com o leito máximo de cheia correspondentes a um período retorno de 100 anos. Contudo, no caso da 

ponte do rio Resmungão, verifica-se uma interferência muito pontual, que foi avaliada no EIA em termos 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Outubro 2011 

  
 

IC3- Condeixa/Coimbra - Projecto de Execução 

Procedimento de AIA N.º 2414  74 
   
 

hidráulicos, não constituindo impacte com significado. Com efeito, prevê-se que em situação de cheia, um 

dos pilares será inundado a uma altura máxima de 0,13 m. No entanto, segundo os estudos hidráulicos 

efectuados, não será necessário uma protecção especial, uma vez que os pilares da referida ponte 

localizam-se fora do leito menor, sendo que a sua configuração e orientação garantem a manutenção das 

condições de escoamento. Os impactes foram classificados como negativos, directos, locais, imediatos e 

pouco significativos.   

A CA considera, ainda, que as medidas previstas no EIA, complementadas com as incluídas no presente 

parecer, dão resposta às preocupações manifestadas pela JF de Souselas relativamente aos impactes 

decorrentes da circulação de máquinas e veículos afectos às obras e dos estaleiros. Considera-se também 

que os estudos de ruído já efectuados nesta fase e a adopção das medidas de minimização previstas no 

Projecto de Medidas de Minimização - Protecção Sonora (CXCO.E.212.M) dão também resposta às 

preocupações desta Junta ao nível do Ruído. 

 

A Junta de Freguesia de Torre de Vilela conclui que o projecto é uma mais valia inquestionável para a 
região Centro, para o concelho de Coimbra e para a sua zona norte em particular sendo imprescindível a sua 
construção para que as populações possam usufruir de uma importante variante nascente à cidade de 
Coimbra e uma rápida ligação à zona do Pinhal Interior. 
 
Considera que dever-se-á prever uma ligação directa do Nó do IC3 de Brasfemes à EM537-3, por forma a 
melhor servir a população da freguesia, bem como melhorar as condições de circulação desta EM, 
nomeadamente o seu alargamento, devido ao tráfego intenso que será sujeita. 
 
Considera ainda que o acesso das populações de Souselas ao futuro Nó de Brasfemes seria bastante 
facilitado com a construção de uma variante à localidade de Torre de Vilela, aproveitando já caminhos 
existentes, o que iria permitir a ligação da EM537-3 à zona da Adega Cooperativa de Souselas, aumentando 
assim os níveis de utilização do Nó de Brasfemes. Salienta que o Nó de Brasfemes localizado junto do 
CM1141 implica que bastante tráfego atravessará a localidade de Lôgo de Deus, numa via de reduzidas 
dimensões e densamente povoada. 
 
Devido à circulação de camiões, máquinas e outros veículos afectos à obra na rede viária local, será 
necessário um plano de circulação, limpeza e regas para minimizar os impactes negativos nestas vias. 
Deverá ser dado particular atenção às horas mais críticas de circulação da população local. Após a fase de 
construção, a Junta de Freguesia considera que o proponente deverá repavimentar a rede viária local bem 
como a requalificar as áreas de estaleiro. Refere ainda que deverá ser efectuada uma carta de ruído que 
contemple a situação de referência e a projecção para a fase de funcionamento do IC3. 
 
Comentário da CA: 

De acordo com os esclarecimentos prestados pelo proponente relativamente às questões colocadas na 

Consulta Pública pela Junta de Freguesia de Torre de Vilela (volume CXCO.E.211. ConsPublica) ―Quando se 

estudou a localização do Nó de Brasfemes, a primeira hipótese consistiu na articulação do IC3 com a 

EM537-3, por se tratar de uma via hierarquicamente superior e que permitia servir Torre de Vilela. Contudo, 

a solução que viabilizava essa ligação tinha impactes significativos na envolvente ao IC3 e ligações muito 

longas para vencer a diferença altimétrica que se verifica entre o IC3 e a EM537-3. Como tal, optou-se pela 

implantação do nó sobre o CM1140.‖ 

 

Conforme assumido pelo proponente no documento Resposta ao 2º Pedido de Elementos Adicionais ao EIA, 

(volume CXCO.E.211.EA2), relativamente a uma pretensão da C. M. de Coimbra (restabelecimento 8.1), a 

reabilitação do caminho rural existente que se desenvolve ao longo do IC3 será incluída no projecto, por 

forma a assegurar a ligação da EM537-3 ao Nó de Brasfemes. Essa reabilitação será efectuada adoptando 

um perfil transversal que não implique expropriações para além das necessárias para a rectificação de 

algumas curvas. 

 

Face ao exposto, considera-se que a acessibilidade do Nó de Brasfemes a Torre de Vilela se encontra 

acautelada, devendo, contudo a DIA reflectir a integração da reabilitação do caminho rural em causa no 

Projecto. 
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A CA considera, ainda, que as medidas previstas no EIA, complementadas com as incluídas no presente 

parecer, dão resposta às preocupações manifestadas pela JF de Torre de Vilela relativamente aos impactes 

decorrentes da circulação de máquinas e veículos afectos às obras e dos estaleiros. Considera-se também 

que os estudos de ruído já efectuados nesta fase, bem como a adopção das medidas de minimização 

previstas no Projecto de Medidas de Minimização - Protecção Sonora (CXCO.E.212.M) dão também resposta 

às preocupações desta Junta ao nível do Ruído. 

As Juntas de Freguesia de Almoster, Maçãs do Caminho, Pelmá, Pussos, Rego da Murta e 

Alvaiázere mostram-se favoráveis ao projecto de execução considerando que este irá melhorar as 

acessibilidades da rede secundária à rede principal de estradas e que promove o desenvolvimento dos 

territórios. 

 

As Juntas de Freguesia de Lamas, Miranda do Corvo, Semide e Rio de Vide consideram que: 

- As alterações introduzidas ao projecto vêm de encontro aos anseios dos autarcas e populações dos 

municípios envolvidos, nomeadamente no que se refere à construção do nó que possibilita a 

articulação da EN 17 e EN 110 e futura variante á EN 17 – Nó de Coimbra Sul. 

- A construção da ponte do Cabouco, sobre o Rio Ceira, no limite do Concelho de Coimbra com o 

Concelho de Miranda do Corvo, freguesia de Semide, é de uma importância vital para o acesso das 

populações de Miranda do Corvo, principalmente do sector norte desta Freguesia e das freguesias de 

Rio de Vide e Semide, a Coimbra. Com a citada construção evita-se a passagem de tráfego rodoviário 

pela povoação do Cabouco  bem como a sua inserção na EN 17. Desde sempre os autarcas de Miranda 

do Corvo e concelhos envolventes defenderam uma ligação á EN 17. 

- A construção do IC 3 é fundamental para o todo o concelho de Miranda do Corvo e para as freguesias 

de Semide e Rio Vide, assim como para grande parte do concelho da Lousã, de uma importância vital 

para o desenvolvimento e melhoria das acessibilidades destas Freguesias, cujas populações, na sua 

maioria, se deslocam diariamente para Coimbra por motivos profissionais, de saúde e outros. 

 

A Metro Mondego S.A. refere que o traçado intersecta o projecto do Sistema de Mobilidade do Mondego 

em dois pontos, nó da Quinta da Ponte (rotunda 1.2 e viaduto) e ponte sobre o rio Corvo (Norte). Por forma 

a garantir a compatibilização dos dois projectos considera que o projecto do IC3 deverá ser submetido à 

apreciação formal da Metro Mondego e da REFER, nomeadamente no que respeita aos dois locais 

anteriormente mencionados. 

A REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. refere que o traçado interfere com a rede de caminho-de-

ferro, designadamente com a linha do Metro do Mondego (ex-Ramal da Lousã), salientando a necessidade 

de compatibilização. Considera que o projecto deverá observar os aspectos seguintes: 

- O traçado rodoviário cruza superiormente a linha do Metro do Mondego, junto ao km 8+928, local 

onde se encontra a ponte do rio Eça 1.ª. O projecto contempla uma ponte sobre a actual ponte 

ferroviária, devendo ser desenvolvido tendo em conta o estipulado na norma REFER ―IT.OAP.003 – 

Condicionamentos para Projectos de Passagens Superiores Rodoviárias‖ e demais normativos em 

vigor (nacionais, europeus e UIC); 

- Relativamente ao alargamento da EN17, o desenvolvimento deste projecto de execução e da obra 

deverão salvaguardar o Domínio Público Ferroviário e respeitar os condicionalismos previstos no 

Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro. 

Informa ainda que o seu parecer final fica dependente da concertação a efectuar entre o proponente e a 

REFER tendo em vista a salvaguarda das questões referidas anteriormente.  

 

Comentário da CA: 

Segundo informação disponibilizada pelo proponente, (volume CXCO.E.211. ConsPublica), as questões 

colocadas pela REFER e Metro do Mondego foram acauteladas. Não obstante, considera-se ser de incluir na 

DIA a seguinte condicionante: Submeter à apreciação e aprovação da REFER, Rede Ferroviária Nacional, EP 

e do Metro do Mondego, SA. as interferências do projecto com a Linha de Metro do Mondego, assegurando 

uma adequada compatibilização entre os dois projectos, a verificar em sede de licenciamento.  
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A IVIVE – Empreendimentos Imobiliários, Lda mostra-se preocupada em relação ao ruído enquanto 

proprietária de um empreendimento de quatro habitações que se situam a 150m do km 10+397 do futuro 

IC3, onde está prevista a embocadura do túnel dos Barbados. Salienta a actual tranquilidade da zona e 

considera manifestamente insuficiente o estudo de ruído efectuado, atendendo ao acréscimo dos níveis de 

ruído, à diferença de cotas entre as habitações e a embocadura do túnel, assim como à orografia própria da 

área que irá ter o efeito de ampliação do ruído. Solicita a pormenorização do estudo de ruído nesta zona e o 

estabelecimento de medidas de minimização que permitam garantir os limites legais de ruído. 

 

Comentário da CA: 

A avaliação dos impactes do projecto no âmbito do ruído foi efectuada pela CA (ponto 5.5 do presente 

parecer), tendo-se concluído que as medidas de minimização definidas no Projecto de Medidas de 

Minimização - protecção Sonora (CXCO.E.212.M) são suficientes para garantir que o projecto dará 

cumprimento à legislação em vigor e que os impactes após a adopção dessas medidas serão pouco 

significativos. Assim, entende-se que as preocupações da IVIVE se encontram já acauteladas. 

 

Para melhor esclarecimento, transcrevem-se também os esclarecimentos prestados pelo proponente 

relativamente às questões colocadas na Consulta Pública sobre esta matéria (volume CXCO.E.211. 

ConsPublica): No EIA é feito o estudo de ruído pormenorizado e que é normal na fase de projecto de 

execução, com vista à identificação de impactes e dimensionamento das medidas de minimização 

necessárias. Neste local o traçado desenvolve-se já em túnel estando, para além disso, as referidas 

habitações, que se situam efectivamente entre os km 10+420 e 10+450 e não 10+397 como referido, a 

uma cota muito superior à da estrada (ver FIG. 4A e 4B). Perante esta situação e as simulações a que se 

chegou, os mapas de ruído não foram estendidos a esta zona por a mesma não sofrer impactes. 

Com efeito, os valores previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln e para o ano 2022 (ano de 

dimensionamento das medidas) junto a este uso do solo com sensibilidade ao ruído (Zona A referente à 

reclamação), serão da ordem de grandeza de 57 dB(A) e 47 dB(A), respectivamente. Desta análise conclui-

se que os valores resultantes para os indicadores de ruído Lden e Ln no ano 2022, são inferiores aos valores 

limite de 63 dB(A) e 53 dB(A) respectivamente, para zonas que ainda não foram alvo de zonamento 

acústico, pelo que não são necessárias medidas. De referir que a outra habitação identificada na reclamação 

como tendo sido alvo de protecção acústica (Zona B na identificação do reclamante), situa-se em frente ao 

viaduto de Barbados e como tal sujeita à influencia directa do ruído da nova via tendo-se concluído das 

avaliações realizadas, serem necessárias medidas. 

 

A CIMPOR – Indústria de Cimentos, SA salienta a importância do centro de produção de Souselas como 

um todo e a Pedreira ―Serra do Alhastro‖ em particular. Refere a importância fundamental da pedreira no 

que diz respeito às matérias primas aí extraídas as quais são usadas exclusivamente pela fábrica de 

Souselas. Refere que a pedreira ―Serra do Alhastro‖, a manterem-se os consumos anuais médios, possui 

uma vida útil de cerca de 25 anos, o que se mostra manifestamente pouco face a uma indústria com fortes 

investimentos e amortizações de longo prazo. Face a esta consideração, a CIMPOR implementou uma 

estratégia de compensação de reservas minerais através da sucessiva aquisição de terrenos, conjugando a 

aptidão da rocha para o fabrico de cimento com a proximidade da fábrica, factores determinantes para a 

viabilidade da actividade. Informa que possui cerca de 50ha de terrenos na área de Brasfemes, a sul da 

pedreira ―Serra do Alhastro‖, adquiridos com o intuito de implementar uma pedreira. Considera fundamental 

para a actividade futura da fábrica a articulação do fornecimento de matéria-prima proveniente dessas duas 

origens. 

 

Salienta a utilização de explosivos na pedreira da ―Serra do Alhastro‖, referindo que segundo o plano de 

pedreira aprovado, as bancadas em exploração continuarão a aproximar-se do traçado do futuro IC3, o qual 

se encontra a menos de 100m da pedreira. Refere ainda que o traçado do IC3 afecta parte dos terrenos da 

CIMPOR em Brasfemes. 

 

Considera que a implantação do IC3 deverá afastar-se o máximo possível das suas infra-estrutura por forma 

a não comprometer a viabilidade do centro de produção de Souselas, devendo assim ser reformulado o 

traçado do IC3. 
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Comentário da CA: 

Segundo os esclarecimentos prestados pelo proponente relativamente às questões colocadas na Consulta 

Pública, pela CIMPOR, SA (volume CXCO.E.211. ConsPublica,) verifica-se que: 

O traçado do Projecto de Execução desenvolve-se no corredor do Estudo Prévio que foi também alvo de 

consulta pública e emissão da respectiva DIA. A CIMPOR não se manifestou então no âmbito dessa consulta 

pública. A DIA também não considerou qualquer condicionante, não havendo qualquer interferência com a 

área legalmente concessionada. 

Nesta fase de Projecto de Execução, foi contactada a CIMPOR que manifestou o interesse em que o traçado 

se afastasse o mais possível da área da pedreira (conforme correspondência apresentada no Anexo B do 

EIA). Foi assim preocupação, o ajuste do traçado dentro do corredor do Estudo Prévio e constante da Planta 

de Ordenamento do PDM de Coimbra em revisão, tendo para o efeito se afastado o traçado na proximidade 

à área concessionada, para o limite oposto do corredor, o que é assim uma situação mais favorável e sem 

qualquer interferência com o limite fornecido pela DGEG ou o fornecido pela CIMPOR (que não é coincidente 

com o anterior) – FIG. 1 - folha 2/2. 

 

Considerando contudo a zona de defesa de 70 metros relativamente a auto-estradas, estabelecida no 

Decreto-Lei 270/2001, de 6 de Outubro, e tomando o limite oficial enviado pela (DGEG) verifica-se que esta 

é respeitada na quase totalidade, apenas com uma interferência marginal entre o km 21+300 e o km 

21+415, na zona do talude de escavação e posteriormente no Restabelecimento 11.1 do Nó de Ligação ao 

IP3, entre o 0+400 e o km 0+575, que se situa em aterro, situação esta que deriva do necessário nó a 

estabelecer com o IP3 (ver FIG. 1- folha 2/2). 

 

Relativamente aos terrenos que a Cimpor adquiriu na Serra de Brasfemes, localizados mais a Sul e com o 

objectivo de expandir a sua área de extracção e que serão muito marginalmente interferidos pelo projecto 

(conforme Carta de Condicionantes do EIA), não foi dada qualquer informação por parte das entidades 

competentes relativa a direitos de concessão para exploração de massas minerais nessas áreas. Acrescenta-

se que a interferência com os referidos terrenos diz respeito apenas a uma área muito reduzida de uma 

parcela periférica e de menor dimensão (ver FIG. 1 – folha 1/2). 

 

Na zona onde o traçado se aproxima mais da pedreira, este não pode ser ripado para nascente uma vez que 

aí ocorre forte ocupação habitacional, devida à localidade de Outeiro do Botão (ver FIG. 2). Nos terrenos 

mais a Sul a ripagem para nascente, para afastamento da parcela interferida, implicaria a colocação do 

traçado numa área de máxima infiltração e classificada como RAN, bem como ainda afectando habitações 

(ver FIG. 3). 

Analisadas as interferências que ocorrem entre os km 21+300 e o km 21+415 e entre o km 0+400 e o km 

0+575, a CA considera que os impactes resultantes são pouco significativos e que não põem em causa a 

viabilidade da pedreira da CIMPOR. No que se refere à sobreposição do traçado sobre terrenos na Serra de 

Brasfemes, propriedade da CIMPOR, verifica-se, conforme referido pelo proponente que a sobreposição 

corresponde a uma área muito reduzida de uma parcela periférica. Não sendo conhecidos direitos de 

concessão sobre estes terrenos, a CA considera que esta interferência não gera impactes relevantes. Face 

ao exposto considera-se que a pretensão da CIMPOR não deverá ter acolhimento. 

As seguintes entidades: 

- Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades – Misericórdia de Poiares 

- Centro de Bem-estar Infantil de Santo André 

- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares 

- Confraria da Chanfana 

- Associação dos Produtores Florestais de Poiares 

- Associação de Desenvolvimento integrado de Poiares 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

- ADP – Associação Desportiva de Poiares 

- APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

- Centro Cívico do Carvalho 
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- Almeida e Filhos, Lda 

- Neves e Neves, Lda 

- Rui & Dinora, Lda 

- Estores C. carvalho, Lda 

- Maripneus, Lda 

- Restaurante/Residencial D. Elvira 

- Auto Mário Henriques, Lda 

- PoiarPeças 

- Viveiros Val das Plantas, Lda 

- E.T.C. – Estudos e Trabalhos de Construção, Lda 

- Ferdipedra Ferramentas Diamantadas, Lda 

- TNI – Transportes Nacionais e Internacionais, Lda 

- Nutriva – Distribuição Alimentar, Lda 

- Dispan, Lda – Distribuidora Conimbricence de Matérias Primas 

- Sociedade de Transportes Poiarense, Lda 

- Marigold Industrial Portugal – Luvas Industriais, Unipessoal Lda 

- Unitractores, Equipamentos Florestais e Industriais, Lda 

- Silvagás, Lda 

- Lavrimadeiras, Lda 

- Central Rebocadora Poiarense, Lda 

- Sêco Trans-Transportes, Lda 

- Macropeças, Lda 

 

mostram-se favoráveis ao traçado, considerando que o traçado agora proposto com o Nó de Coimbra Sul 

que é favorável à inserção da futura estrada da Beira é aquele que mais beneficiará a acessibilidade dos 

municípios de Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares, Góis e Pampilhosa da Serra da Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Interior Norte. Salientam, ainda, o facto da Ponte da Portela passar de três para 

quatro vias, a execução da ponte do Cabouco sobre o rio Ceira como contrapartida e a reposição condigna 

das vias locais interrompidas pelo traçado.  

 

O Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos é favorável ao projecto de execução considerando que o 

traçado proposto com o Nó de Coimbra Sul que é favorável à inserção da futura estrada da Beira é aquele 

que mais beneficiará a acessibilidade dos municípios do Pinhal Interior Norte. 

 

Refere que o aumento da mobilidade reforça a coesão das estruturas urbanas e suburbanas, fomentando o 

relacionamento entre os seus agentes e viabilizando a oferta de novos serviços/produtos. O projecto 

contribui para melhorar as condições de competitividade dos Alvaiazerenses e das actividades económicas e 

culturais existentes no concelho, promovendo o crescimento e desenvolvimento sustentado de todo o 

território. 

As seguintes entidades: 

- Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 

- Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere 

- Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de St.ª Cecília 

- Associação Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria 

- Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Maçãs de Dona Maria 

- Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro 

- ADECA – Associação do Desenvolvimento das Empresas do Concelho de Alvaiázere 

- Associação de Cultura Alva Canto 

- Comissão de Melhoramento de Cabeças 

mostram-se favoráveis ao projecto de execução considerando que este irá melhorar as acessibilidades da 

rede secundária à rede principal de estradas, sendo uma mais valia para a região do Pinhal Interior. Este 

traçado favorece as relações físicas com as instituições e demais serviços, essenciais ao funcionamento 

destas instituições, aproximando-as entre si.  
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Salientam ainda que o traçado proposto com o Nó de Coimbra Sul que é favorável à inserção da futura 

estrada da Beira é aquele que mais beneficiará a acessibilidade dos municípios do Pinhal Interior Norte. 

 

O Grupo do PSD da Assembleia Municipal da Lousã manifesta total apoio ao traçado proposto, 

referindo que a introdução de um Nó na margem esquerda do rio Mondego, em Lagoas-Ceira permitirá 

viabilizar a ligação a uma futura variante à EN17, através do prolongamento da actual variante de Foz de 

Arouce. Segundo este Grupo, o traçado permitirá ainda servir de forma eficaz as populações da margem sul 

do rio Mondego, junto à ponte da Portela, com uma importante facilidade de ligação à Circular Externa de 

Coimbra e à Variante da Boavista. 

 

Sérgio Sêco (Vereador da C.M. de Miranda do Corvo) considera que o IC3 propiciará um maior 

desenvolvimento para Miranda do Corvo e para a região. Refere que o traçado do IC3 vai permitir que toda 

a região e os concelhos que por ele são atravessados tenham uma boa ligação para Coimbra, para a A1 e 

para Sul do nosso País. Refere ainda que também as regiões a Este do traçado irão ser beneficiadas. 

Salienta ainda que a construção de outras infra-estruturas beneficia os movimentos do tráfego e das 

pessoas, nomeadamente a construção da nova ponte do Cabouco, o alargamento da Ponte da Portela para 

4 faixas e uma melhor ligação à EN17. 

 

Reinaldo Couceiro (Vice-presidente da C.M. de Miranda do Corvo) salienta a importância do projecto para 

a região considerando que o traçado previsto para o IC3 irá permitir dotar vários concelhos do interior 

(Miranda do Corvo, Penela, Lousã, Ansião, Alvaiázere, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos) de uma 

boa ligação  a Coimbra, nomeadamente ao Norte da cidade com a ligação à circular externa, e à Auto-

estrada A1. Refere ainda que os concelhos da Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil também serão 

beneficiados. 

 

Salienta que Miranda do Corvo é dos concelhos do distrito de Coimbra com maior número de movimentos 

pendulares em relação à sede de distrito e que este novo troço virá facilitar esses movimentos, para além de 

facilitar as ligações ao sul do país. Considera que este novo troço apresenta ainda outras vantagens para 

Miranda do Corvo, nomeadamente a construção da nova ponte do Cabouco, o alargamento da Ponte da 

Portela para 4 faixas e uma melhor ligação à EN17. 

 

Horácio Santos salienta que inúmeros concelhos do interior dos distritos de Coimbra e Leiria não dispõem 

de acessibilidades que permitam rapidamente aceder à cidade de Coimbra, à A1 bem como ligações para 

Norte ou Sul. Considera que o traçado do IC3 vem colmatar várias lacunas essenciais à qualidade de vida 

das pessoas, constituindo um motor de desenvolvimento para toda a região. 

 

Dinis Pereira Amado e Jorge Manuel Dourado Vieira (exposição datada de 18-08-2011) são contra o 

actual traçado do IC3 e relembram a proposta efectuada de uma nova solução ―Solução 4 = 1+3‖ proposta 

anteriormente que aliava a solução em túneis às pretensões dos concelhos limítrofes de Coimbra. 

Salientam os elevados impactes negativos que o actual traçado implicará na freguesia de Ceira, 

nomeadamente na paisagem e na qualidade de vida das populações. Rejeitam a afirmação que existem 

vantagens para Ceira em termos de tráfego. Consideram não existir qualquer benefício no tráfego dentro da 

vila de Ceira. 

Jorge Manuel Dourado Vieira (exposição individual remetida directamente à APA datada de 29-07-2011) 
salienta que na ―Solução 4 = 1+3‖ é possível uma relocalização das rotundas para o km 63+300 a uma cota 
de 106m. Desta forma facilitar-se-á a movimentação de terras necessária e a implementação das vias de 
acesso em cerca de 60m dentro do túnel. Com esta relocalização, as saídas dos túneis situam-se a cerca de 
50m do fim/princípio das zonas de desaceleração/aceleração. Esta solução concretizar-se-ia da seguinte 
forma: 

- Do lado do rio Ceira será mantida a cota inicial de 73,5m ao km 61+680 e o túnel terá um 

comprimento de 1500m com uma inclinação de 2,5% terminando do lado do rio Mondego na cota 111 

ao km 63+140. 
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- Aproximadamente ao km 63+240 terá início viaduto/ponte sobre o rio Mondego, à cota 113,5 com um 

comprimento de 680m e uma inclinação de 2,5% tendo o seu final na cota 130m ao km 63+900. Esta 

última cota corresponde à especificada na ―Solução 3‖. 

- As rotundas serão então, como referido, à cota 106m com um diâmetro de cerca de 45m. 

- A ligação do lado do túnel à rotunda terá um comprimento de certa de 110m, a que corresponde uma 

inclinação de aproximadamente 5,0% e a sua intercepção na plataforma do IC3 será ao km 63+190. A 

ligação à rotunda será ao km 63+280. 

- A ligação do lado do viaduto/ponte à rotunda terá um comprimento de cerca de 225m, a que 

corresponde uma inclinação de aproximadamente 5,5%, e a sua intercepção na plataforma do viaduto 

ao km 63+490. A ligação à rotunda será ao km 63+325. 

- A ligação da rotunda às vias circulares existentes será feita de acordo com o que foi apresentado no 

estudo inicial (solução 4). Torna-se necessário rectificar o comprimento dos troços e cotas das duas 

vias circulantes. 

Jorge Manuel Dourado Vieira em exposição individual remetida à APA pela Junta de Freguesia de 
Ceira, a qual subscreve, em ofício datado de 09-06-2011, propõe os seguintes ajustes à Solução 1 do 
estudo anterior: 

- Construção do nó de ligação na zona das Carvalhosas. 

o Para que este novo nó possa ser construído será necessário alterar a cota do túnel do lado do 

rio Mondego, por forma a que esta, no viaduto de acesso à ponte sobre o rio Mondego, fique 

localizada a cerca de 7m acima da estrada das Carvalhosas. Este acesso seria construído por 

uma rotunda à cota 115m e com um diâmetro de cerca de 60m. O estudo deste nó foi feito 

tendo por base a construção de uma só rotunda para evitar maiores movimentações de terra. 

 

- O túnel inicial da Solução 1 designado por 1.3 será alterado da seguinte forma: 

o Do lado do rio Ceira será mantida a cota inicial de 73,5m ao km 61+680 e o túnel terá um 

comprimento de 1580m com uma inclinação de 3% terminando do lado do rio Mondego na cota 

121,5m ao km 63+150. 

o Ao km 63+175 terá início a ponte sobre o rio Mondego à cota 121,5m com o comprimento 

aproximado de 735m e uma inclinação de 1,15%, terminando à cota 130m ao km 63+900. 

 

- Ligação da Rotunda ao viaduto/túnel será efectuada da seguinte forma: 

o A ligação do viaduto/ponte à rotunda terá um comprimento de cerca de 160m, a que 

corresponde uma inclinação de aproximadamente 5%. 

o A ligação do Túnel à Rotunda terá aproximadamente um comprimento de 90m a que 

corresponde uma inclinação de aproximadamente 5%. 

o A construção destas vias circulantes de ligação deverá obedecer a uma ligeira curvatura para 

permitir uma menor distância nas ligações ao túnel e viaduto. 

 

- Ligação da Rotunda às vias circulantes far-se-á da seguinte forma: 

o Ligação à estrada da Beira (EN17), no cruzamento actualmente existente que dá cesso ao lugar 

das Carvalhosas e à escola EB2+3 de Ceira. 

o Será construído um troço de estrada com aproximadamente 280m e uma inclinação de 5%, que 

tem início na rotunda e entronca na estrada das Carvalhosas na cota 101m. 

o Será rectificado o troço existente da estrada das Carvalhosas entre o ponto de encontro (cota 

101m) e a EN17. 

 

- Ligação à estrada do Carvalho 

o Esta ligação, com cerca de 2650m, irá entroncar na estrada do Carvalho junto ao depósito das 

Águas de Coimbra e perto da estrada que faz ligação ao lugar de S. Frutuoso, na cota 234m. 

Será construído a partir da rotunda num troço com aproximadamente 550m e uma inclinação 

de 8%. O restante traçado terá uma inclinação média de 4% variável ao longo do seu percurso. 

Os últimos 700m já estão a ser construídos entroncando na estrada do Carvalho à cota 234m. 

Cerca de 1400m desta ligação passam pela parte de cima do lugar das Carvalhosas. 
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Comentário da CA: 

Sendo as questões em causa comuns às colocadas pela Assembleia de Freguesia de Ceira remete-se a 
resposta para os comentários acima efectuados relativamente à exposição dessa Assembleia. 
 

49 cidadãos, moradores do lugar de Eira Velha da freguesia de Ceira, mostram-se contra a actual 

solução de traçado para o IP3, considerando que devem ser efectuados novos estudos. Consideram que o 

EIA foi elaborado sobre pressupostos errados e apresenta falta de rigor. Referem também que não foi 

estudada a alternativa zero, considerada imprescindível em obediência ao princípio da precaução. Salientam 

que o tráfego médio diário anual previsto é claramente sobrevalorizado. 

Para além disso consideram que: 

 A população de Ceira tem direito à ponte do Cabouco, já prevista em PDM, uma vez que é 

necessária para substituir a perigosa ligação à EN17, sem qualquer contrapartida. 

 Coimbra já é bem servida pela A1 e que o atravessamento do IC3 se tiver que acontecer, não 

pode ser efectuado à custa da freguesia de Ceira. 

 A EN17 continuará a servir bem os concelhos da Lousã, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo, 

atendendo aos investimentos já efectuados e eliminando o estrangulamento da passagem em 

Ceira. 

Comentário da CA: 

Havendo questões comuns às colocadas pela Assembleia de Freguesia de Ceira remete-se a resposta para 

os comentários acima efectuados relativamente à exposição dessa Assembleia. 

 

 

7. SÍNTESE CONCLUSIVA  

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2414 

relativo ao IC3 – Condeixa/Coimbra, em fase de Projecto de Execução, e é emitido ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de Novembro. 

 

A apreciação técnica do EIA (incluindo os Aditamentos) efectuada pela Comissão de Avaliação (CA) tem por 

base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA, sendo que para complementar essa 

apreciação foram consultadas, através de pedido de parecer, a Autoridade Florestal Nacional (AFN), a 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), a Entidade Regional da Reserva Agrícola do 

Centro (ERRAC), a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a Direcção Regional de Economia do 

Centro (DREC), tendo-se recebido parecer da AFN, da DRAPC, DGEG e da DREC. 

 

No âmbito do procedimento de AIA em apreço foi, ainda, realizada uma consulta pública, que decorreu 

durante 39 dias úteis, de 4 de Julho a 26 de Agosto de 2011, no âmbito da qual se receberam 90 

exposições, (nas quais se incluem dois abaixo assinados, respectivamente com 1427 e com 49 assinaturas) 

e tendo o respectivo relatório sido elaborado pela Autoridade de AIA.  

 

O lanço IC3 – Condeixa/Coimbra, objecto da presente análise, é parte integrante do Itinerário 

Complementar (IC) n.º 3 – Setúbal/Coimbra, que se encontra incluído no Plano Rodoviário Nacional (PRN 

2000) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto. 

 

Este lanço, cuja construção e exploração foi integrada no âmbito da Subconcessão do Pinhal Interior, 

corresponde ao último lanço do projecto global do IC3 entre Tomar e Coimbra, dando continuidade ao lanço 

IC3-Avelar Norte/Condeixa, também integrado na referida Subconcessão. O seu final ocorre no limite norte 

do concelho de Coimbra / início do concelho de Mealhada, onde estabelecerá uma ligação provisória à 

EN336, até à construção do futuro IP3/IC2, com o qual se articulará através dum nó. 
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O Projecto apresenta uma extensão aproximada de 25,6 km, ocorrendo a sua implantação nos concelhos de 

Coimbra, (9 freguesias) e da Mealhada (1 freguesia). No concelho de Miranda do Corvo, ocorrerá apenas a 

implantação da Ponte do Cabouco, a qual é indicada no EIA como projecto associado. 

 

O projecto contempla ainda a implantação de uma área de serviço no final do lanço, aproximadamente entre 

os km 20+500 e 20+800 (lado esquerdo da via) e os km 20+700 e 21+000 (lado direito da via). Esta 

localização decorre das distâncias quilométricas que são necessárias assegurar entre áreas de serviço, 

distando da anterior, localizado no final do Lanço Tomar / Avelar Sul, cerca de 40 km. 

 

O projecto não intercepta Áreas Sensíveis, tal como definidas pelo Regime Jurídico de AIA (Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio). 

 

A plena via do IC3 terá uma plataforma com uma largura total de 23,6 m, constituída por 1 separador 

central, 2 faixas de rodagem unidireccionais (cada uma constituída por duas vias) e bermas. Em túnel, a 

plataforma divide-se em duas galerias, tendo cada uma a largura de 10,5m. Cada uma é constituída por 

uma faixa de rodagem unidireccional, a qual tem 2 vias, bermas e passadiços. As características geométricas 

do projecto foram dimensionadas para a velocidade base de 120 km/h na totalidade do traçado em planta. 

 

O objectivo fundamental do Projecto é assegurar uma melhoria das acessibilidades dos Concelhos do interior 

centro do país, sendo que o EIA, neste âmbito, refere que o lanço IC3- Coimbra/Condeixa corresponde a 

uma via de grande interesse para o desenvolvimento regional e para as acessibilidades das zonas 

suburbanas à cidade de Coimbra, permitindo não só estabelecer as ligações de longo curso, como também 

com os seus 5 Nós, contribuirá para a melhoria das acessibilidades entre os muitos aglomerados situados na 

periferia da cidade e os próprios concelhos limítrofes, com os quais existem deslocações diárias de casa-

trabalho, comerciais, etc., criando assim condições para a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento local e regional, baseado numa mais fácil e rápida acessibilidade. 

 

Como antecedentes ao projecto salienta-se o facto do lanço em questão ter sido sujeito, em fase de Estudo 

Prévio, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no âmbito dos então designados IC3 – 

Tomar/Coimbra (procedimento de AIA N.º 1748 e relativo ao troço compreendido entre cerca dos km 0+000 

e 13+000 do Projecto de Execução) e IC3 – Coimbra/IP3 (procedimento de AIA N.º 1963 no que se refere 

ao troço compreendido entre cerca do km 13+000 e o final do Projecto de Execução), com emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada em ambos os casos, em 9 de Maio de 2008 e 30 

de Dezembro de 2008, respectivamente. No caso do IC3 – Tomar / Coimbra foi emitido parecer favorável à 

designada Solução 1 e no caso do IC3 – Coimbra / IP3, à Solução 2. 

 

A nova sujeição a AIA, neste caso em fase de Projecto de Execução, decorre do facto do actual lanço 

corresponder à junção de dois projectos que foram alvo de emissão de Declaração de Impacte Ambiental 

distintas e do facto das alterações efectuadas se reflectirem num desenvolvimento do traçado em cotas mais 

elevadas, com a consequente diferente forma de articulação com a rede viária local. Apesar do traçado em 

análise seguir em grande parte os corredores das soluções aprovadas em Estudo Prévio, há 3 locais do 

actual traçado, onde tal não se verifica. 

 

Importa referir que as alterações na forma de articulação com a rede viária resultam do atendimento de 

alguns dos comentários e solicitações em termos da melhoria de alguns aspectos das acessibilidades, 

manifestadas pelas autarquias locais no âmbito da Consulta Pública efectuada no âmbito dos Estudos 

prévios que antecederam o actual projecto. 

 

Com efeito, o desenvolvimento do traçado com uma rasante mais alta na envolvente de Coimbra permitiu o 

estabelecimento de um novo nó (Nó de Coimbra Sul), que permite viabilizar a articulação entre o IC3 e a 

EN17 e a EN110, articulação solicitada pela autarquias locais e que não se encontrava contemplada no 

projecto do Estudo Prévio.  

 

Com a construção deste Nó está previsto o alargamento da EN17 até à actual Rotunda da Portela na 
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margem Norte do rio Mondego, incluindo a materialização de 4 vias no tabuleiro da Ponte sobre o Rio 

Mondego e a construção de um novo viaduto sobre o Metro do Mondego. Tem também associada a 

construção da nova Ponte do Cabouco sobre o Rio Ceira para melhorar o acesso das populações de Miranda 

do Corvo, via EN17 à cidade de Coimbra. 

 

De referir que o Nó do Estudo Prévio implicava uma extensa intervenção na EN110 e na encosta paralela ao 

rio Mondego e sem qualquer ligação técnica com a EN17, conforme pretensão das autarquias. 

 

Por outro lado, o Nó de Coimbra Norte apresenta agora uma localização mais próxima da Circular Externa de 

Coimbra (CEC), o que reduz significativamente a extensão da ligação à CEC. Esta alteração decorre de uma 

solicitação do DIA do Estudo Prévio do IC3 – Coimbra / IP3, no sentido de reformular o Nó para ser possível 

uma ligação às vias locais, situação que com o Estudo Prévio não era possível. Esta alteração, permite 

também que o traçado tenha uma utilização de uma circular externa à cidade, libertando a circular existente 

do tráfego de passagem. 

 

O Nó de Brasfemes constitui um novo Nó que vai de encontro a uma solicitação da Câmara de Coimbra 

tendo em vista a melhoria das acessibilidades a este aglomerado urbano. 

 

Subjacente às alterações introduzidas nos nós para melhoria da acessibilidade, a principal modificação que 

ocorre na plena via do projecto corresponde à forma de atravessamento dos rios Ceira e Mondego, sendo 

que o actual projecto prevê agora pontes de maior altura, em detrimento dos dois longos túneis que se 

previam na transposição das elevações adjacentes a estes dois rios. Contudo, o EIA realça que só com as 

alterações agora introduzidas foi possível concretizar a pretendida articulação entre o IC3 e a EN17 (a 

denominada Estrada da Beira), bem como uma adequada ligação a Ceira e à parte sul da cidade de Coimbra 

através do novo nó de Coimbra Sul.  

 

Assim o novo traçado apresenta 17 viadutos, mais dois do que o Estudo Prévio. Em contrapartida, foram 

eliminados 5 túneis, (no projecto apenas está previsto um túnel, enquanto que no estudo prévio estavam 

previstos 6). 

 

As alterações ao traçado traduzem-se também em alterações em termos de movimentos de terras, 

apresentando o Projecto de Execução uma saldo final bastante mais favorável do que o Estudo Prévio. 

 

Quadro 7.1 - Movimentos de terras (Estudo Prévio vs projecto de Execução) 

Características projecto Estudo Prévio Projecto Execução 

Escavação 4 368 40 m3 5 032 000 m3 

Aterro 2 745 000 m3 4 660 000 m3 

Saldo Final 1 623 400 m3 372 000 m3 

Fonte: EIA 

 

Importa salientar que tendo em vista apoiar a tomada de decisão e de modo a confirmar a importância e 

justificação do novo traçado, o proponente procedeu a uma análise comparativa de impactes com a solução 

do Estudo Prévio no que diz respeito aos diferentes factores ambientais. Essa análise, efectuada com base 

em estudo específico, constante do EIA, conclui que a solução proposta em projecto de execução é 

globalmente mais equilibrada e vantajosa, nomeadamente nos aspectos de ordenamento do território e 

socioeconómicos e ainda em termos de acessibilidades. 

 

Complementarmente foi ainda apresentado no EIA um estudo comparado de análise dos impactes das duas 

soluções ao longo do período de vida do projecto integrando outro tipo de factores, nomeadamente os 

relacionados com os consumos de materiais e de energia. Este estudo, que foi apresentado no Anexo 8.1 do 

Aditamento ao EIA, conclui também sobre a maior favorabilidade da solução de Projecto de Execução. 

 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se que uma grande maioria das exposições é 

favorável ao novo traçado do IC3, confirmando a importância deste troço do IC3 para a melhoria das 
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acessibilidades dos municípios da região do Pinhal Interior Sul, sendo que muitas delas evidenciam a 

importância da ligação do nó de Coimbra Sul à Ponte da Portela, assim como a construção da Ponte de 

Cabouco, sob o rio Ceira, o que viabilizará a articulação do IC3 com a EN17, beneficiando a acessibilidade 

dos municípios de Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares, Góis e Pampilhosa da Serra. É também 

evidenciada a melhoria das acessibilidades conseguida com a nova solução de traçado proposta a norte do 

rio Mondego e que permite uma melhor ligação à Circular Externa de Coimbra. 

 

Não obstante a pronúncia favorável relativamente ao novo traçado deste lanço do IC3, são solicitadas 

melhorias no projecto como sejam: 1) melhorias nas acessibilidades locais, nomeadamente a ligação a Torre 

de Vilela, o que teve acolhimento, através da inclusão no projecto da requalificação do restabelecimento 

8.1; 2) melhorias nas características dos restabelecimentos, cuja análise e decisão a CA considerou caber à 

entidade licenciadora. São também solicitadas contrapartidas que a CA considerou não merecem 

acolhimento, uma vez que não têm enquadramento no âmbito da Concessão, nem nos objectivos do 

projecto, nem se encontram justificadas enquanto medidas de compensação ambiental. 

 

A REFER, EPE e a Metro do Mondego, SA condicionam os seus pareceres finais à apreciação formal do 

projecto por parte destas entidades, tendo em vista garantir a compatibilização entre o troço do IC3 e o 

linha do Metro do Mondego (ex-Ramal da Lousã), a qual é interferida em dois locais. 

 

Não concordando com a proposta de solução do IC3, no seu atravessamento da freguesia de Ceira, 

actualmente feito através de viaduto (com cerca de 140 m de altura máxima e uma extensão de 930m), 

estão: a Junta de Freguesia de Ceira, a Assembleia de Freguesia de Ceira (anexa abaixo-assinado com 1427 

subscritores) e 51 cidadãos (3 exposições, uma das quais assinada 49 subscritores), que se manifestam a 

favor da reprovação ambiental deste novo traçado, com base na análise custo/benefício para a freguesia de 

Ceira, tendo em conta que existem alternativas que atingem os mesmos objectivos. Propõem o estudo e 

análise da solução alternativa defendida pela Junta Freguesia de Ceira. 

 

Contudo, a análise da proposta de solução alternativa referida, efectuada pelo proponente, conclui que a 

mesma se afigura muito penalizadora em termos de segurança rodoviária, aspectos ambientais (em termos 

da Geologia e da Paisagem) e segurança na fase de construção, traduzindo-se num traçado mais 

impactante, com uma grande complexidade de construção e transferindo os impactes paisagísticos do vale 

do Ceira para o vale do Mondego, agravando-os. 

 

Tendo em conta os elementos técnicos constantes do EIA e os do volume CXCO.E.211. ConsPublica, 

designadamente os desenhos referentes à solução proposta pela Junta de Freguesia de Ceira, é possível 

confirmar o agravamento dos impactes paisagísticos que essa proposta implica relativamente ao vale do 

Mondego. Este agravamento de impactes, aliado ao facto dessa solução ser muito penalizadora em termos 

de segurança rodoviária e na fase de construção, leva a concluir que a proposta, em apreço, não constitui 

uma solução que minimize de forma eficaz os impactes do traçado do Projecto de Execução. 

 

A Junta de Freguesia de Souselas não concorda com o traçado do IC3, no seu atravessamento das 

freguesias do quadrante norte do concelho de Coimbra, tendo proposto alterações ao traçado do IC3, 

nomeadamente: a construção de um nó entre Resmungão e a Junqueira, em articulação com a EM547-4, de 

modo a servir as freguesias de Souselas, Brasfemes e Torre de Vilela; a construção de uma nova ponte 

sobre o rio Resmungão, em substituição da existente que já não responde às necessidades actuais; a 

articulação com a futura Plataforma Logística Polinucleada de Mercadorias, através da construção de um nó 

de saída/entrada e de uma acessibilidade, bem como a construção de uma acessibilidade complementar à 

variante à Marmeleira. Contudo, tendo em conta que, a Norte do Mondego, as localizações do Nó de Ligação 

ao IP3 e do Nó de Ligação ao IP3/IC2 do projecto coincidem com a que foram aprovadas em fase de Estudo 

Prévio, tendo-se relocalizado o Nó de Coimbra Norte, em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra e 

incluído um novo nó (Nó de Brasfemes), cuja localização foi também articulada com a Câmara Municipal de 

Coimbra, tendo em vista assegurar uma melhor acessibilidade ao IC3 das localidades a Norte de Coimbra, a 

pretensão da Junta de Souselas não mereceu acolhimento por parte da CA. Acresce que a Plataforma 

Logística Polinucleada de Mercadorias constitui ainda uma intenção, sendo que poderá futuramente ligar-se 
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ao IC3 através da rede viária existente a que o Nó de ligação ao IP3/IC2 dá acesso. 

 

A CIMPOR, – Indústria de Cimentos, SA, considera que a implantação do IC3 deverá afastar-se o máximo 

possível das suas infra-estruturas de forma a não comprometer a viabilidade do centro de produção de 

Souselas, devendo assim ser reformulado o traçado do IC3. Contudo, analisadas as interferências do 

projecto com a pedreira da CIMPOR, verifica-se que não haver afectação directa da área de exploração 

concessionada, mas sim uma interferência marginal com a zona de defesa de 70 metros relativamente a 

auto-estradas, (Decreto-Lei 270/2001, de 6 de Outubro), havendo também interferência com uma parcela 

periférica aos terrenos propriedade da CIMPOR, na Serra de Brasfemes. Em ambos os casos a CA 

considerou tratar-se de impactes pouco significativos. 

 

Quanto aos pareceres externos recebidos, importa referir que nenhuma das entidades consultadas levantou 

objecções à concretização do projecto. No entanto, a DRAPC salienta a ocupação, em termos definitivos, de 

cerca de 25ha de RAN num traçado de cerca de 25 km, sendo de opinião que os impactes sobre o espaço 

agrícola seriam reduzidos de forma significativa se, no quilómetro final do troço de ligação entre o nó da IP3 

e a EM 336, a mancha agrícola fosse atravessada transversalmente. Importa, contudo, referir que, de 

acordo com os esclarecimentos do proponente, a concepção do projecto na zona em causa foi condicionada 

pela necessidade de assegurar a ligação entre o futuro IP3 no local e com a configuração previstas nos 

estudos desenvolvidos pelas Estradas de Portugal, pois uma eventual alteração neste local iria motivar uma 

alteração nesses projectos. Assim, verifica-se que a minimização da afectação da área agrícola, em 

conformidade com o defendido pela DRAPC, implica alterações a outros projectos, situação que pode 

determinar impactes nesses outros projectos que não são possíveis de avaliar no âmbito do presente 

procedimento de AIA, o que condiciona o acolhimento da pretensão em apreço. Saliente-se também que, 

estando em causa a afectação de áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a consequente 

utilização não agrícola dessas áreas, a aprovação do projecto estará dependente de parecer favorável da 

Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional – Centro, tal como dispõe o Regime Jurídico da RAN 

(Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março). 

 

A DGEG emite parecer favorável ao projecto, desde que adoptadas as medidas de minimização e 

implementados os programas de monitorização. A DRE, informa não estar em condições de facultar 

informação sobre o projecto, dado o SIG daquela Direcção Regional não se encontrar operacional e remeteu 

para as Câmaras Municipais, na qualidade de entidades licenciadoras de pedreiras e para a DGEG a 

obtenção dessa informação. Informou ainda que nas freguesias a que o projecto diz respeito apenas existe 

uma pedreira localizada na freguesia de Souselas, explorada pela empresa Cimpor - Industria de Cimentos, 

SA. A AFN emite parecer favorável condicionando-o ao cumprimento de um conjunto de legislação em 

matéria de protecção de recursos florestais e das medidas e monitorizações previstas no EIA.  

 

Da análise efectuada conclui-se que a concretização do projecto implicará impactes positivos, permanentes, 

irreversíveis e de magnitude elevada, que se farão sentir essencialmente na fase de exploração, ao nível 

socioeconómico, relacionando-se com melhorias das acessibilidades, quer a uma escala local, como a uma 

escala regional, como confirmado pelos resultados da Consulta Pública.  

 

No que se refere à compatibilidade do Projecto com os instrumentos de Gestão Territorial em vigor, importa 

referir que não se identificaram situações de incompatibilidade que possam constituir obstáculo à 

concretização do Projecto, sendo contudo de salientar que a aprovação do projecto, o qual se integra no 

PRN 2000, dependerá do seu enquadramento na disciplina do RJRAN (parecer a emitir pela Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro). 

 

Salienta-se também que 95% do traçado encontra-se abrangido pelo PDM de Coimbra. Este PDM encontra-

se em Fase de Revisão e contempla no seu território o ―Espaço Canal‖ do IC3, viabilizando assim a sua 

implantação em articulação com os demais espaços do território. 

 

Da análise efectuada conclui-se também que a construção e a exploração do IC3 implicam, igualmente, um 

conjunto de impactes negativos sobre o território atravessado. Estes impactes, à semelhança do que 
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acontece para as outras infra-estruturas com a mesma tipologia, prendem-se com a ocupação do território, 

condicionando os actuais usos, e com alterações na percepção da paisagem e na qualidade de vida das 

populações locais envolventes à via.  

 

Os principais impactes negativos identificados, têm incidência local e prendem-se, essencialmente com: 

 Alterações do relevo existente por escavação ou aterro, em particular nas situações em que os 
taludes atingem alturas superiores a 15m, o que se verifica em cerca de 14% do traçado; 

 Ocupação de solos da RAN com substituição do seu uso, bem como de solos da REN, prevendo-se 
uma afectação permanente de cerca de 92,65 ha de REN e de 25,1 ha de área de RAN; 

 Efeito barreira para a fauna e alteração na composição das comunidades faunísticas; 

 Degradação geral da qualidade ambiental, que se prende com o aumento dos níveis de ruído, 
emissão de poeiras, efeito barreira e afectação das acessibilidades locais; 

 Ocupação de área de floresta de produção (em cerca de 75% do traçado); 

 Ocupação de áreas agrícolas, em particular no troço final do traçado, na zona entre os nós de ligação 
ao IP3 e IP3 / IC2, onde se destacam as culturas de olival e vinha; 

 Afectação directa de 18 pontos de água: 14 poços, 3 furos e 1 nascente; 

 Alterações funcionais e visuais da paisagem e intrusão visual com afectação de pontos de vista 
panorâmica; 

 Demolição de habitações (10) e de edifícios de apoio agrícola (5); 

 Afectação directa de 10 ocorrências patrimoniais entre as quais se destacam dois possíveis sítios 
arqueológicos, um deles com valor patrimonial médio. 

 

A maioria dos impactes negativos identificados irá ocorrer na fase de construção (duração prevista de 2 

anos), considerando-se, no entanto, que a maioria dos principais efeitos negativos poderão ser eficazmente 

minimizados se adoptadas medidas de minimização adequadas e utilizadas regras de boas práticas. 

 

No que respeita ao incómodo ambiental gerado nas áreas habitadas, conclui-se, em matéria de qualidade do 

ar e ruído, que na fase de construção os impactes serão minimizáveis com a adopção das medidas 

propostas no EIA. Na fase de exploração, não são previstos impactes negativos relevantes sobre a qualidade 

do ar, decorrentes da exploração do projecto rodoviário em análise, prevendo-se o cumprimento dos valores 

limite legislados. No caso do ruído, o projecto contempla, nomeadamente, a instalação de barreiras 

acústicas em locais onde tal se revelou necessário, prevendo-se o cumprimento da legislação aplicável e 

passando os impactes a pouco significativos. 

 

Não obstante, haverá lugar a impactes negativos de muito difícil minimização, ou mesmo não minimizáveis, 

embora na sua maioria localizados, como sejam a ocupação do solo pela plataforma da via, a afectação 

directa de habitações ou ainda as alterações paisagísticas provocadas pelas pontes, viadutos e nós, entre 

outros. 

 

Em conclusão e considerando que: 

 

1- os estudos comparativos efectuados pelo proponente, designadamente a ―Avaliação Comparativa entre 

os impactes do Estudo Prévio e do Projecto de Execução do lote 3 do IC3‖ e ―Análise do ciclo de vida 

para a sustentabilidade comparativa das alternativas do Lote 3 – IC3 (Estudo Prévio vs projecto de 

Execução) ‖, apontam ambos para o Projecto de Execução como constituindo, globalmente, uma solução 

melhor do que a do Estudo Prévio. 

2- os resultados da Consulta Pública confirmam, na sua maioria, que o presente projecto consubstancia 

uma melhor resposta em termos de melhoria na forma de articulação com a rede rodoviária local e nos 

objectivos e serviço do próprio IC3 do que os Estudos Prévios que o antecederam; 

3- a viabilização da articulação entre o IC3 e a EN17 e a EN110 só é possível com o desenvolvimento do 

traçado com uma rasante mais alta, o que permitiu a existência do Nó de Coimbra Sul , elemento 

essencial à referida articulação; 
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4- tendo por base os esclarecimentos do proponente, constantes do volume CXCO.E.211. ConsPublica, 

datado de Setembro 2011, conclui-se que a solução alternativa proposta pela  Junta de Freguesia de 

Ceira, se afigura muito penalizadora em termos de segurança rodoviária, aspectos ambientais e 

segurança na fase de construção, traduzindo-se num traçado mais impactante, com uma grande 

complexidade de construção e transferindo os impactes do vale do Ceira para o vale do Mondego, 

agravando-os, não se constituindo assim, uma solução que minimize de forma eficaz os impactes do 

traçado do Projecto de Execução. 

5- de um modo geral,  verifica-se que a minimização dos impactes do projecto encontra-se devidamente 

acautelada na avaliação realizada pela CA, encontrando-se estabelecidas no presente Parecer um 

conjunto de condicionantes ao projecto e de medidas, a adoptar em obra e na fase de exploração, que 

permitirão dar resposta aos principais impactes ambientais negativos identificados, admitindo-se que, na 

sua maioria, a significância dos impactes residuais não será relevante; 

6- os planos de monitorização a implementar no âmbito dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

ruído, sistemas ecológicos e componente social, para as fases de pré-construção, construção e 

exploração, permitirão aferir a eficácia das medidas adoptadas e a definição de medidas adicionais ou 

complementares caso necessário; 

7- os principais impactes mais significativos, irreversíveis e não minimizáveis ou dificilmente minimizáveis 

ocorrem ao nível da geologia (essencialmente decorrentes de escavações e aterros com alturas 

superiores a 15m o que ocorre apenas em 14% do traçado), ao nível do uso do solo (essencialmente 

pela ocupação da plataforma da via, implicando a alteração do uso e demolições/expropriações) e da 

paisagem (essencialmente devido aos impactes visuais decorrentes da presença de viadutos, pontes e 

nós); 

8- os impactes negativos mais significativos identificados , irreversíveis e não minimizáveis ou dificilmente 

minimizáveis são de incidência local, não tendo sido identificadas situações ou condicionantes que 

ponham em causa a viabilidade ambiental do projecto; 

9- a introdução no Projecto de Execução de viadutos e nós não previstos nas soluções de traçado 

aprovadas em Estudo Prévio, da qual resultam impactes muito significativos, nomeadamente ao nível da 

Paisagem,  encontram-se justificados pela necessidade de desenvolver uma solução de traçado que 

melhor responda as necessidades locais e regionais, em termos de acessibilidades,  

10- apesar dos impactes negativos, significativos e muito significativos, localizados, permanentes, 

irreversíveis e não minimizáveis ou dificilmente minimizáveis identificados no presente parecer, em 

termos globais, o balanço é positivo, face aos impactes positivos, permanentes, irreversíveis, de 

magnitude elevada  e muito significativos, de incidência local e regional, que se farão sentir na fase de 

exploração, ao nível da melhoria das acessibilidades; 

a CA considera ser de propor a emissão de parecer favorável ao projecto de Execução IC3 – Condeixa 

Coimbra, condicionado ao cumprimento pelo proponente das condicionantes, das medidas de 

compensação, medidas de minimização e dos programas de monitorização a seguir indicados em A), B), C), 

D), e E). 

 

A) CONDICIONANTES À APROVAÇÃO DO PROJECTO 

A1. Obtenção de parecer favorável junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, para utilização não agrícola de solos integrados 

na Reserva Agrícola Nacional (RAN), a verificar em sede de licenciamento/autorização do projecto. 

Cópia do parecer da ERRAN deve ser enviado à Autoridade de AIA, para constar no respectivo 

processo. 

A2. Procurar, dentro do possível, uma localização alternativa para o Estaleiro 4, dado que a localização 

prevista se insere em área de RAN. Não sendo possível, a ocupação dessa área deverá igualmente 

merecer parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, a verificar em sede de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Outubro 2011 

  
 

IC3- Condeixa/Coimbra - Projecto de Execução 

Procedimento de AIA N.º 2414  88 
   
 

licenciamento/autorização do projecto. Cópia do parecer da ERRAN deve ser enviado à Autoridade de 

AIA, para constar no respectivo processo. 

A3. Obtenção de parecer favorável junto da Direcção Geral de Energia e Geologia, em matéria de 

interferência do projecto com recursos hidrominerais, designadamente com a nascente “Águas de 

Brijó”,  a verificar pela Autoridade de AIA previamente ao licenciamento/autorização do projecto. 

A4. Obtenção de parecer favorável da REFER, Rede Ferroviária Nacional, EP e do Metro do Mondego, SA, 

em matéria de interferências do projecto com a Linha de Metro do Mondego, a verificar em sede de 

licenciamento/autorização do projecto.  

A5. O Projecto de Execução deve integrar a reabilitação do caminho rural, associado ao restabelecimento 

8.1, que liga o CM 1140 com a EM 537-3. A reabilitação deverá efectuar-se ao longo da sua extensão 

(1200m), devendo adoptar-se um perfil transversal que não implique expropriações para além das 

necessárias para a rectificação de algumas curvas, a verificar em sede de licenciamento/autorização 

do projecto. 

A6. Integrar no Projecto a ligação do restabelecimento 4.7 (integrado no Nó de Coimbra Norte) ao 

CM1147-1, conforme solicitação da Câmara Municipal de Coimbra, em sede de Consulta Pública. 

A7. O Projecto de Execução deve acautelar a circulação de peões entre a Rotunda da Portela e o início da 

―Ligação 1.1‖, devendo o proponente articular-se com a Câmara Municipal de Coimbra, no sentido de 

se equacionar a melhor solução para o efeito, a verificar em sede de licenciamento/autorização do 

projecto. 

A8. Garantir a minimização do efeito barreira e a manutenção da acessibilidade local assegurando o 

restabelecimento das vias, caminhos e serventias interferidos pelo projecto, conforme previsto no 

âmbito do Projecto relativo aos Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos (Volume 6 do 

Projecto de Execução), o que não obsta a que em fase de obra eventuais novas situações devam ser 

estudadas e implantadas as necessárias ligações. Todas as situações que possam carecer de 

cuidados técnicos específicos ou questões relacionadas com a gestão do tráfego nas vias interferidas, 

deverão obter a aprovação prévia das entidades com jurisdição sobre as referidas vias. 

A9. Garantir o restabelecimento das infra-estruturas que serão interceptados pelo projecto, (Linhas 

Eléctricas de Média e Alta Tensão, Sistemas de abastecimento público de água, e de drenagem e 

tratamento de águas residuais), dando cumprimento ao previsto no âmbito do Projecto relativo aos 

Serviços Afectados. Todas as situações que possam carecer de cuidados técnicos específicos ou 

questões relacionadas com a gestão, funcionalidade e segurança das infra-estruturas interferidas, 

deverão obter a aprovação prévia por parte das entidades com jurisdição sobre as mesmas. 

A10. Concretizar o Projecto de Medidas de Minimização - Protecção Sonora, datado de Janeiro de 2011, 

volume CXCO.E.212M), devendo ser adoptadas medidas de minimização de ruído, as quais 

consistirão: 

a) No revestimento com material absorvente das paredes e tecto das embocaduras do túnel, 

desde o seu início até ao seu interior numa extensão de 23,2 m, perfazendo uma área total de 

material de 1438,5 m2. 

b) Na edificação de barreiras acústicas nos seguintes locais:  

i) Entre o km 3+840 e o km 4+040, lado direito  

ii) Entre o km 6+060 e o km 6+700, lado direito  

iii) Entre o km 10+300 e o km 10+390, lado esquerdo  

iv) Entre o km 13+425 e o km 13+650, lado esquerdo  

v) Entre o km 14+645 e o km 14+930, lado esquerdo  

vi) Entre o km 15+400 e o km 15+550, lado direito  

vii) Entre o km 16+130 e o km 16+310, lado esquerdo  
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viii) Entre o km 16+150 e o km 16+310, lado direito  

ix) Entre o km 21+555 e o km 22+360, lado direito  

x) Entre o km 22+240 e o km 22+390, lado esquerdo  

A11. Concretizar o Projecto de Integração Paisagística, datado de Janeiro de 2011, constante do Volume 

9 do Projecto de Execução. 

A12. Implementar um Sistema de Gestão Ambiental da Obra e elaborar o correspondente Plano de Gestão 

Ambiental (PGA), com base nos pressupostos enunciados no Volume CXCO.E.211.CE do Estudo de 

Impacte Ambiental, os quais deverão ser aferidos à luz da presente DIA. O PGA a elaborar pelo 

empreiteiro, antes do início da execução da obra, deverá ser sujeito à aprovação do dono da obra. 

Os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra deverão estar disponíveis no local da obra. 

A13. Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), 

que venha a ser aprovado pela Autoridade de AIA, na sequência das correcções que ainda é 

necessário efectuar, supervisionando a gestão de resíduos em obra, designadamente o cumprimento 

das disposições legais em matéria de identificação de resíduos, triagem, armazenamento, transporte 

e encaminhamento para destino adequado. Neste âmbito, assegurar a gestão de resíduos 

provenientes dos estaleiros e frentes da obra através da definição e da implementação de um Plano 

Integrado de Gestão de Resíduos, o qual deve definir os procedimentos para a gestão dos resíduos 

produzidos em obra, correspondentes às operações que visam permitir controlar com rigor a 

deposição dos resíduos produzidos, de forma a evitar a contaminação dos solos nos estaleiros e nas 

frentes de obra, e a garantir que os referidos resíduos são recolhidos por gestores autorizados e 

encaminhados para destino adequado, dando preferência a opções de valorização dos próprios 

resíduos, tendo em vista o cumprimento da legislação aplicável. O PPGRCD deve estar disponível no 

local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes e ser do conhecimento de 

todos os intervenientes na execução da obra; 

A14. Elaborar o Plano de Emergência Ambiental (PEA) com incidência na fase de obra e na fase de 

exploração, em consonância com a legislação em vigor nesta matéria. No âmbito deste plano deve 

ser dada particular atenção ao estabelecimento de formas de prevenção e de actuação em caso de 

situação de emergência ambiental, contemplando, pelo menos, os casos de incêndio e de 

contaminação dos solos e/ou dos recursos hídricos devido a derrames de óleos, lubrificantes, 

combustíveis ou outras substâncias poluentes, quer na fase de construção quer na fase de 

exploração. O Plano deverá também permitir: 

a) Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções, estabelecer as medidas a tomar 

em caso de acidente e definir o tipo de coordenação com serviços/entidades internos e externos; 

b) Identificar todas as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente e as medidas 

de segurança a adoptar, incluindo, a respectiva sinalização e, se necessário, a obrigação de 

vedação dos locais, de modo a evitar a presença de pessoas não afectas à obra e assegurar a 

protecção da população. 

O PEA relativo à fase de construção, a elaborar pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, 

desde que previamente sujeito a aprovação do dono da obra, deverá estar disponível no local da 

obra para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes. 

A15. Integrar no Caderno de Encargos da Obra todas as medidas de minimização, planos e programas de 

monitorização constantes da presente DIA, referentes à fase de construção. 

A16. A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, estaleiros e/ou de outras instalações de apoio 

à obra, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de 

Encargos da obra e ser distribuída a todos os empreiteiros e subempreiteiros. 

A17. Concretização integral das medidas de minimização e de compensação, dos programas de 

monitorização e dos planos constantes da DIA. 
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B) ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO  

B.1  Apresentação à Agência Portuguesa do Ambiente, para sujeição a parecer da ARH Centro, da 

reformulação do projecto de drenagem no respeitante aos locais de descarga de águas pluviais, 

procedentes da plataforma, que se encontram aos quilómetros 0+150 e 2+000, dado que os 

referidos locais de descarga se situam sobre zonas de máxima infiltração. A referida reformulação 

deve ter em conta que a descarga das águas pluviais nos locais referidos deve ser feita em local 

exterior à zona de máxima infiltração, de modo a minimizar a hipótese de causar degradação da 

qualidade das águas subterrâneas, tendo em atenção o longo período de tempo que a via irá 

funcionar e a natureza conservativa de alguns poluentes, assim como a eventualidade de ocorrerem 

acidentes rodoviários que envolvam substâncias perigosas.  

B.2  Apresentação à Agência Portuguesa do Ambiente, para sujeição a parecer da Divisão das Entidades 

Gestoras e Mercado de Resíduos, desta Agência, da versão revista do Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). No âmbito da referida revisão deve o promotor 

proceder às correcções indicadas no parecer da CA, designadamente as seguintes: 

i) Proceder ao melhor enquadramento dos materiais a reutilizar /reciclar (rocha, solos e terra 

vegetal) e, em consequência, a correcção das quantidades de produção previstas. 

ii) Rever a classificação dos resíduos (códigos LER), em particular o código LER 08 01 11, 

indicado no quadro do 5. do PPGR, bem como ao correcto enquadramento das quantidades 

produzidas de materiais reutilizáveis e de resíduos, como sejam, a título de exemplo, os solos 

e terra vegetal. 

B.3  Apresentação à Agência Portuguesa do Ambiente, para sujeição a parecer da CCDR Centro, da 

rectificação da delimitação da área de REN do município da Mealhada, (aprovada pela RCM n.º 

140/96, publicada a 30 de Agosto), dado que a delimitação apresentada nas peças desenhadas do 

EIA não coincide com a delimitação em vigor. 

B.4  Submeter à apreciação da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o projecto e o 

aprofundamento da análise efectuada no EIA relativamente à nascente ―Águas de Brijó‖ e apresentar 

à Autoridade de AIA comprovativo da aprovação do projecto pela DGEG, em matéria de recursos 

hidrominerais. No âmbito do referido aprofundamento, deve o promotor proceder à caracterização da 

referida nascente que inclua, nomeadamente, a implantação em cartografia de eventuais perímetros 

de protecção, bem como efectuar a avaliação dos impactes do projecto sobre a mesma e definir as 

medidas de minimização e/ou a monitorização que eventualmente se venham a revelar necessárias. 

B.5  Apresentação à Agência Portuguesa do Ambiente (de um exemplar em papel e outro em formato 

digital) da nova versão das Clausulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra, a qual 

deverá ser elaborada à luz da DIA e integrar todas as medidas de minimização, planos e programas 

de monitorização constantes desse documento, referentes à fase de construção, bem como, integrar 

eventuais condicionantes e/ou medidas que a ERRANC ou DGEG venham a impor no âmbito dos 

respectivos pareceres.  

B.6  Apresentação à Agência Portuguesa do Ambiente (de um exemplar em papel e outro em formato 

digital) do Plano de Monitorização revisto à luz da DIA e de eventuais monitorizações que venham a 

ser impostas pela DGEG. 

C) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

C1. A expropriação deve não só ser feita nos termos da legislação específica, como ser justa e célere e 

incluir todas as parcelas agrícolas e florestais inviáveis ou as habitações cuja função de habitabilidade 

seja significativamente afectada pela proximidade à via. Neste contexto, no âmbito do processo de 

expropriação de casas de habitação, devem todas as situações de proximidade à via ser alvo de uma 

análise cuidada, (mesmo considerando o limite de expropriação) em face da consequente perda de 

qualidade de vida. O processo deve prever um faseamento programado da expropriação, tendo 

presente o interesse da população afectada. 
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D) OUTRAS CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJECTO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO - FASE DE CONSTRUÇÃO 

PREPARAÇÃO DA OBRA 

Mão-de-obra  

D1. Privilegiar a contratação de mão-de-obra local, bem como de fornecedores de bens e serviços; 

Estaleiros e outras instalações de apoio à obra 

D2. A localização de estaleiros de obra e de depósitos de terras temporários e permanentes deverá 

efectuar-se em consonância com o previsto no Estudo de Impacte Ambiental, devendo ser 

utilizados para o efeito os locais indicados no Desenho CXCO.E.211.14 (Áreas de Apoio à Obra) do 

Volume CXCO.E.211.PD – Peças Desenhadas; 

D3. Na eventualidade de vir a não ser possível utilizar alguns dos locais indicados no EIA para a 

implantação de estaleiros e/ou de outras instalações de apoio à obra, ou caso se tornem 

necessárias eventuais outras áreas de apoio à obra, a selecção de locais alternativos deverá 

atender às condicionantes representadas no Desenho CXCO.E.211.14 (Áreas de Apoio à Obra) do 

Volume CXCO.E.211.PD – Peças Desenhadas, devendo ser preferencialmente escolhidas áreas já 

utilizadas para o mesmo fim ou áreas degradadas, bem como locais de declive reduzido e com 

acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Devem 

ser interditas as áreas sujeitas a regime de protecção, nomeadamente, RAN, DPH ou que 

constituam áreas inundáveis ou leitos de cheia, áreas definidas como perímetros de protecção de 

captações ou zonas de protecção de águas subterrâneas, áreas com estatuto de protecção no 

âmbito da conservação da natureza, ou onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras, áreas definidas como áreas de 

protecção do património cultural, áreas com ocupação agrícola e áreas que constituam locais 

sensíveis do ponto de vista geológico ou paisagístico; 

D4. Os estaleiros deverão ser dotados das seguintes condições de funcionamento: 

a) O estaleiro deverá ser vedado e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de ser 

dotado de condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos de resíduos, 

enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou 

eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito; 

b) As entradas dos estaleiros devem ser devidamente identificadas e sinalizadas de forma a 

advertir a população e trabalhadores para as entradas e saídas de camiões. 

c)  Adoptar medidas que visem a protecção visual das áreas onde se desenvolvem trabalhos, 

incluindo áreas de estaleiro e de parque de máquinas dos estaleiros e compensem o efeito de 

barreira causado pela vedação, dando especial atenção a factores de conforto como o 

tratamento estético e o estado de conservação e de limpeza de tapumes. Especial atenção 

deverá ser dada ao estaleiro e ao estaleiro 4, que estão mais exposto, devendo nesses casos 

ser equacionado o recurso a barreiras tratadas de uma forma interessante do ponto de vista 

estético;  

d) Todas as operações a realizar no estaleiro que envolvam o manuseamento de óleos, 

lubrificantes ou outras substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas superficiais 

ou subterrâneas e dos solos, deverão ser realizadas em locais especialmente adaptados para o 

efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. Deste modo, o estaleiro 

deverá comportar uma área própria para armazenamento de líquidos e resíduos líquidos, 

devendo os depósitos respectivos ser dotados de bacias de retenção com capacidade adequada 

e dotada de separador de hidrocarbonetos; 
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e) Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão ser 

impermeabilizadas. 

f) A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 

natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros 

produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 

equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

g) No estaleiro deverá ser definido um local especificamente preparado para as operações de 

manutenção de maquinaria associada à construção; 

h) No estaleiro deverão existir meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de 

óleos ou de combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou 

utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos e encaminhados para destino 

final adequado; 

i) O estaleiro deverá ser equipado com meios de combate a fogos florestais, de forma a eliminar 

eventuais focos de incêndio resultantes das actividades relacionadas com a construção. 

j) No estaleiro deverá ser instalado um sistema de recolha e tratamento das águas de lavagem 

das betoneiras, estando interdita a lavagem das mesmas em outros locais; 

k) A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública 

pavimentada deverá, sempre que possível, ser feita de forma a evitar a sua afectação por 

arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos, devendo ser instalados dispositivos 

de lavagem dos rodados e adoptados procedimentos adequados para a utilização e manutenção 

desses dispositivos; 

l) Deverá ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, através de ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 

encaminhadas para tratamento; 

m) Na eventualidade da necessidade de instalar novas Centrais de Betão e de Asfalto Betuminoso 

que segundo a ―Resposta ao 1º Pedido de Elementos Adicionais‖ poderão vir a ser localizadas 

no Estaleiro 2 e no Estaleiro 3 respectivamente, deverá proceder-se ao licenciamento industrial, 

instruindo o respectivo pedido junto da entidade licenciadora, procedendo aos respectivos 

registos.  

Relatório sobre o Estado de Conservação dos Edifícios 

D5. Elaborar um Relatório para a identificação dos edifícios e estruturas susceptíveis de sofrer danos 

directa ou indirectamente relacionados com a obra, procedendo a uma vistoria prévia, devendo 

documentar-se todos os estragos, patologias e tipologia estrutural, com adequado registo 

fotográfico e localização em planta, para sustentar uma consequente monitorização eficaz e regular 

dos edifícios durante a obra, para além de servir de referência face a eventuais reclamações; 

Plano de Acessos 

D6. Previamente ao início dos trabalhos associados à construção da via, elaborar um plano de 

circulação dos veículos e máquinas afectos à obra. A elaboração do referido plano deverá utilizar 

como princípios orientadores na sua definição a necessidade de privilegiar o uso de caminhos já 

existentes, bem como da plataforma da via à medida que esta vai sendo construída, bem como, no 

caso de abertura de novos acessos, a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a 

dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. 

D7. Na elaboração do plano, especial atenção deve ser dada aos aglomerados urbanos posicionados na 

envolvente próxima do traçado, que verão as suas acessibilidades alteradas e/ou interrompidas em 

resultado da construção da via, noemadamente as povoações de Abelheira, So9bral, Ceira, lagoas, 
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Soalheira, Tovim/Barbados, Coimbra Norte, Rocha Nova, Lordemão, casais de Eiras, Brasfemes, 

Outeiro do Botão e Botão. O Plano deverá ainda garantir: 

a) Que deverão apenas ser abertos os acessos mínimos indispensáveis à obra, sobretudo em áreas 

importantes para espécies sensíveis à perturbação; 

b) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o 

funcionamento dos eixos viários que são interceptados pelo traçado, bem como a obtenção da 

necessária autorização das várias entidades camarárias, ou outras entidades competentes, 

sempre que haja necessidade de interromper temporariamente a circulação viária. 

c) Definição de ligações essenciais e estabelecimento de ligações alternativas provisórias nos locais 

de intersecção de estradas/caminhos movimentados e núcleos populacionais, de modo a 

assegurar a permeabilidade entre os dois lados do corredor da obra, mantendo-se no essencial 

a circulação pelas estradas existentes até à construção do seu restabelecimento definitivo.  

d) A abertura de eventuais acessos deve ser efectuada em colaboração com os 

proprietários/arrendatários dos terrenos a afectar. Caso não possa ser evitada a interrupção de 

acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa 

adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades, promovendo 

igualmente a informação prévia à população das alterações e desvios a executar na circulação. 

e) O restabelecimento prévio das vias a interceptar e a colocação de sinalização adequada e visível 

dos percursos alternativos, de forma a assegurar a circulação do tráfego pedonal, agrícola e 

automóvel, promovendo igualmente a informação prévia à população das alterações e desvios a 

executar na circulação e respectiva duração prevista; 

f) Que os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afectos à obra 

devem evitar, sempre que possível, a passagem no interior dos aglomerados populacionais e 

junto a receptores sensíveis (por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e 

escolas), devendo nesses casos ser adoptadas velocidades moderadas compatíveis com esses 

usos; 

g) A minimização das intervenções em áreas sujeitas a regime de protecção, nomeadamente REN, 

RAN, DPH ou que constituam áreas inundáveis ou leitos de cheia, áreas definidas como 

perímetros de protecção de captações ou zonas de protecção de águas subterrâneas, áreas com 

estatuto de protecção no âmbito da conservação da natureza, ou onde possam ser afectadas 

espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras, áreas 

definidas como áreas de protecção do património cultural, áreas com ocupação agrícola e áreas 

que constituam locais sensíveis do ponto de vista geológico ou paisagístico; 

h) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando, sempre 

que possível, os acessos ao longo das margens, bem como a realização de aterros para o seu 

atravessamento transversal; 

i) A minimização da afectação da mobilidade pedonal da população e da acessibilidade a bens e 

serviços, nomeadamente que assegurem a acessibilidade da população a áreas residenciais 

adjacentes à obra, por exemplo recorrendo a passadiços para peões nas ligações afectadas 

pelas obras; 

j) O correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo 

em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 

k) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos caminhos 

ou acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local, bem como a sua limpeza regular; 

l) O acesso às propriedades sempre que os acessos existentes sejam interrompidos; 

m) A definição de procedimentos que assegurem a desactivação dos eventuais acessos abertos que 

não tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afectadas; 
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n) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos que 

tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, serão recuperados e repostos em 

condições adequadas à circulação, após a conclusão da obra; 

o) Relativamente ao projecto associado que consiste na construção de uma nova passagem 

inferior para a linha do Metro do Mondego no seu atravessamento sobre a EN110, paralela à 

margem Norte do Mondego de modo a eliminar o actual estrangulamento (circulação alternada 

de sentidos) que a PI existente causa ao tráfego na EN110, assegurar as acessibilidades locais, 

sendo que os condicionamentos temporários aos arruamentos existentes deverão ser 

devidamente assinalados e adequadamente geridos, garantindo-se igualmente as necessárias 

condições de segurança para os utilizadores da via; 

D8. Apresentar à Autoridade de AIA, no início da construção, um exemplar em papel e outro em 

formato digital do Plano de Acessos. 

Dispositivo de divulgação e atendimento ao público 

D9. Definir um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 

informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra e prolongar-se 

até ao final da mesma.  

Neste âmbito, disponibilizar fichas de sugestões/reclamações para preenchimento pela população e 

ou entidades interessadas na zona envolvente à obra. Estas fichas devem ser recebidas e 

incorporadas nos relatórios de acompanhamento ambiental da empreitada, devendo as mesmas ser 

atempadamente encaminhadas por forma a assegurar a resolução das questões levantadas. 

Adicionalmente deverá ser disponibilizada uma linha telefónica de atendimento permanente à 

população, especificamente direccionada para o acompanhamento público da obra, onde sejam 

efectuados os esclarecimentos necessários, assim como registadas as sugestões e/ou reclamações 

para posterior encaminhamento e resolução. Esta linha deverá ser devidamente publicitada. 

O dispositivo deverá, ainda, ser dotado das condições que garantam a divulgação atempada, junto 

das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia territorialmente competentes e da população, 

sobretudo junto dos habitantes e utilizadores de instalações situadas dentro de uma faixa de 

aproximadamente cerca de 200 m em relação ao limite do traçado (povoações de Lapas de 

Abelheira, Abelheira, Lagoas, Casais de Ceira, área urbana envolvente à cidade de Coimbra, 

Barbados, Lordemão, Eiras, Brasfemes, Outeiro do Botão, Botão e Pampilhosa do Botão) de 

informação sobre o projecto, nomeadamente no que se refere aos locais a intervencionar e a 

respectiva calendarização dos trabalhos, em particular dos caminhos alternativos e eventuais 

desvios provisórios a estabelecer em função das intervenções na rede viária existente, duração dos 

trabalhos e calendarização prevista para a sua execução, bem como da eventual realização de 

desmontes ou afectação de serviços, com a devida antecedência e com a informação necessária 

(período e duração da afectação). 

Acções de Formação 

D10. Preparar e efectuar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da 

empreitada, no sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projecto e 

optimizar a relação entre o desempenho dos trabalhadores afectos à obra e os impactes resultantes 

da sua actividade. As acções de formação e sensibilização deverão englobar, pelo menos, os 

seguintes temas: 

a) Conhecimento, protecção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem 

como das áreas envolventes e respectivos usos; 

b) Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial ênfase para 

as actividades a realizar, sua importância, e consequências do não cumprimento das mesmas; 

c) Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver na obra e respectivas 

boas práticas ambientais a adoptar, em particular para a necessidade de preservação das 

áreas de maior relevância ecológica, folhosas e linhas de água/galeria ripicola, onde é 
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interdito intervir e/ou garantir a salvaguarda, sendo extremamente importante que aos 

trabalhadores compreendam que após a conclusão das obras, a área intervencionada deverá 

ficar, do ponto de vista ecológico, igual ou melhor, do que antes do seu início. 

d) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra; 

e) Identificação de medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados 

a ter no decurso dos trabalhos. 

f) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adoptar em 

caso de acidente; 

Acompanhamento Técnico 

D11. Assegurar o acompanhamento integral da obra por um especialista ambiental para verificação e 

aconselhamento da implementação das medidas de minimização recomendadas EIA ou para apoio 

técnico sobre questões ambientais que eventualmente surjam durante a fase de obra. 

Elementos Arbóreos a Abater 

D12. Embora previamente à fase de construção se proceda à contabilização dos exemplares de sobreiros 

e azinheira a abater, proceder, na fase preparatória à obra, à confirmação do número destes 

exemplares a abater com vista ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

EXECUÇÃO DA OBRA 

Medidas Gerais 

D13. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra; 

D14. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respectivo deslizamento. 

D15. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 

por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 

destino final adequado; 

D16. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 

minimizar a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte sólido; 

D17. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; 

Medidas Específicas 

Geologia e Geotecnia 

D18. Sempre que as dimensões o permitirem, a construção dos aterros deve adequar-se ao modelado 

natural do terreno. Dever-se-á formar terraplenos de aterro morfologicamente semelhantes ao 

relevo natural. 

D19. Prevenir os fenómenos de instabilização de taludes de escavação e de aterro conjugando uma 

adequada inclinação do talude com o revestimento vegetal, tendo em vista combater a erosão 

associada à drenagem superficial e subterrânea. Assegurar que serão também utilizados órgãos de 

drenagem adequados, conforme previsto no Projecto de Drenagem, nomeadamente valetas laterais 

nos trechos em escavação ou de valetas de bordadura nos trechos em aterro com mais de 3 

metros de altura. 
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D20. Os taludes originados pela obra devem apresentar a menor inclinação possível e devem ser 

cobertos por revestimento vegetal adequado. Devem ser adoptadas geometrias de talude com 

inclinação 1/1 para escavações de grande altura que interessem maciços sedimentares 

carbonatados medianamente alterados e inclinações 2/1 em maciços de natureza metassedimentar 

medianamente alterados a decompostos e fracturados. Em taludes com alturas superiores a 8 m 

deve proceder-se à execução de banquetas com 3 m de largura. Nos taludes de aterro devem ser 

adoptadas inclinações gerais de 1/1,5 considerando para alguns, de maior dimensão, a execução 

de banquetas a cada 12 m; 

D21. Na formação metassedimentar precâmbrica, no sentido de acautelar o desenvolvimento de 

movimentos de vertente, efectuar o previsto no projecto de execução, designadamente o 

tratamento com aplicação de uma malha de pregagens associada à colocação de malhasol e betão 

projectado, associado a um sistema de drenagem com furos sub-horizontais. 

D22. Deve ser prioritária a reutilização de materiais de escavação na construção de aterros, de modo a 

diminuir os impactes negativos relacionados com a condução e deposição de terras sobrantes em 

vazadouro. Os materiais em défice, nomeadamente para a construção dos pavimentos, (já 

referenciadas no aditamento) evitando a possibilidade de ser efectuada qualquer extracção de 

materiais em áreas virgens. Os materiais de empréstimo deverão ser provenientes de locais 

licenciados. 

D23. Proceder à optimização do método de desmonte a empregar, devendo atender-se às características 

geológicas do maciço e às condições de segurança da escavação e zonas adjacentes e utilizar 

técnicas de pré-corte e detonadores de micro-retardamento de modo a garantir o corte do talude 

de acordo com a geometria preconizada, reduzir a propagação de vibrações para o interior do 

maciço e evitar os efeitos da descompressão, fissuração e instabilidade dos taludes; 

D24. No caso da utilização de explosivos na proximidade de habitações, assegurar que o plano de fogo 

contempla um plano de monitorização e auscultação das vibrações nas proximidades, bem como 

medidas de protecção directa que visem a redução de emissão de poeiras e pedras que atinjam as 

habitações. 

D25. No Túnel dos Barbados restringir as velocidades de vibração resultantes do desmonte por 

explosivos, a 15 mm/s, devendo estas ser monitorizadas. A monitorização contínua das medidas 

geotécnicas deve ser efectuada durante a construção do túnel, controlando as deformações 

subterrâneas e superficiais, o processo de distribuição das tensões e a estabilidade do túnel. 

D26. Nos troços do projecto que intersectem a unidade das Camadas de Coimbra, onde ocorrem 

cavidades cársicas, deve efectuar-se o seu levantamento através de métodos geofísicos 

complementares, nomeadamente georadar, geomagnética, micromagnética ou geoeléctrica. 

Recursos Hídricos e Drenagem 

D27. Restringir ao mínimo, dentro das exigências de funcionalidade da obra, a zona de movimentação de 

pessoas, veículos e equipamentos na zona de atravessamento das linhas de água, de modo a evitar 

a compactação dos solos e afectação da galeria ripícola, acidentes e consequentes contaminações 

nos recursos hídricos de superfície. Especial atenção deverá ser dada às principais linhas de água 

intersectadas pela via, as quais serão transpostas em viaduto, nomeadamente a Ribeira dos 

Braçais, o Rio Ceira, o Rio Mondego, a ribeira de S. Paulo, o Ribeiro do Vilarinho, o Rio Resmungão 

e a Ribeira do Botão; 

D28. Aquando das intervenções junto dos cursos de água, assegurar que são tomadas medidas que 

minimizem a queda de materiais para o leito de rio; 

D29. Condicionar a circulação de maquinaria nas margens e leitos de cheia. 

D30. Realizar todas as construções em linhas de água no mais curto espaço de tempo, de modo a evitar-

se a deposição e arrastamento de materiais nos seus leitos, bem como assegurar que as linhas de 

água serão restabelecidas com as secções adequadas conforme definido no Projecto de Drenagem; 
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D31. Assegurar a não colocação de pargas a menos de 10 m das linhas de água nem em leitos de cheia, 

bem como acautelar, especialmente na época das chuvas, todas as movimentações de terras junto 

destas áreas sensíveis. 

D32. Caso se registe arraste de terras ou finos para as linhas de água, proceder à sua limpeza imediata; 

D33. Assegurar que serão evitados os períodos de maior pluviosidade do ano, para a execução dos 

trabalhos a realizar nas linhas de água, de modo a assegurar o seu escoamento e evitar 

ravinamentos ou derrocadas nos leitos das ribeiras; 

D34. Executar a construção das passagens hidráulicas antes da construção dos aterros para evitar o 

desabamento das terras aquando da ocorrência de fortes chuvadas; 

D35. Assegurar a prevenção da potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de 

poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais 

residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores específicos, 

posteriormente encaminhados para os destinos finais adequados; 

D36. Assegurar a não deposição de resíduos, ainda que provisoriamente, nas margens, leitos das linhas 

de água e zonas de máxima infiltração, ou qualquer outra descarga nas linhas de água. Especial 

atenção deverá ser dada às principais linhas de água intersectadas pela via e que correspondem às 

áreas de máxima infiltração, as quais serão transpostas em viaduto, nomeadamente pelo Viaduto 

sobre o Vale do Inferno, Viaduto sobre a Ribeira dos Braçais, Ponte sobre o Rio Ceira, Ponte sobre 

o Rio Mondego, Viaduto sobre o Ribeiro do Vilarinho, Ponte sobre o Rio Resmungão e Viaduto 

sobre a Ribeira do Botão; 

D37. Assegurar que as acções que envolvam riscos relativos a contaminação de solos, nomeadamente as 

operações de abastecimento de combustíveis, mudanças de óleos, armazenamento de produtos 

perigosos, lavagens de veículos, entre outras, serão efectuadas em zonas confinadas e 

devidamente controladas, de preferência nos estaleiros, evitando-se assim qualquer acção sobre as 

linhas de água; 

D38. Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio 

aquático ou para o próprio solo, assegurar que de imediato serão avisadas as entidades 

responsáveis; 

D39. Proceder à limpeza das linhas de água intervencionadas de forma a anular a sua obstrução total ou 

parcial, permitindo que a drenagem se efectue naturalmente; 

D40. No que respeita aos pontos de água e apesar de no EIA se ter contabilizado como sendo 

directamente afectados os poços que se posicionam sob os viadutos, evitar, se possível, a sua 

afectação; 

D41. Relativamente aos pontos de água que venham a ser afectados directamente pela construção da 

via, proceder ao encerramento dos mesmos, tendo em consideração as boas práticas de 

encerramento destas infra-estruturas, em condições sanitárias e de impermeabilização adequadas, 

de modo a não constituírem locais de potencial alteração dos níveis freáticos associados; 

D42. No que se refere ao Túnel dos Barbados, proceder à drenagem das águas envolventes do maciço, 

conforme previsto no Projecto de Execução da referida obra de arte. Assim, assegurar que 

drenagem é efectuada com recurso a geodrenos perfurados PE, com 20 cm de diâmetro, bem 

como que os drenos deverão estar situados em ambos os lados de cada tubo do túnel e cobertos 

com um filtro de brita. Assegurar, ainda que as águas afluentes ao túnel são drenadas e 

encaminhadas desde as drenagens laterais, para a drenagem central principal, nos nichos de 

manutenção, e em seguida para os portais; 

Qualidade do Ar 

D43. Adoptar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos nos 

estaleiros e nas zonas adjacentes à obra (especialmente com usos sensíveis), tendo em atenção as 

consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral, nomeadamente: 
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a) Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras, para 

evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pública; 

b) Assegurar cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de 

construção e materiais residuais da obra, especialmente se forem de natureza pulvurolenta ou 

do tipo particulado, acondicionando, humidificando e adoptando menores alturas de queda 

durante as descargas; 

c) Sempre que a travessia de zonas habitadas seja inevitável, adoptar velocidades moderadas, 

de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

d) Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos, nos acessos utilizados pelos diversos veículos e nos 

estaleiros, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. Especial 

atenção deverá ser dada aos aglomerados urbanos posicionados na envolvente próxima ao 

traçado, nomeadamente as povoações de Abelheira, Sobral, Ceira, Lagoas, Soalheira, Tovim / 

Barbados, Coimbra Norte, Rocha Nova, Lordemão, Casais de Eiras, Brasfemes, Outeiro do 

Botão e Botão; 

e) Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectados à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas; 

f) Caso seja instalada alguma central de betão e de asfalto betuminoso efectuar um controlo 

eficaz das poeiras e das respectivas emissões poluentes, com a instalação de sistemas de 

filtração eficientes, para além da sua localização em locais afastados de áreas urbanas; 

g) Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem o mínimo de 

emissões atmosféricas; 

h) Instalar dispositivos de redução de emissões atmosféricas para os equipamentos mais 

poluentes; 

i) Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente quando nela 

forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais, de forma a evitar a acumulação 

e a ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de 

veículos e de equipamentos de obra; 

Ambiente Sonoro 

D44. Reduzir ao mínimo as operações mais ruidosas junto aos usos com sensibilidade ao ruído que se 

indicam de seguida: 

 Entre cerca do km 3+400 e o km 4+000, lado direito do traçado; 

 Cerca do km 4+000, lado esquerdo; 

 Entre cerca do km 4+700 e o km 5+300, lado esquerdo do traçado; 

 Entre cerca do km 5+800 e o km 6+700, ambos os lados do traçado; 

 Entre cerca do km 7+400 e o km 7+700, lado direito do traçado; 

 Entre cerca do km 8+200 e o km 8+400, lado direito do traçado; 

 Cerca do km 8+300, lado esquerdo do traçado; 

 Entre cerca do km 10+200 e o km 11+200, lado direito do traçado; 

 Entre cerca do km 10+420 e o km 10+700, lado direito do traçado; 

 Entre cerca do km 11+200 e o km 11+400, lado esquerdo do traçado; 

 Entre cerca do km 13+400 e o km 14+400, lado esquerdo do traçado; 
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 Cerca do km 14+300, lado direito do traçado; 

 Entre cerca do km 14+800 e o km 15+200, lado esquerdo do traçado; 

 Entre cerca do km 15+500 e o km 16+200, lado direito do traçado; 

 Entre cerca do km 16+000 e o km 16+200, lado esquerdo do traçado; 

 Entre cerca do km 16+800 e o km 16+940, ambos os lados da estrada; 

 Entre cerca do km 18+000 e o km 18+200, lado direito da estrada; 

 Entre cerca do km 18+400 e o km 18+600, lado direito da estrada; 

 Entre cerca do km 19+600 e o km 19+800, lado direito da estrada; 

 Entre cerca do km 21+900 e o km 22+800, lado direito da estrada; 

 Entre cerca do km 22+300 e o km 22+400, lado esquerdo da estrada. 

D45. Definir um programa de trabalhos que garanta que as operações mais ruidosas (por exemplo, 

circulação de veículos pesados de apoio à obra, trabalhos que recorrem à utilização de maquinaria 

ruidosa, entre outros), que se efectuem na proximidade das habitações, se restringem ao período 

diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. As actividades ruidosas só poderão 

ter lugar para além daquele intervalo de tempo, nomeadamente no período nocturno, sábados, 

domingos e feriados, mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente 

justificados, pelas Câmaras Municipais abrangidas pelo projecto, conforme estabelecido no artigo 

15º do Decreto - Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007; 

D46. Toda a maquinaria (móvel e imóvel) afecta à obra deverá possuir a certificação de classe a nível de 

potência sonora emitida, sendo este controle da responsabilidade do empreiteiro responsável pela 

execução da obra; 

D47. Definir um procedimento que garanta a presença em obra unicamente de equipamentos que 

apresentem homologação acústica, nos termos da legislação aplicável, e que se encontrem em bom 

estado de conservação / manutenção; 

D48. Caso se verifique necessário, adoptar soluções estruturais e construtivas, bem como prever a 

instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o 

cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído; 

D49. Assegurar que serão introduzidas, sempre que necessário e caso se justifique, medidas de 

protecção acústicas suplementares, de modo a minimizar os níveis de ruído nas zonas adjacentes à 

obra (especialmente com usos sensíveis), como por exemplo a colocação de tapumes de protecção; 

Solos e Uso do Solo 

D50. Efectuar a abertura de acessos à frente de obra de forma a minimizar a afectação de áreas que não 

sejam objecto de expropriação, em especial áreas agrícolas com maior relevância; 

D51. Limitar as acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem às zonas 

indispensáveis para a execução da obra. Assegurar que a área de intervenção restrita é delimitada 

por meio de piquetagem e assinalada com fita, em contínuo, a fim de evitar qualquer 

movimentação de máquinas para além da mesma. É relevante limitar a destruição da cobertura 

vegetal à faixa de ocupação da plataforma e taludes, particularmente nas zonas mais declivosas 

onde o risco de erosão é elevado e onde deverá ser mantida toda a vegetação possível, incluindo a 

de porte arbustivo; 

D52. Assegurar que os trabalhos de escavações e aterros são iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas; 

D53. Assegurar a prevenção da potencial contaminação do solo, não fazendo a descarga directa de 

poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais 
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residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores específicos, 

posteriormente encaminhados para os destinos finais adequados; 

D54. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

D55. Efectuar as descargas de óleos, combustíveis e a lavagem de máquinas em locais pré-definidos, 

fora das áreas classificadas como RAN e REN, evitando assim uma eventual contaminação desses 

espaços; 

Ecologia 

Flora 

D56. Executar os trabalhos nas zonas de atravessamento das linhas de água presentes na área de 

estudo, nomeadamente do Vale do Inferno, do Rio Ceira, do Rio Mondego, da Ribeira de S. Paulo, 

o Ribeiro do Vilarinho, o Rio Resmungão e a Ribeira do Botão, tendo em conta a preservação das 

estruturas vegetais, evitando a afectação do coberto vegetal da área não intervencionada; 

D57. Evitar a destruição desnecessária de manchas de vegetação aquando da instalação dos estaleiros e 

na movimentação de pessoas e máquinas; 

D58. Assegurar que o número de espécies arbóreas a abater, danificar ou cortar, será o estritamente 

necessário; 

D59. Proceder à remoção da terra vegetal e seu acondicionamento adequado, para posterior reutilização 

no revestimento de taludes. A decapagem e o armazenamento de terra vegetal serão feitos 

segundo as Condições Técnicas Especiais do Projecto de Integração Paisagística (Volume 9 do 

Projecto de Execução); 

D60. Proceder ao povoamento de taludes de aterro e escavação com flora autóctone, conforme previsto 

nas Condições Técnicas Especiais do Projecto de Integração Paisagística (Volume 9 do Projecto de 

Execução). Para as replantações recorre-se a espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, 

autóctones e ocorrentes no território fito-geográfico do projecto, em concordância com o equilíbrio 

fitocenótico e ecológico do mesmo; 

D61. Executar os trabalhos nas zonas de atravessamento de cursos de água de modo a preservar ao 

máximo as estruturas vegetais existentes que se encontrem na faixa de trabalho, uma vez que 

estas são importantes para evitar a instabilização das margens e servir de barreira ao arraste de 

sedimentos para a linha de água. No final da obra, nas margens das linhas de água 

intervencionadas, recuperar a vegetação existente; 

Fauna 

D62. Evitar a destruição desnecessária de habitats e promover as intervenções necessárias à rápida 

recomposição da zona; 

D63. Proceder à adaptação para fauna das PH/PF conforme definido no Anexo H3 do Volume 

CXCO.E.211.AT – Anexos Técnicos e criação de corredores de encaminhamento naturalizados de 

acordo com o preconizado no Projecto de Integração Paisagística (Volume 9 – Projecto de 

Execução); 

D64. Realizar de acções de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal envolvido na construção da 

via, com o objectivo de alertar para pequenas acções de minimização do impacte da obra, como 

por exemplo evitar o atropelamento dos animais; 

Socioeconomia 

D65. Avaliar a eventual necessidade de realojar temporariamente os habitantes das edificações contíguas 

à frente de obra caso para as mesmas não possam ser asseguradas as condições de habitabilidade 

ou segurança durante a execução da obra; 
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D66. Privilegiar a contratação de mão-de-obra local, bem como de fornecedores de bens e serviços; 

D67. Proceder a vistorias, de forma a avaliar os impactes prováveis nas edificações mais próximas da 

frente de obra; 

D68. Garantir a minimização do efeito barreira e a manutenção da acessibilidade local assegurando a 

livre circulação de veículos, pessoas e animais e o acesso a todas as propriedades e habitações. 

D69. Comunicar à população, com a devida antecedência, informação (dia, hora, duração da afectação, 

etc.) relativa à realização de actividades de obra geradoras de desconforto como seja a utilização 

de explosivos. 

D70. Assegurar a manutenção dos serviços, água, telecomunicações e rede eléctrica, durante a 

construção e caso haja alguma interrupção informar a população com a devida antecedência; 

D71. Caso necessário, proceder ao contacto com as entidades proprietárias e/ou concessionárias das 

redes públicas e de abastecimento para que, atempadamente, prevejam / projectem o seu desvio 

ou outras intervenções necessárias; 

D72. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra; 

D73. Adoptar medidas que visem minimizar as perturbações do foro fundiário, confinando as actividades 

de construção à área afecta à obra e evitando a utilização de terrenos não expropriados. Proceder 

à vedação de toda a área de intervenção, antes dos trabalhos se iniciarem, sendo apenas permitido 

o acesso ao seu interior a pessoas e veículos envolvidos na obra; 

D74. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra, bem como outras actividades 

com potencial para perturbar zonas de cariz habitacional, de modo a minimizar a interferência dos 

trabalhos de construção dos viadutos/pontes com o ambiente social. Especial atenção deverá ser 

dada aos seguintes locais: 

a) Viaduto de Lapas da Abelheira – conjunto de habitações próximas do viaduto, na povoação de 

Lapas da Abelheira, ao longo do CM 1170, do lado Nascente e Poente da plena via; 

b) Ponte sobre o Rio Ceira - conjunto de habitações próximas do viaduto, na povoação de 

Lagoas, de ambos os lados da via; 

c) Túnel dos Barbados – conjunto de habitações pertencentes à povoação de Picoto dos 

Barbados, sobre e nas imediações do túnel; 

d) Viaduto sobre a Ribeira de S. Paulo - conjunto de habitações próximas do viaduto, na 

povoação de Casais de Eiras, de ambos os lados da via. 

Paisagem 

D75. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra, 

nomeadamente no revestimento dos taludes e áreas adjacentes à estrada, nos ramos dos nós e 

rotundas a tratar, sendo de prever, em caso de excesso, a sua utilização na melhoria de outros 

solos agrícolas. A reutilização da terra viva, permitirá a fertilização e aumenta a eficácia das 

medidas de plantação e a consolidação necessária dos cortes e aterros, assegurando a redução dos 

riscos, de erosão hídrica e eólica; 

D76. Na selecção e colocação em depósito provisório, da terra vegetal de maior qualidade, procedente 

das operações de decapagem, ter em consideração os seguintes pontos: 

a) A zona escolhida para armazenamento de terra viva, proveniente da decapagem, deve 

primeiro ser cuidadosamente limpa de vegetação e deverá possuir boa drenagem, localizada 

fora das áreas de manobra; 

b) Os depósitos provisórios de terras vegetais, provenientes da decapagem (pargas), bem 

como quaisquer outros depósitos de materiais (ex. terras sobrantes), não podem ser 
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enterrados, ou colocados a menos de 10 m das linhas de água, e em leitos de cheia ou 

charcos, pois podem provocar a degradação da qualidade da água; 

c) O seu armazenamento, deverá ser feito em pargas, com altura não superior a 1,5 m e com 

recobrimento herbáceo, através de sementeira; 

d) As pargas, não deverão ser pisadas, devendo ser revestidas com leguminosas a fim de 

garantir o seu arejamento e a manutenção das características físico-químicas do solo; 

e) Os solos decapados, devem ser revestidos com vegetação o mais rapidamente possível, de 

modo a evitar a sua exposição prolongada aos agentes erosivos. 

f) Durante o armazenamento temporário deve efectuar-se a protecção das pargas com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade. 

D77. Executar as obras de integração paisagística e de revestimento vegetal (nomeadamente em relação 

aos taludes) à medida que os respectivos troços vão sendo construídos e nas épocas apropriadas, 

independentemente da conclusão das obras de pavimentação, a fim e reduzir os riscos de erosão e 

garantir o sucesso da implantação da vegetação; 

D78. Proceder à rápida implementação do revestimento vegetal dos taludes, incluindo a plantação de 

cortinas arbóreo-arbustivas com espécies edaficamente adaptadas e de crescimento rápido, com o 

objectivo de diminuir o seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão, conforme 

definido no caderno de encargos do Projecto de Integração Paisagística (Volume 9); 

D79. Efectuar a reconstituição da vegetação com interesse paisagístico e ecológico afectada com 

espécies a seleccionar prioritariamente da flora espontânea da região de modo a contribuir para 

uma maior diversidade ecológica e fomentar o surgimento das espécies características dessa flora, 

de acordo com o Projecto de Integração Paisagística (Volume 9); 

D80. Prever a recuperação de todas as áreas afectadas temporariamente pela obra com reposição do 

relevo e da vegetação anteriormente existente. A recuperação das áreas temporariamente 

afectadas deverá incluir operações de descompactação do solo, a modelação do terreno de forma 

tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras previamente recolhidas das 

camadas superficiais dos solos afectados; 

Património 

D81. As medidas de mitigação patrimonial de carácter específico devem ser realizadas numa fase prévia 

ao início da empreitada e aplicam-se aos locais com impactes directos. 

Quadro 1 – Síntese das Medidas de Mitigação Patrimonial (sítios arqueológicos). 

Nº Sítio km Medidas de Minimização 

18 
Bairro da Lapa 
Santana 1 

16+575 
 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas 

de diagnóstico. 
 Área total das sondagens – 100 m². 

21 Cabeço do Vento 1 
Rest. 8.1. 
(0+348) 

 Escavação manual de sondagens arqueológicas de 
diagnóstico. 

 Área total das sondagens – 40 m². 

 

D82. Perante os eventuais impactes negativos previstos, realizar sondagens arqueológicas de 

diagnóstico, que deverão ter os seguintes objectivos: 

a) Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão; 

b) Caracterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer 

das sondagens; 

c) Caracterizar o seu estado de conservação; 

d) Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio. 
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D83. Após a realização das sondagens arqueológicas elaborar um relatório preliminar com os seguintes 

objectivos: 

a) Apresentar uma síntese dos resultados obtidos; 

b) Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio; 

c) Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de 

intervenções arqueológicas em área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e 

conservação de materiais arqueológicos). 

D84. Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos 

conservados e com elevado valor histórico e científico, realizar uma intervenção arqueológica em 

área, nas zonas afectadas directamente pelo projecto; 

D85. Efectuar o levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos directos, o qual 

deverá ser concretizado da seguinte forma: 

a) Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitectónica (à escala 1:100 e com 

amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). 

b) Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação. 

c) Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos 

arquitectónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas. 

Quadro 2 – Síntese das medidas de mitigação patrimonial (edifícios com valor patrimonial) 

Nº Sítio Km Medidas de Minimização 

5 Tapada 1 6+700 

 Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho 

construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal. 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 

6 Portela 1 
Rest.4.4 
(0+275) 

 Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho 

construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal. 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção 

9 
Mata 

Lobos 2 
9+050 

 Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho 

construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal. 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 

10 
Mata 

Lobos 1 
9+100 

 Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho 

construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal. 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 

30 
Chão do 

Adro 
21+575 

 Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho 

construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal. 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 

37 
Capela 
de Vera 

Cruz 
24+675 

 Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:100 e com amostragens do aparelho 

construtivo à escala 1:20) – edificado afectado e fachada principal. 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 

 

D86. A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um 

arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o 

registo das estruturas identificadas e eventuais vestígios, a identificar. Após o registo exaustivo do 

edificado, deverá ser efectuada a remoção das construções com impactes directos, sendo 

obrigatório o acompanhamento arqueológico; 
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D87. No caso da ponte da Portela 2 (n.º7), devido às recentes obras de beneficiação supõe-se que já 

existam plantas e alçados desenhados deste equipamento, não se justificando novo registo. 

Contudo, deve-se proceder ao seu registo fotográfico exaustivo, bem como, à descrição completa 

da arquitectura, técnicas e materiais de construção; 

D88. Proceder à transladação do marco de propriedade (n.º 20). Esta transladação terá de ser realizada 

com o conhecimento prévio da população local, sendo o local escolhido para a sua reposição sujeito 

à aprovação da respectiva Junta de Freguesia (Brasfemes); 

Quadro 3 – Elemento Arquitectónico a Transladar 

Nº Sítio Km Medidas de Minimização 

20 
Marco de 

propriedade 
17+350 

 Limpeza geral dos marcos. 

 Registo fotográfico exaustivo. 

 Desenho de corte e secção, (à escala 1:20). 

 Desenho pormenorizado das inscrições, à escala real. 

 Descrição completa do suporte, das técnicas de gravação e dos 

materiais usados. 

 Transporte cuidado dos três elementos, sempre com 

acompanhamento arqueológico permanente. 

 

D89. A construção do projecto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico 

permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras 

(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam 

feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação dos estaleiros, 

abertura de caminhos ou desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo 

que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantir o 

acompanhamento arqueológico de todas as frentes; 

D90. Após a desmatação do terreno, proceder a novas prospecções arqueológicas sistemáticas, no solo 

livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais 

vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação; 

D91. Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano 

Geral de Acompanhamento Arqueológico. Da mesma forma, será importante discutir as medidas 

necessárias para evitar a destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e 

normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico; 

D92. No caso específico dos edifícios localizados na área de afectação indirecta, terá de ser garantida 

conservação in situ das construções, através de um plano de monitorização de fendas, 

particularmente as ocorrências identificadas em áreas que irão ser objecto de rebentamento de 

rocha;  

D93. Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de 

comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e ao IGESPAR, I.P., pelos canais que vierem a ser 

combinadas em sede própria. As observações identificadas pela equipa de arqueologia deverão ser 

registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 

 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de 

carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o 

prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 

interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar acções 

de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

D94. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, 

de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação; 
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D95. No decorrer do Acompanhamento Arqueológico serão realizados obrigatoriamente relatórios 

mensais, nos quais terá que constar: 

a) Uma breve descrição e caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os 

trabalhos arqueológicos realizados pela equipa naquele mês; 

b) Apresentação de todas as incidências de carácter patrimonial identificadas no âmbito do 

Acompanhamento; 

c) Apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com interesse 

patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor 

patrimonial do sítio e avaliação do grau de afectação do local identificado); 

d) Realização de cartografia dos sectores de obra que foram alvo do Acompanhamento 

Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas incidências patrimoniais identificadas 

(escala 1:25 000 e escala de projecto). 

D96. No relatório final dos trabalhos arqueológicos, que corresponde à síntese de todas as tarefas, será 

feito um texto, no qual serão apresentados os objectivos e as metodologias usadas, bem como, 

uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da 

paisagem original; 

D97. No final deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de 

incidência patrimonial eventualmente identificados, e descritos criteriosamente todos os sítios 

afectados pelo projecto; 

D98. Os sítios identificados na cartografia, que se apresenta no Anexo L do Volume CXCO.E.211.AT2 – 

Anexos Técnicos do EIA e que não são afectados directamente pelo projecto, terão que ser 

preservados, sendo da responsabilidade do empreiteiro adoptar medidas para garantir a sua 

conservação, nomeadamente: 

a) Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local referido na carta geral de 

sítios, desde que não seja afectado directamente pelo projecto; 

i) A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do limite máximo de construção. 

No entanto, podem ser mantidos os acesso à obra já existentes; 

ii) A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que 

deverão ser regularmente repostas. 

b) Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 

habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico; 

i) As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objectivos: identificação e 

caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 

apresentação de soluções para minimizar o impacte da obra; 

D99. Dada a existência de cavidades na área do projecto o acompanhamento deve ser realizado por 

arqueólogo com experiência neste tipo de realidades; 

D100. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção 

de medidas de minimização complementares; 

D101. Devem merecer particular atenção durante o acompanhamento arqueológico as áreas dos sítios 

cuja localização não foi possível confirmar durante os trabalhos de campo; 

Identificação de Riscos Ambientais 

D102. Dar cumprimentos a todos os planos de monitorização, bem como, a todas as medidas, regras de 

segurança e procedimentos previstos no EIA, incluindo as medidas, regras de segurança e 

procedimentos previstos nos Aditamentos ao EIA, designadamente no Cap. VI – Avaliação de 

Impactes Ambientais (Avaliação de Riscos) (volume CXCO.E.211.RT- VI- Aval.Riscos), datado de 

Abril de 2011 e no ponto 4 do Anexo 4 do Volume CXCO.E.211.EA2, datado de Agosto de 2011; 
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FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA 

D103. No final da construção desta infra-estrutura deverá proceder-se: 

a) À desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais, entre outros, devendo proceder-se à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, evitando que estes sirvam 

de pólo de atracção para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros; 

b) À reposição das condições iniciais das linhas de água classificadas como REN, após os 

trabalhos de construção da via. 

c) À desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afectados pelas obras de construção; 

d) Ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada através da 

reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de 

infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

e) À limpeza de áreas de RAN e de REN envolventes à implantação da via, após a conclusão dos 

trabalhos, de modo a recuperarem rapidamente as suas características naturais, procedendo-

se também à revegetação com espécies características do local (conforme previsto no 

Projecto de Integração Paisagística – Volume 9 do EIA). 

f) À implementação do plano de recuperação paisagista dos estaleiros e de todas as infra-

estruturas que lhe estão associadas, a aprovar pelo dono da obra, o qual deverá contemplar 

no mínimo:  

i) Localização das áreas intervencionadas, expropriadas e não expropriadas; 

ii) As condições técnicas para a execução dos trabalhos, nomeadamente a natureza e 

qualidade dos materiais, a descrição dos trabalhos a executar; 

iii) Peças desenhadas com a integração paisagística a preconizar. 

g) À recuperação de caminhos e vias utilizadas como acesso aos locais em obra, assim como os 

pavimentos e passeios púbicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos; 

h) À reposição de vedações de propriedades agrícolas afectadas, bem como de outras eventuais 

estruturas danificadas durante o processo construtivo; 

i) À recuperação dos vazadouros definitivos, devendo ser desenvolvido pelo empreiteiro, em 

função dos volumes efectivos a colocar em cada um dos depósitos, um Projecto de 

Recuperação das referidas áreas de apoio à obra. O referido projecto de Recuperação dos 

Vazadouros, a aprovar previamente pelo dono da obra e que consistirá essencialmente: 

 Na colocação das terras e pedras misturadas com a matéria verde resultante da 

desmatação da obra. Esta matéria verde funcionará como matéria orgânica disponível; 

 Na reutilização de troncos de madeira que quando presos no solo diminuem o escoamento 

superficial e permitem a retenção de nutrientes para as plantas; 

 Na modelação do terreno respeitando as curvas de nível e/ou em banquetas de forma a 

este apresentar uma suavização dos declives anteriormente existentes, proporcionando 

uma diminuição do risco de erosão e garantindo uma melhor integração da área na 

paisagem envolvente; 

 Na reflorestação, criando floresta em mosaico, com espécies autóctones, promovendo uma 

heterogeneidade da paisagem. 

D104. Assegurar que antes da entrada em funcionamento da nova via, estão adequadamente 

restabelecidas as ligações intersectadas, minimizando o efeito de barreira. 
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D105. Assegurar que antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras minimizadoras ou correctoras 

dos impactes para a fase de exploração estão concluídas, nomeadamente a implementação dos 

Projectos de Protecção Sonora e de Integração Paisagística, assim como a vedação prevista ao 

longo de toda a via, de modo a evitar a entrada de animais na via. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO - FASE DE EXPLORAÇAO 

D106. Assegurar uma permanente monitorização das áreas com risco de erosão, em particular os taludes 

de escavação e aterro e o maciço rochoso onde se encontra instalado o túnel dos Barbados, de 

forma a prevenir eventuais situações que coloquem em risco a segurança dos utentes da via. Para 

tal, proceder à observação de eventuais sinais precursores de fenómenos de instabilização de 

taludes, após dias com precipitação superior a um limiar de 50 mm/dia. Perante os cenários que se 

possam vir a manifestar deverá ser equacionada a eventual necessidade de implementação de 

medidas protectoras suplementares. 

D107. Assegurar a manutenção e limpeza periódica ou quando se revele necessária, dos órgãos de 

drenagem transversal e longitudinal. 

D108. Reduzir ao mínimo necessário a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos taludes e 

nas áreas integradas paisagisticamente. 

D109. Garantir que vedação colocada ao longo da via se encontra em adequado estado de conservação. 

D110. Proceder à manutenção do coberto vegetal dos taludes de escavação e aterro, conforme previsto 

no Projecto de Integração Paisagística (Volume 9), sem o recurso a substâncias pesticidas e 

fertilizantes, limitando assim a probabilidade de ocorrência de contaminação química do solo e da 

água. A vegetação deverá ser sempre cortada, à excepção das espécies consideradas como 

invasoras, que deverão ser arrancadas e queimadas. 

D111. Assegurar que a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas, respeita os 

critérios anteriormente definidos no Projecto de Integração Paisagística, datado de Janeiro de 2011, 

constante do Volume 9 do Projecto de Execução; 

D112. Proceder regularmente à recuperação paisagística de todos os taludes que se apresentem 

erosionados; 

D113. Aferir a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística adoptadas e proceder à sua 

eventual correcção. 

D114. Reavaliar a real necessidade da implementação das barreiras acústicas preconizadas no Projecto de 

Medidas de Minimização - Protecção Sonora, datado de Janeiro de 2011, (volume CXCO.E.212M) 

para o ano 2032, tendo em conta os resultados das campanhas de monitorização do ruído, a 

evolução dos dados de tráfego e a classificação Municipal de Zonas de Ruído que entretanto vier a 

ocorrer. 

E) PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Antes do início da construção e da exploração deverá ser apresentado à Autoridade de AIA o plano de 

entrega dos diferentes relatórios de monitorização. 

E.1  - Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais 

Implementar o programa de monitorização das águas superficiais para as fases de pré-construção, 

construção e exploração, constante do Plano Geral de Monitorização (CXCO.E.211.MT), datado de Janeiro de 

2011, devendo, ainda, ter-se em atenção o seguinte: 

 

i) à lista dos locais a amostrar deve acrescentar-se as travessias das linhas de água rio Mondego, rio 

Ceira, ribeira do Vale do Inferno, ribeira de S. Paulo, ribeira de Vilarinho, ribeira de Coselhas e ribeira 

dos Braçais. 
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ii) durante a fase de construção, a periodicidade de amostragem deve ser mensal. A periodicidade de 

entrega dos relatórios, durante esta fase, deverá ser semestral. 

iii) durante a fase de exploração, o programa de monitorização poderá ser alterado, após solicitação do 

promotor e apreciação favorável da ARH Centro, ou sempre que a ARH entender tal como conveniente. 

E.2  - Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Implementar o programa de monitorização das águas subterrâneas para as fases de pré-construção, 

construção e exploração, constante do Plano Geral de Monitorização (CXCO.E.211.MT), datado de Janeiro de 

2011, devendo, ainda, ter-se em atenção o seguinte:  

i) para as águas subterrâneas, a frequência da amostragem da fase de pré-construção deverá ser no 

mínimo semestral (águas altas e águas baixas). 

ii) durante a fase de exploração, o programa de monitorização poderá ser alterado, após solicitação do 

promotor e apreciação favorável da ARH Centro, ou sempre que a ARH entender tal como conveniente. 

E.3  - Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Implementar o programa de monitorização do Ambiente Sonoro para as fases de pré-construção, construção 

e exploração, constante do Plano Geral de Monitorização (CXCO.E.211.MT), datado de Janeiro de 2011.  

Na concretização do programa de monitorização, nomeadamente na realização das campanhas de 

monitorização, bem como na elaboração dos respectivos relatórios deve atender-se às directrizes constantes 

do documento designado ―Notas técnicas para relatórios de monitorização de Ruído - Fase de obra e fase de 

exploração – Novembro de 2009‖, disponível em www.apambiente.pt. 

E.4   - Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

Implementar o programa de monitorização dos Sistemas Ecológicos para as fases de pré-construção, 

construção e exploração, constante do Plano Geral de Monitorização (CXCO.E.211.MT), datado de Janeiro de 

2011. 

E.5  - Programa de Monitorização da Componente Social 

Implementar o programa de monitorização da Componente Social para as fases de pré-construção, 

construção e exploração, constante do Plano Geral de Monitorização (CXCO.E.211.MT), datado de Janeiro de 

2011.  

 
 
Agência Portuguesa do Ambiente, 13 de Outubro de 2011 
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ESCLARECIMENTOS DO PROPONENTE RELATIVAMENTE A 

QUESTÕES COLOCADAS NA CONSULTA PÚBLICA 


