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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE 
LICENCIADORA 

O projecto avaliado pelo presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é referente ao Projecto 
Base do Itinerário Complementar nº 12 entre Canas de Senhorim e Mangualde (A25). 

Este lanço do IC12 funcionará como alternativa à actual EN234, permitindo a continuidade do 
troço já construído entre o IP3 e Canas de Senhorim, até ao IP5 na zona de Mangualde 
(Figura 1.1.1), permitindo um fácil acesso entre o IP3 e o IP5. 

Efectivamente, o IC12, preconizado no PRN 2000 (Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, 
alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho), faz ainda parte da Rede Nacional de Auto-Estradas, 
iniciando-se em Mira (IC1) e terminando em Mangualde (IP5), tendo como pontos intermédios 
Anadia (IP1), Mortágua, Santa Comba Dão, Carregal do Sal e Nelas. 
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A definição do seu regime de concessão enquanto Auto-estrada (Decreto-Lei n.º 541/99, de 13 
de Dezembro, nomeadamente no seu artigo 2 alínea h2), estabelece para este lanço do IC12 - 
Canas de Senhorim-Nelas-Mangualde, a concepção, construção, financiamento, conservação 
e exploração, sem cobrança de portagem aos utentes, o que implicou a adequação do projecto 
existente a características compatíveis com esta classificação (perfil de auto-estrada com 
alargamento da plataforma). 

Apenas se encontra concluído e em exploração o lanço entre Santa Comba Dão (IP3, junto a 
Rojão Grande) e Canas de Senhorim, (início do lanço em apreço). 

 

Figura 1.1.1 - Localização do Empreendimento 

O proponente deste projecto, a EP, Estradas de Portugal E.P.E., constitui-se igualmente 
como entidade licenciadora sob a tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações. 

O documento em apreço constitui o Relatório Síntese do EIA, relativo ao Projecto Base do 
IC12 - Canas de Senhorim / Mangualde. Nele apresentam-se as principais informações, 
conclusões e recomendações consideradas, no decurso dos trabalhos e estudos ambientais 
efectuados. 
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O regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), constante 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 estabelece a obrigatoriedade de se submeterem ao Processo Avaliação de Impacte 
Ambiental os projectos de infra-estruturas que constam do seu Anexo I, Ponto 7, Alínea “b) 
Construção de auto-estradas e de estradas destinadas ao tráfego motorizado, com duas faixas 
de rodagem, com separador, e pelo menos duas vias cada, e c) Construção de itinerários 
principais e de itinerários complementares, de acordo com o Decreto-Lei nº222/98, de 17 de 
Junho, em troços superiores a 10 km.” 

O empreendimento em apreço, enquadra-se neste regime legal, pelo que se encontra sujeito a 
Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos previstos no citado diploma. 

1.2 - EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

1.2.1 - Identificação dos Técnicos Responsáveis pela Execução do EIA 

A EP - Estradas de Portugal, E.P.E., adjudicou à COBA a prestação de serviços de 
consultoria para a elaboração do Estudo Prévio do designado ao Projecto Base do IC12 - 
Canas de Senhorim / Mangualde, assim como o respectivo Estudo de Impacte Ambiental. 

A COBA, como responsável pela elaboração do EIA mobilizou uma equipa pluridisciplinar de 
técnicos especializados nos diversos temas abordados, com longa experiência na realização 
de estudos desta natureza e habituados ao trabalho em conjunto e de forma integrada. 

No Quadro 1.2.1 apresenta-se a constituição da equipa, bem como a respectiva área de 
actividade e/ou de responsabilidade. Além dos profissionais indicados, a COBA conta com 
técnicos em diversas especialidades, com vasta experiência em projectos de estruturas, vias 
de comunicação, hidráulica, geotecnia, sistemas de informação geográfica, agronomia e 
outros, aos quais se recorreu sempre que surgiu necessidade, como é prática habitual da 
COBA, para aferição de aspectos específicos ou para apoio à execução de pormenores 
relativos a projectos analisados. 

A equipa integra, na sua grande maioria, colaboradores permanentes da COBA, embora esta 
equipa tenha sido complementada com outros colaboradores externos e/ou consultores 
especializados que trabalham regularmente com a COBA, cujo trabalho contudo foi 
estreitamente acompanhado pela coordenação geral do EIA. 
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Quadro 1.2.1 - Equipa Técnica Afecta à Realização do Estudo de Impacte Ambiental do  
Projecto Base do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde 

Supervisão Geral Drª Sofia Arriaga e Cunha 
Coordenação Geral Eng.ª Inês Guerra 
Assessoria à Coordenação Drª Madalena Briz 
Especialidades 

Clima Drª Madalena Briz 
Solos Engª Paula Marques 

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia Engº António Morgado 
Recursos Hídricos - Aspectos de Quantidade Engº Manuel Lorena 

Recursos Hídricos - Aspectos de Qualidade Eng.ª Ana Helena Albuquerque 
Engª Inês Barbosa 

Aspectos Ecológicos Drª Julieta Costa (Ambiflux) 
Paisagem Arqª Paula Pinheiro da Silva 

Qualidade do Ar Engª Inês Guerra 

Ruído Engª Rute Roque (Isofonia) 
Engª Teresa Claro (Isofonia) 

Componente Social Drª Catarina Tacão 
Padrões de Ocupação do Solo,  

Planeamento e Gestão do Território Drª Catarina Tacão 

Património Arquitectónico e Arqueológico Drª Paula Abranches (Archeoestudos) 
Gestão de Resíduos Engª Paula Marques 

1.2.2 - Período de Elaboração do EIA 

Os Estudos Ambientais, integrados nos estudos rodoviários desenvolvidos, iniciaram-se após a 
definição do traçado a estudar, ou seja, em Maio de 2006, tendo decorrido desde então até 
Junho de 2007. 

1.3 - METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

Os Estudos Ambientais, visam essencialmente cumprir os seguintes objectivos gerais: 

♦ cumprir as determinações legais vigentes no que respeita à obrigatoriedade de 
implementação de um processo de AIA, o qual compreende necessariamente a 
realização de um EIA; 

♦ caracterizar, segundo os vários aspectos ambientais, a região e o corredor em estudo 
onde se irá implantar o empreendimento, estabelecendo um quadro diagnóstico 
ambiental que retrate a situação actual de referência; 

♦ determinar e avaliar as condicionantes ambientais e os impactes potencialmente 
significativos associados à construção e exploração deste lanço entre Canas de 
Senhorim e Mangualde em apreço; 
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♦ analisar eventuais alterações que sejam necessárias introduzir no projecto, bem como 
formular medidas de controlo de impactes que contribuam para um projecto melhor 
concebido, optimizando os seus benefícios; 

♦ produzir e editar, os documentos que, de acordo com a lei vigente no contexto dos 
estudos ambientais propostos, serão sujeitos ao processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental; 

♦ prestar o apoio técnico necessário ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), do qual o EIA constitui peça fundamental. 

Por forma a cumprir estes objectivos, os estudos ambientais que integram a presente análise 
têm um carácter activo, na análise da componente ambiental no processo de avaliação do 
projecto, como nas várias etapas da sua concepção, nas suas diversas vertentes, visando 
também contribuir para a maximização dos benefícios da exploração deste empreendimento, 
nomeadamente promovendo a sua integração no ambiente da região onde se irá implantar. 

Metodologia Geral do EIA 

A metodologia geral preconizada para elaboração dos estudos ambientais associados ao IC12 
- Canas de Senhorim / Mangualde, considera e acompanha o Projecto Base, com o nível de 
abordagem adequado a esta fase dos estudos. 

A metodologia geral adoptada foi sustentada na prévia definição de hierarquia de variáveis, 
com expressão territorial, de acordo com a sua importância para a conservação do património 
natural e cultural, bem como do bem estar da população, tendo em consideração a avaliação 
ambiental efectuada o acompanhamento da concepção do projecto e a interacção com as 
várias entidades regionais e nacionais contactadas nas diferentes etapas de trabalho. 

O Estudo de Impacte Ambiental pretende assegurar a identificação e avaliação de impactes 
ambientais associados ao empreendimento, garantindo a integração ambiental do 
empreendimento através da formulação de medidas de minimização, assim como garantir o 
acompanhamento do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme previsto no 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, incluindo as alterações recentemente introduzidas por 
via da publicação do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Refere-se ainda que, na 
elaboração do presente EIA, foram atendidas as normas técnicas estabelecidas na Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril e restante quadro legal afim. 

Na Figura 1.3.1 apresenta-se, esquematicamente, a metodologia geral adoptada na 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental relativo ao IC12 - Canas de Senhorim / 
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Mangualde, sendo os estudos ambientais executados de forma integrada com as restantes 
especialidades do Projecto Base, de acordo com as cinco etapas principais que são 
tradicionalmente contempladas em estudos de impacte ambiental, a saber: 

♦ Definição Informal do Âmbito do Estudo (“Scoping”);  

♦ Descrição e Justificação do Projecto; 

♦ Caracterização da Situação Ambiental de Referência;  

♦ Determinação e Avaliação dos Impactes Ambientais;  

♦ Formulação de Medidas de Minimização.  

METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

  -  Análise Sumária da Região
  -  Análise Sumária do Projecto

  -  Informação Documental
  -  Levantamento de Campo
  -  Cartografia e Estudos Anteriores

  -  Análise do Projecto
  -  Metodologias Especificas
  -  Analogia com outros casos 
  -  Modelação, etc.

  - Recomendação de Medidas 
     (Viabilidade e Eficácia)
  -  Monitorização

RELATÓRIOS DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Relatório Síntese Peças Desenhadas Resumo Não Técnico

Identificação e Avaliação de Impactes

Identificação de Áreas e Aspectos Críticos

Caracterização da Situação de Referência

Medidas Mitigadoras e Potencializadoras

 

Figura 1.3.1 - Metodologia Geral do Estudo de Impacte Ambiental do IC12 -  
Canas de Senhorim / Mangualde 
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i) Definição Informal do Âmbito do Estudo 

Em concordância com a metodologia apropriada em estudos desta natureza, consubstanciada 
no quadro legal desenvolveu-se na fase inicial do Estudo de Impacte Ambiental, a identificação 
de áreas e aspectos ambientais considerados críticos, por forma a orientar os estudos para as 
questões de maior relevância ambiental, procedendo à selecção prévia das áreas e/ou 
aspectos para os quais poderiam ser esperados impactes mais significativos e que, em 
consequência, deveriam constituir objecto de estudos mais cuidados, tendo presente a análise 
prévia da região de implantação, bem como as características específicas de concepção do 
projecto em apreço. 

Assim, através do levantamento expedito e da análise preliminar da informação existente sobre 
o projecto e a área de inserção do mesmo, de visitas de reconhecimento ambiental no local, 
contactos com entidades e da avaliação preliminar de zonas sensíveis, aspectos ambientais 
críticos e impactes ambientais potencialmente importantes, foram definidos, no início dos 
estudos ambientais, os objectivos e o âmbito do estudo ("scoping"). 

Esta actividade teve assim como principal objectivo, identificar e seleccionar, entre os vários 
aspectos ambientais, e o largo espectro de impactes possíveis, aquelas áreas, componentes e 
impactes ambientais que potencialmente poderão ser mais relevantes e que, portanto, 
deveriam merecer estudos mais minuciosos no decorrer dos estudos ambientais, permitindo 
ainda racionalizar os trabalhos ao seleccionar prioritariamente os aspectos pertinentes para a 
avaliação comparativa de alternativas de traçado. 

ii) Descrição e Justificação do Projecto 

A utilidade do projecto é justificada (Capítulo 2) em termos de necessidades ambientais, de 
tráfego e estratégicas, identificando-se o seu enquadramento histórico, e previsões do 
desenvolvimento nomeadamente em termos de factores associados à procura de bens ou 
serviços produzidos e o enquadramento da actividade proposta nos planos e programas de 
desenvolvimento, a nível nacional, regional e local.  

Para além da justificação da necessidade do empreendimento, e de acordo com as exigências 
legais, será definido e descrito o projecto (Capítulo 3), nas suas várias componentes e 
segundo todas as alternativas consideradas, a saber: 

1.7 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

Definição do Empreendimento 

♦ Identificação e declaração de responsabilidade do Proponente; 

♦ Justificação da necessidade e interesse do projecto; 

♦ Alternativas ao projecto e justificação da alternativa proposta; 

♦ Informação sumária sobre projectos associados. 

Descrição do Projecto 

♦ Localização; 

♦ Características funcionais; 

♦ Exigências de utilização de recursos; 

♦ Bens e serviços produzidos; 

♦ Emissões e Resíduos. 

De facto, o conhecimento profundo dos detalhes do projecto tem como objectivo sustentar a 
avaliação de impactes, na medida em que, serão as suas características intrínsecas que, em 
função das características das áreas de implantação, determinam a avaliação da magnitude e 
significância dos impactes e proposta de medidas, objectivo primordial do EIA. 

Será igualmente equacionada a relação do projecto proposto com outros, quer dependam ou 
não do mesmo Proponente (devem ser identificados os possíveis problemas ambientais 
derivados de tais projectos correlacionados), numa lógica de avaliação integrada de Impactes 
Cumulativos. 

iii) Caracterização da Situação Ambiental de Referência 

Esta etapa tem como principal objectivo estabelecer o quadro diagnóstico das condições 
ambientais, a partir do qual se projecta a evolução da situação para o ano horizonte 
considerado sem a implementação do empreendimento, também designada como 
Alternativa Zero ou Opção Zero. 

Será essa projecção da situação actual para o ano horizonte, que constitui a situação 
ambiental de referência que, confrontada com a situação prospectivada com a realização do 
empreendimento, assegurará a determinação, análise e avaliação de impactes. 
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A definição da situação actual é uma actividade que envolve a elaboração de um diagnóstico 
ambiental, sobre os seus vários aspectos, fundamentando-se na análise e descrição, dirigida e 
interpretativa, de informação sobre a área de afectação do empreendimento. 

Em termos metodológicos a avaliação da magnitude e significância dos impactes associados a 
um determinado empreendimento é estabelecida a partir de dois cenários: 

♦ o cenário da situação ambiental de referência, que constitui o cenário da projecção da 
situação actual do ambiente para o ano horizonte considerado sem implementação do 
projecto; 

♦ e o cenário esperado com esse mesmo ano horizonte, considerando as implicações 
que o projecto induziria. 

Esta abordagem apresenta consequentemente um grau maior de incerteza face à dificuldade 
de estabelecer cenários de projecção, pelo que se considera habitualmente, por maior 
facilidade de apreensão, por estabelecer a situação de referência como Situação Actual do 
Ambiente. 

No presente caso, a definição da área de estudo considerada na análise dos diversos 
aspectos foi diferente consoante o grau de detalhe exigido para a avaliação, sendo que, para 
muitos deles, se optou por uma abordagem abrangendo as zonas a serem directamente 
intervencionadas pelo corredor de estudo, considerando-se assim, para alguns aspectos de 
expressão territorial, uma faixa de 400 m (centrada ao eixo); para outros aspectos, contudo, 
tornou-se muito importante considerar um enquadramento espacial mais alargado. 

A caracterização fundamenta-se assim no levantamento, análise e interpretação de 
informações obtidas através de pesquisa bibliográfica, de medições e levantamentos de campo 
expeditos e de contactos com entidades locais, regionais e outras, de forma a identificar e 
avaliar as zonas sensíveis, aspectos ambientais críticos e incidências ambientais 
potencialmente importantes. 

Entre os documentos de interesse geral utilizados na caracterização ambiental da região 
de influência do empreendimento em apreço, destacam-se os seguintes: 

♦ Documentos técnicos existentes e disponíveis (ex.: estatísticas, relatórios, outros EIA’s, 
etc.), desenvolvidos para a área do empreendimento e respectiva região de inserção; 

♦ Bases de dados específicas, nomeadamente, do Instituto da Água, do Instituto de 
Meteorologia, Instituto do Ambiente, etc. 
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♦ Cartas Militares do Instituto Geográfico do Exército e Cartas do Instituto Geográfico e 
Cadastral - IGC - (actualmente Instituto Português de Cartografia e Cadastro - IPCC), à 
escala 1:25 000 e 1/250 000;  

♦ Cartografia temática existente e disponível (ex.: solos, geologia, etc.) e o Corine Land 
Cover;  

♦ Ortofotomapas elaborados para o presente projecto; 

♦ Planos Municipais de Ordenamento do Território com destaque para os Planos 
Directores Municipais dos concelhos atravessados, em vigor, em revisão, ou em 
elaboração para a área em estudo, nomeadamente, dos concelhos de Nelas e 
Mangualde; 

♦ Outros Planos, Programas e Projectos (regionais, municipais, intermunicipais, 
sectoriais ou Especiais) em vigor ou em elaboração com incidência nas áreas em 
estudo. 

A consulta documental referida foi ainda complementada por outras actividades para recolha 
de informação, tais como: 

♦ Contactos directos com entidades locais e regionais, tendo havido reuniões com todas 
as duas autarquias da área em estudo; 

♦ Solicitação formal de elementos e informações a várias entidades regionais ou 
nacionais;  

♦ medições e análises de parâmetros de qualidade do ambiente (designadamente de 
ruído); 

♦ levantamentos locais e visitas conjuntas de reconhecimento de campo.  

Refere-se ainda que esta caracterização integra todos os aspectos ambientais habitualmente 
considerados em estudos desta natureza, sendo porém mais detalhada e mais dirigida para os 
aspectos onde são expectáveis impactes de maior significado, por forma a apoiar a posterior 
avaliação das alterações induzidas pelo empreendimento. Entre os temas e aspectos 
ambientais analisados na caracterização ambiental, consideram-se os seguintes 
(Quadro 1.3.1). 
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Quadro 1.3.1 - Aspectos Ambientais Avaliados 

GRANDES TEMAS AMBIENTAIS ASPECTOS AMBIENTAIS 
Clima  

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 
Solos e Pedologia  

Hidrologia e Drenagem  
Aspectos Biofísicos 

Componente Biológica  
(Fauna, Flora, Vegetação, Habitats) 

Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
Usos e Gestão dos Recursos Hídricos 

Ambiente Acústico e Vibrações 
Qualidade do Ar e Gestão de Resíduos 

Qualidade do Ambiente 

Paisagem 
Componente Social 

Componente Social e Cultural Património Cultural  
Arquitectónico e Arqueológico 

Padrões de Uso do Solo e  
Ordenamento do Território 

Condicionantes ao Uso do Solo 
Padrões de Uso do Solo,  

Planeamento e Gestão do Território 
Planeamento Regional e  Urbano 

iv) Determinação e Avaliação de Impactes Ambientais 

O objectivo principal desta etapa consiste na identificação e avaliação dos impactes ambientais 
mais significativos associados ao empreendimento, distinguindo-se aqueles que terão 
incidência na fase de construção, dos associados à fase de exploração.  

São pois estudadas as acções ou actividades relacionadas com o empreendimento, 
susceptíveis de causarem impactes, ou seja, alterações ambientais expressivas, recorrendo-se 
a técnicas apropriadas para a sistematização da análise e avaliação de impactes. 

Assim, esta etapa do estudo fundamenta-se, essencialmente, na análise conjunta dos 
seguintes elementos: 

♦ resultados da etapa de definição informal do âmbito do estudo ("scoping"), ou seja, da 
inventariação dos aspectos ambientais críticos e áreas sensíveis de acordo com as 
características do empreendimento e da área de implantação; 

♦ situação ambiental de referência, especialmente no que concerne a locais sensíveis e 
aspectos ambientais críticos;  

♦ informações sobre o projecto, particularmente no que se refere a acções 
potencialmente geradoras de impactes importantes (nas fases de construção e de 
exploração do empreendimento); 
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Conforme referido anteriormente, a essência da avaliação de impactes reside na elaboração e 
comparação de cenários ambientais (Figura 1.3.2), considerando a evolução do quadro 
ambiental sem o empreendimento, que servirá como cenário da situação de referência (opção 
zero), contra o qual será confrontado o cenário que considera as tendências ambientais com a 
implantação do empreendimento, de forma a possibilitar a: 

♦ identificação dos impactes: definição dos potenciais impactes associados às acções 
geradoras consideradas; 

♦ previsão e medição dos impactes: determinação das características e magnitude dos 
impactes; 

♦ interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em 
relação ao factor ambiental afectado, quando analisado isoladamente; 

♦ valoração dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, 
quando comparado aos demais impactes associados a outros aspectos ou factores 
ambientais. 

 

Figura 1.3.2 - Esquema de Avaliação de Impactes 

As principais características dos impactes ambientais, consideradas de forma sistemática na 
análise, foram: 

♦ natureza: negativo, positivo; 
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♦ ordem: directo, indirecto; 

♦ duração: permanente, temporário; 

♦ probabilidade: baixa, moderada, elevada; 

♦ magnitude (ou grau de afectação da componente ambiental): baixa, moderada, 
elevada. 

Refira-se, contudo, que na análise dos impactes para alguns aspectos ambientais, são 
pontualmente adoptadas outras características no sentido de promover uma melhor 
caracterização e compreensão dos mesmos. 

Tendo em atenção a optimização dos recursos necessários para a realização dos estudos, na 
avaliação global dos impactes foram adoptados métodos de avaliação de impactes ambientais 
do tipo:  

♦ analogias com casos similares;  

♦ análise de listagens de controlo ("checklists") e de matrizes de interacção 
preexistentes;  

♦ consulta a especialistas.  

Desta forma, os impactes são classificados, de acordo com a sua significância (ou importância) 
relativa aos demais impactes, nas seguintes categorias: 

♦ Pouco Significativo;  

♦ Significativo;  

♦ Muito Significativo.  

A este respeito interessa enfatizar que, em face da natureza do projecto, assumem igualmente 
importância a avaliação dos impactes positivos, em particular no que respeita ao seu 
enquadramento em termos de rede de estradas nacionais. Foram ainda articulados, na 
presente avaliação, a consideração de impactes cumulativos decorrentes de projectos 
associados, complementares e/ou subsidiários. 

Sínteses dos principais impactes ambientais associados ao traçado em análise são 
apresentadas na forma de Carta-Síntese de Impactes, na qual são referenciados e/ou 
identificados, quanto às suas características, os impactes mais relevantes, incluindo uma 
avaliação global, contribuindo igualmente para a percepção dos locais objecto de aplicação das 
principais medidas de controlo associadas. 
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v) Formulação de Medidas Minimizadoras, Potencializadoras e de Monitorização 

Os principais impactes ambientais críticos, e para os quais se justifica a adopção de medidas 
minimizadoras, foram objecto de análise adicional no sentido de se identificarem aquelas que 
serão potencialmente mais eficazes e viáveis, por forma a assegurar a sua minimização, 
justificando impactes residuais de reduzida significância. 

Assim, nos estudos ambientais analisaram-se, de forma expedita, acções e mecanismos 
capazes de evitar, atenuar ou compensar os impactes negativos significativos, ou que possam 
contribuir para potenciar, valorizar ou reforçar os aspectos positivos do empreendimento, 
maximizando os seus benefícios.  

A formulação das medidas de controlo fundamenta-se, em grande parte, na experiência 
anterior com casos semelhantes, na opinião de especialistas e na análise conjunta com os 
técnicos do projecto. 

Assim, as medidas identificadas respeitam às diferentes fases de projecto, construção e 
exploração e assumem expressão conforme se identifica seguidamente: 

♦ medidas a adoptar na fase de projecto - visam a minimização de impactes que 
poderiam vir a ocorrer na fase de exploração do empreendimento; compreendem no 
essencial a proposta de intervenções directas ou indirectas no projecto, 
nomeadamente por introdução de medidas de protecção acústica ou de 
enquadramento/integração paisagístico, pela integração de soluções de traçado, nos 
estudos geológicos-geotécnicos, drenagem, nas obras de arte, de pavimento, entre 
outros, que por si contribuem para um projecto ambientalmente optimizado; 

♦ medidas recomendadas para a fase de construção - compreendem aspectos 
relacionados, quer com cuidados a adoptar com as obras da via, quer com a gestão de 
estaleiros, de áreas de depósito e empréstimo de materiais ou de acessos de obra, 
devendo ser integradas no Caderno de Encargos da Obra por forma a assegurar a sua 
adopção pelo empreiteiro geral e todos os intervenientes nas acções construtivas; 
compreendem no essencial a adopção de boas práticas ambientais em obra; 

♦ medidas a adoptar na fase de exploração, as quais estarão relacionadas, entre 
outras, com a manutenção da via, da responsabilidade do EP, e que respeitam à 
verificação de barreiras acústicas, do enquadramento vegetal, da limpeza de órgãos de 
drenagem, etc.. 

A proposta de aplicação de medidas mitigadoras tem como objectivo assegurar a minimização 
de impactes e consequentemente a definição de impactes residuais pouco significativos.  
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São ainda identificadas medidas de monitorização dos impactes ambientais, visando o 
posterior acompanhamento das variações de determinados parâmetros ambientais e, desta 
forma, avaliar as alterações efectivamente decorrentes da implantação da via em estudo. 

Existem também situações em que a monitorização visa apoiar, o eventual reajustamento de 
medidas ora adoptadas, por forma a obter um quadro global que contribua para uma melhor 
percepção dos reais impactes associados a empreendimentos desta natureza, assegurando 
uma melhor avaliação ambiental em processos posteriores. 

Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

São apresentadas as deficiências identificadas no conhecimento de aspectos ambientais que 
poderão assumir particular relevância nos estudos, ou Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 
verificadas na elaboração do estudo e que justifiquem possíveis limitações de análise nalguns 
factores ambientais, que contudo não desvirtuaram a avaliação efectuada. 

Conclusões 

As considerações finais do estudo apresentam as principais conclusões do EIA, evidenciando 
as questões mais relevantes, e recomendando o seu enquadramento face aos procedimentos 
de Avaliação de Impacte Ambiental, possibilitando uma visualização das consequências do 
empreendimento no ambiente. 

Bibliografia 

Apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas, bem como uma listagem das entidades 
consultadas. 

Desenhos 

São apresentadas todas as Peças Desenhadas produzidas no âmbito dos estudos de 
caracterização e avaliação ambiental, incluindo o Esboço Corográfico deste lanço do IC12 e a 
Carta Síntese de Impactes. 

Anexos Técnicos 

Constitui um volume autónomo onde constam os elementos de apoio à compreensão dos 
estudos efectuados, destacando-se elementos do projecto, enquadramento legal, campanhas 
de amostragem, valores e modelos de simulação no que respeita a componente biológica 
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ecológicos e de qualidade do ambiente (ar, água, ruído), bem como de enquadramento 
sócioeconómico (dados de base) e patrimonial (fichas de caracterização). 

Resumo Não Técnico 

Documento desenvolvido de acordo com as normas legalmente enquadradas, que contém de 
uma forma tão clara quanto possível, elementos escritos e desenhados que assegurem uma 
boa compreensão do projecto, da área de estudo, principais impactes identificados e principais 
medidas propostas no âmbito dos estudos ambientais efectuados. 

1.4 - ENTIDADES CONSULTADAS 

Desde as primeiras etapas dos estudos foram consultadas diversas entidades, sobretudo 
aquelas intervenientes na gestão do território a estudar ou responsáveis pela sua ocupação, no 
sentido de obter todas as contribuições consideradas importantes para a definição do traçado e 
para o seu enquadramento ambiental. 

Numa primeira instancia foram efectuadas reuniões de apresentação do projecto com as 
Câmaras Municipais atravessadas pelo traçado. Sectorialmente foram desenvolvidos ainda 
contactos directos pelos vários técnicos responsáveis pelas especialidades ambientais 
analisadas: 
 

ENTIDADES CONSULTADAS ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS 
Instituto de Desenvolvimento Rural, Hidráulica e Ambiente 

(IDRHa) 
- Refere que não há interferências com projectos 

da competência deste Instituto 

Direcção Geral de Geologia e Energia - DGGE - Demarcação dos espaços afectos a recursos 
geológicos 

Instituto do Ambiente - Factores de Emissão de Poluentes Atmosféricos” 
para o tráfego rodoviário 

INETI - Remete assunto para a DGGE 
REFER - Parecer sobre afectação da Linha da Beira Baixa 

Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e Comissão Vitivinícola 
Regional do Dão 

- Parecer da Adega Cooperativa de Mangualde e 
da Cooperativa Agrícola de Nelas 

- Parcelas de vinha  

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR-Centro) 

- Fontes de emissão de poluentes atmosféricos, 
- 38 captações privadas de água subterrânea e 

qualidade do ar dos concelhos de Nelas e 
Mangualde 

Direcção Regional de Economia do Centro - Pedreiras Licenciadas  
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral ----- 

Câmara Municipal de Nelas 
- Elementos de PDM 
- Captações de água licenciadas pela CCDR 

Câmara Municipal de Mangualde - Elementos de PDM 
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2 - OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1 - DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO 

O IC12 está incluído no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), fazendo parte da Rede 
Nacional de Auto-estradas, com a categoria de “Itinerário Complementar”. Desenvolve-se entre 
Mira (IC1) e Mangualde (IP5), atravessando os concelhos de Anadia, Mortágua, Santa Comba 
Dão, Carregal do Sal, Nelas e Mangualde. 

De acordo com o PRN 2000, “a Rede Nacional Complementar é formada pelos itinerários 
complementares (IC) e pelas estradas nacionais (EN) ... assegura a ligação entre a rede 
nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas 
infra-distrital... são vias que, no contexto do PRN estabelecem as ligações de maior interesse 
regional...” 

O troço em estudo, entre Canas de Senhorim e Mangualde terá uma extensão de cerca de 
22 km, permitindo a continuidade do troço já construído entre o IP3 e Canas de Senhorim, até 
ao IP5 (A25) na zona de Mangualde. Inicia-se a Norte de Carregal do Sal, com uma orientação 
Sudoeste - Nordeste e terminará no IP5 (A25), entre a Área de Serviço de Fagilde e o Nó de 
Mangualde.  

Esta via servirá de alternativa à actual EN 234, entre Canas de Senhorim e Mangualde, 
permitindo uma diminuição do tráfego que circula nesta estrada. Permitirá um fácil acesso entre 
o IP3 e o IP5, encurtando as distâncias de circulação dos tráfegos provenientes do interior 
transmontano e da fronteira de Vilar Formoso, que se dirige para Sul e vice versa. 

Face ao exposto, o presente empreendimento encontra-se justificado em termos de 
requalificação da rede viária regional, função assumida em termos de planeamento 
sectorial/nacional ao nível da política de transportes. 

2.2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Antecedentes do EIA 

O presente lanço do IC12 foi inicialmente objecto de Estudo Prévio, com respectivo Estudo de 
Impacte Ambiental, estudos estes realizados em 1991, tendo então sido designado por 
“Variante à EN 234, entre Rojão Grande e Mangualde”. 
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Em fase de Estudo Prévio, a Variante, com uma extensão aproximada de 38,5 km tinha início 
em Rojão Grande e final em Mangualde. Este estudo apresentava diversas alternativas, mas 
somente entre o km 3+700 e 14+900 e entre o km 22+600 e 38+600. As soluções 
desenvolviam-se a Sul de Canas de Senhorim e o traçado terminava a Norte de Mangualde; na 
zona de Nelas havias duas alternativas, uma a Norte e outra a Sul, tendo-se considerado mais 
favorável a solução que passava a Sul de Nelas. 

Nos primeiros 3.7 km não apresentava soluções alternativas, sendo que entre os km’s 3.7m e 
14.9 foram estudadas 3 possíveis alternativas: 

♦ Solução A - correspondente à Solução Base 

♦ Solução B - correspondente à Alternativa 1 

♦ Solução C - correspondente à Alternativa 1 até ao km 10.5, seguida da Alternativa 2 

Entre este km e o km 22.6 não se equacionaram alternativas, sendo que para no trecho final 
entre os km’s 22.6 e 38.6 contemplaram-se igualmente 3 possíveis soluções de traçado: 

♦ Solução D - correspondente à Solução Base 

♦ Solução E - Correspondente à Alternativa 1 

♦ Solução F - correspondente à Alternativa 1 até ao km 30.7, seguida da Alternativa 3 
até ao km 32.4 e da Solução Base. 

Este Estudo de Impacte Ambiental da EN 234 - Variante entre Rojão Grande (IP3) e 
Mangualde (IP5) - Estudo Prévio, foi remetido à então Comissão de Coordenação da Região 
Centro, para efeitos de apreciação, em 16 de Setembro de 1991, tendo sido então nomeada, 
por despacho do Sr. Ministro do Ambiente e Recursos Naturais a respectiva Comissão de 
Análise (CA) que, em reunião datada de 23 de Janeiro de 1992, decidiu solicitar ao proponente 
(então JAE) alguns elementos adicionais, no sentido de complementar alguns dos capítulos. 

O processo de Consulta Pública decorreu de 26 de Dezembro de 1991 a 14 de Janeiro de 
1992. 

Em Março de 1992 a CA emitiu o seu Relatório de Análise (datado de 17 de Fevereiro de 
1992), no qual concluía que, apesar do EIA apresentar lacunas é considerado em condições de 
ser Aprovado, devendo ser seguidas as recomendações apontadas no EIA, bem como as 
entendidas no mesmo parecer (Parecer apresentado no Anexo VIII - Processo de AIA Anterior), 
entre as quais se destacavam, em termos de análise comparativa de alternativas o afastamento 
do traçado na zona de Folhadal e a reanálise do traçado proposto para a designada Solução F 
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neste local, entre os km 23 e 29 (situação esta motivada pelos impactes identificados para 
vários dos descritores analisados (paisagem, recursos hídricos, socio-economia, etc.). 

A 10 de Abril de 1992, o Ministro da tutela solicitou à CCR que fossem colmatadas as 
ausências de informações referenciadas ao nível da geologia e recursos hídricos, devendo ser 
pedidos ao proponente tais elementos para que, só após a sua análise, seja emitido parecer 
final a remeter para decisão ao MOPTC. 

No seguimento deste processo deu entrada no Ministério do Ambiente e Recursos Naturais 
uma Adenda ao EIA com os elementos solicitados a fim de ser emitido um parecer final, tendo 
sido emitido o respectivo Parecer Técnico por parte da CA (igualmente apresentado no Anexo 
VIII), a 14 de Dezembro de 1992, considerando como alternativas mais favoráveis a Solução A 
e F. 

A 31 de Dezembro de 1992 fez saber do Gabinete do Ministro do Ambiente e Recursos 
Naturais ao Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, não só a sua 
concordância com o Parecer da CA como a necessidade de se estudar a alternativa 
correspondente à designada Solução F (entre os km’s 23 e 29), tal como a CA propusera no 
seu relatório. 

Foi promovido o respectivo Projecto de Execução, concluído em 1999, já com a designação de 
IC12 - Canas de Senhorim / Mangualde (IP5), tendo este sido desenvolvido no corredor 
aprovado para a Variante à EN 234, tendo igualmente sido atendidas as considerações 
resultantes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, designadamente o afastamento 
do traçado na zona de Folhadal e a consideração das zonas condicionadas relativas a 
explorações mineiras. Este projecto, considerava, também, uma Variante a Nelas, a qual não 
constava no Estudo Prévio. 

Posteriormente, a integração deste Itinerário na Rede Nacional de Auto-Estradas e o 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 541/99, de 13 de Dezembro do seu regime de concessão, 
nomeadamente no seu artigo 2 alínea h2, (onde se define o regime de concessão para o IC12 
para concepção, construção, financiamento, conservação e exploração, sem cobrança de 
portagem aos utentes), implicou a adequação do projecto existente a características 
compatíveis com esta classificação (perfil de auto-estrada com alargamento da plataforma). 

Neste contexto, a definição do seu regime de concessão (D.L. n.º 541/99, de 13 de Dezembro), 
o IC12 integra vários lanços: 

♦ Mira (IC1) - Santa Comba Dão (IP3); 
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♦ Canas de Senhorim - Nelas Mangualde (IP5) - objecto do presente estudo; 

♦ Santa Comba Dão - Canas de Senhorim (em exploração). 

Atendendo ao período de tempo que decorreu desde o parecer emitido pelo então MARN, bem 
como as alterações de projecto que decorreram da classificação da Variante à EN 234 como 
IC 12 e da sua posterior integração na Rede Nacional de Auto-Estradas, obrigaram, de acordo 
com a nova legislação em vigor, à promoção de nova Avaliação de Impacte Ambiental.  

No início do estudo, a COBA analisou o traçado apresentado no Projecto de Execução da 
realizado em 1999. Na zona do concelho de Nelas, este estudo previa a implantação do 
traçado num corredor localizado a Sul de Canas de Senhorim e Nelas.  

Após verificar as actuais condicionantes territoriais deste corredor localizado a Sul, a COBA 
entendeu propor à EP um traçado alternativo. Este novo traçado, localizado a Norte de Canas 
e de Nelas, localiza-se numa zona predominantemente de ocupação florestal, evitando deste 
modo as interferências com as zonas de maior ocupação urbana e industrial, assim como as 
zonas condicionadas que existiam no corredor Sul, nomeadamente a Zona Alargada de 
Protecção das Caldas de Felgueira.  

Em Setembro de 2006, foi entregue à EP, no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, um 
“Relatório Preliminar - Estudo de Traçados”, em que eram analisados comparativamente os 
corredores Sul e Norte. As conclusões deste estudo apontaram para a Solução Norte como a 
mais favorável, quer em termos de traçado, como também do ponto de vista ambiental.   

Após a auscultação das Câmaras Municipais interessadas, entendeu-se que o corredor Norte 
apresentava vantagens significativas relativamente à Solução Sul. Assim o Projecto Base 
agora apresentado refere-se ao Corredor Norte. 

Assim, a analise dos antecedentes do processo de definição de traçados e da avaliação da sua 
inserção no terreno, considerou-se vantajoso o estudo mais detalhado de uma solução de 
traçado a desenvolver-se a norte de Nelas, por manifestar menores afectações e melhores 
características de traçado. Após se ter apresentado este traçado a 1:25 000, e de ter recolhido 
pareceres de várias entidades, designadamente da Câmara Municipal de Nelas (que tinha no 
seu planeamento o corredor da designada Solução Base reservado), esta alternativa foi 
considerada interessante pelo que foi estudada a uma escala de maior pormenor (1:5 000). 
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Neste contexto, foram identificadas todas as condicionantes que poderiam estar associadas a 
estas duas alternativas, quer a Solução Base, quer a Solução Norte, visando viabilizar aquela 
que fosse considerada como de melhor valia técnica, económica e ambiental. 

Da avaliação comparativa entre as soluções equacionadas no que respeita às principais 
condicionantes ambientais, ao uso actual do solo e às características (em planta e perfil) dos 
traçados em apreço, foi possível estabelecer as seguintes considerações: 

♦ em termos de características de traçado, a Solução Norte, embora um pouco mais 
extensa, adapta-se melhor ao terreno, sendo o balanço de terras previsto mais 
equilibrado e menor o número e extensão de obras de arte; 

♦ quanto à ocupação do solo, a Solução Norte consegue uma boa integração, evitando 
atravessamento das zonas de usos do solo mais sensíveis, designadamente em 
termos agrícolas, afastando-se também das zonas de maior ocupação urbana e 
industrial. Relativamente à afectação de espaço urbano, esta solução apresenta 
manifesta vantagem; 

♦ também de sublinhar as dificuldades de implantação do traçado em zonas críticas na 
Solução Base (a Sul), designadamente quando este se aproxima da linha de caminho 
de ferro (km 6) e atravessa a estrada EN 341, afectando várias habitações (km 7) na 
zona de Folhadal. Aqui o traçado aproxima-se, a cerca do Km 6+450 do Cemitério de 
Folhadal, desenvolvendo-se na zona da sua zona de entrada. 

Verificou-se que este traçado, embora já com algumas alterações relativamente ao 
preconizado em Estudo Prévio afastando-se de Folhadal, iria ainda afectar algumas 
habitações junto à EN 341 (km 7), sendo que esta estrada se encontra neste local 
marginada por uma série de vivendas (de ambos os lados), traduzindo-se na afectação 
directa de algumas delas a par da afectação indirecta das que ficariam próximas, 
devido à maior largura da plataforma e consequentemente da sua faixa de ocupação. 

♦ por outro lado, as maiores afectações atribuídas a Solução Norte são a proximidade do 
seu desenvolvimento a algumas quintas (ex.: Quinta da Bouça, Quinta do Vale do 
Lameiro Longo) tendo sido preocupação o afastamento possível do traçado, que não 
irá interferir com os núcleos de habitações das quintas, desenvolvendo-se pelas 
extremas das destas propriedades; 

♦ o atravessamento e aproximação do traçado da Solução Base (Sul) ao Caminho de 
Ferro, Linha da Beira Alta, criaria problemas não só em termos de traçado (CF em 
aterro), mas também com as habitações situadas nesta zona, sendo mesmo 
necessárias algumas expropriações. 

Sobre esta questão foi solicitado parecer à REFER, entidade que em resposta enviou 
um parecer (que se apresenta em Anexo), onde analisa a proximidade do traçado à 
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linha férrea, referindo os condicionalismos que deverão ser atendidos, designadamente 
no que respeita ao afastamento da “Área de Domínio Ferroviário”, ou seja o 
afastamento de um mínimo de 10 m ao limite do espaço canal ferroviário; ao 
cumprimento do Regulamento Geral de Ruído, “ ... devendo a vedação da via ser de 
molde a não prejudicar a visibilidade da via, das PN e da sinalização ferroviária, não 
podendo exceder 1,80 m de altura”; e ainda considerar a futura construção de via dupla 
electrificada (com um perfil transversal tipo de plataforma de cerca de 12 m), a 
considerar relativamente a obras de arte. 

Tendo em consideração estas condicionantes definidas pela REFER tornar-se-ia difícil 
a sua viabilização, pelo afastamento do traçado da linha ferroviária, provocando por 
outro lado a afectação das habitações que lhe estão próximas. 

♦ igualmente consultada, o parecer da Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE) 
sobre as zonas de intervenção e respectivas condicionantes relativo a Recursos 
Hidrominerais - Concessão n.º HM-1, denominada Felgueira, embora não inviabilize 
por completo a Solução Base por atravessar a zona de protecção alargada, condiciona-
se a sua execução, designadamente não permitindo o recurso a explosivos, técnicas 
ou produtos que alterem as características hidráulicas e físico-químicas do aquífero 
hidromineral. Estas restrições são tanto mais importantes quanto as características 
geológicas deste corredor evidenciam a necessidade de recurso a este tipo de técnicas 
(explosivos) para a execução das terraplenagens, constituindo por isso uma 
condicionante que dificulta a realização da obra. 

Quanto às zonas mineiras/extracção concessionadas, designadamente as minas da 
Urgeiriça, mais próximas da Solução Norte, foi preconizado o afastamento suficiente do 
traçado, atendendo à análise efectuada a informação fornecida pela DGGE; 

♦ dada a riqueza de sítios arqueológicos nesta área, sobretudo a norte de Nelas, foi 
necessário proceder-se a ajustamentos de traçado na Solução Norte, por forma a evitar 
a afectação de elementos identificados no decurso da prospecção sistemática 
realizada. 

Concluiu-se pois que, por forma a cumprir as exigências determinadas para o traçado de 
acordo com a sua inserção na rede nacional de auto-estradas, assim como as condicionantes 
territoriais existentes, a designada Solução Norte se manifestava bastante mais favorável, quer 
em termos de traçado como também do ponto de vista ambiental, tendo então sido pedido à 
Câmara de Nelas o seu parecer, dado que no PDM em vigor deste concelho se encontrava já 
previsto o espaço canal reservado ao IC12, baseado no corredor aprovado do Estudo Prévio 
(Solução Base a Sul). 
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Assim, tendo tido a concordância por parte da autarquia, expresso por carta (oficio 1675 que se 
apresenta em Anexo) em que informa da deliberação em reunião ordinária de 9/05/06 de “dar 
parecer favorável ao estudo de desenvolvimento da alternativa do traçado norte do IC12 no 
concelho de Nelas”, tendo mesmo transcrito um pequeno resumo daquela deliberação: “não 
constituindo o estudo desta alternativa norte qualquer factor de atraso da realização deste 
importante empreendimento, como nos foi garantido, consideramos, tudo ponderado, que o 
traçado norte é aquele que melhor propicia o desenvolvimento futuro do concelho de Nelas e 
das suas gentes”. 

Neste enquadramento, foi promovido o Projecto Base do traçado deste Lanço do IC12, entre 
Canas de Senhorim e Mangualde, segundo o corredor Norte, sendo este o traçado objecto do 
presente EIA. 

Posteriormente através de oficio da EP - Estradas de Portugal, E.P.E. (fax refª 2282/DPRJ de 
17.AGO.2006), a Variante de Nelas deixou de integrar o presente estudo, porque a EP-EPE 
têm em curso o estudo de Avaliação Estratégica para o Desenvolvimento da Rede Rodoviária 
Nacional na Região do Centro Interior, admitindo-se que o futuro IC37 passe a englobar a 
Variante a Nelas. 

Fase de Concepção do Traçado 

Na concepção deste traçado foram tidas as condicionantes identificadas após uma primeira 
análise de viabilidade do traçado (a Norte), tendo-se deparado com algumas situações que 
levaram a ajustamentos de traçado, por forma a reduzir potenciais afectações.  

Assim, após uma primeira prospecção de campo (e bibliográfica) foram identificados elementos 
patrimoniais megalíticos (Orca de Parmelas; Pedras da Forca I e II, Orca do Paiol), tendo o 
traçado sido reajustado nesta zona de modo a evitar a sua afectação directa. 

Também o desenvolvimento do traçado nas proximidades da Quinta do Vale do Lameiro 
Longo, inicialmente realizado mais a Norte, sofreu alterações, tendo sido desviando para Sul 
para evitar a afectação de uma extensa vinha, compatibilizando este reajuste com a 
minimização da afectação das imediações da habitação existente ao km 9+050, preconizando 
um muro de suporte na escavação adjacente a esta casa. 

Além de atender a várias outras condicionantes (legais ou apenas territoriais), das quais se 
destacam as áreas de concessão geológicas/mineiras, a presença da ETAR de Nelas, a 
presença de habitações dispersas, etc. cabe ainda destacar o facto de se ter tido em 
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consideração no desenvolvimento do traçado os limites do Parque Ecológico da Quinta da 
Cerca, o qual é contornado a Sul (não sendo interferido), tendo-se mesmo adoptado um 
viaduto para a travessia da ribeira do Cagavaio, com o objectivo de minorar as perturbações 
causadas. 

Na zona final do traçado, entre o Nó de Mangualde e o IP5 as principais condicionantes à 
implantação do traçado foram as seguintes: 

♦ Zona Industrial de Mangualde, cerca do km 18+200 (contornando-a); 

♦ Reservatório de Água, cerca do km 18+800 (para o qual se preconizou um muro de 
suporte para garantir a faixa de protecção de cerca de 25 m); 

♦ Capela de Santo António dos Cabaços, cerca do km 19+200 (garantindo os seus 
acessos); 

♦ Pedreira desactivada cerca do km 19+600; 

♦ Zona urbana da Roda, cerca do km 20+300; 

♦ Zona de ligação ao IP5 (onde a ocupação marginal manifesta dificuldades acrescidas) . 

Como súmula final importa sublinhar o facto de se terem tido em consideração preocupações 
ambientais ao longo de todo o processo de concepção do traçado, sobretudo no trecho novo 
preconizado em alternativa ao traçado inicialmente proposto, tendo sido fundamental o 
acompanhamento ambiental na definição do traçado, por possibilitar a adopção de soluções e 
ajustamentos de grande importância para uma efectiva optimização do projecto.  

2.3 - CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Foram inventariados os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de abrangência do 
Projecto, por forma a verificar a conformidade do IC12 - Canas de Senhorim / Mangualde em 
relação a estes instrumentos. Assim, na área de implantação do empreendimento estão em 
vigor vários instrumentos de gestão territorial, que serão analisados em detalhe nos capítulos 
subsequentes que lhes são dedicados: 

Neste contexto, destacam-se no presente, a conformidade com os seguintes quadros de 
planeamento nacional, regional e municipal: 

♦ Plano Rodoviário Nacional 2000, alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, inclui o 
IC12 na Rede Nacional de Auto-estradas, iniciando-se em Mira (IC1) e terminando em 
Mangualde (IP5), tendo como pontos intermédios Anadia (IP1), Mortágua, Santa 
Comba Dão, Carregal do Sal e Nelas 
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♦ Plano Regional de Ordenamento da Região Centro - decisão de elaboração 
decorreu da publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º31/2006, de 23 de 
Março. Este plano, que se encontra em desenvolvimento pretende definir opções 
estratégicas nas quais se incluem as acessibilidades; 

♦ Plano Director Municipal (PDM) de Nelas - Resolução de Conselho de Ministros 
nº 66/93, publicada a 12 de Novembro de 1993; 

♦ Plano Director Municipal (PDM) de Mangualde - Resolução de Conselho de 
Ministros nº 171/95, publicada a 15 de Dezembro de 1995, com alterações instituídas 
pela Resolução de Conselho de Ministros nº 38/99, publicada a 5 de Maio de 1999; 

Destes instrumentos de planeamento importa referir que o IC12 - Canas de Senhorim / 
Mangualde se encontra contemplado nas orientações de ordenamento do território definidas 
nos PDM’s de Nelas e Mangualde, nos quais se encontra definido o espaço canal baseado nos 
traçados considerados em Estudo Prévio.  

No PDM de Nelas o espaço canal reservado ao IC12 desenvolve-se a Sul, segundo o corredor 
estabelecido no Estudo Prévio então realizado, sendo que o traçado actualmente em estudo 
percorre um corredor mais a Norte (fora deste espaço canal). No entanto, e como já referido no 
ponto anterior, a Câmara Municipal de Nelas foi envolvida na definição deste corredor mais a 
Norte, tendo este tido a sua aprovação. 

Quanto à compatibilidade relativa ao PDM de Mangualde regista-se que o traçado em estudo 
neste concelho desenvolve-se dentro do espaço canal definido para o IC12, pelo que se 
encontra conforme com este instrumento de gestão territorial. 
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

O traçado do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde tem o seu início a Norte do povoado 
de Lapa do Lobo, na continuidade do troço do IC12 já construído e em exploração entre o IP 3 
e Canas de Senhorim (projecto este que lhe é complementar). Desenvolve-se nos concelhos 
de Nelas e Mangualde, com uma orientação Sudoeste - Nordeste, terminando na ligação ao IP 
5, a Norte de Mangualde. 

 

Figura 3.1.1 - IC12: Lanço em Exploração e Lanço agora em Estudo 

3.1 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE:  



COBA  
 

A descrição do projecto seguidamente apresentada, baseia-se nos volumes do Projecto 
Rodoviário das várias especialidades que integram o Projecto Base; em anexo (Anexo VII) 
apresentam-se alguns elementos complementares, visando contribuir para uma melhor 
apreensão dos vários aspectos técnicos do traçado, designadamente as planta/perfil (1/1 000 
reduzidas em A3) do traçado, bem como os perfis transversais tipo da via e das principais 
obras de arte. 

Em termos de programação temporal do empreendimento, estima-se que o início de 
construção seja em 2009, para que a sua exploração se possa efectuar ainda em 2010/2011. 

3.2 - LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

3.2.1 - Localização Territorial e Administrativa 

Conforme se pode visualizar na Figura 3.2.1, o traçado em estudo desenvolve-se na Região 
Centro, designadamente na Sub-Região de Dão-Lafões; sobre os concelhos de Nelas e 
Mangualde (Desenho 1251-PB-61-0002-001). Atravessa as freguesias de Lapa do Lobo, 
Canas de Senhorim, Nelas e Vilar Seco, no concelho de Nelas e Moimenta de Maceira Dão, 
Fornos de Maceira Dão e Mangualde, no concelho de Mangualde. 

O território compreendido entre Canas de Senhorim e Mangualde assume-se como 
heterogéneo, caracterizado por um decréscimo demográfico, onde se verificaram fenómenos 
demográfico - espaciais característicos de áreas em perda de cariz rural, nomeadamente a 
perda e envelhecimento da população, terciarização da estrutura activa a par da manutenção 
da importância do sector primário, entre outros. 

 
Região (NUTS II) Sub-Região (NUTS III) Concelhos (NUTS IV) Freguesias 

Lapa do Lobo 
Canas de Senhorim 

Nelas 
Nelas 

Vilar Seco 
Moimenta de Maceira Dão 

Fornos de Maceira Dão 

Centro Dão-Lafões 

Mangualde 
Mangualde 
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Figura 3.2.2 - Localização dos Concelhos e Freguesias Atravessados pelo IC12 

3.2.2 - Indicação de Áreas Sensíveis 

De acordo com o Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro (que alterou e republicou o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio) Artigo 2º alínea b), o conceito de áreas sensíveis, no 
enquadramento da área de estudo, refere-se a Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com a alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
227/98, de 17 de Julho e Sítios da Rede Natura, classificadas nos termos do Decreto-Lei 
n.140/99, de 24 de Abril e consequente legislação aplicável e ainda a Áreas de Protecção dos 
Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público, definidas nos termos da Lei n.º 
13/85, de 6 de Julho. algumas das quais a serem atravessadas pelas soluções em estudo. 

A área de estudo não atravessa qualquer Área Classificada e/ou Protegida do ponto de vista de 
conservação da natureza. 
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Quanto ao Património Cultural, cujos elementos inventariados na área de estudo se 
apresentam no Desenho 1251-PB-61-0002-012, não existem no corredor estudado quaisquer 
Elementos Classificados ou em Vias de Classificação na envolvente do traçado. 

No entanto, sublinha-se a identificação de elementos referenciados, dos quais se destacam 
pela proximidade ao traçado o monumento megalítico da Orca de Pramelas (cerca do km 
3+750), as sepulturas das Pedras da Forca I (cerca do km 4+600) e Pedras da Forca II (cerca 
do km 5+000) e a Orca do Paiol (cerca do km 5+500), não sendo estes afectados pelo 
empreendimento e o sítio do Casal do Olival Grande, que constitui uma área de vestígios de 
superfície parcialmente atravessada pelo restabelecimento a Canas de Senhorim. 

3.2.3 - Planeamento Territorial em Vigor 

Os concelhos de Nelas e Mangualde estão abrangidos por PDM’s legalmente em vigor, 
estando os mesmos em processo de revisão (Capítulo 4.11), onde o espaço canal associado a 
esta via se encontra previsto, inicialmente segundo o corredor a sul estão estudado, mas 
actualmente, tendo em conta as consultas entretanto efectuadas com as autarquias, tendo já 
conhecimento do corredor a norte de Canas de Senhorim, agora em análise. 

Como se pode verificar no Anexo VI onde se apresentam as cartas de condicionantes dos 
PDM’s em vigor dos concelhos de Nelas e Mangualde, o traçado do lanço do IC12 em estudo 
desenvolve-se fora do espaço canal definido na Carta de Condicionantes do PDM de Nelas, 
uma vez que este previa as soluções de traçado equacionadas em Estudo Prévio da então 
Variante à EN 234, enquanto que segundo a Carta de Condicionantes de Mangualde o traçado 
desenvolve-se dentro do respectivo espaço canal estabelecido. 

3.2.4 - Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

De acordo com a legislação aplicável, na área em estudo identificaram-se as seguintes 
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública. Aspectos de pormenor são referidos 
no Capítulo relativo ao Ordenamento do Território: 

♦ Domínio Hídrico - afectado no atravessamento das principais linhas de água (ribeiras de 
Vale de Boi, de Travassos, do Cagavaio e dos Frades); 

♦ Recursos Geológicos (pedreiras e concessões) embora presentes na zona em estudo, 
de manifesta riqueza geológica/mineira, o traçado procurou desde a sua concepção 
evitar qualquer interferência quer com áreas de exploração, de expansão e de 
concessão como desenvolvido em capítulo próprio (Desenho 1251-PB-61-0002-011); 
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♦ Reserva Agrícola Nacional - a via atravessa várias áreas condicionadas segundo este 
regime, afectando directamente cerca de 11,58 ha, que se traduzem em 13,3% da 
extensão total do traçado em apreço; 

♦ Reserva Ecológica Nacional - a via atravessa várias áreas condicionadas segundo este 
regime, afectando directamente cerca de 16,40 ha, o que corresponde a 18,6% da 
extensão total da solução em apreço; 

♦ Sistemas de redes e infra-estruturas (redes de abastecimento de água, rede rodoviária, 
rede de transporte de energia eléctrica, gasodutos); 

Das referidas condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, presentes na área em 
estudo destacam-se as relacionadas com a Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 
Nacional que se encontram cartografadas no Desenho 1251-PB-61-0002-010, sendo que as 
restantes constam do Desenho 1251-PB-61-0002-011. 

Por último, cabe destacar o facto de na concepção do traçado ter-se tido como preocupação 
evitar a afectação deste tipo de situações ou procurar afectar o menos possível, preconizando 
igualmente soluções para o seu restabelecimento ou recuperação. 

3.2.5 - Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectadas 
pelo Projecto 

As redes de infra-estruturas constituíram igualmente condicionantes ao desenvolvimento do 
traçado da via, quer pela expressão que as mesmas podem assumir, quer por razões de 
segurança e/ou manutenção, quer ainda pela respectiva expressão territorial. 

No caso presente, as infra-estruturas que mereceram uma avaliação mais cuidada, dada a sua 
natureza e em função de necessidade de assegurar o cumprimento dos serviços que prestam, 
foram as seguintes: 

♦ Captação Pública de Longras, ao km 7+300; 

♦ Estação de Tratamento de Águas Residuais nº 2 de Nelas ao km 7+350; 

♦ Reservatório de Água, ao km 15+200; 

♦ Reservatório de Água, ao km 18+800. 

Nenhuma destas infra-estruturas será directamente afectada pelo traçado, sendo que no caso 
do reservatório de água existente ao km 18+800, o mais próximo do traçado, foi mesmo 
acautelada a sua preservação com a adopção um muro de suporte, de modo a reduzir a 
escavação e a permitir um maior espaçamento entre o talude e o reservatório, garantindo uma 
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área de protecção de cerca de 25 m, de acordo com o estipulado no regulamento municipal de 
Mangualde.  

No que respeita a equipamentos referencia ao Parque Ecológico Municipal de Nelas - 
Quinta da Cerca, situado a Norte do traçado, aproximadamente entre os km’s 13+000 e 
13+800, tendo sido preocupação em projecto o seu contorno, sem afectação directa (a par de 
várias medidas que visaram minimizar a perturbação desta zona de fins pedagógicos e 
lúdicos). 

Menciona-se ainda a presença da Capela de Santo António dos Cabaços, cerca do km 
19+200, tendo sido preocupação a sua não afectação, assim como a garantia da preservação 
dos seus acessos (os quais são percorridos em rumaria anual). 

Previu-se ainda a afectação local de redes de distribuição e transporte de energia eléctrica, 
gás, abastecimento e/ou saneamento e de telecomunicações, não se tendo contudo 
identificado qualquer situação crítica que pudesse inviabilizar o empreendimento, tendo estas 
questões sido abordadas no âmbito dos Serviços Afectados de projecto. Assim, no Volume 3 
do Projecto Base (Serviços Afectados), identificam-se todos os serviços afectados estando por 
isso previsto o restabelecimento adequado e atempado de todas as redes afectadas. 

3.3 - DESCRIÇÃO DO TRAÇADO 

Como já referido, o traçado tem o seu início a Norte do povoado de Lapa do Lobo, no fim do 
troço do IC 12 já construído e em exploração entre o IP 3 e Canas de Senhorim, na zona em 
que actualmente se procede ao encaixe na EN234. Desenvolve-se nos concelhos de Nelas e 
Mangualde, com uma orientação Sudoeste - Nordeste, terminando na ligação ao IP 5, a Norte 
de Mangualde. 

Esta nova via permitirá um fácil acesso entre a zona centro do País (Coimbra) e o interior 
Norte,  uma vez que com a construção deste trecho se garante a articulação entre o IP3 / IC12 
/ IP5/ IP2, beneficiando de forma clara o acesso viário ao interior nordeste do País, e também o 
acesso à fronteira de Vilar Formoso. 

Início - Nó de Canas de Senhorim (cerca do km 2+708) 

Neste primeiro troço o traçado contorna por Este a pedreira de Vale do Boi, por intermédio de 
uma curva em planta de raio - 700 m, a que se segue uma curva de raio 1 000 m , que precede 
o Nó de Canas de Senhorim.  
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O traçado tem uma orientação Sul - Norte, desenvolvendo-se numa zona de ocupação 
marcadamente florestal. 

Do ponto de vista orográfico, estamos em presença de uma zona de pequeno relevo, o que se 
traduz em escavações e aterros pouco significativos. Deste modo, o perfil longitudinal 
apresenta traineis com inclinações suaves, compreendidas entre os 0.6 % e os 3%.  

Os maiores aterros localizam-se cerca dos km's 1+350, com altura máxima de 4m e extensão 
aproximada de 250 m e  km 1+525, na travessia da Ribª do Vale do Boi com altura máxima de 
5,5 m e extensão aproximada de 60 m. 

As maiores escavações localizam-se cerca dos km's 0+330, com uma altura máxima de 9.5 m 
e extensão aproximada de 650 m e km 2+300, com uma altura máxima de 4 m e extensão 
aproximada de 450 m. 

A Ribª do Vale do Boi será atravessada através de um aqueduto a construir para o efeito, com 
uma secção de 2.50x3.00m. 

Está também previsto o restabelecimento de algumas estradas/caminhos existentes, os quais 
serão interferidos pela construção da via, destacando-se a travessia da EM 641, ao km 2+409, 
em Passagem Superior. 

O Nó de Canas de Senhorim, com uma geometria do tipo “trompete”, localizado a Oeste de 
Canas de Senhorim, cerca do km 2+708, permitirá o acesso do IC 12 à EM 641 e através da 
Ligação a Canas de Senhorim (Restabelecimentos 4A, 4B e Rotundas 1, 2 e 3), a ligação  ao 
centro urbano de Canas de Senhorim. 

Apesar de ser aproveitado um trecho da EM 641 entre a rotunda existente do Nó de Canas de 
Senhorim e a futura rotunda 1, este trecho será beneficiado, no sentido de se garantir 
homogeneidade das condições de circulação desde a saída do IC12 até à rotunda 3. 

Nó de Canas de Senhorim (cerca do km 2+708) - Nó de Nelas (cerca do km 10+650) 

O traçado após o Nó de Canas de Senhorim inflecte para Nordeste por intermédio de uma 
curva em planta de raio 1 000 m, contornando Canas de Senhorim por Norte. Segue-se um 
alinhamento recto e duas curvas de raios 900 m e - 1 500 m, contornando também por Norte a 
zona da Urgeiriça. 
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Nesta zona entre o km 3+700 e o km 5+700, a prospecção arqueológica sistemática realizada, 
identificou o monumento megalítico da Orca de Pramelas (cerca do km 3+750), as sepulturas 
das Pedras da Forca I (cerca do km 4+600) e Pedras da Forca II (cerca do km 5+000) e a Orca 
do Paiol (cerca do km 5+500). 

A sinuosidade do traçado nesta zona, reflecte a  tentativa de minorar a afectação da zona de 
protecção destes elementos arqueológicos. 

Após o km 5+700, o traçado segue a orientação Nordeste, através de um alinhamento recto, 
curva esquerda de raio -2 000 m, passando a Sul da Etar Nº2 de Nelas, seguindo-se novo 
alinhamento recto, curva direita com 2 000 m de raio, passando a Este da Quinta do Vale do 
Lameiro Longo (km 9+400), alinhamento recto cruzando desniveladamente a EN 231 (cerca do 
km 10+200), entre Algeraz e Vilar Seco. Cerca do km 10+650 está previsto o Nó de Nelas. 

O traçado  neste trecho tem uma orientação Sudoeste - Nordeste, desenvolvendo-se numa 
zona de ocupação marcadamente florestal, embora com algumas habitações dispersas. 

Do ponto de vista orográfico, estamos em presença de uma zona com algum relevo, 
destacando-se a zona a Oeste de Algeraz, cerca do km 9+100. O perfil longitudinal apresenta 
traineis com inclinações, compreendidas entre os 0.75 % e os 3.9%.  

Os maiores aterros localizam-se cerca dos km's 7+225, na travessia da Ribª de Travassos com 
altura máxima de 13 m e extensão aproximada de 300 m; km 9+550, com altura máxima de 
11 m e extensão aproximada de 450 m e km 10+575, com altura máxima de 14 m e extensão 
aproximada de 700 m. 

As maiores escavações localizam-se cerca dos km’s 7+900, com uma altura máxima de 11 m e 
extensão aproximada de 900 m; km 9+100, com uma altura máxima de 10 m, extensão 
aproximada de 500 m e km 9+950, com uma altura máxima de 11 m e extensão aproximada de 
250 m. 

A Ribª de Travassos (km 7+225) será atravessada através de um aqueduto a construir para o 
efeito com uma secção de 4.00x4.00 m. 

Está também previsto o restabelecimento de algumas estradas/caminhos existentes, os quais 
serão interferidos pela construção da via, destacando-se a travessia da EM 642, ao km 3+964, 
em Passagem Inferior da EN 231-2, ao km 5+050, em Passagem Inferior da EM 643, ao 
km 7+555, em Passagem Superior e da EN 231, ao km 10+240, em Passagem Inferior. 
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O Nó de Nelas, com uma geometria do tipo “trompete”, localizado a Norte de Nelas, cerca do 
km 10+650, permitirá o acesso do IC 12 à EN 231 e através da Circular de Nelas, à sede do 
concelho, Nelas, e aos povoados mais próximos nomeadamente Santar, Vilar Seco e Algeraz. 

Nó de Nelas (cerca do km 10+650) - Nó de Mangualde (cerca do km 17+370) 

Após o Nó de Nelas, o traçado inflecte para Este através de uma curva em planta de raio 
1 000 m, retomando a direcção de Nordeste por intermédio de uma curva esquerda também de 
raio -1 000 m. Nesta zona a  via interfere com o traçado de um Gasoduto de 2º Escalão (km 
12+200), prevendo-se o seu restabelecimento no âmbito do Projecto de Serviços Afectados a 
elaborar na fase de Projecto de Execução. 

Segue-se uma sequência de curvas e contracurvas de raios 1 300 m, - 1 500 m e 1 500 m, 
antecedendo o alinhamento recto que precede o Nó de Mangualde. 

Cerca do km 13+100, a  via contorna por Este o Parque Ecológico Municipal de Nelas, 
atravessando a Ribª do Cagavaio em viaduto cerca do km 13+475. 

O traçado contorna por Oeste a povoação de Moimenta de Maceira Dão. Nesta zona houve a 
preocupação de implantar o traçado de modo a não interferir com um reservatório de água 
localizado cerca do km 15+200 e de minimizar a afectação dos terrenos pertencentes à 
Felminca (Unidade Industrial), cerca do km 16+200.  

O traçado neste trecho tem uma orientação predominante de Sudoeste - Nordeste, 
desenvolvendo-se numa zona de ocupação sobretudo florestal, embora com algumas zonas 
agrícolas e também algumas habitações dispersas. 

Do ponto de vista orográfico, sobressaem alguns acidentes topográficos mais expressivos, 
nomeadamente ao km 12+100, entre os km’s 14+200 e o km 15+100, na zona de Moimenta de 
Maceira Dão e a partir do km 16+100. 

Esta heterogeneidade topográfica teve repercussões na definição do perfil longitudinal, e 
embora a inclinação máxima considerada para os traneis não tenha ultrapassado os 4 %, foi 
necessário recorrer a aterros e escavações de alguma envergadura.  

Os maiores aterros localizam-se cerca dos km’s 12+900, com altura máxima de 15 m e 
extensão aproximada de 600 m, precedendo o viaduto a construir sobre a Ribª do Cagavaio e 
ao km 15+850, com altura máxima de 15 m e extensão aproximada de 700 m. 

3.10 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE:  



COBA  
 

As maiores escavações localizam-se cerca dos km’s 12+100, com uma altura máxima de 15 m 
e extensão aproximada de 800 m; km 14+200, com uma altura máxima de 14 m, extensão 
aproximada de 500 m e ao km 16+200, com uma altura máxima de 14 m e extensão 
aproximada de 250 m.  

A Ribª do Cagavaio, como atrás referido, será atravessada através de um viaduto com cerca de 
500 m de extensão. 

Está também previsto o restabelecimento de algumas estradas/caminhos existentes, os quais 
serão interferidos pela construção da via, destacando-se a travessia da EM 594, ao km 
15+284, em Passagem Superior. 

O Nó de Mangualde, com uma geometria do tipo “trompete”, localizado a Oeste de Mangualde, 
na zona de Pinheiro de Cima, cerca do km 17+370, permitirá o acesso do IC 12 à EM 595, a 
qual por sua vez fará a ligação a Mangualde e a Fornos de Maceira Dão através da EN234. 
Este Nó está localizado e dimensionado de modo a permitir a futura ligação da Variante de 
Mangualde Sul, cujo Estudo Prévio está actualmente em curso. 

Nó de Mangualde (cerca do km 17+370) - Nó com o IP5 (cerca do km 21+785) 

Neste troço o traçado tem uma orientação Sudeste - Nordeste, desenvolvendo-se numa zona 
com alguma ocupação agrícola, existindo também alguns núcleos urbanos e industriais.  

Após o Nó de Mangualde, o traçado inflecte à esquerda com uma curva de raio - 3 000 m, 
contornando a zona industrial de Mangualde por Oeste. Segue-se uma curva à direita de raio 
700 m, encaixada entre o Reservatório de Água e a Capela de Stº António dos Cabaços a Este. 

Continua o traçado com nova curva esquerda sobre a EN 16, de raio - 1 200 m, seguida de 
curva direita de raio 700 m sobre o CM 1444 de ligação entre a Roda e São Cosmado, 
encaixada de modo a minimizar a afectação das moradias existentes. 

A ligação ao IP5 será efectuada, cerca do km 8+048 da A25/IP5, Sublanço Nó do Caçador - 
Mangualde, integrado na Concessão SCUT das Beiras Litoral e Alta, ficando localizado entre a 
Área de Serviço de Fagilde e o Nó de Mangualde do IP5. 

Do ponto de vista orográfico, sobressaem alguns acidentes topográficos mais expressivos, 
nomeadamente ao km 18+800, na zona de Stº Antº dos Cabaços e na parte final do traçado na 
ligação ao IP5. 
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Esta heterogeneidade topográfica teve repercussões na definição do perfil longitudinal e 
embora a inclinação máxima considerada para os trainéis não tenha ultrapassado os 4 %, foi 
necessário recorrer a aterros e escavações de alguma envergadura.  

Os maior aterro localiza-se cerca do km 19+750, na zona de São Cosmado, com altura máxima 
de 13 m e extensão aproximada de 1200 m. 

A maior escavação localiza-se cerca do km 18+800, na zona de Stº Antº dos Cabaços, com 
altura máxima de 13 m e extensão aproximada de 600 m. 

A Ribª dos Frades, localizada cerca do km 21+000, será atravessada através de um aqueduto 
a construir para o efeito com a secção de 4.00x4.00 m. 

Está também previsto o restabelecimento de algumas estradas/caminhos existentes, os quais 
serão interferidos pela construção da via destacando-se a travessia da EM 595, ao km 18+223, 
em Passagem Superior, da EN 16, ao km 19+672, em Passagem Inferior e do CM 1144, ao 
km 20+320 também em Passagem Inferior. 

O Nó com o IP5, com geometria do tipo “trompete”, como atrás referido, localiza-se a Norte de 
Mangualde, ao km 8+048 da A25/IP5, Sublanço Nó do Caçador - Mangualde, integrado na 
Concessão SCUT das Beiras Litoral e Alta, ficando localizado entre a Área de Serviço de 
Fagilde e o Nó de Mangualde do IP5. Este Nó fará a interligação entre as duas Auto-Estradas.  

3.4 - VELOCIDADE DO PROJECTO 

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional, as condições de circulação preconizadas para 
este lanço deverão ser compatíveis com o Nível de Serviço B. A velocidade de projecto para 
este tipo de via e para este nível de serviço é de 120 km/h. 

3.5 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO 

O perfil transversal tipo adoptado em secção corrente, é o previsto nas normas de projecto da 
ex-JAE, para Auto-estradas. 

Deste modo o perfil transversal a considerar no IC12 em secção corrente, terá duas faixas de 
rodagem com uma plataforma de largura total de 27.00 m e será constituído por:  

♦ duas faixas de rodagem com 7,50 m de largura, com duas vias de 3,75 m cada; 
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♦ um separador central de 4,00 m de largura, em terra vegetal, no qual serão implantadas 
duas guardas de segurança do tipo flexível, localizadas no limite exterior das bermas 
esquerdas; 

♦ duas bermas direitas com 3,00 m de largura, pavimentadas em toda a sua extensão, 
com a mesma inclinação transversal da faixa de rodagem; 

♦ duas bermas esquerdas com 1,00 m de largura. 

 

Figura 3.5.1 - Perfil Transversal Tipo 

Nos troços onde estão previstas vias de aceleração/desaceleração, a faixa de rodagem será 
aumentada em 3,50 m de largura, reduzindo a berma que lhe é contígua para 2,50 m de 
largura, pavimentada em toda a sua extensão. 

3.6 - TRAÇADO EM PLANTA 

As características geométricas do traçado em planta, garantem a velocidade base de projecto 
de 120 km/h.  

Na definição do traçado houve sempre a preocupação de se adoptar um traçado fluído, 
garantindo sempre que possível quebras de monotonia e possibilitando um melhor ajustamento 
aos contornos do relevo. Foi ainda estabelecida uma coordenação entre a planta e o perfil 
longitudinal por forma a não haver quebras de visibilidade, facilitar a drenagem do pavimento e 
garantir uma boa segurança e comodidade para o utente. 

Apresenta-se a seguir um quadro com as características geométricas do traçado da auto-
estrada em termos da relação entre as velocidades base e extensões do traçado ou 
percentagem da extensão total em que as mesmas podem ser adoptadas, o qual dá uma 
indicação das características do traçado em Planta. 
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Quadro 3.6.1 - Características do Traçado em Planta 

Vb = 90 km/h Vb = 100 km/h Vb = 120 km/h 

320 ≤ R < 420 420 ≤ R < 700 700 ≤ R < 1000 R ≥ 1000 
Rectas EXTENSÃO 

TOTAL 

0,000 m 
0,00% 

0,000 m 
0,00 % 

3 712,394 m 
17,16 % 

11 667,950 m 
53,92% 

6 259,144 m 
28,92% 

21 639,488 m 

Da análise efectuada, exclui-se a parte final do traçado nomeadamente o raio de ligação aos 
Ramos A e B do Nó com o IP5. 

De acordo com as Normas de traçado em planta da ex -JAE, para um traçado com velocidade 
base de 120km/h, o raio mínimo normal em planta a adoptar será 1000 m, no entanto e como 
se pode constatar no quadro acima houve algumas situações onde tal não foi possível,  
nomeadamente. 

♦ No inicio do traçado (entre o km 0+000 e o km 1+225),  em que o raio adoptado em 
planta foi de -700 m, surgindo na continuidade do trecho em serviço o qual apresenta 
características similares de raios em planta. 

♦ km 4+500 e o km 5+025, em que o raio em planta adoptado foi de 900 m. Nesta zona 
foram identificados vários condicionantes arqueológicos, dos quais salientamos as 
sepulturas das Pedras da Forca I (cerca do km 4+600) e Pedras da Forca II (cerca do 
km 5+000),  que obrigaram a adopção deste raio, de modo a não interferir  com estes 
vestígios.  

♦ km 18+875 ao km 19+400, em que o raio adoptado em planta foi de 700 m. Devido aos 
condicionamentos existentes, nomeadamente um reservatório de água, uma pedreira e 
a Capela de Stº António dos Capuchos, foi necessário recorrer a um valor de raio  
inferior  a 1000 m, de modo a não interferir com estes elementos. 

♦ km 20+000 e o km 20+600, em que o raio adoptado em planta foi de 700 m,  de modo a 
minimizar a afectação das moradias existentes no local. 

♦ Na parte final do traçado (entre o km 20+800 e o km 21+425), em que o raio em planta 
adoptado foi de -800 m. A adopção deste raio ficou a dever-se para além das 
condicionantes existentes (Área de Serviço de Fagilde no IP5 , e a proximidade do Nó 
de Mangualde do IP5) com a necessidade de obrigar o condutor a reduzir a velocidade 
de circulação, uma vez que o IC12 termina num nó em “trompete”, logo apresentando 
franca redução de características geométricas. 

Assim nos locais acima mencionados, onde não foi possível a adopção do raio normal em 
planta, serão adoptadas medidas  de forma a garantir a segurança rodoviário das quais 
salientamos o reforço da sinalização horizontal e vertical. 
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A geometria do Nó com o IP5 foi desenvolvida em articulação com a Área das Concessões do 
EP  EPE que deu conhecimento do mesmo à Concessionária da A25/IP5. 

3.7 - PERFIL LONGITUDINAL 

As características geométricas do perfil longitudinal, garantem a velocidade base de projecto 
de 120 km/h.  

No Quadro 3.7.1 é apresentada uma relação entre as velocidades bases conseguidas com o 
traçado e as extensões ou percentagem de extensão total em que essas velocidades podem 
ser adoptadas o que dá uma indicação aproximada da generalidade do traçado em perfil. 

Quadro 3.7.1 - Características do Traçado em Perfil Longitudinal 

TRAINEL CURVAS VERTICAIS 

0.5% ≤ i ≤ 4% 
(Vb = 120 km/h) 

4% < i ≤ 5% 
(Vb = 

100 km/h) 

Rconc ≥ 7 500 m 
Rconv ≥ 16 000 m 
(Vb = 120 km/h) 

7 500 >Rconc ≥ 
5 500 m 

16 000 > Rconv ≥ 
9 000 m 

(Vb = 100 km/h) 

EXTENSÃO 
TOTAL 

m % m % M % m % m 
10 697.426 49.66% 0,000 0,00% 10 841.776 50,34% 0,000 0,00% 21 539.203 

Da análise efectuada, exclui-se a parte final do traçado nomeadamente a concordância de 
ligação aos Ramos A e B do Nó com o IP5. 

De acordo com as Normas de traçado da ex -JAE, para um traçado com velocidade base de 
120km/h (Velocidade de trafego de 130km /h), os parâmetros fundamentais associados ao 
perfil longitudinal são os que a seguir se apresentam: 

♦ Raio mínimo normal das concordâncias convexas - 16 000 m  

♦ Raio mínimo normal das concordâncias côncavas - 7 500 m  

♦ Trainel máximo - 3% (Para auto estradas) 

De acordo com os valores apresentados no quadro anterior, podemos concluir que se cumpriu 
na integra as Normas da ex-JAE, no que diz respeito aos parâmetros associados ao perfil 
longitudinal para uma velocidade base de 120 km /h, para as curvas verticais. 
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Para a inclinação máxima dos traineis, foi necessário recorrer em zonas pontuais, a inclinações 
superiores a 3%, nomeadamente: 

♦ Entre o km 7+721 e o km 8+421, com uma inclinação de 3.9% e uma extensão de     
700 m; 

♦ Entre o km 9+669 e o km 10+284, com   uma inclinação de 3.9% e uma extensão de 
615 m; 

♦ Entre o km 10+869 e o km 11+454, com uma inclinação de 3.9% e uma extensão de 
584 m; 

♦ Entre o km 12+670 e o km  13+088, com uma inclinação de 3.7% e uma extensão de 
418 m; 

♦ Entre o km 13+828 e  o km 14+451, com uma inclinação de 3.7% e uma extensão de 
622 m; 

♦ Entre o km 15+834 e o km 16+037, com   uma inclinação de 4% e uma extensão de  
202 m; 

♦ Entre o km 18+005 e o km 18+067, com  uma  inclinação de 4% e uma  extensão  de  
62 m; 

♦ Entre o km 19+331 e o km 19+894, com uma inclinação de 3.9% e uma extensão de  
562 m; 

♦ Entre o km 20+812 e o km 21+539, com uma inclinação de 3.9% e uma extensão de 
727 m; 

Assim, nas zonas do traçado acima indicadas devido a acidentes topográficos de alguma 
expressão as inclinações adoptadas apresentam valores da ordem dos 3.9% e 4%. 

3.8 - NÓS DE LIGAÇÃO 

Os nós de ligação à rede viária local, previstos para o lanço do IC12 entre Canas de Senhorim 
e Mangualde são os seguintes: 

♦ Nó de Canas de Senhorim - Trompete de ligação à EM 641; 

♦ Nó de Nelas - Trompete de ligação à EN 231; 

♦ Nó de Mangualde - Trompete de ligação à EM 595; 

♦ Nó com o IP5 - Trompete de ligação ao IP5. 
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3.8.1 - Nó de Canas de Senhorim 

O Nó de Canas de Senhorim localiza-se cerca do km 2+708 a Oeste de Canas de Senhorim, 
permitindo o acesso a esta localidade através da EM 641. O acesso à zona urbana de Canas 
de Senhorim será efectuado através da Ligação a Canas de Senhorim constituída pelos 
Restabelecimentos 4 A, 4 B e Rotundas 1, 2 e 3, incluídos também no âmbito deste estudo. 
Este Nó permitirá ainda o fácil acesso das povoações vizinhas Laceiras, Póvoa de Stº António, 
Aguieira e Urgeiriça) ao IC 12. 

A sua concepção apresenta uma estrutura em trompete, garantindo todos os movimentos, 
entre a EM 641 e o IC12. 

O ramo A+B do nó ligará directamente à EM 641, através de uma rotunda existente, cruzando 
a plena via ao km 2+708 por intermédio de uma Passagem Superior (PS 4A). 

O trecho da EM 641 entre a rotunda existente do Nó de Canas de Senhorim e a futura rotunda 
1 será beneficiado, no sentido de se garantir homogeneidade das condições de circulação 
desde a saída do IC12 até à rotunda 3. 

É composto por 4 ramos unidireccionais e um ramo bidireccional, cujos raios utilizados em 
planta variam entre os 50 m e os 400 m, tendo sido utilizado nas transições arcos de clotóide, 
cujos parâmetros estão compreendidos entre A = 50 m e A = 190 m. 

Em perfil longitudinal os alinhamentos apresentam pendentes, com inclinações máximas de 
5,5% e concordâncias côncavas e convexas com raios mínimos de 1 500 e 900 m 
respectivamente. 

A rotunda existente, que se mantém, apresenta um raio interior em planta de 11 m, uma via de 
circulação com 7,00 m de largura e bermas interiores e exteriores com 1,00 m de largura. 

Assim, será beneficiado um pequeno troço da EM 641 entre as rotundas 1 e 2, estabelecendo-
se de seguida a ligação a Canas de Senhorim, divergindo da EM 641 na zona em que 
apresenta maior ocupação marginal. 

3.8.2 - Nó de Nelas 

Este nó, localizado sensivelmente ao km 10+647, a Norte de Nelas, permite o acesso a esta 
localidade através da EN 231. Este Nó permitirá ainda o fácil acesso das povoações vizinhas 
(Santar, Vilar Seco e Algeraz) ao IC 12. 
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O nó com uma configuração em trompete é constituído por quatro ramos unidireccionais, um 
ramo bidireccional e uma rotunda de ligação à EN 231. 

A rotunda apresenta um raio interior em planta de 17 m. Foram consideradas duas vias de 
circulação de 4 m de largura, cada. 

Nos ramos, os raios mínimos utilizados em planta são de 50 m. Em perfil longitudinal os ramos 
apresentam pendentes com inclinações entre os 1,1% e os 6,5% e concordâncias de 
parâmetros mínimos de 700 m (côncavas) e 1 150 m (convexas). 

3.8.3 - Nó de Mangualde 

O Nó de Mangualde, com geometria em trompete, permite a ligação do IC 12 à EM 595, 
através de uma rotunda e por intermédio da EN 234 a ligação a Mangualde. Este Nó, fica 
localizado cerca do km 17+370, a Oeste de Mangualde, na zona de Pinheiro de Cima. Permite 
o fácil acesso ao IC 12 dos povoados vizinhos, nomeadamente, Fornos de Maceira Dão, 
Pedreles, Pinheiro de Cima, Ançada e São Cosmado.  

O Nó foi estudado e localizado de forma a viabilizar a futura ligação da Variante Sul de 
Mangualde, actualmente em fase de Estudo Prévio, através da rotunda prevista. 

A rotunda apresenta um raio interior em planta de 17 m. Foram consideradas duas vias de 
circulação de 4 m de largura, cada. 

É composto por quatro ramos unidireccionais e um ramo bidireccional. O ramo A+B ligará 
directamente o IC 12 à rotunda, cruzando a plena via cerca do km 17+370 através de uma 
Passagem Superior (PS 16A). 

As características geométricas em planta variam entre raios com um máximo de 970 m e um 
mínimo de 50 m. Em perfil longitudinal os alinhamentos apresentam pendentes, com 
inclinações entre os 0,5% e os 6,0% e concordâncias de parâmetros usuais para alinhamentos 
desta natureza. 

3.8.4 - Nó com o IP5 

O troço da A25/IP5 onde se insere o Nó com o IP5 do IC 12, corresponde ao lanço Viseu - 
Mangualde, Sublanço Nó do Caçador - Mangualde, integrado na Concessão SCUT das Beiras 
Litoral e Alta, cuja construção, manutenção e exploração é da responsabilidade da Lusoscut - 
Auto-Estradas das Beiras Litoral e Alta, S.A. 
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Dai que este Nó tenha sido objecto de um estudo preliminar, sustentado com um documento 
“Nota Técnica 01 - Nó com a A25/IP5” elaborado em Maio de 2006, por forma a compatibilizar 
todos os interesses em causa, tendo este documento sido sujeito a apreciação da EP, que 
determinou os seguintes aspectos: 

♦ “O loop do ramo IC12-Viseu deve ter apenas uma via por razões de segurança “; 

♦ “A via de abrandamento Guarda-IC12, deve ser prolongada, ligando com a via de 
aceleração do ramo - Mangualde do Nó de Mangualde / Viseu, funcionando como via de 
entrecruzamento” ; 

♦ “A via de aceleração IC12-Guarda, deve ser prolongada, ligando com a via de 
abrandamento do ramo - Viseu / Guarda do Nó de Mangualde, funcionando como via de 
entrecruzamento.” 

Verificados estes pressupostos, a geometria do Nó em apreço foi objecto de concordância 
entre a EP, a concessionária da A25, tendo igualmente merecido a aprovação da C.M. de 
Mangualde, em reunião efectuada no dia 05.MAI.2006. 

O Nó está localizado ao km 8+048 da A25/IP5, Sublanço Nó do Caçador - Mangualde, entre a 
Área de Serviço de Fagilde e o Nó de Mangualde do IP5. 

O nó previsto  apresenta uma geometria do tipo trompete, constituído por ramos unidireccionais 
de uma via (ramos A e C) e de ramos unidireccionais com duas vias ( ramos B e D). O número 
de vias por ramo é sustentado pelo Estudo de Tráfego efectuado para o efeito e pela extensão 
que os mesmos apresentam.  

O raio mínimo em planta considerado é de 53 m, no “loop” (ramo A), enquanto que nas 
ligações à A25/IP5 e IC 12 (ramos B, C e D) foram adoptados raios mínimos de 150 m.  

Em perfil longitudinal a inclinação máxima prevista é de 4.8 %, variando as curvas convexas 
entre 1 500 m e 5 000 m e as curvas  côncavas entre 3 500 m e 4 000 m. 

De seguida, descreve-se sumariamente as principais vias que integram este Nó: 

Ramo A  Este ramo, assegura a saída do IC12 para a A25/IP5 em direcção a Aveiro. 

Ramo B  Este ramo assegura a entrada no IC12 através da A25/IP5, sentido 
Guarda / Aveiro. 

Ramo C  Este ramo assegura a saída do IC12 para a A25/IP5 do tráfego que se dirige 
em direcção à Guarda. 
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Ramo D  Esta via permite a entrada no IC12 do tráfego que circula na A25/IP5 no 
sentido Aveiro/Guarda. 

3.9 - RESTABELECIMENTOS E CAMINHOS PARALELOS 

Restabelecimentos 

A área envolvente ao corredor do traçado do lanço em estudo, possui uma ocupação agrícola e 
sobretudo florestal, salientando-se, no entanto, a existência de alguns aglomerados 
populacionais, distribuídos ao longo do traçado, que actualmente são ligados por um conjunto 
de várias estradas, caminhos ou serventias agrícolas.  

Os restabelecimentos previstos resultam da necessidade de manter a rede viária local, por 
forma a interferir o menos possível com as interacções entre conjuntos humanos e sociais 
existentes.  

Em termos de perfil transversal tipo as características das vias foram na maioria dos casos 
melhoradas, garantindo assim geralmente uma melhoria substancial em relação às condições 
de circulação nos trechos interferidos.  

Foi ainda possível estabelecer uma hierarquia, procurando que em todos os restabelecimentos 
o perfil transversal tipo tivesse melhores características do que a via interferida, 
designadamente maior largura, possibilitando futuros alargamentos das mesmas. 

Os perfis transversais tipo propostos foram seleccionados com base em reconhecimentos 
locais, nas condições de circulação e na importância relativa das vias. 

As características geométricas dos Restabelecimentos variam em função do tipo e importância 
actual e futura das vias a restabelecer (tais características foram preconizadas de acordo com 
a “Norma de Traçado” da ex-JAE). 

Os perfis transversais tipo das vias a restabelecer são geralmente enquadrados em cinco 
tipos, que a seguir se passa a descrever:  
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TIPO I 

Perfil transversal-tipo de estradas nacionais  

Este perfil foi previsto para estradas nacionais consideradas mais importantes, sendo composto 
por: 

♦ Faixa de rodagem com 7.00 m, correspondendo a uma via para cada sentido com 
3.50 m; para raios em planta inferiores a 200 m, será considerada uma sobrelargura da 
faixa de rodagem, a introduzir no intradorso das curvas, sendo o seu desenvolvimento 
efectuado ao longo das curvas de transição, de acordo com o preconizado nas Normas 
da ex-JAE.  

♦ Duas bermas direitas com 2.50 m de largura, que incluem 0.50 m de sobrelargura de 
pavimentação da faixa de rodagem. 

A largura da plataforma é de 12.00 m. 

Está ainda prevista uma sobrelargura de plataforma cujos valores se encontram 
compreendidos entre 0.75m  e 1.08m de acordo com a altura de aterro, esta sobrelargura será 
considerada imediatamente após o final das bermas para a colocação de guardas de 
segurança. 

TIPO II 

Perfil transversal-tipo de estradas nacionais e estradas municipais mais importantes 

Este perfil foi previsto para estradas nacionais de menor importância e nas estradas municipais 
consideradas mais importantes, sendo composto por: 

♦ Faixa de rodagem com 7.00 m, correspondendo a uma via para cada sentido com 
3.50 m; para raios em planta inferiores a 200 m, será considerada uma sobrelargura da 
faixa de rodagem, a introduzir no intradorso das curvas, sendo o seu desenvolvimento 
efectuado ao longo das curvas de transição, de acordo com o preconizado nas Normas 
da ex-JAE.  

♦ Duas bermas direitas com 1.50 m de largura, que incluem 0.50 m de sobrelargura de 
pavimentação da faixa de rodagem. 

A largura da plataforma é de 10.00 m. 
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Está ainda prevista uma sobrelargura de plataforma cujos valores se encontram 
compreendidos entre 0.75m  e 1.08m de acordo com a altura de aterro, esta sobrelargura será 
considerada imediatamente após o final das bermas para a colocação de guardas de 
segurança. 

TIPO III 

Perfil transversal-tipo de estradas municipais e caminhos municipais mais importantes  

Este perfil será o escolhido normalmente para as estradas municipais e caminhos municipais 
mais importantes e é composto por: 

♦ Faixa de rodagem com 6.00 m, correspondendo a duas vias de 3.00 m cada; 

♦ Duas bermas direitas com 1.00 m de largura, pavimentadas de modo idêntico à faixa de 
rodagem. 

A largura da plataforma é de 8.00 m. 

TIPO IV 

Perfil transversal-tipo de caminhos municipais e caminhos rurais mais importantes 

Este perfil será o utilizado em caminhos municipais e em caminhos rurais considerados de 
maior importância, correspondendo-lhe uma faixa de rodagem com 5.50 m e duas bermas 
direitas com 0.50 m cada. 

A largura da plataforma é, portanto, de 6.50 m. 

TIPO V 

Perfil transversal-tipo de caminhos rurais 

Este perfil é proposto para todas as vias não classificadas e compõe-se de uma faixa de 
rodagem com 4.00 m, ladeado por bermas direitas de 0.50 m cada. 

A largura da plataforma é de 5.00 m. 

Rotundas 1, 2 e 3 ( Ligação a Canas de Senhorim) 

A Rotunda 1 terá um perfil transversal constituído por: 

♦ Faixa de rodagem com 7,00 m (uma via) 
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♦ Bermas interiores com 1,00 m 

♦ Bermas exteriores com 1,00 m 

As Rotundas 2 e 3 terão um perfil transversal constituído por: 

♦ Faixa de rodagem com 5,00 m (uma via) 

♦ Bermas interiores com 1,00 m 

♦ Bermas exteriores com 1,00 m 

Importa ainda referir que em situações de aterro é feita uma transição arrelvada entre a 
plataforma e o talude, com 0.60 m de largura e 10% de inclinação. Em escavação adoptar-se-á 
uma valeta em betão com 1.20 m de largura, seguida de uma transição de 1.00 m a 10% para 
melhor concordância com o talude, ou em alternativa valeta larga. 

Para as Rotundas 2 e 3 preconizou-se uma redução da faixa de rodagem, esta redução ficou a 
dever-se a vários factores, tais como, o local de implantação das Rotundas 2 e 3 apresentar 
características urbanas, onde as velocidades de circulação são bastante reduzidas, bem como 
a existência de habitações e de um loteamento urbanístico,  aprovado pela Câmara Municipal 
de Nelas, a Sul do Restabelecimento 4B, entre as Rotundas 2 e 3.   

Para as rotundas 1, 2 e 3 da Ligação a Canas de Senhorim , foram garantidos os ângulos de  
deflexão nos movimentos de entrada e saída das mesmas, de acordo com as Normas de 
dimensionamento de Rotundas.  

No Quadro 3.9.1, encontra-se resumida toda a informação relativa aos restabelecimentos 
deste lanço.  

Quadro 3.9.1 - Resumo dos Restabelecimentos / Obras de Arte Correntes 

Restabelecimento 
Nº 

Tipo de  
Obra de Arte Via Km Via a Restabelecer 

Classif. 
Comprim.  

do Restab. (m) 
Rest. 1 PS 1 IC12  0+372,613 CR 58.669 
Rest. 2 PS 2 IC12  0+830,259 PT de EM 215.613 
Rest. 3 PS 3 IC12  1+924,794 CR 325.073 
Rest. 4 PS 4 IC12  2+409,292  EM 641 424.654 

Rest. 4A ... ... ... PT de EM 283.821 
Restb. 4B ... ... ... PT de EM 99.333 

Ramo A+B do Nó de 
Canas de Senhorim  PS 4A IC12  2+707,999 Ramo A+B 632.244 

Rest. 5 PS 5  IC12  3+418,090   CR 419.159 
Rest. 6 PI 6 IC12  3+963,569   EM 642 163.393 
Rest. 7 PS 7 IC12  4+612,019   CR  211.212 
Rest. 8 PI 8 IC12  5+049,658   EN 231-2 416.781 
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Quadro 3.9.1 - Resumo dos Restabelecimentos / Obras de Arte Correntes (Cont.) 

Restabelecimento 
Nº 

Tipo de  
Obra de Arte Via Km Via a Restabelecer 

Classif. 
Comprim.  

do Restab. (m) 
S.R. 1 PA 1 IC12  6+130,010   CR 57.170 
S.R. 2 PA 2 IC12  6+804,192   CR 63.453 
Rest. 9 PS 9 IC12  7+554,851   EM 643 366.426 
Rest. 10 PI 10 IC12  8+516,093   EM  337.175 
Rest. 11 PS 11 IC12  8+968,514   EM  204.075 
S.R. 3 PA 3 IC12  9+698,144   CR 65.775 

Rest. 12 PI 12 IC12  10+239,944  EN 231 338.988 
Ramo A+B do  
Nó de Nelas  PI 12A IC12  10+645,116  Ramo A+B 680.457 

Rest. 12 A ... ... ... EN 231 338.988 
S.R. 4 PA 4 IC12  11+208,144  CR 141.340 

Rest. 13 PS 13 IC12  12+381,112  CM 1470 424.647 
S.R. 5 PA 5 IC12  12+839,815  CR 78.340 

Rest. 14 PS 14 IC12  14+028,137  CR 95.438 
S.R. 6 PA 6 IC12  14+673.213  CR 132.447 

Rest. 15 PS 15 IC12  15+283,755  EM 594 347.616 
S.R. 7 PA 7 IC12  15+775,584  CR 71.598 

Rest. 16 PS 16 IC12  16+769,512  CM 322.846 
Ramo A+B do 

 Nó de Mangualde PS 16A  IC12  17+368.628  Ramo A+B 783.117 

S.R. 8 PA 8 IC12  17+659,704  CR 58.062 
Rest. 17 PS 17 IC12  18+222,569  EM 595 569.904 
Rest. 18 PS 18 IC12  18+662,841  CR 91.585 
Rest. 19 PI 19 IC12  19+671,987  EN 16 272.518 
Rest. 20 PI 20 IC12  20+320,267  CM 1444 150.863 
S.R. 9 PA 9 IC12  21+233,848  CR 49.536 

Nó com a A25/IP5 PS 20A IC12  21+595,669  IP 5 ... 

Caminhos Paralelos 

No presente estudo preconizou-se, em função das plantas parcelares da zona interessada, 
uma rede de caminhos que permitirão garantir a manutenção do acesso a todas as parcelas 
envolventes ao estudo, minimizando assim o impacte de uma via deste tipo na estabilidade 
social instalada. 

As características dos perfis transversais tipo adoptados são as seguintes: 

♦ Uma faixa de rodagem com 3,0 m de largura e duas bermas com 0,50 m cada. Na 
situação de escavação, e por razões de ocupação, a berma de 0,5 m dá lugar a uma 
valeta de betão triangular. 
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3.10 - TERRAPLENAGENS 

De acordo com o solicitado no Caderno de Encargos do Projecto Base, foi realizado uma 
análise preliminar das terraplenagens utilizando uma inclinação de taludes constante de 
V:H=1:1,5. 

Este estudo foi realizado com o objectivo de fornecer elementos que permitam racionalizar a 
utilização dos materiais disponíveis, tendo em consideração as condições orográficas da 
região. 

As características geométricas do traçado, aliadas à morfologia dos terrenos, implicam na 
generalidade dos casos escavações cuja altura ao eixo é inferior a 8 m. No entanto, convém 
destacar as zonas onde existem trechos com alturas de escavação ao eixo superiores àquele 
valor: 

♦ km 0+260 ao km 0+950, com cerca de 9,5 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 7+410 ao km 8+465, com cerca de 11,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 8+790 ao km 9+305, com cerca de 10,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 9+770 ao km 10+120, com cerca de 11,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 11+240 ao km 11+665, com cerca de 9,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 11+715 ao km 12+580, com cerca de 14,5 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 13+875 ao km 14+470, com cerca de 14,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 16+055 ao km 16+330, com cerca de 13,5 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 16+545 ao km 16+870, com cerca de 10,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 17+090 ao km 17+470, com cerca de 9,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ km 18+145 ao km 19+155, com cerca de 13,5 m de altura máxima ao eixo. 

A interferência das características geométricas da rasante com a morfologia dos terrenos 
atravessados implica a construção de alguns aterros com alturas importantes, nomeadamente: 

♦ do km 7+105 até ao km 7+455, com 12,5 m de altura máxima ao eixo; 

♦ do km 9+305 até ao km 9+770, com 10,5 m de altura máxima ao eixo; 

♦ do km 10+120 até ao km 11+240, com 14,5 m de altura máxima ao eixo; 

♦ do km 12+580 até ao km 13+286, com 14,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ do km 14+470 até ao km 14+755, com 10,0 m de altura máxima ao eixo; 
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♦ do km 15+345 até ao km 16+060, com 15,0 m de altura máxima ao eixo; 

♦ do km 19+555 até ao km 20+885, com 13,5 m de altura máxima ao eixo. 

No Quadro 3.10.1 são apresentados os resultados dos principais trabalhos de terraplenagens 
do lanço do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde. 

Foi preocupação na fase de optimização do traçado, proceder ao equilíbrio do volume de 
terras, sem prejuízo na adopção de um traçado com boas características geométricas. 

Obtiveram-se os volumes de terras a movimentar da ordem dos 2.356.377 m³, verificando-se 
um excesso de escavação de cerca de 177 297m3. 

Para além dos trabalhos mencionados no Quadro 3.10.1, existem outros importantes mas cuja 
quantificação só será possível numa fase de Projecto de Execução. Referimo-nos 
designadamente aos saneamentos em zonas de aterro, escavações de solos a rejeitar e leitos 
do pavimento, os quais poderão desequilibrar a análise realizada. 

Os valores obtidos para movimentação de terras já contemplam a correcção devida à 
decapagem e a caixa do pavimento.  

Quadro 3.10.1 - Terraplenagens 

Vias Escavação  
(m3) 

Aterro  
(m3) 

Decapagem  
(m3) 

IC12 2 337 075 1 977 855 292 033 
Nó C. Senhorim 14 475 67 948 8 459 

Nó de Nelas 32 602 74 384 11 989 
Nó de Mangualde 74 521 127 215 17 278 

Nó com o IP5 33 663 1 850 5 224 
Restabelec 41 338 107 125 14 512 

TOTAL 2 533 674 2 356 377 349 495 

3.11 - DRENAGEM 

O objectivo do Projecto de Drenagem que integra O Projecto Base em estudo é o de definir e 
pré-dimensionar um sistema de drenagem transversal e conceber um sistema de drenagem 
longitudinal eficaz, que garanta a protecção da obra dos efeitos nocivos da água e proporcione 
uma circulação segura durante os períodos de precipitação. Pretende-se ainda que durante a 
ocorrência da cheia de dimensionamento não ocorram prejuízos graves nem nas infra-
estruturas projectadas, nem nas áreas envolventes. 
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Para além do IC12, propriamente dito, fazem ainda parte deste estudo de dregagem os Nós de 
Canas de Senhorim, de Nelas, de Mangualde e o Nó com o IP5; as Rotundas, os 
restabelecimentos, as serventias e os Caminhos Paralelos. 

As linhas de água que interessam ao estudo localizam-se na bacia hidrográfica do rio Dão, 
constituindo-se como afluentes da margem esquerda deste rio. O rio Dão é, por sua vez, um 
afluente da margem direita do rio Mondego. Das linhas de água interceptadas pelo trecho em 
estudo há a destacar como as mais importantes as seguintes: 

♦ Ribeira do Vale do Boi ao km 1+528; 

♦ Ribeira de Travassos ao km 7+225; 

♦ Ribeira do Cagavaio ao km 13+500; 

♦ Ribeira dos Frades ao km 21+020. 

O estudo de drenagem realizado foi desenvolvido com base nos critérios de projecto adoptados 
para os estudos de drenagem de estradas, aprovados pelo Estradas de Portugal, Empresa 
Pública (EP). 

A metodologia adoptada no pré-dimensionamento hidráulico das passagens hidráulicas (PHs) 
foi a de considerar que o caudal centenário se escoaria sempre em superfície livre no interior 
da passagem hidráulica e em regime rápido no interior da passagem hidráulica. Assim sendo 
considerou-se que no troço final de cada PH a inclinação longitudinal 1 %, como inclinação 
longitudinal máxima. Esta inclinação permite, por um lado, que a velocidade do escoamento à 
saída não seja excessiva e por outro lado, que a PH disponha de uma certa capacidade de 
auto-limpeza. 

Neste projecto foram adoptados os seguintes critérios de pré-dimensionamento hidráulico: 

♦ Alinhar, na medida do possível, o eixo das passagens hidráulicas com a linha de água. 
Nos casos em que tal não seja possível, a entrada da PH ficará sempre alinhada com a 
linha de água e à saída implantava-se um canal que permitisse encaminhar o 
escoamento para a linha de água; 

♦ Inclinar longitudinalmente no troço de saída da PH no máximo de 1%, por forma as 
velocidades de escoamento à saída não ultrapassarem os 5,0 m/s; 

♦ Adoptar por razões de limpeza e de acesso como diâmetro mínimo de PH o valor de 
1,2 m; 

♦ Adoptar por razões de limpeza e de acesso como diâmetro mínimo de PH o valor de 1,2 
m (este valor cumpre com o estipulado pelo INAG que considera que o diâmetro das 
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passagens não devem ser inferiores a 1,0 m de diâmetro e garante ainda uma folga de 
0,20 m para passagem de material flutuante); 

♦ O recobrimento mínimo considerado sobre a PH foi de 0,40 m para permitir a colocação 
do pavimento da estrada; 

♦ Fazer passar o caudal centenário numa secção única; 

♦ Sempre que houver altura de aterro ou de escavação suficiente, fazer passar o caudal 
centenário numa secção única; 

♦ Em situação de aterro colocar à entrada da PH, ainda que se tenha de rebaixar o leito 
da linha de água, uma estrutura do tipo “boca de lobo”; 

♦ Em situação de escavação colocar à entrada da PH uma estrutura do tipo boca em 
recipiente; 

♦ À saída das PHs colocar uma estrutura do tipo “boca de lobo”.  

♦ No caso da linha de água apresentar inclinações íngremes dissipar a energia do 
escoamento através do rebaixamento do leito da linha de água à entrada da PH, inclinar 
de forma significativa o 1º Trecho da PH e executar uma caixa de queda; 

♦ Manter a continuidade, na medida do possível, da rede de canais existentes através de 
colocação de PHs com diâmetro mínimo de 1,20 m;  

♦ Colocar na entrada e na saída das PHs valas de ligação com a linha de água existente;  

♦ Adoptar como metodologia de cálculo hidráulico a proposta pelo US Bureau of Public 
Roads através das Hydraulic Engineering Circular nº5 e 6 do Federal Highway 
Administration dos Estados Unidos. 

As secções obtidas no pré-dimensionamento hidráulico para os caudais de cheia centenários 
afluentes estão apresentadas nos Quadros 3.11.1 a 3.11.5. 
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Quadro 3.11.1 - Secções das Passagens Hidráulicas 

Design. da 
PH 

Caudal de Cheia 
Centenário 

(m3/s) 
Geometria da PH Diâmetro 

(m) 
Altura 
 (m) 

Largura 
(m) 

Plena Via 
0-1 4.6 Rectangular  2 2 
0-2 2.6 Circular 1.2 1.2  
1-1 14.0 Rectangular  2.5 3 
1-2 1.4 Circular 1.2 1.2  
1-3 17.5 Rectangular  3 3 
1-4 1.7 Circular 1.2 1.2  
1-5 2.9 Circular 1.2 1.2  
2-1 1.6 Circular 1.2 1.2  
2-2 1.6 Circular 1.2 1.2  
2-3 1.7 Circular 1.2 1.2  
3-1 1.4 Rectangular  1 2 
3-2 0.7 Circular 1.2 1.2  
3-3 1.1 Circular 1.2 1.2  
3-4 0.8 Circular 1.2 1.2  
4-1 0.9 Circular 1.2 1.2  
4-2 0.6 Circular 1.2 1.2  
5-1 5.6 Rectangular  2 2 
5-2 1.1 Circular 1.2 1.2  
5-3 1.1 Circular 1.2 1.2  
6-1 0.7 Circular 1.2 1.2  
6-2 1.8 Circular 1.2 1.2  

6-3 A <1,0 Circular 1.2 1.2  
6-3 B <1,0 Circular 1.2 1.2  
7-1 0.0 Circular 1.2 1.2  
7-2 28.4 Rectangular  4 4 

8-1 A <1,0 Circular 1.2 1.2  
8-1 0.5 Circular 1.2 1.2  
8-2 0.2 Circular 1.2 1.2  
8-3 0.6 Circular 1.2 1.2  
9-1 1.5 Circular 1.2 1.2  
9-2 1.1 Circular 1.2 1.2  
9-3 2.1 Circular 1.2 1.2  

10-1 5.3 Rectangular  2 2 
10-2 17.9 Rectangular  3 3 
11-1 2.7 Circular 1.2 1.2  
11-2 0.6 Circular 1.2 1.2  
11-3 2.1 Circular 1.2 1.2  
12-1 0.6 Circular 1.2 1.2  
12-2 3.1 Circular 1.5 1.5  
13-1 0.3 Circular 1.2 1.2  
13-2 33.7 VIADUTO DO CAVAGAIO 
13-3 0.2 VIADUTO DO CAVAGAIO 
14-1 0.6 Circular 1.2 1.2  
14-2 0.6 Circular 1.2 1.2  
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Quadro 3.11.1 - Secções das Passagens Hidráulicas (Cont.) 

Design. da 
PH 

Caudal de Cheia 
Centenário 

(m3/s) 
Geometria da PH Diâmetro 

(m) 
Altura 
 (m) 

Largura 
(m) 

15-1 2.4 Circular 1.2 1.2  
15-2 2.0 Circular 1.2 1.2  
15-3 9.1 Rectangular  2.5 2.5 
16-1 1.1 Circular 1.2 1.2  
16-2 <1,0 Circular 1.2 1.2  
16-3 1.6 Circular 1.2 1.2  
17-1 1.2 Circular 1.2 1.2  

17-1A <1,0 Circular 1.2 1.2  
17-2 4.6 Rectangular  2 2 
17-3 0.4 Circular 1.2 1.2  
17-4 4.7 Rectangular  2 2 
19-1 7.4 Rectangular  2.5 2.5 
19-2 <1,0 Circular 1.2 1.2  
19-3 1.8 Circular 1.2 1.2  
20-1 0.9 Circular 1.2 1.2  
20-2 3.4 Rectangular  2 2 
20-3 2.6 Circular 1.2 1.2  
20-4 1.7 Circular 1.2 1.2  
21-1 27.0 Rectangular  4 4 
21-2 1.1 Circular 1.2 1.2  
21-3 <1,0 Circular 1.2 1.2  
21-4 <1,0 Circular 1.2 1.2  

Quadro 3.11.2 - Secções das Passagens Hidráulicas - Restabelecimentos 

Designação 
da PH 

Caudal de 
Cheia 

Centenário 
(m3/s) 

Geometria da 
PH 

Diâmetro  
(m) 

Altura  
(m) 

Largura  
(m) 

Rest 2-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 3-1 2,9 Circular 1,5 1,5  
Rest 4-1 0,0 Circular 1,5 1,5  
Rest 4-2 6,5 Rectangular  2 2 
Rest 5-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 9-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 9-2 <1,0 Circular 1,2 1,2  

Rest 10-1 2,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 10-2 0,5 Circular 1,2 1,2  
Rest 11-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 11-2 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 12-1 1,5 Circular 1,2 1,2  
Rest 12-2 0,9 Circular 1,2 1,2  
Rest 12-3 2,2 Circular 1,5 1,5  

Rest 12A-1 2,2 Circular 1,5 1,5  
Rest 14-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 14-2 <1,0 Circular 1,2 1,2  
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Quadro 3.11.2 - Secções das Passagens Hidráulicas - Restabelecimentos (Cont.) 

Designação 
da PH 

Caudal de 
Cheia 

Centenário 
(m3/s) 

Geometria da 
PH 

Diâmetro  
(m) 

Altura  
(m) 

Largura  
(m) 

Rest 15-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 15-2 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 16-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 17-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 17-2 4,7 Circular 1,5 1,5  
Rest 18-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 18-2 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 19-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest 19-2 0,5 Circular 1,2 1,2  
Rest 20-1 35,9 Pontão  1 7,5 
Rest 20-2 <1,0 Circular 1,2 1,2  

Quadro 3.11.3 - Secções das Passagens Hidráulicas - Nós 

Design. da 
PH 

Caudal de Cheia 
Centenário (m3/s) Geometria da PH Diâmetro (m) Altura (m) Largura (m) 

Nó de Canas de Senhorim 
RB-1 1.7 Circular 1.2 1.2   
RC-1 6.5 Rectangular   2 2 
RD-1 1.6 Circular 1.2 1.2   
RD-2 <1,0 Rectangular   2 2 

RA+B-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RA+B-2 6.5 Rectangular   2 2 
RA+B-3 0.8 Circular 1.2 1.2   

Nó de Nelas 
RA-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RA-2 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RB-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RC-1 17.9 Rectangular   3 3 
RD-1 2.2 Circular 1.5 1.5   

RA+B-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RA+B-2 17.9 Rectangular   3 3 
RA+B-3 2.8 Circular 1.5 1.5   

Nó de Mangualde 
RA+B-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RA+B-2 4.6 Rectangular   2 2 
RA+B-3 <1,0 Circular 1.2 1.2   
RA+B-4 <1,0 Circular 1.2 1.2   
R B-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   

R Lig1-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
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Quadro 3.11.3 - Secções das Passagens Hidráulicas - Nós (Cont.) 

Design. da 
PH 

Caudal de Cheia 
Centenário (m3/s) Geometria da PH Diâmetro (m) Altura (m) Largura (m) 

Nó do IP 5 
IP5-1A 5.3 Circular 1.2 1.2   
IP5-1B 0.9 Circular 0.5 0.5   
IP5-2 0.8 Circular 1.2 1.2   
R D-1 <1,0 Circular 1.2 1.2   
R D-2 <1,0 Circular 1.2 1.2   
R D-3 <1,0 Circular 1.2 1.2   

Quadro 3.11.4 - Secções das Passagens Hidráulicas - Restabelecimento 4A 

Designação 
da PH 

Caudal de 
Cheia 

Centenário 
(m3/s) 

Geometria da 
PH Diâmetro (m) Altura (m) Largura (m) 

Rest4-1 <1,0 Circular 1,2 1,2  
Rest4-2 13,7 Pontão  1,5 8 

Quadro 3.11.5 - Regularização da Ribeira de Frades em Canal de Secção Rectangular -  
Caudal de 100 anos 

Designação  
da Bacia Inclinação Ks 

Caudal 
de 100 
anos 

(m3/s) 

Largura 
do 

canal 
(m) 

Altura 
do 

canal 
(m) 

Área 
(m2)

Perímetro 
molhado 

(m) 

Raio 
Hidráulico 

(m) 

Capacidade 
de Vazão 

(m3/s) 

Velocidade 
do 

escoamento 
(m/s) 

Froude

Rib dos Frades 0,0066 75 35,32 7,5 1,0 7,5 9,5 0,8 39,0 5,2 1,66 

Os resultados obtidos revelam que neste projecto prevêem-se utilizar os seguintes tipos de 
secções transversais: 

Secção Circular: 

♦ Diâmetro de 1,2 m em betão armado; 

♦ Diâmetro de 1,5 m em betão armado; 

As tubagens poderão ser assentes em coxim de: areia; betão simples; e betão armado. 

Secção rectangular (altura x largura): 

♦ Quadro em betão armado de 1,0 m x2,0 m; 

♦ Quadro em betão armado de 1,5 m x1,5 m; 

♦ Quadro em betão armado de 2,0 m x 2,0 m; 

♦ Quadro em betão armado de 2,5 m x 2,0 m; 
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♦ Quadro em betão armado de 2,5 m x 2,5 m; 

♦ Quadro em betão armado de 3,0 m x 3,0 m; 

♦ Quadro em betão armado de 4,0 m x 4,0 m; 

♦ Quadro duplo em betão armado de 1,5 m x 4,0 m; 

♦ Quadro triplo em betão armado de 1,0 m x 4,0 m; 

♦ Quadro duplo em betão armado de 1,5 m x 4,0 m; 

No que respeita às condições de fundação das passagens hidráulicas, como medida de 
precaução considerou-se nesta fase, conservativamente, que as PHs maiores e que 50% das 
mais pequenas seriam assentes num colchão de brita envolvido em geotêxtil de 1,0 m de altura 
no caso das maiores e de 0,5 m nas mais pequena para minimizar as deformações resultantes 
do assentamento. 

A montante da PH, que é uma zona, onde as velocidades do escoamento podem atingir 
valores significativos, preconizou-se a aplicação de um betão ciclópico, para protecção do leito, 
enquanto que, a jusante da PH, na zona de restituição ao leito da linha de água, para a 
proteger contra a erosão previu-se a colocação de um tapete de enrocamento. Recomenda-se 
igualmente que na zona de entrada e de saída das PHs, em caso de aterro, se proceda à 
protecção do talude e pé de talude do aterro com enrocamento numa largura de 1,5xh (altura 
da PH) m para cada lado. O pé de talude será protegido num comprimento de 1,5 m e em 
altura a protecção será estendida até à cota do topo da PH. 

Reposicionamento da Ribeira de Frades entre o km 20+340 e o km 20+600 

Tendo em conta a interferência do aterro do IC12 com a ribeira dos Frades, entre o km 20+320 
e o km 20+700, previu-se o reposicionamento desta, afastando-a da saia do aterro. 

Naquele trecho, a ribeira apresenta uma secção trapezoidal com 4 m de largura superficial e 
1 m de profundidade. A capacidade de vazão associada é de aproximadamente 6 m3/s, a qual 
é insuficiente para escoar um caudal com um período de retorno de 2 anos. 

Contactos feitos na Câmara confirmam que a ribeira junto ao futuro Restabelecimento 20 do 
IC12 galga com frequência o seu leito menor.  

O reposicionamento proposto terá o alinhamento apresentado nas peças desenhadas, e será 
materializado através de um canal rectangular de 7,5x1,0 m2 (largura x altura). Devido à 
limitação de espaço (proximidade de habitações), quer em termos de largura, quer de 
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profundidade disponíveis, previu-se o revestimento do canal em betão por permitir um bom 
compromisso entre a capacidade de vazão e redução das dimensões da secção transversal. 
Nas zonas de transição do canal para o leito natural previram-se a execução de convergentes, 
também em betão, por forma a reduzir as perdas de carga e consequentemente a 
sobreelevação do nível da superfície livre naqueles locais. 

A secção proposta (7,5x1,0 m2) transporta um caudal de cerca de 40 m3/s. Para esse caudal e 
adoptando a inclinação de 0,66% (inclinação existente), a velocidade de escoamento é de 
cerca de 5,2 m/s, pelo que será necessário a instalação de um dispositivo de dissipação de 
energia na zona de restituição. 

Importa ainda referir que o período de retorno adoptado (100 anos) para o caudal de 
dimensionamento (Q100=35 m3/s) é o usualmente recomendado pelo INAG em situações 
semelhantes, pelo que, face à situação existente, se traduz numa melhoria bastante 
significativa. 

3.12 - PAVIMENTO 

Por sugestão da EP, e devido a recomendações do EIA, a camada de desgaste da secção 
corrente, será em mistura betuminosa aberta com betume modificado com borracha (MBA - 
BMB). A redução do ruído desta mistura betuminosa face às misturas convencionais aliada à 
maior longevidade face à fadiga, fez com que a EP, tenha requerido a mistura betuminosa 
aberta com betume modificado com borracha, para este lanço. A contribuição estrutural desta 
camada não é considerada no pré-dimensionamento. Considerou-se 2010 como sendo o ano 
de abertura do IC12. 

Quadro 3.12.1- Secção Corrente 

Camadas Classe de Tráfego Espessuras (cm) 
Camada de desgaste em mistura betuminosa aberta com betume 

modificado com borracha - (MBA-BMB) 3 

Camada de regularização em betão betuminoso - BBr 5 
Camada de base em macadame betuminoso - MBb 8 a 9 
Camada de base em macadame betuminoso - MBb 8 a 10 

Camada de base em agregado britado de granulometria extensa - BG 20 
Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa - SbG 20 
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3.13 - OBRAS DE ARTE 

No âmbito deste estudo definem-se as obras de arte a executar, correntes e especiais, de 
modo a garantir a continuidade das vias interferidas e restabelecidas ou a travessia sobre as 
linhas de água de maior expressão. 

No caso da obras de arte corrente, procurou-se ter uma perspectiva de conjunto, 
uniformizando-se as soluções apresentadas, o que é desejável em obras que se inserem no 
mesmo grupo, na expectativa também de maior rentabilidade e economia na execução. 

Relativamente às obras de arte especiais, com comprimento total superior a 100 m, foi 
considerada uma única obra, que justifica tratamento específico detalhado, a Ponte sobre a 
Ribeira do Cagavaio. 

As alturas livres a reservar na passagem sob as obras de arte serão respeitadas em toda a 
largura da faixa de rodagem e bermas. 

A altura livre mínima considerada nas PI`s e PS`s será de 5,00 m em conformidade com as 
Normas de Projecto. Nas passagens agrícolas considerou-se 4,00 m de altura livre. 

Viaduto do Cagavaio 

São consideradas obras de arte especiais as obras, com comprimento total superior a cerca de 
100 m, e que, por essa razão, justificam tratamento específico detalhado. Assim, no estudo 
rodoviário do IC12 está prevista apenas uma única obra especial, o Viaduto sobre o Ribeiro do 
Cagavaio. 

No Quadro 3.13.1 apresenta-se a modulação de vãos e os comprimentos entre eixos dos 
apoios extremos da solução que se propõe para o viaduto, a qual é constituída por duas 
superestruturas geminadas, separadas por uma junta longitudinal, que comportam cada uma 
das faixas de rodagem do IC12. 

Quadro 3.13.1 - Obra de Arte Especial 

Obra Modulação de vãos 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Viaduto sobre o 
Ribeiro do Cagavaio 30 + 12 x 36 + 30 492 29,50 
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A obra localiza-se em zona de relevo pouco acidentado, destinando-se a vencer o vale do 
Ribeiro do Cagavaio, evitando aterros de grandes proporções e impactes significativos, em 
zona com aptidão agrícola. 

Quanto à localização dos pilares, a sua implantação resultou da necessidade de respeitar a 
morfologia do terreno existente e em especial o leito das linhas de água atravessadas. 

O viaduto sobre o Ribeiro do Cagavaio será constituído por dois tabuleiros geminados que 
permitem acomodar a plataforma do IC12 com largura total de 29,50 m. 

Separados por uma junta longitudinal com 0,10 m, cada um dos tabuleiros apresenta uma 
largura total de 16,15 m, que permite acomodar cada uma das faixas do IC 12 no local da obra. 
Cada tabuleiro inclui: 

♦ uma faixa de rodagem comportando duas vias de tráfego de 3,75 m de largura; 

♦ uma berma direita de 3,00 m; 

♦ uma berma esquerda de 1,00 m; 

♦ meio separador central de 2,00 m; 

♦ um conjunto de guarda metálica de segurança, passadiço e viga de bordadura com 
1,25 m de largura total. 

As faixas de rodagem e bermas têm inclinação transversal variável ao longo da obra, de acordo 
com o seu traçado em planta. O separador central é realizado por meio de lancis betonados “in 
situ” sobre os quais são colocadas guardas de segurança. 

O atravessamento do leito do Ribeiro do Cagavaio e da pequena linha de água, seu afluente da 
margem esquerda, constitui o condicionamento principal para a definição da solução a adoptar 
para a obra, nomeadamente no respeita à implantação dos pilares, de modo a não interfiram 
com o leito menor das duas linhas de água interceptadas.  

De acordo com o estudo hidrológico efectuado, para o caudal de cheia centenário 
(Q100 = 34 m3/s) e tendo em conta os vãos adoptados e a altura a que a obra se desenvolve, 
pode considerar-se que o viaduto não interfere com as condições de escoamento no ribeiro e 
no seu afluente.  

Assim, na solução que se propõe, o viaduto é constituído por dois tabuleiros geminados, em 
laje vigada, com vãos correntes de 36 m, contínuos, de betão armado pré-esforçado, 
suportados por pilares também de betão armado. 
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Os tabuleiros são apoiados nos encontros e em alguns pilares, através de aparelhos de apoio 
do tipo “pot bearing”, sendo rigidamente ligados aos restantes pilares, constituindo portanto um 
sistema estrutural do tipo pórtico múltiplo.  

Cada tabuleiro apresenta uma largura total de 14,70 m, sendo constituído por duas vigas 
longitudinais com 2,00 m de altura constante e 0,70 m de largura na base. Junto aos apoios 
nos pilares, as vigas estão dotadas de um esquadro horizontal, variando portanto a largura da 
sua base entre 0,70 m e 1,70 m sobre os pilares. As vigas suportam uma laje de betão armado, 
com espessura variável, que se prolonga lateralmente em consolas também com espessura 
variável.  

A laje entre vigas, com um vão livre total de 6,60 m, possui em geral uma espessura de 0,30 m. 
Na ligação às vigas, a espessura aumenta para 0,45 m, através de esquadros com 1,80 m de 
comprimento. As consolas, com cerca de 3,15 m de balanço livre, têm espessuras de 0,45 m 
nas secções de encastramento e 0,20 m nas extremidades.  

A localização dos pilares e a sua implantação resultou da necessidade de respeitar a 
morfologia do terreno existente e em especial o leito menor do Ribeiro do Cagavaio e do seu 
afluente. 

Em cada tabuleiro estão previstos dois pilares por eixo de apoio. Os pilares são compostos por 
um fuste de secção circular com 1,40 m de diâmetro, que se desenvolve directamente da 
sapata de fundação até ao tabuleiro. Prevê-se que as forças horizontais longitudinais devidas à 
acção sísmica sejam absorvidas predominantemente pelos pilares centrais, que para o efeito 
estão monoliticamente ligados ao tabuleiro. Nos restantes pilares, o tabuleiro descarrega sobre 
aparelhos de apoio do tipo marmita (“pot bearing”), fixos ou unidireccionais. 

Em cada alinhamento de apoio, os pilares são ligados entre si por meio de uma viga travessa 
localizada junto ao topo, cerca de 1m abaixo da base das vigas do tabuleiro, constituindo um 
pórtico por cada conjunto de dois pilares. Esta viga, de betão armado, tem 1,20 m de 
espessura e 1,50 m de altura.  

Dada a natureza do solo de adoptaram-se fundações directas em todos os pilares. 

Para a construção dos tabuleiros da obra prevê-se o recurso preferencial a cimbre             
auto-lançável superior, sem prejuízo de, quando a altura ao solo o permita, poderem também 
ser executadas sobre cavalete apoiado no terreno.  
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Este processo construtivo permitirá a execução tramo a tramo de cada tabuleiro, admitindo-se 
cerca de 21 dias (3 semanas) para a realização de cada tramo, o que resultará num prazo total 
mínimo de cerca de 42 semanas para a execução de cada tabuleiro do viaduto sobre o Ribeiro 
do Cagavaio. 

 

Figura 3.13.1 - Alçado do Viaduto do Cagavaio 

 

Figura 3.13.2 - Planta do Viaduto do Cagavaio 

 

Figura 3.13.3 - Planta de Fundações junto à Ribeira do Cagavaio 
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3.14 - CENÁRIOS DE TRÁFEGO 

No Estudo de Tráfego elaborado pela VTM - Consultores, no âmbito do presente Projecto 
Base. 

A análise de impactes baseou-se no Cenário Optimista, ou seja naquele que manifesta 
maiores volumes de tráfego, visando a estimativa de impactes de forma conservativa, uma vez 
que este cenário traduz-se, do ponto de vista ambiental, como mais desfavorável. 

Foram estabelecidos os anos de 2010 como Ano de Início de Exploração e 2040 como Ano 
Horizonte. 

Apresentam-se, em seguida os quadros com os valores estimados para o TMDA (Tráfego 
Médio Diário Anual) para ligeiros e pesados, durante o período diurno e nocturno. 

Período Diurno 

Quadros 3.14.1- TMDA Ligeiros+Pesados e Pesados para o Cenário Optimista - Período Diurno 
2006 2010 2013 2015 2020 2030 2040 

Secção 
TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes 

IC12 (Sul) - 
Canas 
Senhorim 

4989 21 6054 19 5962 19 6265 18 7080 18 8844 18 11041 18 

Canas 
Senhorim - 
Nelas 

5216 21 6531 18 6592 18 6927 18 7831 18 9786 18 12217 18 

Nelas - IC37 13995 10 14707 10 16644 10 20828 10 26058 10 
IC37 - 
Mangualde 

7276 17 9009 15 
8753 16 9197 16 10398 15 12979 15 16197 15 

Mangualde - 
IP5 5465 20 6768 18 4690 21 4926 21 5568 21 6962 21 8695 21 

Quadros 3.14.2 - TMDA Ligeiros+Pesados e Pesados para o Cenário Pessimista - Período Diurno 
2006 2010 2013 2015 2020 2030 2040 

Secção 
TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes 

IC12 (Sul) - 
Canas 

Senhorim 
4989 21 5645 20 5362 19 5519 19 5939 19 6610 19 7355 19 

Canas 
Senhorim - 

Nelas 
5216 21 6031 19 5849 19 6021 19 6479 19 7214 19 8031 19 

Nelas - IC37 12031 11 12389 11 13343 11 14866 11 16563 11 
IC37 - 

Mangualde 
7276 17 8341 16 

7789 16 8018 16 8629 16 9605 16 10691 16 

Mangualde - 
IP5 5465 20 6263 19 4234 22 4358 22 4689 22 5223 22 5773 21 
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O tráfego induzido será responsável pelo aumento de 12,3% (cenário optimista) e 8,6% 
(cenário pessimista) do volume de veículos ligeiros no IC12, com a entrada em funcionamento 
em 2010. Em 2013, o valor de tráfego induzido no lanço do IC12 em estudo será de 5,9% 
(cenário optimista) e 4,1% (cenário pessimista), uma vez que as vias melhoradas nesta data se 
encontram mais afastadas do IC12. 

Período Nocturno 

Quadros 3.14.3 - TMDA Ligeiros+Pesados e Pesados para o Cenário Optimista 

2010 2013 2015 2020 2030 2040 
Secção 

TMDA 
% 

Pes 
TMDA 

% 
Pes 

TMDA 
% 

Pes 
TMDA 

% 
Pes 

TMDA 
% 

Pes 
TMDA 

% 
Pes 

IC12 (Sul) - 
Canas 

Senhorim 
931 21 916 21 963 20 1088 20 1448 20 1918 20 

Canas 
Senhorim - 

Nelas 
1004 20 1012 20 1063 20 1202 19 1600 19 2120 19 

Nelas - IC37 2128 12 2237 12 2531 12 3375 11 4484 11 

IC37 - 
Mangualde 

1379 17 
1340 17 1408 17 1592 17 2117 17 2804 17 

Mangualde - 
IP5 

1040 20 723 23 760 23 859 23 1143 23 1515 23 

Quadros 3.14.4 - TMDA Ligeiros+Pesados e Pesados para o Cenário Pessimista 

2010 2013 2015 2020 2030 2040 
Secção 

TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes TMDA % 
Pes TMDA % 

Pes 
IC12 (Sul) - 
Canas 
Senhorim 

869 22 825 21 849 21 914 21 1083 21 1279 21 

Canas 
Senhorim - 
Nelas 

928 21 899 21 926 21 996 20 1181 20 1395 20 

Nelas - IC37 1832 13 1886 13 2031 13 2412 12 2853 12 
IC37 - 
Mangualde 

1277 17 
1194 18 1229 18 1322 18 1568 18 1852 18 

Mangualde - 
IP5 963 21 654 24 673 24 724 24 858 24 1006 23 

Admite-se um aumento, a prazo, do número de deslocações durante o período nocturno, não 
só em actividades de lazer, como também devido à influência dos horários mais alargados das 
actividades socio-económicas. Apesar de não se dispor de elementos que permitam 
estabelecer a evolução futura destas deslocações, a experiência tem demonstrado alguma 
estabilidade destes valores. 
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Em relação aos veículos pesados, o seu impacte na fluidez do tráfego no período diurno, 
permite admitir, a prazo, o incentivo de utilização de horários nocturnos para estas 
deslocações. 

3.15 - SERVIÇOS AFECTADOS 

Procedeu-se à identificação, não só das redes de serviços públicos afectados pelo traçado do 
IC12, como também das entidades públicas e privadas responsáveis pela sua exploração, por 
forma a serem, posteriormente, facultadas as informações necessárias à reposição das redes 
interferidas. 

O presente estudo, efectuado a partir implantação do traçado de via sobre um levantamento 
topográfico à escala 1/ 1 000, foi complementado com um reconhecimento de campo, do qual 
resultou a identificação dos seguintes serviços: 

♦ Águas e Esgotos → C.M. de Nelas, C.M. de Mangualde; 

♦ Electricidade → EDP / DRC, EDP Distribuição  

♦ Telecomunicações → PT Telecom  

♦ Redes de Gás → TRANSGÁS e Beiragás 

♦ Outros ( televisão por cabo )  → Cabovisão 

Uma vez identificadas os referidas serviços, foram efectuados contactos com cada uma das 
entidades responsáveis pela sua exploração, por forma a obter uma informação detalhada 
sobre cada serviço público afectado. 

Foram, igualmente, contactadas as seguintes entidades, as quais informaram não haver 
quaisquer interferências com o projecto : Águas do Mondego, OPTIMUS, TMN, VODAFONE e 
ONI. Foram, igualmente, contactadas as seguintes entidades, das quais não obtivemos 
resposta: JAZZTEL, NOVIS e TV CABO. 

Quadro 3.15.1 - Resumo dos Serviços Afectados 

Localização 
Aproximada 

Serviço 
Identificado Concessionária 

km 0+065 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
Km 0+450 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 0+810 a km 0+840 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 2+430 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 

km 0+265 ( Rest 4 ) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 2+450 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 2+470 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
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Quadro 3.15.1 - Resumo dos Serviços Afectados (Cont.) 

Localização 
Aproximada 

Serviço 
Identificado Concessionária 

km 0+235 ( Rest 4 ) Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 0+265 ( Rest 4 ) Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 

km 2+560 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 0+120 ( Nó de Canas de 

Senhorim - Ramo D) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 0+365 ( Nó de Canas de 
Senhorim - Ramo A+B ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 0+595 ( Nó de Canas de 
Senhorim - Ramo A+B ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 3+800 a km 4+130 Conduta de água potável CM Nelas 
km 3+937.5 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 5+055 Conduta de água potável CM Nelas 
km 5+075 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 0+275 ( Rest 8 ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 0+000 a km 0+300 ( Rest 8 ) Conduta de água potável CM Nelas 

km 7+260 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
Km 7+265 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 7+295 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 7+310 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 7+345 Rede de águas e de esgotos CM Nelas 
km 7+470 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 8+970 Conduta de água potável CM Nelas 

km 0+000 a km 0+204  
( Rest 11 ) 

Conduta de água potável CM Nelas 

km 9+180 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 9+190 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 9+785 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 9+890 Cabo aéreo de telecomunicações Cabovisão 

km 10+650 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
Km 0+120  

( Nó de Nelas - Ramo A+B ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

Km 0+150  
( Nó de Nelas - Ramo A+B ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 12+165 Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 0+035 ( Rest 13 ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 0+424 ( Rest 13 ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 12+215 Conduta de água potável CM Nelas 
km 0+424 ( Rest 13 ) Conduta de água potável CM Nelas 

km 12+200 a km 12+225 Gasoduto 2º escalão Beiragás 
km 0+424 ( Rest 13 ) Gasoduto 2º escalão Beiragás 

km 12+955 Gasoduto 1º escalão TRANSGÁS 
km 13+885 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 13+900 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 15+245 Conduta de água potável CM Nelas 
km 15+250 Conduta de água potável CM Nelas 
km 15+255 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 

km 0+050 ( Rest 15 ) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 0+075 ( Rest 15 ) Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
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Quadro 3.15.1 - Resumo dos Serviços Afectados (Cont.) 

Localização 
Aproximada 

Serviço 
Identificado Concessionária 

km 0+275 ( Rest 15 ) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 16+735 Conduta de água potável CM Nelas 
km 16+745 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 

km 0+000 a km 0+025 ( Rest 16 ) Conduta de água potável CM Mangualde 
km 0+000 a km 0+030 ( Rest 16 ) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 

km 0+040 ( Rest 16 ) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 17+340 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 0+270  

(Nó de Mangualde - Ramo C) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 

km 0+760  
(Nó de Mangualde - Ramo A+B) Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 

   
km 0+340  

(Nó de Mangualde -  Ramo A+B ) Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 

km 0+195  
(Nó de Mangualde -  Ramo D ) Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 

km 0+150  
(Nó de Mangualde - Ramo C) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 0+000 a km 0+395  
( Nó de Mangualde - Ramo A+B) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

km 0+125 (Rest 17 ) Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 
km 17+455 Linha aérea de AT a 60 kV EDP / DRC 

km 0+570 (Rest 17 ) Conduta de água potável CM Mangualde 
KM 18+210  Conduta de água potável CM Mangualde 

km 18+430 a km 19+100 Conduta de água potável CM Mangualde 
km 18+520 Linha aérea de AT a 60 Kv EDP / DRC 
km 19+525 Linha aérea de MT a 15 Kv EDP / ARBI 
KM 19+655 Conduta de água potável CM Mangualde 

km 0+000 a km 0+125 (Rest 19 ) Conduta de água potável CM Mangualde 
km 0+170 (Rest 19 ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
km 0+200 (Rest 19 ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

KM 19+745 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 20+240 Cabo aéreo de telecomunicações PT Telecom 
km 20+325 Conduta de água potável CM Mangualde 
km 20+325 Colector de esgotos CM Mangualde 
km 0+060  

( Nó com o IP 5 -  Ramo A+B ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 

Km 7+905 ( IP 5 ) Linha aérea de MT a 15 kV EDP / ARBI 
Km7+790 a km 8+500  IP 5 ) Conduta de água potável CM Mangualde 
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3.16 - ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

A estimativa orçamental efectuada nesta fase dos estudos considerou três grandes grupos de 
actividades, tendo sido estimados os seguintes valores: 

♦ Terraplenagens -  14.424.949 € 

♦ Drenagem  -  10.903.242 € 

♦ Pavimentação  -  16.746.898 € 

Assim, de uma forma global, estima-se um orçamento total da ordem dos 42.075.089 €. 

3.17 - MATERIAIS E ENERGIAS UTILIZADOS E PRODUZIDOS 

Pela natureza do empreendimento em apreço, os materiais utilizados e produzidos na fase de 
construção estarão essencialmente associados às acções de escavação e aterro da plataforma 
da via, sendo que, outras acções, nomeadamente no que respeita a desmatação, deverão 
envolver quantitativos consideravelmente menos expressivos dado que incidirão sobre uma 
área de cerca de 88 ha (considerando ao longo dos cerca de 22 km uma faixa de intervenção 
directa de 40 m). Também a decapagem envolve volumes de terras, as quais são 
habitualmente reutilizadas para posterior revestimento dos taludes de obra, uma vez que 
envolvem terra viva e solos de qualidade. 

De acordo com uma perspectiva económica e ambiental equilibrada, que norteou a execução 
do Projecto, e tendo presente os estudos geológicos e geotécnicos efectuados, prevê-se um 
balanço de terras equilibrado, com ligeiro excesso de materiais. Considera-se que os materiais 
provenientes das escavações, após realização das operações de decapagem, apresentam, na 
sua grande maioria, características adequadas para serem utilizados na construção de aterros. 

Assim, o recurso a pedreiras ou a manchas de empréstimo localizadas na vizinhança da obra 
poderá vir eventualmente a justificar-se apenas para a obtenção de materiais mais nobres a 
utilizar no fabrico de betões ou no pavimento. 

Na próxima fase dos estudos será equacionada uma conveniente gestão de materiais, na qual 
serão tidos em conta, para além da natureza e da qualidade dos materiais escavados, a 
proximidade entre as zonas de escavação e de aterro, bem como as eventuais barreiras 
naturais a transpor. 
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Cabe sublinhar que no decurso dos estudos efectuados, a questão dos materiais foi uma 
preocupação presente. Note-se que uma das razões apresentadas pela COBA para sustentar a 
proposição de um traçado alternativo, foi o facto da solução Norte, embora um pouco mais 
extensa, se adaptar melhor ao terreno, sendo, consequentemente, o balanço de terras previsto 
mais equilibrado. 

Por outro lado, procedeu-se a ajustamentos ao traçado, em planta e perfil, por forma a obviar 
esta situação. 

Aos volumes referidos associados às terraplenagens, acrescerão ainda os materiais 
necessários para construir as obras de arte, bem como um volume adicional de materiais a 
utilizar, nomeadamente para coroamento, muros, obras diversas, incluindo betão, rocha e 
solos. 

3.18 - EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS  

Relativamente a emissões e resíduos gerados durante a fase de construção, serão produzidos 
poluentes atmosféricos, em especial poeiras, devido à elevada movimentação de terras e à 
operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte.  

Na obra serão ainda produzidos resíduos resultantes da desmatação, bem como da gestão de 
estaleiros, para os quais deverão ser adoptados cuidados e medidas de aplicação geral de 
acordo com a legislação em vigor. 

Efectivamente, serão gerados resíduos típicos da existência de operações de estaleiro, 
nomeadamente de efluentes domésticos, poeiras, resíduos sólidos, etc., com eventual 
contaminação atmosférica e hídrica. 

Referencia particular para os resíduos decorrentes da desmobilização prevista dos cerca de 
500 m do lanço anterior do IC12, na sua ligação actual à EN 234, devido ao estabelecimento 
da continuidade do IC12 no lanço em estudo até Mangualde. Esta desmobilização, irá 
certamente produzir quantitativos significativos de resíduos de vários tipos (terras, demolições, 
betuminosos, etc.) que deverão ser devidamente encaminhados para destinos finais 
adequados. 

Na fase de exploração, serão as emissões atmosféricas de poluentes, decorrentes da 
circulação automóvel (motores de combustão) e consequente deposição e arraste pelas águas 
de escorrência da via, os principais efluentes líquidos e gasosos a referenciar, como serão 
avaliados nos respectivos capítulos no que concerne aos impactes previstos. 
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3.19 - FONTES DE PRODUÇÃO E NÍVEIS DE RUÍDO, RADIAÇÃO, VIBRAÇÕES 

Na fase de construção perspectiva-se a produção de ruído e vibrações, com origem na 
maquinaria afecta às obras, nomeadamente nas acções de escavação e compactação da 
plataforma. 

Não se encontram ainda definidas com detalhe as técnicas de obra a utilizar no decurso das 
operações de escavação. No entanto, de acordo com a informação disponível, não se prevê a 
necessidade de recorrer à utilização de explosivos, uma vez que as características geométricas 
do traçado, aliadas à morfologia dos terrenos, implicam na generalidade dos casos, 
escavações cuja altura ao eixo é inferior a 8 m.  

De acordo com a avaliação efectuada, a perturbação acústica devido ao ruído na fase de 
construção não deverá ser apercebida para além de uma faixa que dista 100 a 150 m, sendo 
mais expressiva até 50 m; por outro lado tal dependerá do volume de obras e de maquinaria 
em laboração simultânea, pelo que, uma adequada gestão das frentes de obra, poderá 
contribuir para a minimização da afectação da envolvente, sendo de evitar qualquer actividade 
ruidosa no período nocturno na proximidade a habitações ou a agregados populacionais e 
determinando que a justificação e custos de obtenção de Licenças Especiais de Ruído (LER) 
fiquem a cargo do empreiteiro (por forma a impor um faseamento adequado das acções mais 
ruidosas). 

Na fase de exploração, com a circulação automóvel perspectiva-se a produção de ruído e 
vibrações susceptíveis de causar alguns problemas, referindo-se a necessidade de adequar o 
empreendimento à legislação, no sentido de reduzir a perturbação induzida ao longo da via, 
nos encontros de viadutos e pontes e nos emboquilhamentos dos túneis, quando ocorram usos 
sensíveis nas imediações. 

De acordo com os estudos efectuados, e tendo por base o cenário de tráfego anteriormente 
referido, bem como contactos com autarquias da zona a interferir, permitem antever que toda a 
zona envolvente venha a ser classificada como mista (ou mesmo sem classificação). 
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4 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De acordo com a estrutura metodológica geral preconizada para o presente estudo, 
desenvolve-se seguidamente uma Caracterização Ambiental da área de influência do traçado 
do IC12 - Canas de Senhorim / Mangualde, por forma a apoiar a identificação dos principais 
impactes associados ao empreendimento em apreço. Enfatizam-se necessariamente os 
aspectos/descritores considerados como mais relevantes, de acordo com a análise efectuada 
nas fases anteriores dos estudos. 

4.1.1 - Aspectos Metodológicos 

A Caracterização Ambiental respeita à caracterização da situação actual da área atravessada 
pelo traçado em estudo sendo que as perspectivas de evolução para o ano horizonte de 
projecto, sem a sua implementação, serão abordadas no capítulo seguinte (Capítulo 5). 

Esta actividade fundamenta-se na elaboração de um diagnóstico ambiental, sobre os seus 
vários aspectos, baseado na análise e descrição, dirigida e interpretativa, da área de afectação 
do empreendimento. 

Para caracterizar a situação actual nas várias componentes do ambiente, recorreu-se ao 
levantamento e análise de informações existentes, disponíveis e sistematizadas sobre os 
diversos aspectos ambientais, obtidas através da consulta de documentos disponíveis ou 
desenvolvidos no âmbito deste trabalho, assim como através do contacto directo com 
entidades locais e regionais e visitas de campo para recolha de elementos. 

Esta etapa tem como principal objectivo fundamentar o estabelecimento de um diagnóstico  
das condições ambientais existentes, a partir do qual se perspectivará a evolução da situação 
actual para o ano horizonte considerado sem a implementação do empreendimento, também 
designada como Alternativa Zero ou Opção Zero, determinando a designada Situação de 
Referência (Capítulo 5).  

Será essa projecção da situação actual para o ano horizonte, que constitui a situação 
ambiental de referência que, confrontada com a situação prospectivada com a realização do 
empreendimento, assegurará a determinação, análise e avaliação de impactes. 
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Efectivamente, em termos metodológicos a avaliação da magnitude e significância dos 
impactes associados a um determinado empreendimento é estabelecida a partir de dois 
cenários: 

♦ o cenário da situação ambiental de referência, que constitui o cenário da projecção 
da situação actual do ambiente para o ano horizonte considerado sem implementação 
do projecto; 

♦ e o cenário esperado com esse mesmo ano horizonte, considerando as implicações 
que o projecto induziria. 

Esta abordagem apresenta, consequentemente, um maior grau de incerteza face à dificuldade 
de estabelecer cenários de projecção, pelo que se considera habitualmente, para uma maior 
facilidade de apreensão, por estabelecer a situação de referência como Situação Actual do 
Ambiente. 

4.1.2 - Área de Estudo 

Neste estudo foram adoptadas genericamente duas áreas de influência, dependendo do 
aspecto considerado: 

♦ para os aspectos biofísicos e alguns aspectos socioeconómicos de natureza localizada, 
a área de influência abrange uma faixa de aproximadamente 400 m de largura 
centrada no eixo; 

♦ foi ainda considerada uma zona de continuidade constituída por uma faixa de 500 m 
para cada lado do traçado (1 km de largura), por forma a enquadrar a informação 
relativa à área em estudo; 

♦ para outros aspectos, nomeadamente socioeconómicos e de planeamento, a área de 
influência abrange em particular os concelhos atravessados, tendo-se alargado o 
âmbito da análise, sempre que se justificou, às sub-regiões atravessadas. 

No que respeita à informação cartográfica, os estudos e análises foram efectuados utilizando a 
escala ou escalas mais apropriadas para cada um dos aspectos específicos em apreço. No 
entanto, a escala privilegiada de representação cartográfica dos resultados, respeitadas as 
especificidades inerentes a cada aspecto ambiental, é a 1/25 000, salvaguardando situações 
específicas que se venham a evidenciar como relevantes a analisar à escala de Projecto. 

De acordo com os aspectos específicos a analisar e os impactes expectáveis, a área de estudo 
foi englobada em espaços mais vastos, quando a natureza dos aspectos em causa assim o 
justificava; assim, descritores do território poderão definir uma área envolvente relativamente 
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homogénea, enquanto que, no que respeita a aspectos sociais e económicos, a abordagem 
deverá ser suportada, entre outros aspectos, pelos valores e análises a nível dos espaços 
administrativos onde se inserem. 

A definição desta área de avaliação directa das incidências, não dispensa o desenvolvimento 
de abordagens mais vastas, dado que a exploração do empreendimento assumirá incidências 
consideráveis numa zona bastante mais alargada, nomeadamente no que respeita à influência 
que induzirá na estrutura de acessibilidades e, consequentemente, no desenvolvimento social, 
económico e de qualidade de vida da região. 

Do mesmo modo, importa sublinhar que a área em estudo afecta ao empreendimento em 
apreço, integra não só os corredores de 400 m em que se irá inserir o traçado, mas também, 
de uma forma integrada, todo o IC12 de que o Sublanço em apreço faz parte, assim como, 
num contexto mais alargado, a sua articulação com a rede rodoviária nacional e, por extensão 
as suas ligações ibéricas e europeias. 

Por outro lado, no que respeita à abordagem de âmbito local e regional, foram ainda estudadas 
para além das as áreas envolventes ao traçado, as zonas de abrangência de nós, 
restabelecimentos e restantes componentes de projecto objecto de intervenções específicas no 
âmbito do empreendimento em estudo, e até onde se façam sentir os seus efeitos. Mais uma 
vez, esta envolvente será necessariamente diferenciada de acordo com a natureza e a 
profundidade das abordagens a considerar para os diferentes descritores.  

Por todas esta razões considerou-se importante para a análise do presente empreendimento 
enquadrar a área de estudo numa faixa mais alargada de 1 km (500 m para cada lado da via), 
envolvente esta que representa uma extensão da área estudada (designada como Zona de 
Continuidade), adoptada também na caracterização cartográfica e representada nas Peças 
Desenhadas desenvolvidas que integram o presente EIA. 
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4.2 - CLIMA 

A caracterização climática local baseou-se nos valores médios mensais das variáveis 
climáticas da estação de Nelas (Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) - 
Normais Climatológicas para a Região da “Beira Litoral” (1991)), a mais próxima da área em 
estudo (Quadro 4.2.1). 

Quadro 4.2.1 - Localização da Estação Climatológica de Nelas 

Estação Climatológica Latitude Longitude Altitude (m) Período de Observação 
Nelas 40º 31’ 7º 51’ 440 1951-80 

Fonte: INMG (1991) 

Utilizou-se ainda bibliografia da especialidade, considerada relevante para a área em estudo. 

O IC12 localiza-se no interior Norte de Portugal, desenvolvendo-se acima do rio Mondego. 
Pode considerar-se esta zona como fazendo parte da Província Atlântica do Norte (segundo H. 
Lautensach e O. Ribeiro), a qual abrange toda a região do Norte de Portugal, desde o rio Minho 
até perto do Mondego. 

Nesta região climática, o Verão é fresco e o Inverno suave, caracterizando-se por possuir fraca 
continentalidade térmica. A precipitação é geralmente superior a 1 000 mm, com dois meses 
secos (menos de 0 mm), e humidade elevada durante todo o ano. Os nevoeiros e as trovoadas 
são frequentes. 

4.2.1 - Principais Parâmetros Meteorológicos 

Temperatura 

A distribuição espacial da temperatura do ar numa região, é principalmente condicionada pelos 
factores fisiográficos, nomeadamente o relevo (altitude e exposição), a natureza do solo e do 
seu revestimento, a proximidade de grandes superfícies de água e pelo regime de ventos. 

A temperatura média anual do ar na região em estudo é de 13,6ºC, determinando, segundo o 
critério de classificação clássico, um clima do tipo Temperado (10ºC<T<20ºC). As 
temperaturas médias mais elevadas ocorrem entre Julho e Agosto, e as mínimas em Dezembro 
e Janeiro (Quadro 4.2.2 e Figura 4.2.1). 
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Quadro 4.2.2 - Valores de Temperatura do Ar na Estação Climatológica de Nelas 

 (ºC) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Máx. Média  11,4 12,4 14,5 17,3 20,7 24,4 28,1 28,5 25,5 20,2 14,6 11,2 19,1 

Mín. Média  3,5 4,0 5,2 6,7 9,2 11,9 13,4 13,0 12,2 9,4 5,2 3,3 8,1 

Média 7,4 8,2 9,8 12,0 15,0 18,2 20,8 20,8 18,8 14,8 9,9 7,2 13,6 

Amplitude  7,9 8,4 9,3 10,6 11,5 12,5 14,7 15,5 13,3 10,8 9,4 7,9 11,0 

Nº dias T < 0 4,5 2,2 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,1 1,5 5,3 15,2 
Nº dias 
T > 25 0,0 0,0 0,2 0,8 6,6 14,0 22,9 23,8 15,6 3,9 0,2 0,0 88,0 

Fonte: INMG (1991) 

A amplitude térmica anual (diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a 
temperatura média do mês mais frio) é de 11,0ºC, traduzindo, de acordo com o critério de 
classificação clássico, um clima do tipo Moderado (10ºC < a  < 20ºC). 

A amplitude média da variação diurna da temperatura do ar (i.e., diferença das médias das 
temperaturas máximas e mínimas diárias) depende da distância do local ao mar, da altitude e 
da exposição aos ventos marítimos. Os seus valores no mês e no ano constam no 
Quadro 4.2.2 e encontram-se representados graficamente na Figura 4.2.1. 
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Figura 4.2.1 - Temperatura Média do Ar e Temperatura Média Máxima e Mínima do Ar. 
Estação Climatológica de Nelas 

Verifica-se que os valores médios no mês variam com regularidade ao longo do ano; os 
maiores valores correspondem aos meses de Julho e Agosto e os menores a Dezembro e 
Janeiro. É nos meses de Verão que a amplitude média da variação diurna da temperatura do ar 
é maior. 
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Em relação ao número de dias de ocorrência de temperaturas extremas (> 25ºC ou < 0ºC), 
verifica-se que há uma frequência significativa de dias nos quais a temperatura excede os 
25ºC, sendo que em Julho e Agosto, esta situação sucede em mais de 50% dos dias. 
Contrariamente, apenas se verificam alguns registos de dias com temperaturas inferiores a 
0ºC, ocorrendo com maior frequência nos meses de Dezembro e Janeiro. 

Atendendo aos desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual 
pode repartir-se o ano por dois períodos de igual duração para as estações consideradas, 
conforme se pode observar no Quadro 4.2.3. 

Quadro 4.2.3 - Meses com Desvios Relativamente à Temperatura Média Anual 

Meses com Desvios relativamente à  
Temperatura Média Anual Estação Temperatura Média 

Anual 
Desvio Positivo Desvio Negativo 

Nelas 13,6ºC Maio a Outubro Novembro a Abril 

Precipitação 

Na área em estudo a precipitação média anual é de  1167,1 mm caracterizando-se o clima da 
região, segundo o critério clássico, como Chuvoso (1000 < R <2000), ocorrendo a maior 
precipitação em Janeiro e a menor em Agosto, que correspondem a 15,4% e 1,5%, 
respectivamente, da precipitação total anual (Quadro 4.2.4 e Figura 4.2.2). 

Quadro 4.2.4 - Valores de Precipitação na Estação Climatológica de Nelas 

    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 
Total (mm) 179,3 165,5 134,2 87 79,5 55,3 13,4 17,3 52,6 107,6 128,2 147,2 1167,1

Máxima 
diária (mm) 84,7 68,7 37,2 30,6 37,5 87 41,2 24,8 50,7 65,8 58,2 53,9 87 

Nº dias 
R ≥ 0,1 mm 15,8 13,4 14,3 11 10,1 7,2 2,6 3 6,5 10,7 12,2 12,4 119,2 

Nº dias 
R ≥ 1,0 mm 14 12,2 12,2 9,0 8,3 5,8 1,8 3,3 5,6 9,5 10,3 10,8 102,8 Pr

ec
ip

ita
çã

o 
R

 

Nº dias 
R ≥ 10 mm 6,3 6,2 4,9 3,0 2,8 1,9 0,4 0,6 1,6 3,7 4,1 5,0 40,5 

Fonte: INMG (1991) 

A área em apreço, tal como a generalidade do território de Portugal Continental, insere-se 
numa região mediterrânica, em que a maior parte da precipitação anual se concentra nos 
meses de Inverno, ao passo que o período estival (quente) coincide com a época de maior 
secura. Assim, verifica-se que na estação em estudo os maiores quantitativos de precipitação 
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ocorrem entre Novembro e Fevereiro, destacando-se um período seco entre os meses de Julho 
e Agosto (Figura 4.2.2). 
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Figura 4.2.2 - Precipitação Total - Estação Climatológica de Nelas 

O número médio de dias do mês em que há precipitação P ≥ 0,1 mm1 (Quadro 4.2.4) varia ao 
longo do ano. Enquanto que em Janeiro, chove, em média, em quase 50% dos dias (15,8 dias), 
constata-se que em Julho e Agosto, não chove em mais de 3 dias por mês. 

Assim, com base nos valores de precipitação existentes verifica-se que chove em média, em 
119,2 dias do ano, ou seja, em cerca de 32,6% dos dias. Por outro lado, em 119,2 dias de 
chuva, há, em média, 40,5 dias de chuvas fortes R≥10 mm, 62,3 dias de chuvas moderadas 
(1,0≤R<10,0) e 16,4 dias de chuva fraca (0,1≤R<1,0) (Figura 4.2.3). 
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Figura 4.2.3 - Distribuição da Chuva ao Longo do Ano - Estação Climatológica de Nelas 

                                                 
1 Considera-se que há “dia de precipitação” quando se regista 0.1 mm, ou mais, de precipitação. 
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O Quadro 4.2.5 contém os valores médios do número de dias do mês e do ano com 
precipitação de neve e granizo ou saraiva na estação em estudo. 

Quadro 4.2.5 - Valores Médios (n.º de dias), de Ocorrência de Neve, Granizo ou Saraiva na  
Estação Climatológica de Nelas 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 
Neve 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 
Granizo ou 
Saraiva 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,6 

Fonte: INMG (1991) 

Na região em estudo a precipitação de neve é não é significativa, registando-se apenas 1,2 
dias/ano de ocorrência deste fenómeno. Em relação ao granizo ou saraiva, também se 
verificaram registos da sua ocorrência, em média, de apenas 1,6 dias/ano. 

Por fim, refira-se que, atendendo ao Postulado de Gaussen que caracteriza como secos “os 
meses em que o total de precipitação P (mm) é igual ou inferior ao dobro da temperatura média 
mensal P ≤ 2T (ºC)” constata-se a ocorrência de dois períodos: Período Seco, entre Junho e 
Agosto e Período Húmido, entre Setembro e Junho. 

Humidade Relativa do Ar 

O valor médio da humidade relativa do ar às 9 horas, usualmente considerada no nosso país 
como boa aproximação ao valor médio do dia, é relativamente elevado na região em estudo, 
sendo o valor médio anual de 77%. Assim, segundo o critério de classificação clássico, o clima 
da região caracteriza-se como sendo do tipo Húmido (75 % < U  < 90 %). 

Quadro 4.2.6 - Valores de Humidade Relativa do ar às 9.00 e às 18.00 horas na  
Estação Climatológica de Nelas 

 Jan Fev Mer Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
9 h 88 84 80 74 72 71 69 69 73 78 84 87 77 

18 h 83 78 67 65 65 57 55 64 76 82 84 82 71 
Fonte: INMG (1991) 

Nebulosidade 

O elemento climático nebulosidade (N) é a quantidade de nuvens no céu, vistas do local à hora 
que se considera. Os seus valores exprimem-se em décimos de céu com nuvens: “0” 
representa céu limpo, sem nuvens, e “10” céu encoberto sem qualquer porção azul visível. 
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De acordo com os dados disponíveis (9 h e 18 h), o índice médio de nebulosidade na região 
em estudo é de cerca de 5, verificando-se os menores valores em Julho/Agosto e os maiores 
entre Novembro/Maio (Quadro 4.2.7).  

Quadro 4.2.7 - Variação da Nebulosidade Média na Estação de Nelas 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
9 h 6 6 6 6 6 5 4 4 5 5 6 6 5 
18 h 6 6 6 6 6 5 3 3 4 5 5 6 5 

Fonte: INMG (1991) 

Quanto às classes de nebulosidade, verifica-se que predominam os dias de céu muito nublado 
(132 dias), havendo 31 dias de céu nublado e 121 dias de céu limpo (Quadro 4.8.8). 

Quadro 4.2.8 - Classes de Nebulosidade - Estação Climatológica de Nelas 

  Nº de dias Frequência (%) 
Céu muito nublado (N ≥ 8) 132 36 
Céu nublado (8 > N > 2) 112 31 

Céu limpo (N≤ 2) 121 33 
Total 365 100 

Fonte: INMG (1991) 

Nevoeiro / Geada 

A ocorrência de geada ou nevoeiro está fundamentalmente relacionada com as condições 
meteorológicas prevalecentes no final da noite e princípio da manhã, quando as temperaturas 
do ar e da camada superficial do solo atingem os valores mínimos. A ocorrência destes 
fenómenos meteorológicos está muito dependente de condições locais, em termos de vento, 
exposição ao sol, cobertura do solo, etc, sendo de esperar grandes variações entre estações. 

Quadro 4.2.9 - Valores Médios (n.º de dias), de Ocorrência de Nevoeiro e Geada na  
Estação Climatológica de Nelas 

 Jan Fev Mer Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Nevoeiro 2,1 1,6 2,1 0,9 1,2 2,3 2,6 2,0 1,7 1,1 2,2 2,6 22,4

Geada 7,1 4,5 3,3 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 9,2 26,4
Fonte: INMG (1991) 

A ocorrência de geada é relativamente frequente na região (26,4 dias/ano). O nevoeiro, por seu 
turno, regista uma média anual de 22,4 dias (Quadro 4.2.9).  
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Vento 

A velocidade média anual do vento na região pode considerar-se fraca/moderada, rondando, 
em média, os 10,2 km/h. Na Figura 4.2.4 encontra-se a representação gráfica da variação 
anual da velocidade média do vento. 
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Fonte: INMG (1991) 

Figura 4.2.4 - Variação da Velocidade Média do Vento na Estação Climatológica de Nelas 

O número de dias com ventos fortes (f ≥ 36 km/h) e muito fortes (f ≥ 55 km/h) é muito pouco 
significativo, rondando os 2,6 e os 0,7 dias por ano, respectivamente. A frequência de calmas é 
de 2,0 %. 

Os ventos predominantes são os do quadrante Sudoeste, ocorrendo em cerca de 35% dos 
dias do ano. (Figura 4.2.5). 

4.10 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA 
 

0

10

20

30

40
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Vento - Frequência (%)
Vento - Velocidade (km/h)

 
Fonte: INMG (1991) 

Figura 4.2.5 - Rosa dos Ventos para a Estação Climatológica de Nelas 

4.2.2 - Classificação Climática 

Sistema de Thornthwaite 

A classificação climática de Thornthwaite (1948) baseia-se no balanço hidrológico do solo. A 
realização de cálculos deste balanço permite definir alguns indicadores e, com base nestes, 
classificar o clima de um determinado local. 

O balaço hidrológico do solo, após cálculo pelo método de Thorthwaite, baseado nos valores 
das normais climatológicas da estação de Nelas, e para a hipótese de  100 mm de capacidade 
utilizável do solo, resultou nos seguintes valores médios: 

Precipitação Total (mm) ...........................................  736 

Evapotranspiração Potencial (mm) .......................  794 

Evapotranspiração Real (mm) ................................  456 

Défice de Água (mm).................................................  338 

Excesso de Água (mm).............................................  131 

De acordo com a classificação de Thorthwaite, o clima de um local é descrito por um conjunto 
de quatro índices, definidos de acordo com os resultados do balanço hidrológico do solo, 
anteriormente apresentados. Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos para estes 
índices. 
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Índice de Aridez (Ia) ...............................................42,5% 
Índice de Humidade (Ihu)......................................16,5% 
Índice Hídrico (Iu) ...................................................-9,0% 
Concentração Térmica Estival (Ct) ......................41,1% 

Com base nestes índices, o clima da região classifica-se como sub-húmido seco  
(-20 ≤ Ih < 0), mesotérmico (712 ≤ ETP < 855), com excesso moderado de água no Inverno 
(10 ≤ Ihu < 20) e nula ou pequena concentração térmica estival (Ct < 48). A fórmula 
climática que traduz este tipo de clima é a seguinte: 

C1 B’2 s a’ 

Sistema de Köppen 

A classificação de Köppen atende à relação temperatura/precipitação da região. Com base nos 
limites fixados pelo autor - 40 mm para a precipitação e 18 ºC para a temperatura média do ar, 
construiu-se o climograma de Köppen para a estação em estudo (Figura 4.2.6), podendo 
constatar-se que o ano se encontra dividido em três períodos: 

Chuvoso Frio Outubro a Junho 
Chuvoso Quente Setembro 
Seco Frio - 
Seco Quente Junho a Agosto 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região em estudo classifica-se 
como sendo do tipo Mesotérmico, ou seja um clima temperado e moderadamente chuvoso. 
A fórmula correspondente a este tipo de clima é a seguinte: 

Csa 

Cs Clima de Verão seco - Há uma estação seca que coincide com a estação 
quente do ano, sendo a precipitação do mês mais seco inferior a 1/3 do mês mais 
chuvoso de Inverno; 

a  Verão Quente - Temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC. 
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Figura 4.2.6 - Climograma de Köppen para a Estação Climatológica de Nelas 
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4.3 - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A caracterização geológica-geotécnica do corredor de inserção do empreendimento em 
avaliação foi efectuada com base nos estudos geológico-geotécnicos que acompanham o 
Projecto Base, tendo compreendido ainda a execução de tarefas de vária ordem, das quais se 
salientam:  

♦ análise bibliográfica de elementos existentes sobre a área em estudo, sendo de 
destacar a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, Folha 17-C (Santa Comba 
Dão) publicada pelos Serviços Geológicos de Portugal; 

♦ elementos constantes do estudo correspondente ao Projecto de Execução deste 
mesmo lanço, executado em 1999 pela empresa Coteprol; 

♦ reconhecimento de superfície; 

♦ análise e interpretação de toda a informação obtida, por forma a sustentar a avaliação 
de impactes, a proposta de medidas mitigadoras apropriadas e a comparação de 
alternativas de traçado que se apresentam como ambientalmente mais favoráveis. 

A área em estudo no âmbito da presente avaliação integra a área de inserção directa do 
corredor de traçado em apreço. 

 
Fonte: Atlas de Portugal - SNIG (2007). 

Figura 4.3.1 - Geologia da Área de Estudo 

Área em Estudo

4.14 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA 
 

Enquadra-se na grande unidade estrutural denominada de Zona Centro Ibérica, unidade 
estrutural integrante do Maciço Hispérico, o qual constitui o soco Precâmbico/Paleozóico da 
Península Ibérica, correspondente a uma costa continental antiga e relativamente rígida, 
definitivamente consolidada no final do Paleozóico. 

A região é geologicamente monótona, sendo, no essencial, constituída por granitos, com a sua 
rede de filões, encontram-se algumas manchas de depósitos de cobertura arcósico-argilosos e 
coluvio-aluvionares, ambos pouco significativos. 

O granito apresenta diferentes fácies estruturais, sendo, no entanto todo ele monozolítico, de 
duas micas, predominantemente biolítico (COTEPROL, 1999). Apesar de geralmente muito 
erodido e aplanado o granito forma em alguns locais típicos casos de blocos conferindo um 
aspecto agreste à paisagem. 

Entre os filões predominam os quartzosos, por vezes muito desenvolvidos. 

Os depósitos de cobertura são formados por argilas e arcoses com calhaus rolados, assentes 
sobre uma plataforma granítica (COTEPROL, 1999). 

Nos vales de alguns cursos de água encontram-se depósitos coluvio-aluvionares actuais. 

4.3.1 - Geomorfologia 

Em termos goemorfológicos a área em estudo insere-se numa importante unidade morfológica 
denominada Meseta Ibérica que, devido a uma certa estabilidade tectónica, apresenta 
extensos planaltos elevados. Nestes planaltos é possível destacar alguns relevos alongados, 
geralmente coincidentes com cristas quartzíticas e alguns “montes-ilha” (ou inselbergs), 
conforme são designados na bibliografia. 

As altitudes características ao longo do traçado variam genericamente entre 350 e 450 m, 
estando os principais desníveis associados à presença de vales pouco pronunciados de linhas 
de água principais pertencentes à bacia hidrográfica do rio Dão, dos quais se destacam os 
vales associados às seguintes ribeiras: 

♦ ribeira do Vale do Boi  

♦ ribeira de Travassos; 

♦ ribeira do Cagavaio 

♦ ribeira dos Frades  
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Salienta-se ainda, na paisagem, a presença de relevos residuais denotando zonas de maciço 
mais resistentes (exibindo, portanto, menores graus de alteração e de fracturação), para além 
da presença frequente de caos de blocos no topo das elevações. 

A rede de drenagem apresenta fundamentalmente um padrão dendrítico, embora, 
pontualmente, seja possível notar algum controle estrutural sobre o entalhe das linhas de água. 

Importa pois enfatizar o caracter bastante homogéneo, do ponto de vista geomorfológico, de 
área de enquadramento do traçado, de relevo pouco acentuado e de modelação suave, apenas 
marcado palas linhas de água principais, ainda que mesmo estas, pela sua relativa importancia 
não evidenciem vales muito pronunciados. 

4.3.2 - Litoestratigrafia 

Em termos litoestratigráficos, pode referir-se que na área abrangida pelo traçado ocorre uma 
extensa mancha de granitos porfiróides (Granitos da Beira), que se encontra geralmente 
recoberta por solos residuais (saibros graníticos). Foram ainda identificados depósitos 
aluvionares associados aos vales de algumas linhas de água atravessadas pelo traçado. 

Apresenta-se, seguidamente, um resumo estratigráfico das formações ocorrentes, organizado 
das formações mais modernas para as mais antigas. 

TERRENOS DE COBERTURA RECENTE 

Solos Residuais (Aluviões) 

Esta formação de natureza terrosa, que recobre uma parte significativa da área em estudo, 
corresponde ao produto da alteração in situ do material rochoso. De acordo com a experiência 
em formações de natureza semelhante, este horizonte superficial, descomprimido, apresenta 
natureza francamente arenosa e espessura muito variável, relacionada com o grau de 
meteorização a que o maciço rochoso foi submetido. 

Aluviões/Coluviões 

As aluviões correspondem a depósitos cuja formação resulta, essencialmente, da acção de 
transporte promovida pela água, surgindo, consequentemente, na dependência das principais 
linhas de água encontradas, nomeadamente, as ribeiras do Vale de Boi, de Travassos, do 
Cagavaio e dos Frades, entre outras de menor expressão. 
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Por sua vez, os depósitos coluvionares têm a sua origem relacionada essencialmente com o 
transporte de material promovido por fenómenos gravíticos, tornando-se a sua distinção dos 
depósitos aluvionares muitas vezes difícil, uma vez que em zonas declivosas ambos os 
agentes, água e gravidade, contribuem para a formação destes depósitos, razão pela qual são 
aqui tratados simultaneamente. 

De acordo com a informação disponível, quer aluviões, quer coluviões, apresentam-se 
predominantemente constituídos por materiais de natureza silto-arenosa e, mais raramente, 
argilosa, o que de alguma forma é reflexo da rocha-mãe que lhes deu origem. Por vezes 
incluem ainda blocos rolados e subrolados dispersos e, frequentemente, no caso das aluviões, 
níveis basais de areias grosseiras com seixo e calhau. 

Estima-se que, na generalidade das situações, quer a expressão cartográfica, quer a 
espessura destes depósitos, seja modesta.  

ROCHAS INTRUSIVAS 

Granitos das Beiras 

São constituídos essencialmente por granitos porfiróides de grão médio a grosseiro, de duas  
micas, e exibem grandes cristais de feldspato. 

A informação existente sobre este maciço indica uma distribuição irregular do estado de 
alteração ao longo do traçado, quer em planta, quer em profundidade, coexistindo níveis de 
saibro (que, de acordo com o estudo de 1999, poderão atingir profundidades da ordem dos 
15 m de espessura), tanto com zonas de  maciço muito alterado a decomposto (W4-5), como 
com grandes núcleos de rocha medianamente a pouco alterada (W3-W2). 

Nas zonas topograficamente mais elevadas é ainda natural a presença de blocos esferoidais, 
menos alterados que o maciço circundante (caos de blocos).  

4.3.3 - Recursos Geológicos e Mineiros 

A região interior centro, apresenta recursos geológicos bastante importante, quer com 
explorações de superfície (sobretudo de granitos) quer de explorações mineiras. Em 1998, a 
Região Centro apresentou um valor global de produção que representou cerca de 5,8% do total 
do subsector de minas a nível nacional. Das cerca de 42 minas existentes nesta Região em 
1998, 33 encontravam-se em actividade. 
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Nesta região ocorre grande variedade de substâncias minerais, sendo o volfrâmio, o urânio, o 
feldspato, o sal-gema, o pegmatito com lítio, o caulino e o quartzo, as substâncias que 
actualmente são exploradas. 

O urânio foi explorado nesta região em diversas minas, das quais se salientam as minas 
Urgeiriça, Bica, Castelejo, Cunha Baixa, Quinta do Bispo e Pinhal do Souto. A partir de 1991 a 
produção de minério de urânio diminuiu de importância, contribuindo, este facto, para a 
diminuição relativa deste subsector nesta região. Actualmente a produção de urânio, resulta do 
tratamento de minérios pobres, em três minas, pelo processo de lixiviação.  

O quartzo e o feldspato, são explorados em diversas minas de pequena e média dimensão, 
localizadas nos distritos da Guarda e Viseu, das quais se destacam as minas Real, Gralheira, 
Sra. da Assunção e Vila Seca. As principais utilizações destas substâncias são para a indústria 
cerâmica. 

Quanto aos recursos uraníferos, a primeira descoberta data de 1907 (Rosmaneira) e em 1913 
arrancou a exploração de rádio na Urgeiriça. Até 1940, devem ter sido produzidos apenas 50g 
de rádio e desperdiçadas mais de 500 toneladas de urânio, o qual só a partir de 1944 começou 
a ser objecto de interesse. De 1951 a 1991 foram produzidas 4 174 toneladas de U3 O8, das 
quais cerca de 83% foram vendidas. A actividade privada neste domínio cessou em 1962. (IGM 
(2000). Portugal - Indústria Extractiva.Versão Online no site do INETI: http://e-

Geo.ineti.pt/geociencias/edicoes_online/diversos/ind_extractiva/indice.htm). 

Para além dos jazidos de urânio de Lapa do Lobo (km 0+000), Póvoa de Santo António e 
Carrequeiro (entre o km 2+000 a 3+500), Modelo e Carvalhal Redondo (entre o km 6+000 a 
7+000) e das áreas em recuperação das Urgeiriça e Vale do Covo (entre o km 4+500 a 7+000) 
importa ainda referir a presença, no concelho de Mangualde, de uma extensa Área Potencial 
para Minérios Metálicos e Radioactivos (atravessada pelo corredor em estudo entre o 
km 13+300 a 18+500) e ainda uma Área de Exploração Consolidada para Granito com cerca 
de 15,4 ha (actualmente inactiva) na qual existe associada uma concessão pedreira nº 4800 na 
freguesia de Fornos de Maceira Dão associada à extracção de granitos tendo entrado e 
cessado a actividade na década de 80 para efeitos da construção da N16, segundo 
informações obtidas na Câmara Municipal de Mangualde. 

De acordo com o regulamento do PDM de Mangualde em vigor, o art 4º define para as minas, 
pedreiras e outras formas de exploração de inertes, na ausência de protecções aprovadas, 
uma área de protecção de 100 m para as concessões e jazigos de urânio, de 50 m para as 
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explorações de massas de inertes e uma área non aedificandi de 30 m a partir do limite de 
exploração existentes e devidamente licenciados. 

O PDM ainda regulamenta que é interdita a edificação (quer seja ou não de apoio à actividade 
ou que não obedeça a plano reconversão/reestruturação especifico a definir para a área) nos 
terrenos correspondestes às explorações eventuais das camadas superficiais do subsolo, 
sejam ou não a céu aberto, e é condicionada na área destinada a controlar o impacte sobre os 
espaços envolventes (zona de protecção). 

Tambem no início do corredor se assinala a presença da pedreira de Vale do Boi, em 
actividade, sendo que o traçado contorna os seus limites estabelecidos para concessão, do 
lado oposto à sua frente de esploração, aproximando-se da zona de acesso/entrada à área em 
exploração. 

A Pedreira de Vale do Boi, explorada pela AGREPOR AGREGADOS – Extracção de Inertes, 
S.A. (empresa que faz parte do grupo CIMPOR), é uma unidade extractiva de granito, cujo 
potencial estimado de reserva é da ordem dos 7.800.000 m3. Esta exploração licenciada pela 
DGE da Região Centro – nº 5174 – Vale do Boi (Granito para Contrução Civil e Obras 
Públicas), tem uma área extractiva de cerca de 27 ha (tendo esta já sofrido ampliações). 

Também em termos de recursos hidrogeológicos, a região estudada manifesta algumas 
explorações de elevado interesse, sendo que a mais próxima da zona a exploração 
Hidromineral - Concessão n.º HM-1, denominada Felgueira, cuja zona alargada de protecção 
se estende a Norte até Canas de Senhorim. 

Segundo a DGGE a área de Exploração Consolidada para Granitos, a qual é atravessada pelo 
traçado entre o km 19+108 a 19+520, encontra-se inactiva sendo considerada uma área já 
explorada, podendo no entanto haver direitos adquiridos sobre a área em causa.  

Trata-se da Pedreira de Sto António, nº 4800, cuja  ultima utilização foi licenciada para a Bento 
e Pedroso e Filhos, Lda, para extração de inertes para reforso do pavimento da EN 16, desde 
Aveiro até ao istrito da guarda, tendo esta empreitada terminado em 1982, pelo que desde 
então esta pedreira encontra-se inactiva. 

No Desenho 1251-PB-61-0002-011, encontram-se cartografadas as áreas condicionantes 
relativas a recursos geológicos, de acordo com a informação recebida da Direcção Geral de 
Geologia e Energia - DGGE. 
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As informações obtidas na DGGE sobre os jazigos assinalados no referido desenho estão 
definidas como áreas potenciais de exploração a serem salvaguardadas, com raio de 
protecção de 560 m de raio, cerca de 98 ha. 

Trata-se pois de uma região de elevado potencial de exploração extractiva, com um importante 
passado sobretudo mineiro, tendo tais factores sido considerados no desenvolvimento do 
traçado em estudo, sobretudo no seu troço inicial, procurando evitar as áreas definidas como 
de interesse e/ou exploração geológica.  

4.3.4 - Hidrogeologia 

As características hidrogeológicas de qualquer maciço estão intimamente relacionadas com 
determinados parâmetros associados às formações geológicas ocorrentes, destacando-se os 
seguintes: a litologia (condicionando factores como a permeabilidade, a alteração, a textura, a 
fracturação e a percentagem finos, entre outros), a estrutura e a tectónica, o tipo de solo e o 
coberto vegetal existente. 

As unidades litológicas ocorrentes ao longo do traçado permitem a existência de dois tipos de 
aquíferos: de permeabilidade por porosidade e de permeabilidade por fissuração. 

Os aquíferos de porosidade estão representados essencialmente pelas aluviões, pelas 
coluviões e pelos solos residuais (saibros) resultantes da alteração do maciço rochoso, sendo 
estas as principais formações ocorrentes de maior sensibilidade à poluição, por permitirem 
mais facilmente atingir os lençóis freáticos, enquanto os aquíferos de fissuração deverão 
interessar o maciço rochoso são pouco a medianamente alterado. 

As unidades aluvionares, de ocorrência pontual, podem constituir pequenos aquíferos, 
hidraulicamente dependentes dos cursos de água que os alimentam. Possuem, em regra, 
características de permeabilidade que facilitam a infiltração das águas e a sua posterior 
percolação no contacto com as formações rochosas subjacentes, menos permeáveis. A sua 
reduzida espessura retira-lhes, no entanto, a importância enquanto aquíferos. 

Este tipo de formações estão essencialmente associados aos vales de linhas de água, sendo 
que na área em estudo se destacam a ribeira de vale de boi, a ribeira de Travassos, a ribeira 
do Cagavaio e a ribeira de Frades. 
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Os solos residuais e as coluviões, tal como os depósitos anteriores, possuem elevada 
permeabilidade, o que permite a infiltração das águas e sua posterior percolação no contacto 
com as formações rochosas subjacentes, menos permeáveis. 

No que se refere aos maciços de natureza rochosa, independentemente da sua litologia, 
constata-se a presença de características de permeabilidade em grande, infiltrando-se a água 
através de fracturas e circulando através de diaclases, de zonas de esmagamento ou, ainda, 
de zonas de contacto. É de prever que a partir de pequena profundidade, devido ao fecho das 
fracturas e à presença de enchimentos pouco permeáveis (argilosos), estes maciços exibam 
baixa permeabilidade, não constituído aquíferos. 

Em suma, tendo em conta estas formações, os sistemas aquíeferos em presença são pouco 
expressivos e sobretudo associados a situações pontuais, encontrando-se estes referenciados 
com maior detalhe adiante no capitulo de àguas subterrâneas (Ponto 4.5.3.2), assim como à 
peça desenhada apresentada, respeitante aos recursos hídricos. 

4.3.5 - Tectónica e Sismicidade 

A zona ocupada pelo traçado integra-se numa grande unidade paleogeográfica, vulgarmente 
designada por Zona Centro Ibérica (ZCI), por sua vez parte integrante do Maciço Hespérico 
que, muito resumidamente, pode ser apresentado como parte de uma crosta continental, rígida, 
formada durante a orogenia varisca e que exibe como litotipos predominantes rochas 
ante-câmbricas e paleozóicas, simplificadamente, granitos e xistos, que são ocasionalmente 
cortados por filões quartzíticos. 

No contexto da Península Ibérica, a orogenia varisca, cujo início data do Devónico médio, 
desenvolveu-se com carácter polifásico ao longo do Paleozóico Superior, tendo sido 
responsável pelas importantes massas granitóides que hoje é possível encontrar ao longo do 
traçado do IC12. 

No final da orogenia varisca o Maciço Hespérico foi intensamente fracturado, sendo hoje 
possível distinguir dois sistemas principais de fracturação: (Figura 4.3.2). 

♦ N-S e WNW-ESE a E-W, correspondendo a direcções de cisalhamento dúcteis 
desenvolvidas na fase tardia de deformação da orogenia referida; 

♦ NNE-SSW a ENE-WSW e NW-SE a NNW-SSE, correspondendo a falhas de 
deslizamento geradas no primeiro episódio de fracturação tardi-varisca.  
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Figura 4.3.2 - Extracto da Carta Neotectónica de Portugal 

Em termos tectónicos, interessa ainda referir que a instalação dos afloramentos granitóides, 
presentes ao longo de toda a área interessada pelo traçado, se deu durante a orogenia 
hercínica, tendo existido pelo menos duas fases de deformação durante o ciclo de granitização. 
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Posteriormente, toda a região foi intensamente erodida e meteorizada até se atingir o 
aplanamento característico da região e a presença praticamente constante de uma espessura 
mais ou menos significativa de um horizonte superficial de alteração in situ. 

No que respeita à sismicidade, a actividade no território português resulta de fenómenos 
localizados na fronteira das placas Africana e Euro-Asiática (sismicidade interplaca) e de 
fenómenos no interior da placa (sismicidade intraplaca) - (Cabral, 1996). 

Considerando todos os sismos históricos e instrumentais registados, segundo dados 
compilados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, a região de implantação do 
traçado situa-se na fronteira das zonas que delimitam intensidades sísmicas máximas de VI e 
VII. (Figura. 4.3.3) 

 

Figura 4.3.3 - Mapa de Intensidades Sísmicas e Divisão do Território Nacional em Zonas Sísmicas 

Segundo o “Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP, 1983)” para efeitos de quantificação da acção dos sismos, considera-se o País 
dividido em quatro zonas sísmicas (Figura 4.3.3). A região em que se inscreve o estudo, situa-
se na zona C, de risco intermédio, a que corresponde um coeficiente de sismicidade, α, de 0,5., 
conforme o Quadro 4.3.1. 
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Quadro 4.3.1 - Zonas Sísmicas em Portugal  

Zona Sísmica Coeficiente de Sismicidade, α 
A 1.0 
B 0.7 
C 0.5 
D 0.3 

Este regulamento define espectros de potência traduzidos por um coeficiente sísmico de 
referência, β0, que apesar de já ter em conta a estrutura a edificar, ainda depende da natureza 
dos terrenos. 

4.4 - SOLOS 

4.4.1 - Pedologia 

Para caracterização dos solos ocorrentes na área do corredor em estudo, pesquisou-se a 
informação disponível, nomeadamente ao nível da cartografia de solos, publicada para esta 
área, a escala apropriada. 

Contudo, não se encontrando publicada cartografia de solos e capacidade de uso do solo à 
escala 1:25 000 ou superior, respeitante à área em estudo, optou-se por uma análise 
extrapolada pericialmente da tipologia dos solos através das formações geológicas 
interceptadas, complementada com informação relativa a processos de formação e evolução 
do solo. 

Não se apresenta pois a definição quantitativa dos solos presentes no corredor em estudo nem 
a quantificação da sua afectação, tendo-se optado pela análise qualitativa das situações em 
presença, se bem que atendendo à análise litológivca efectuada se trata de uma zona bastante 
homogénea. 

Nesta análise constatou-se a presença ao longo de toda a área, o domínio de um substracto 
fortemente de origem granítica de textura grosseira a muito grosseira, frequentemente com 
afloramentos rochosos à superfície. Esta característica é dominante ao longo de todo o traçado 
do IC12. Assim, em termos de tipologia de solos, a faixa em estudo, particulariza a ocorrência 
edáfica dominante, tal como consta do Quadro 4.4.1. 
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Quadro 4.4.1 - Correlação entre Classificação de Solos do CNROA e  
Unidades Pedológicas Dominantes na Área de Estudo  

Classificação de Solos CNROA 
Carta de Solos de Portugal Símbolo 

Litólicos Húmicos normais  
graniticos Mng 

de material coluviado derivados de xistos Mnsx 
Aluviossolos Modernos  

não calcários de textura ligeira Alu 

Numa análise mais detalhada a nível do substracto interceptado pelo projecto, apenas de uma 
forma muito pontual se observam intercalações de natureza “xistenta”, sempre associadas a 
materiais sedimentares caracterizados por solos um pouco mais profundos e alterados de cor 
escura (ardósicos) de textura franco-argilosa.  

Para além deste grupo de solos, Litólicos húmicos normais que apresentam como sendo 
dominante na região em estudo, surge ainda a ocorrem ainda as formações de aluviões, que 
apenas se denotam de uma forma mais evidente (á escala de análise litológica avaliada) no 
vale da ribeira de Frades, já na parte final do traçado em estudo (uma vez que nas restantes 
ribeiras atravessadas os vales associados são menos pronunciados). 

Características Gerais dos Solos 

Procede-se neste item à apreciação das características gerais dos solos presentes na área em 
estudo, a partir dos dados disponíveis na carta de solos da região envolvente ao traçado. 

 LITÓLICOS HÚMICOS  

Os Solos Litólicos Húmicos são, solos pouco evoluídos de perfil AC ou ABC, formados a partir 
de rochas não calcárias, em que o horizonte A1 é húmico e o B do tipo "cambic". 

A acumulação de matéria orgânica no horizonte superficial é principalmente devida à sua 
relativamente pequena velocidade de decomposição provocado pelas baixas temperaturas 
dominantes durante grande parte do ano nas altitudes em que estes solos aparecem. O 
horizonte A1 é constituído por uma mistura de matéria orgânica mais ou menos humificada e 
de pequenos fragmentos, em estado de fina divisão muito diverso, de rocha-mãe não muito 
alterada. 
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A meteorização física da rocha originária predomina muito sobre a alteração química, pelo que 
não abundam os colóides minerais. A formação de argila é assim pequena ou nula, a 
acidificação é média e a migração de substâncias é reduzida. 

São solos em que os climas se podem denominar de altitude ou de montanha ou montanos e 
são a razão da apreciável acumulação de matéria orgânica que neles se encontra e do fraco 
desenvolvimento do seu perfil. Estes solos desenvolvem-se geralmente em relevo normal. 

A textura dos horizontes é relativamente grosseira e indicadora de alteração reduzida, não 
havendo indícios de argiluviação. A acumulação de matéria orgânica no horizonte superficial é 
acentuada, decrescendo a sua percentagem rapidamente com a profundidade. 

A relação C/N é relativamente elevada, parecendo que o húmus se aproxima muito dos tipos 
"mull" ácido, ou mesmo "moder", e pouco decresce com a profundidade. A micromorfologia 
confirmou a existência de "moder mulliforme". 

A capacidade de troca de catiões é bastante baixa devido à relativamente pequena quantidade 
de colóides, apesar da percentagem de matéria orgânica. O hidrogénio de troca domina entre 
todos os catiões, seguindo-se-lhe o cálcio. Os valores de magnésio de troca são muito baixos e 
os de potássio (na 1ª camada) e sódio relativamente elevados, especialmente os últimos. A 
percentagem de saturação é bastante baixa e diminui com a profundidade. A percentagem de 
ferro livre é praticamente constante ao longo do perfil, não parecendo, portanto, haver 
migração deste elemento. A expansibilidade é nula ou muito baixa. A porosidade da terra fina é 
apreciável e a permeabilidade é moderada em todos os horizontes. A microestrutura apresenta 
grande estabilidade. A capacidade de campo é elevada. O cálculo da água disponível nos 
primeiros 50 cm do solo mostra que cerca de  140 mm de água podem ser utilizados pelas 
plantas, o que indica que a capacidade utilizável é muito alta. 

♦ Solos Litólicos Húmicos normais de granitos (Mng) 

Estes solos apresentam características físico-químicas médias a fracas, boa 
drenagem, espessura variável, grande erodibilidade e capacidade de água utilizável 
mediana a baixa. 

De um modo geral a textura é mediana ou pesada, sendo a percentagem de material 
grosseiro superior a 25% nos horizontes superficiais. A percentagem de matéria 
orgânica é mediana, existindo apenas no horizonte mais superficial (A1), no qual ocorre 
com uma percentagem de 8%, facto que se deve à reduzida velocidade de 
decomposição provocada pelas baixas temperaturas ao longo do ano. Estes solos 
encontram-se pouco saturados e têm uma reacção moderadamente ácida (pH). A 
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expansibilidade é diminuta, sendo a porosidade elevada e a permeabilidade varia de 
moderada a lenta. 

♦ Solos Litólicos Húmicos normais de material coluviado derivado de xisto (Mnsx) 

São solos derivados de xistos e apresentam características físico-químicas 
semelhantes aos anteriores, distinguindo-se apenas pela origem do processo de 
meteorização de rochas derivadas de xistos. 

 ALUVIOSSOLOS  

Os Aluviossolos são Solos Incipientes em que os processos de formação do solo não actuaram 
ainda tempo suficiente para provocar quaisquer diferenciações, a não ser, em muitos casos, 
uma certa acumulação de matéria orgânica à superfície, a qual nunca é muito grande porque, 
dado o bom arejamento dessa camada superior, a mineralização processa-se rapidamente. 

Embora estes solos apresentem muitas vezes considerável variação morfológica com a 
profundidade, especialmente no que diz respeito à textura, não possuem verdadeiros 
horizontes genéticos. As camadas sedimentares, depositadas em diferentes ocasiões por 
acção da água e da gravidade, e que se diferenciam por características diversas, tais como 
textura, pedregosidade, espessura, cor, teor de carbonatos, etc., mostram normalmente 
transições abruptas ou nítidas de umas para outras, havendo até casos em que, pelo teor 
orgânico, se pode reconhecer que alguma delas foi outrora a camada superficial, por tempo 
demorado, dum solo hoje fóssil. 

Os Aluviossolos têm, em regra, uma toalha freática mais ou menos profunda (mais profunda 
nos Aluviossolos Antigos) sujeita a oscilações acentuadas no decurso do ano, mas não 
mostram no perfil qualquer efeito acentuado da água estagnada; encontram-se, porém, 
geralmente humedecidos e influenciados fortemente na sua economia de água, vegetação e 
biologia pela presença dessa toalha freática. Os fenómenos de redução não se manifestam 
com intensidade porque a toalha oscila bastante e renova-se constantemente, mesmo na altura 
das inundações, o que permite um permanentemente elevado teor de oxigénio dissolvido na 
água. Se, porventura, a oscilação e o renovamento se tomam diminutos, então formam-se 
horizontes glei e o solo passa para a Ordem dos Solos Hidromórficos. 

Na época seca a toalha freática atinge os níveis mais baixos. Quando a descida é muito grande 
pode dar-se uma forte dessecação das camadas superficiais e o consequente aumento da sua 
compacidade, que prejudica certamente a vegetação que os cobre.  
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Nos Aluviossolos, em que a matéria orgânica superficial é do tipo "mull" cálcico, a 
desintegração química, já normalmente pequena nos não calcários, é ainda mais reduzida, 
notando-se, porém, em muitos casos, uma descarbonatação progressiva das camadas 
superficiais e consequente enriquecimento em carbonatos das camadas inferiores. 

Este solos apresentam tendência para valores relativamente baixos de teores orgânicos, para 
medianas ou elevadas razões C/N e para altos ou muito altos graus de saturação. A 
capacidade de troca catiónica está intimamente relacionada com os teores de matéria orgânica 
e de argila. 

♦ Aluviossolos Modernos não calcários de textura ligeira (Alu) 

Tratam-se de solos incipientes, pouco evoluídos do ponto de vista edáfico, originários 
de camadas sedimentares depositadas em diferentes ocasiões por acção da água e da 
gravidade, e que se diferenciam, relativamente à sua tipologia, por características 
diversas, tais como, textura, pedregosidade, espessura, cor, teor em carbonatos. 

Estes solos são potencialmente indicadores da existência de uma toalha freática mais 
ou menos profunda, sujeita a oscilações acentuadas ao longo do ano. 

Devido às suas qualidade hídricas e considerável teor em matéria orgânica, bem como 
na situação topográfica em que se encontram, os aluviossolos estão sempre 
associados a terrenos de óptima qualidade agrológica, ou seja, um óptimo suporte para 
práticas culturais de regime intensivo, como seja o regadio. 

Na região, os Aluviossolos assumem uma forte natureza argilosa, resultado dos 
processos de meteorização das rochas graníticas e xistentas das áreas vizinhas de 
relevo mais ondula/acidentado que, num estado, sustentando a prática de agricultura 
em regime de regadio. 

4.4.2 - Capacidade de Uso do Solo / Reserva Agrícola Nacional 

Globalmente, pode considerar-se que a área em estudo é pobre em solos de elevada aptidão 
agrícola. Contudo, constituem excepção os Solos de Baixas e Aluviosslos que ocorrem junto à 
principais linhas de água, designadamente nas zonass mais baixas associadas às ribeiras de 
Vale do Boi, Travassos, Cagavaio e sobretudo à ribeira de Frades. 

Nas situações mais comuns os solos litólicos presentes no corredor em estudo não possuem 
aptidão agrícola ou estas é reduzida a mediana, o que se relaciona com uma abundância de 
solos esqueléticos , pedregosos e uma espessura efectiva pouco profunda. Neste casos a 
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capacidade de uso é De e Ee. Estas áreas, frequentemente em áreas de relevo desfavorável, 
com risco de erosão e estão essencialmente ocupadas por povoamentos florestais. 

Refira-se que na classe E de capacidade de uso do solo incluem-se os solos que apresentam 
as seguintes características: limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não 
susceptíveis de uso agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal, apenas aptos para vegetação natural, florestal de protecção ou de 
recuperação, ou não susceptíveis de qualquer uso. Por outro lado os solos da classe D 
apresentam limitações severas, risco de erosão elevados a muito elevados em casos extremos, 
não susceptíveis de uso agrícola excepto em casos especiais e apresentam poucas ou 
moderadas limitações para uso florestal, exploração de mato e pastagens. A subclasse e 
refere-se a limitações por risco de erosão e escoamento superficial. 

Assim sendo, apenas as manchas localizadas em áreas aplanadas ou armadas em socalcos, 
com solo profundo, de textura mais ligeira, agricultadas, com incorporação de doses elevadas 
de matéria orgânica e, pontualmente, com recurso ao regadio, poderão ser englobadas na 
classe de capacidade de uso Cs, ou seja, aptidão mediana, com limitações moderadas na zona 
radicular. Encontram-se algumas situações deste tipo, na continuidade de Coluviossolos, junto 
a linhas de água.  

Desta forma, incluem-se na Classe C, solos com capacidade de uso mediana com limitações 
acentuadas, podendo atingir elevados riscos de erosão (em situações extremas), susceptíveis 
a utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. A subclasse s refere-se a 
limitações do solo na zona radicular (limitações devido à pouca espessura efectiva, secura 
associada à baixa capacidade de água utilizável, baixa fertilidade, difícil de corrigir, e 
quantidade de elementos grosseiros). 

Por outro lado, os solos ocorrentes nas baixas aluvionares associados principalmente às linha 
de água estão classificados no regime legal da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e 
encontram-se dispersos ao longo de todo o corredor em estudo, são considerados solos de 
Classe A, com capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhuma limitações, sem 
riscos de erosão ou riscos ligeiros; susceptíveis de utilização agrícola intensiva e de outras 
utilizações. 

A Reserva Agrícola Nacional, aprovada para os concelhos de Mangualde e Nelas pelas 
Portarias n.º 439/92, de 28 de Maio e n.º 1101/91, de 25 de Outubro, respectivamente, 
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classifica ao abrigo deste regime condicionante algumas zonas (não muito expressivas) do 
corredor em estudo, como se pode constatar da análise do Desenho 1251-PB-61-0002-010. 

No que respeita às áreas de RAN atravessadas pelo corredor afecto ao traçado em apreço 
pode afirmar-se que, estas são tendencialmente reduzidas, representando cerca de 13% da 
extensão total do corredor estudado. 

Quadro 4.4.2 – Zonas de RAN Atravessadas pelo Corredor em Estudo 

Ponto Inicial (m) Ponto Final (m) Extensão (m) 
914 1135 221 

1258 1533 275 
2256 2592 336 
7163 7324 161 
9343 9453 110 
9689 9806 117 

10292 10400 108 
10526 10675 149 
13416 13528 112 
15392 15467 75 
15531 15668 137 
15773 15918 145 
16373 16480 107 
17560 17651 91 
19751 19885 134 
20144 20202 58 
20306 20865 559 

Soma 2895 

Em termos de actividade agrícola, a zona em estudo encontra-se integrada na Região 
Demarcada do Dão, sendo pois a vinha uma importante cultura da região, com bastante 
expressão na envolvente ao corredor de inserção do traçado, tendo sido pois reocupação na 
sua definição o contornar as principais parcelas de vinha, segundo o cadastro fornecido pelo 
IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, cujas parcelas se encontram representadas na Carta de 
Padrões de Ocupação do Solo: 1251-PB-61-0002-006 (importa referir que as diferentes 
georeferenciações das informações colididas nesta carta evidencia alguns desfazamentos, 
embora tal não comprometa a sua leitura). 

As retantes explorações agrícolas são sobretudo pomares e horticulas, em pequenas parcelas 
em parte associadas a pequenas quintas. 

Importa também referir que não se encontram referenciados para a região em estudo Regadios 
Tradicionais. 
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4.4.3 - Áreas de Risco de Erosão / Reserva Ecológica Nacional 

No que concerne à áreas de maior sensibilidade à erosão (perda de solos) o corredor em 
estudo não apresenta declives acentuados, sendo a morfologia do terreno geralmente suave. 

Assim, em termos de áreas classificadas segundo o regime condicionante de Reserva 
Ecológica Nacional (REN), aprovada para os concelhos de Mangualde e Nelas pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 123/96, de 8 de Agosto e pela Portaria n.º 848/93, de 
10 de Setembro, respectivamente, as principais áreas delimitadas encontram-se associadas a 
àreas de Máxima Infiltração, Cabeceiras de Linhas de Água e àreas de Risco de Erosão, sendo 
mais expressivas no Concelho de Mangualde e relativamente pouco ocorrente no corredor em 
estudo pertencente ao concelho de Nelas, como se verifica no Desenho 1251-PB-61-0002-
010. 

Em termos gerais as áreas de REN interferidas pelo corredor em estudo representam 
aproximadamente 18% do total do corredor em apreço.  

Quadro 4.4.3 – Zonas de REN Atravessadas pelo Corredor em Estudo 

Ponto Inicial (m) Ponto Final (m) Ecossitema Extensão (m)
1038 1137 Área de Máxima Infiltração 99 
4459 4800 Cabeçeiras de Linha de Água 341 
7192 7280 Área de Máxima Infiltração 88 
12116 12292 Cabeçeiras de Linha de Água 176 
12775 12972 Área de Máxima Infiltração 197 
12972 13023 Área de Risco de Erosão 51 
13172 13260 Área de Risco de Erosão 88 
13373 13499 Área de Máxima Infiltração 126 
14306 14721 Área de Risco de Erosão 415 
15490 15580 Área de Máxima Infiltração 90 
16070 16213 Área de Risco de Erosão 143 
16335 16431 Área de Risco de Erosão 96 
16917 17020 Área de Risco de Erosão 103 
17096 17134 Área de Risco de Erosão 38 
17467 17596 Área de Risco de Erosão 129 
17853 17915 Área de Risco de Erosão 62 
18125 18871 Cabeçeiras de Linha de Água 746 
18871 19187 Área de Risco de Erosão 316 
19707 19947 Área de Máxima Infiltração 240 
20339 20750 Área de Máxima Infiltração 411 
21065 21128 Área de Máxima Infiltração 63 
21687 21729 Área de Máxima Infiltração 42 

Ligação A Canas De Senhorim Área de Máxima Infiltração 130 
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Do levantamento efectuado, verificou-se o atravessamento de 1 356 m de Área de Máxima 
Infiltração (acrescidos de 130 m na ligação a Canas de Senhorim), 1263 m em Cabeceiras de 
Linhas de Água e 1 441 m em Áreas de Risco de Erosão, o que prefaz um total de 4 060 m de 
REN em traçado corrente e 130 m nos restabelecimentos.  

As áreas de Risco de Erosão ocorrem apenas no concelho de Mangualde, sendo que 
genericamente o corredor de implanração do traçado as atravessa marginalmente. 

4.5 - RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.1 - Enquadramento Hidrográfico 

O corredor em que se insere o lanço Canas de Senhorim / Mangualde do IC12, atravessa a 
grande bacia hidrográfica do rio Mondego. Intersecta diversas linhas de água de pequena 
dimensão bem como afluentes com pouca expressão. 

Através do Esboço Corográfico à escala de 1:25000, identificaram-se as principais linhas de 
água interceptadas pelo corredor em estudo, de Sul para Norte, à qual se designaram desta 
forma ao longo de todo o estudo, como sendo:  

♦ ribeira do Vale do Boi (afluente do rio Dão); 

♦ afluentes da ribeira de Travassos; 

♦ ribeira da Aguieira ou de Travassos, afluente do rio Sátão (neste estudo designada por 
ribeira de Travassos); 

♦ ribeira de Calva ou Breijós ou do Cagavaio, afluente do rio Dão (neste estudo 
designada por ribeira do Cagavaio); 

♦ ribeira de Freiras ou de Frades, afluente do rio Dão (neste estudo designada por ribeira 
de Frades). 

No Quadro 4.5.1 apresentam-se as principais características da bacia hidrográfica a que 
pertencem as linhas de água referidas. Na Figura 4.5.2, apresenta-se a grande bacia 
hidrográfica do Mondego. 
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Zona em Estudo 

Fonte: Relatório Síntese das Regiões Hidrográficas de Portugal previstas na Directiva Quadro da Água, INAG, 2005. 

Figura 4.5.1 - Regiões Hidrográficas 

Quadro 4.5.1 - Principais Características das Grandes Bacias Hidrográficas e das  
Linhas de Água Intersectadas na Área de Estudo 

Grande Bacia 
Hidrográfica Curso de Água Classificação 

Decimal 
Área da Bacia 

Hidrográfica (km2) 
Comprimento da Linha 
de Água Principal (km) 

Rio Mondego 701 6 644 232,2 
Rio Dão 701 46 1 376,8 92,1 

Ribeira do Vale do Boi 701 46 03 48,4 17,1 
Ribeira da Calva ou de 

Beijós (Cagavaio) 701 46 05 74,6 34,0 

Ribeira de Freiras 
(Frades) 701 46 09 18,7 7,5 

Mondego 

Ribeira da Aguieira 
(Travassos) 701 46 05 01 21,8 11,1 

Fonte: Índice Hidrográfico, DGRAH, 1981 

O lanço do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde, desenvolve-se paralelamente a 
uma linha de festo de direcção geral NE-SW, que delimita as bacias das linhas de água que 
confluem directamente no rio Mondego, a Sudeste, das bacias dos tributários do rio Dão 
(principal afluente na margem direita do rio Mondego), a Noroeste. Assim, o traçado rodoviário 
em estudo desenvolve-se na sub-bacia do Dão, muito próximo da sub-bacia do rio Mondego. 
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Fonte: PBH Mondego 

Figura 4.5.2 - Localização da Zona em Estudo nas NUT III 

 
Fonte: Índice Hidrográfico, DGRAH, 1981 

Figura 4.5.3 - Sobreposição do Corredor à Rede Hidrográfica e Sub-Bacias Interceptadas 

Zona em estudo 
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A bacia hidrográfica do rio Mondego cobre uma área de 6 644 km2 ocupando o segundo 
lugar em área entre as bacias que se situam totalmente em território nacional. Apresenta uma 
forma rectangular e uma orientação dominante NE-SW, sendo limitada a Norte e Este pelas 
bacias hidrográficas dos rios Vouga e Douro e, a sul, pelas bacias dos rios Tejo e Lis (Plano de 
Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Douro, Volume III, 1999). 

O rio Mondego nasce na serra da Estrela a uma altitude de 1 425 metros, apresenta um 
comprimento de  234 km da origem até à foz no Oceano Atlântico junto à Figueira da Foz. Ao 
longo do seu percurso, podem distinguir-se dois troços distintos, determinados sobretudo pelo 
declive. O empreendimento em estudo insere-se no troço de montante (limitado pela nascente 
e pela confluência com o rio Dão), o qual apresente um declive acentuado com um valor médio 
de 1%; o troço de jusante, entre aquele local e a foz, apresenta um declive médio de 0,05%. 

O rio Dão, afluente do rio Mondego, nasce próximo de Aguiar da Beira, à cota 840 e conflui 
com o rio Mondego, na Albufeira da Aguieira. A sua bacia drena uma área de 1377 km2 e a 
linha de água principal vence um desnível máximo de cerca de  800 m, desenvolvendo-se ao 
longo de 92 km. 

Na área em estudo, pode dizer-se que a rede hidrográfica apresenta uma densidade 
relativamente reduzida, o que se deve, em parte, ao facto de se tratar de uma área perto de 
uma zona de separação entre os rios Dão e Mondego. Efectivamente, os vales das linhas de 
água atravessadas, são geralmente largos e aplanados a montante, tornando-se 
progressivamente mais encaixados até ao encontro dos vales apertados dos rios Dão e 
Mondego, em que a rede hidrográfica se torna mais densa. 

Em termos de regularização de caudais, na zona de influência do empreendimento, há a 
destacar, a existência da barragem de Fagilde, no rio Dão, localizada cerca de 2,5 km a Norte 
do km 20+000 do IC12.Trata-se de uma barragem de contrafortes construída em 1984. A 
barragem tem uma altura de 19 m e 63 m de coroamento. A esta barragem está associada uma 
albufeira com 4 km de comprimento, uma área de 7,5 ha e capacidade de armazenamento de 
2,8 hm3. O fim a que se destina a água desta albufeira é a produção para consumo humano. 
Há a referir, contudo, que nenhuma das linhas de água atravessadas pela via em estudo drena 
para esta albufeira. 
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Descrição da Rede Hidrográfica no Corredor em Estudo 

Ao longo do corredor em estudo são interceptados vários cursos de água, uns de maior 
importância do que outros. É importante realçar que as linhas de águas que são interceptadas 
pelo traçado localizam-se na sub-bacia hidrográfica do Dão, sendo estas afluentes da margem 
esquerda deste rio. O rio Dão, por sua vez, é afluente da margem direita do rio Mondego. 

Descrevem-se de seguida as características das principais linhas de água/baixas aluvionares 
interceptadas, ao longo do traçado. 

O lanço Canas de Senhorim / Mangualde do IC12 desenvolve-se, de grosso modo, 
paralelamente ao rio Dão. 

Inicialmente, este lraçado desenvolve-se perto de Lapa do Lobo (para Norte) cruzando 
algumas bacias tributárias da margem esquerda do rio Dão, destacando-se a transposição em 
aterro do curso principal da ribeira do Vale do Boi ao km 1+525. 

 

Fotografia 4.5.1 - Ribeira do Vale do Boi ao km 1+525 

Entre os km 4+459 e o km 4+800, o traçado atravessa uma zona de cabeceira de linha de 
água, prosseguindo para Nordeste, onde atravessa alguns afluentes de menor expressão da 
margem esquerda da ribeira de Travassos. Cerca do km 7+225, o traçado transpõe esta 
ribeira, em aterro. 
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Fotografia 4.5.2 - Galeria Ripícola da Ribeira de Travassos (km 7+225) 

Sensivelmente ao km 10+500, o lanço atravessa em aterro um afluente da margem esquerda 
da ribeira do Cagavaio (afluente da margem esquerda do rio Dão), perto de Nelas, continuando 
a  desenvolver-se para Nordeste. 

 

Fotografia 4.5.3 - Galeria Ripícola da Ribeira do Cagavaio (km 13+400) 
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Entre o km 12+116 e o km 12+292 o traçado atravessar um pequena área de cabeceira de 
linha de água, sendo que entre o km 12+700 e o km 13+600, se aproxima do Parque Ecológico 
da Quinta da Cerca, contornando os seus limites e transpondo a ribeira do Cagavaio, através 
de um viaduto de cerca de 500 m de extensão, pouco antes da povoação de Moimenta de 
Maceira Dão, entre o km 13+300 e o km 13+800 (Desenho 1251-PB-61-0002-011). 

Na zona de Fornos de Maceira Dão o lanço atravessa uma expressiva extensão de área de 
cabeceira de linha de água, entre os km 18+100 e 18+880, respectivamente. 

Já perto do final do traçado em estudo, verifica-se a aproximação do traçado em aterro à ribeira 
de Frades (afluente da margem esquerda do rio Dão), transpondo-a ao km 21+020, já perto de 
Mangualde. 

 

Fotografia 4.5.4 - Ribeira de Frades (km 21) 

O corredor abrange ainda alguns locais de alguma sensíbilidade, nomeadamente habitats 
classificados associados a galerias ripícolas, desigadamente nas ribeiras de Vale do Boi, 
Travassos e Cagavaio. 
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4.5.2 - Aspectos de Quantidade  

4.5.2.1 - Águas Superficiais 

Para avaliar os potenciais impactes nos recursos hídricos procedeu-se a uma análise preliminar 
dos escoamentos gerados na área directamente influenciada pelo traçado da nova via. As 
bacias hidrográficas assim definidas, encontram-se delimitadas no Desenho 1223-PE-61-0002-
004 e em Anexo I.1 - Recursos Hídricos, apresentam-se as principais características das 
referidas bacias. 

Como se pode observar no desenho as bacias definidas à secção do traçado são na sua 
maioria de pequenas dimenções totalizando uma área de 29,6 km². 

De uma maneira geral, as linhas de água da região em estudo, apresentam escoamentos que 
acompanham a variação sazonal da precipitação, registando-se os maiores valores no Inverno, 
com máximo em Janeiro e Fevereiro, e os menores valores no Verão, com um mínimo 
localizado em Agosto e Setembro. Neste período, o caudal dos cursos de água principais 
reduz-se substancialmente, observando-se que grande parte das linhas de água mais 
pequenas secam completamente. 

A avaliação dos escoamentos gerados na zona interessada foi efectuada tendo em conta as 
características hidrológicas e climáticas da área, bem como os valores indicados no PBH do 
Mondego e INMG (1991), pois não existem postos udométricos na região em estudo com 
dados disponíveis no site do INAG, a saber: 

♦ A temperatura média anual na região é da ordem de 13,6°C; 

♦ A precipitação média anual na zona em estudo é de 1167,1, com as distribuições 
anuais indicadas nos Quadros 4.5.2: 

Quadro 4.5.2 - Distribuição Média da Precipitação ao Longo do Ano - Nelas 

Mês Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 
P (mm) 107,6 128,2 147,2 179,3 165,5 134,2 87,0 79,5 55,3 13,4 17,3 52,6 1167,1 

Como se pode observar, cerca de ¾ da precipitação ocorre no semestre húmido, de Outubro a 
Março. 

Para estimativa dos escoamentos gerados nas pequenas bacias interessadas pelo traçado, 
recorreu-se à utilização da fórmula de Turc, que a prática tem mostrado ser bastante precisa na 
estimativa dos escoamentos médios. 
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De acordo com Turc é: 

E = P - D (mm) 

em que E é o escoamento observado na bacia, P a precipitação média anual e D o défice de 
escoamento (mm). 

O défice de escoamento pode ser estimado pela expressão: 

D = P / (0,9 + P² / L² ) 0,5 

em que L é o poder evaporante da atmosfera (mm), dado por: 

L = 300 + 25 T + 0,05 T³ 

em que T é a temperatura média anual sobre a bacia. 

A fórmula de Turc é universal, sendo aplicável a qualquer tipo de clima. Em Portugal, em que a 
época de chuvas coincide com as mais baixas temperaturas, observa-se que a expressão de 
Turc tende a sobreavaliar o défice de escoamento (sucedendo o oposto em climas que a época 
húmida coincide com as mais altas temperaturas). Deste modo, consegue-se geralmente um 
melhor ajuste com a realidade considerando uma redução da temperatura média sobre a bacia 
da ordem de 3 °C. 

Deste modo, considerando uma temperatura média efectiva sobre a bacia igual 10,6°C, ter-se-
á: 

L = 624,55 mm 

D = 556,82 mm 

E = 1167,1 - 556,82 = 610,28 mm 

Tendo em conta a área de cerca de 30 km² (definida para as bacias segundo a secção 
estabelecida pela estrada) e o escoamento médio anual (610,3 mm), pode-se considerar que 
os escoamentos que, em média, atravessarão o traçado serão da ordem de 18,3 hm³/ano 
(581 L/s). 

Para caracterizar as linhas de água que atravessam os corredores em estudo, procedeu-se à 
análise dos principais parâmetros hidrológicos, tendo por base o Estudo Hidrológico e de 
drenagem relativo ao empreendimento em apreço. 
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Caudal de Cheia  

A análise dos caudais de ponta de cheia centenários nas secções de intersecção com o lanço 
em estudo, assenta na prévia delimitação, à escala 1:25 000 das bacias hidrográficas nas 
secções de interesse (Desenho 1251-PB-61-0002-004), a partir das quais foram determinados 
diversos parâmetros hidrológicos (área, comprimentos das linhas de água, declives médios). 

Para estimar os caudais de ponta de cheia, optou-se pela aplicação do Método Racional para 
as áreas das bacias hidrográficas interceptadas pelo traçado em estudo, atendendo às suas 
características. De salientar que, métodos mais complexos não garantem melhores resultados 
em bacias desta dimensão, possibilitando o Método Racional um grande controlo sobre os 
resultados obtidos, uma vez que as variáveis usadas possuem significado físico bem definido. 

Caudal de Cheia para as Bacias Hidrográficas em estudo 

O método racional considera a formulação a seguir apresentada. 

6,3
CIAQp =  

onde: 
Qp - caudal de ponta de cheia (m³/s) 

C - coeficiente de escoamento 

I - intensidade de precipitação para uma chuvada de duração igual ao tempo de 

concentração da bacia hidrográfica e para o período de retorno pretendido 

(mm/h) 

A - área da bacia hidrográfica que contribui para a secção em estudo (km²) 

sendo que: 

♦ Coeficiente de Escoamento - o valor coeficiente de escoamento depende das 
características e condições de infiltração do solo, diminuindo a capacidade de 
infiltração à medida que a chuvada decorre e a sua humidade aumenta. O coeficiente 
de escoamento depende também da intensidade de precipitação, da proximidade do 
lençol freático, do grau de compactação do solo, da sua porosidade, do coberto 
vegetal, da tipologia de ocupação, do declive da bacia, do período de retorno, do 
caudal de cheia que se pretende estimar, etc.. 

Dada a área de inserção, o valor do coeficiente de escoamento adoptado foi de 0,6 
para T=100 anos, extraído das tabelas que constam em Chow (1988). 
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♦ Intensidade de Precipitação de Projecto - o valor para um dado período de retorno, 
correspondente ao tempo de concentração da bacia hidrográfica foi determinado a 
partir das curvas I-D-F definidas para Portugal Continental (Matos, 1986); estas curvas 
são do tipo exponencial e são dadas pela expressão seguinte: 

b
catI =  

onde: 

I - intensidade de precipitação para dada duração (mm/h); 

tc - duração da chuvada igual ao tempo de concentração (min); 

a, b - parâmetros que dependem da região em estudo e do período de retorno, que no 
presente caso 100 anos assumem: 

T = 100 anos => a = 365,62 ; b = - 0,508 

♦ Tempo de Concentração - utilizou-se a fórmula de Kirpich, adequada à generalidade 
das bacias hidrográficas localizadas em zonas de fortes declives e cuja expressão de 
cálculo é a seguinte: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Δ
= 385,0

155,1
9468,0

h

L
ct  

onde: 

tc - tempo de concentração da bacia hidrográfica (h); 

L - comprimento da linha de água principal (km); 

Δh - diferença de cotas entre as extremidades da linha de água principal (m). 

Na determinação do tempo de concentração das bacias hidrográficas considerou-se sempre 
um valor mínimo de 10 minutos. 

♦ Embora não figure na equação do Método Racional, o tempo de concentração está 
directamente relacionado com a intensidade de precipitação tornando-se assim um 
factor determinante no valor do caudal de ponta. 

♦ Período de Retorno - associado à intensidade de precipitação deve ser função do 
período de retorno da cheia. No método Racional supõe-se que a intensidade de 
precipitação de um dado período de retorno, afectada de um coeficiente de 
escoamento adequado, produz um caudal de ponta de cheia com o mesmo período de 
retorno. 
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Apresentam-se no Anexo I.1 - Recursos Hídricos, os quadros com os cálculos efetuados para 
os parâmetros hidrológicos relativos a cada linha de água atravessada. 

Analisando a potencial interferência do traçado com Áreas de Máxima Infiltração, através da 
análise da carta desagregada da REN (Desenho 1251-PB-61-0002-010), observam-se as 
seguintes intercepções associadas a linhas de água: 

♦ Entre km 7+192 - 7+280 (ribeira de Travassos); 

♦ Entre km 13+373 - 13+499 (ribeira do Cagavaio); 

♦ Entre km 21+065 - 21+128 (ribeira de Frades). 

4.5.2.2 - Águas Subterrâneas 

De acordo com a carta de produtividade de recursos aquíferos subterrâneos do Atlas do 
Ambiente, apresenta-se no Quadro 4.5.3, a produtividade média na zona em estudo, 
nomeadamente no enquadramento dos concelhos de Nelas e Mangualde, sendo de referir que 
predomina uma produtividade bastante baixa. 

Quadro 4.5.3 - Produtividades Médias de Recursos Aquíferos Subterrâneos na  
Envolvente dos Concelhos da Área em Estudo 

Concelho Produtividade Média (m3/(dia.km2) 
Nelas 

Mangualde 
50 

O Atlas do Ambiente (2003) refere, para a área em estudo, produtividades médias inferiores a 
50 m3/km2.dia, valores que se verificam na maioria do território nacional (no Maciço Hespérico), 
onde o escoamento superficial domina, claramente, em relação ao subterrâneo. 

Na bacia hidrográfica do Mondego, mais propriamente na zona de intervenção, identifica-se 
uma grande unidade geológica denominada de Maciço Antigo Indiferenciado (Maciço 
Hespérico) (Figura 4.5.4), constituído por formações antigas, essencialmente paleozóicas, 
metamórficas ou eruptivas. 
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Figura 4.5.4 - Maciço Hespérico (Grande Homogeneidade Hidrogeológica) 

A área em estudo insere-se, mais precisamente, numa importante unidade morfológica 
denominada Meseta Ibérica que, na zona em estudo, devido a uma certa estabilidade 
tectónica, apresenta extensos planaltos elevados. Nestes planaltos é possível destacar alguns 
relevos alongados, geralmente coincidentes com cristas quartzíticas e alguns “montes-ilha” (ou 
inselbergs), conforme são designados na bibliografia. 

As altitudes características ao longo do traçado variam genericamente entre 350 e 450 m, 
estando os principais desníveis associados à presença de vales de linhas de água principais 
pertencentes à bacia hidrográfica do rio Dão. 

Salienta-se ainda, na paisagem, a presença de relevos residuais denotando zonas de maciço 
mais resistentes (exibindo, portanto, menores graus de alteração e de fracturação), para além 
da presença frequente de caos de blocos no topo das elevações. 

Esta unidade geológica ocupa uma grande extensão em Portugal que, em termos gerais, 
podem-se considerar como possuindo uma litologia cujos materiais têm uma escassa aptidão 
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de 
recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham um papel importante, tanto nos 
abastecimentos à população, como na agricultura. Para além de milhares de pequenas 

4.44 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA 
 

captações particulares, a maioria dos concelhos dispõe de um grande número de captações de 
águas subterrâneas para abastecimento. 

Em jeito de enquadramento geral, pode-se referir que na generalidade da área abrangida pelo 
traçado ocorre uma extensa mancha de granitos porfiróides (Granitos da Beira), que se 
encontra geralmente recoberta por solos residuais (saibros graníticos). Foram ainda 
identificados depósitos aluvionares associados aos vales de algumas linhas de água 
atravessadas pelo traçado. 

Segundo o estudo geológico, as unidades litológicas ocorrentes ao longo do traçado permitem 
a existência de dois tipos de aquíferos: de permeabilidade por porosidade e de permeabilidade 
por fissuração. 

Os aquíferos de porosidade estão representados essencialmente pelas aluviões, pelas 
coluviões e pelos solos residuais (saibros) resultantes da alteração do maciço rochoso, 
enquanto os aquíferos de fissuração deverão interessar o maciço rochoso são a medianamente 
alterado. 

As unidades aluvionares, de ocorrência pontual, podem constituir pequenos aquíferos, 
hidraulicamente dependentes dos cursos de água que os alimentam. Possuem, em regra, 
características de permeabilidade que facilitam a infiltração das águas e a sua posterior 
percolação no contacto com as formações rochosas subjacentes, menos permeáveis. A sua 
reduzida espessura retira-lhes importância enquanto aquíferos. 

A formação destes pequenos aquíferos poderá ocorrer em zonas de baixas aluvionares, junto 
às principais linhas de água, como seja a ribeira de Vale do Boi, ribeira de Travassos, ribeira do 
Cagavaio e ribeira de Frades. 

Os solos residuais e as coluviões, tal como os depósitos anteriores, possuem elevada 
permeabilidade, o que permite a infiltração das águas e sua posterior percolação no contacto 
com as formações rochosas subjacentes, menos permeáveis. 

Relativamente aos maciços de natureza rochosa, independentemente da sua litologia, 
constata-se a presença de características de permeabilidade em grande, infiltrando-se a água 
através de fracturas e circulando através de diaclases, de zonas de esmagamento ou, ainda, 
de zonas de contacto. É de prever que a partir de pequena profundidade, devido ao fecho das 
fracturas e à presença de enchimentos pouco permeáveis (argilosos), estes maciços exibam 
baixa permeabilidade, não constituído aquíferos. 
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Tendo em conta a altura, por vezes significativa, das escavações previstas efectuar e o cenário 
geológico-geotécnico ocorrente na área em estudo, ambos os tipos de aquíferos poderão vir a 
ser intersectados. 

Os mecanismos de recarga de aquíferos e a capacidade natural que os solos apresentam para 
atenuar a ocorrência de contaminação variam consideravelmente em função das condições 
geológicas sub-superficiais. Em alternativa à aplicação de métodos de controlo generalizados 
sobre actividades potencialmente poluentes e descargas efluentes, é mais adequado (e menos 
prejudicial para o desenvolvimento económico de uma região) variar o tipo e grau de controlo 
em função da capacidade de atenuação. Esta premissa básica subjacente ao conceito de 
vulnerabilidade à poluição levou à necessidade de elaborar mapas de vulnerabilidade (Foster 
et al. 2002). 

Embora o conceito “Vulnerabilidade de Aquíferos” não tenha uma definição de aceitação 
universal. Contudo, pode considerar-se a definição dada por Lobo Ferreira e Cabral (1991), 
segundo a qual, a “Vulnerabilidade de aquíferos é a sensibilidade das águas subterrâneas a 
uma carga poluente, função apenas das características intrínsecas do aquífero.” 

Assim, a vulnerabilidade é essencialmente função de: 

♦ acessibilidade, do ponto de vista hidráulico, da zona saturada; 

♦ capacidade de atenuação dos solos da zona não saturada, resultante de retenção ou 
reacção físico-química. 

Na Figura 4.5.5 apresenta-se o mapeamento da vulnerabilidade "clássica" de Portugal 
Continental, interpretado (em formato A4) para o território de Portugal Continental por Lobo-
Ferreira e Oliveira (1993). 
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Figura 4.5.5 - Mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas subterrâneas de 
Portugal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993). 

O risco de poluição depende não só da vulnerabilidade mas também da existência de cargas 
poluentes significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo. 

Área em Estudo
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É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade mas sem risco de 
poluição, caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional apesar 
do índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a diferença entre vulnerabilidade e 
risco de poluição. O risco é causado não apenas pelas características intrínsecas do aquífero, 
muito estáveis, mas também pela existência de actividades poluentes, factor dinâmico que, em 
princípio, pode ser controlado. 

Definido o conceito de vulnerabilidade é importante reconhecer que a vulnerabilidade de um 
aquífero depende também do tipo de poluente potencial. Por exemplo a qualidade da água 
subterrânea pode ser muito vulnerável a uma carga de nitratos, originada por práticas agrícolas 
incorrectas, e no entanto ser pouco vulnerável a cargas patogénicas (devido à mortalidade 
natural dos agentes patogénicos). Tendo em consideração esta realidade é cientificamente 
defensável avaliar a vulnerabilidade à poluição em relação a casos específicos de poluição, 
como nutrientes, poluição de origem orgânica, metais pesados, etc., isto é, criar o conceito de 
vulnerabilidade específica. 

Quanto à classificação da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas subterrâneas, 
segundo por Lobo-Ferreira e Oliveira, a zona em estudo classifica-se à partida, como V3 - 
vulnerabilidade muito variável, onde predominam rochas ígneas (predominantemente 
graníticas, fracturadas) e rochas metamórficas (predominantemente xistos e grauvaques, 
fracturadas). 

Múltiplos esquemas de avaliação de vulnerabilidade foram propostos por diversos autores ou 
agências ambientais, sendo possível enquadrar esses métodos em três grupos principais (Vrba 
and Zaporozec, 1994): 

♦ enquadramento hidrogeológico - baseiam a avaliação qualitativa da vulnerabilidade 
nas características hidrogeológicas gerais utilizando mapas temáticos; 

♦ modelos analógicos - utilizam expressões matemáticas para calcular parâmetros 
vistos como fundamentais para estabelecimento da vulnerabilidade (por exemplo, o 
tempo de transporte na zona vadosa); 

♦ sistemas paramétricos - utilizam parâmetros seleccionados como indicadores da 
vulnerabilidade, atribuindo-lhes valores e interacções para de alguma forma gerar um 
valor absoluto de vulnerabilidade. Neste grupo incluem-se métodos como o DRASTIC, 
GOD ou EPIK. 

O método DRASTIC fundamenta-se num conjunto de procedimentos que permitem integrar 
vários parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade. Cada um dos 
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sete parâmetros DRASTIC é dividido quer em escalas quer em tipos de meio significativos que 
condicionam o potencial de poluição. 

Na Figura 4.5.6 apresenta-se o mapa final da vulnerabilidade DRASTIC dos aquíferos de 
Portugal Continental, calculado por Lobo Ferreira e Oliveira (1993) à escala 1:500 000, 
publicado em Lobo Ferreira et al. (1995) à escala 1:1 500 000. 

Quanto à classificação da vulnerabilidade à poluição desenvolvido para Portugal Continental 
pelo método DRASTIC, por Lobo Ferreira e Oliveira em 1993, pode-se concluir que na região 
entre Nelas e Mangualde o índice varia entre 120-139, o que significa à partida, uma 
vulnerabilidade média. 

Uma publicação recente do Banco Mundial (Foster et al., 2002) recomenda a definição de cinco 
classes de vulnerabilidade: muito baixa, baixa, moderada, elevada, extrema. Neste trabalho 
considerar-se-á que ao índice DRASTIC se podem associar essas descrições qualitativas de 
vulnerabilidade, como indicado na Quadro 4.5.4.  

Quadro 4.5.4 - Classes de Vulnerabilidade DRASTIC 

Vulnerabilidade DRASTIC 

Muito baixa < 65 

Baixa 65 - 104 
Moderada 105 - 145 
Elevada 146 - 185 
Extrema > 185 

Como se pode observar, quanto mais elevado o potencial DRASTIC, maior a vulnerabilidade 
do recurso. No caso da região entre Nelas e Mangualde e segundo a publicação do Banco 
Mundial, esta encontra-se à partida, na classe de vulnerabilidade moderada. 

 

4.49 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA 
 

 

Figura 4.5.6 - Mapeamento da Vulnerabilidade à Poluição Desenvolvido para Portugal Continental 
pelo método DRASTIC, por Lobo Ferreira e Oliveira (1993), à escala 1:500 000 

Área em Estudo 
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Como se pode observar, quanto mais elevado o potencial DRASTIC, maior a vulnerabilidade 
do recurso. No caso da região entre Nelas e Mangualde e segundo a publicação do Banco 
Mundial, esta encontra-se à partida, na classe de vulnerabilidade moderada. 

O índice DRASTIC sendo baseado em pesos relativos, fornece avaliações relativas da 
vulnerabilidade, pelo que uma área à qual é atribuída uma baixa vulnerabilidade, pode ainda 
assim ser susceptível à contaminação, mas é menos susceptível em comparação com áreas de 
mais elevado índice DRASTIC. Finalmente importa mencionar que o índice determinado é 
independente da carga poluente. 

A metodologia pressupõe que o contaminante é introduzido à superfície, que se infiltra 
juntamente com a água e que se move à mesma velocidade que esta. O DRASTIC só deve ser 
aplicado, segundo Aller et al. (1987), em áreas superiores a 0,4 km2 e a aquíferos superiores. 

A área em estudo cumpre estes dois critérios pelo que o método é aplicável. No entanto, o 
Estudo Geológico e Geotécnico contempla apenas a realização de trabalhos de prospecção 
mecânica, ensaios “in situ”, trabalhos de prospecção geofísica e ensaios laboratoriais de 
identificação e caracterização sobre amostras de material terroso e rochoso ocorrente ao longo 
do traçado. 

4.5.3 - Aspectos de Qualidade 

No presente capítulo procede-se a uma caracterização geral da qualidade da água da zona em 
estudo, quer no que respeita às águas superficiais, quer às águas subterrâneas. 

4.5.3.1 - Qualidade das Águas Superficiais 

O lanço do IC12 entre Nelas e Mangualde, intersecta algumas linhas de água, sendo de 
destacar pela sua dimensão o ribeira do Vale do Boi, ribeira de Travassos, ribeira do Cagavaio, 
ribeira dos Frades. 

A caracterização da qualidade dos recursos hídricos superficiais da região, baseou-se por 
efectuar uma análise de âmbito mais alargado, mas tão objectiva quanto possível, a partir dos 
elementos disponíveis e publicados, entretanto pesquisados. 

Assim, visando caracterizar a qualidade da água efectuou-se uma pesquisa ao site do Instituto 
da Água (INAG) - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), por forma a 
identificar a existência de estações de qualidade da água localizadas na região, tendo-se 
escolhido 2 estações (Desenho 1251-PB-61-0002-004) pelas seguintes razões: 
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♦ Nelas, no rio Mondego, a Sudoeste da área em estudo, incluída a título apenas 
informativo por se localizar no concelho de Nelas, já que abrange uma diferente Bacia 
Hidrográfica (Mondego); 

♦ Albufeira de Fagilde, localizada no rio Dão, a Norte da área em estudo, encontra-se 
relativamente próxima do local de implantação do traçado em estudo, no concelho de 
Mangualde (embora se trate de uma estação numa albufeira). 

Na Figura 4.5.7 encontra-se a localização das referidas estações da qualidade e no 
Quadro 4.5.5 apresentam-se as principais características das estações consideradas. 

 

Figura 4.5.7 - Localização das Estações da Qualidade da Água 
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Quadro 4.5.5 - Principais Características das Estações de Qualidade da Água 

Nome Código Coordenada 
X (m) 

Coordenada 
Y (m) Concelho Altitude 

(m) 
Meio 

aquático 

Área 
Drenada 

(km2) 

Dist. 
foz 

(km) 

Nelas 10K/03 223279 391118 Nelas 200 Rio 
Mondego 1123 128 

Alb. Fagilde 10K/07 228774 407267 Mangualde - Rio Dão - - 

Os dados de qualidade da água avaliados (Anexo I.2) referem-se a diversos parâmetros 
analisados, nomeadamente azoto Kjeldahl, carência bioquímica de oxigénio (CBO5), carência 

química em oxigénio (CQO), cloretos (Cl), coliformes fecais (CF), coliformes totais (CT), 
estreptococos fecais (EF), condutividade, crómio total (Cr), cianetos, fósforo total (P), nitratos 
(NO3), oxigénio dissolvido (OD), pH, sólidos suspensos totais (SST), temperatura, zinco total 

(Zn), cádmio total (Cd), cobre total (Cu). 

Os parâmetros referidos respeitam a dados entre aos anos de 2002 e 2005 para as duas 
estações. 

Foi efectuada uma comparação das análises disponíveis com o estipulado no Decreto-
Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, que estabelece as normas, critérios e objectivos de qualidade 
com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 
seus principais usos, nomeadamente: 

♦ Qualidade das Águas Doces Superficiais Destinadas à Produção de Água para 
Consumo Humano - Anexo I; 

♦ Qualidade das Águas Destinadas à Rega - Anexo XVI e; 

♦ Objectivos Ambientais de Qualidade Mínima para as Águas Superficiais - Anexo XXI. 

É de referir que, quanto à qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de 
água para consumo humano, existem três classes de águas superficiais correspondentes a 
esquemas de tratamento distintos: 

♦ Classe A1 - tratamento físico e desinfecção; 

♦ Classe A2 - tratamento físico, químico e desinfecção; 

♦ Classe A3 - tratamento físico, químico, de afinação e desinfecção. 
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No Quadro 4.5.6 apresenta-se uma síntese da avaliação efectuada para as estações 
consideradas, identificando-se os parâmetros para os quais se registaram situações 
potencialmente anómalas face aos limites legais estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de Agosto (Anexo I.2). 

Neste contexto, pode concluir-se que as estações consideradas apresentam águas de má 
qualidade. 

No que se refere à produção de água para consumo humano, na generalidade as estações em 
questão apresentam várias situações de incumprimento em alguns parâmetros para a classe 
A3, o que conduz a que não possam destinar-se a consumo humano. Contudo, seriam 
necessárias mais análises para despiste das situações verificadas e para se determinar a sua 
capacidade para este fim. 

Mais precisamente, os valores obtidos das análises à qualidade da água permitem concluir que 
as estações consideradas possuem uma água que se classifica em A3 nos seguintes 
parâmetros: CBO5, CQO, Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Estreptococos Fecais, SST e 
Nitratos. Esta conclusão corrobora as afirmações anteriores, demonstrando que se tratam 
efectivamente de duas estações de qualidade da água com má qualidade. 

De facto, os parâmetros para os quais se verificaram situações de incumprimento indicam 
alguma contaminação dos recursos hídricos em termos de carga orgânica e bacteriológica, o 
que poderá estar associado a contaminação de efluentes domésticos, sem ou com tratamento 
deficiente, lançadas para as linhas de água, ou mesmo com contaminações por fossas 
sépticas, pecuária, entre outros. 

No que diz respeito à qualidade da água para rega, as estações de Nelas e Albufeira de 
Fagilde verificaram-se não conformes, devido a excesso de nitratos e SST. Assim, estes 
parâmetros foram os principais responsáveis pelo incumprimento da qualidade da água das 
referidas estações, não sendo aconselhadas a utilização destas águas para rega. 

No que concerne aos objectivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais, 
constatou-se que estas estações se apresentaram igualmente não conformes relativamente ao 
parâmetro CBO5, com valores muito superiores ao limite admissível para este uso. 
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Quadro 4.5.6 - Síntese da Avaliação da Qualidade da Água Superficial 

Decreto - Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto 

Estação Anexo I - Qualidade das Águas Doces Superficiais Destinadas à  
Produção de Água para Consumo Humano 

Anexo XVI - Qualidade das Águas 
Destinadas à Rega 

Anexo XXI - aos Objectivos 
Ambientais de Qualidade Mínima 

para Águas Superficiais 

Características 
Gerais 

- carência química de oxigénio - todos os valores encontraram-se acima do limite estabelecido para a 
classe A3; 

- carência bioquímica de oxigénio - registaram-se 32 valores acima do limite estabelecido para a classe 
A3 sendo que os restantes valores se encontram dentro do limite estabelecido para a classe A1; 

- relativamente ao pH, apenas um valor se encontrou na classe A2 ou A3 e três valores acima da classe 
A2 ou A3; 

- quanto aos coliformes totais, registaram-se 7 valores na classe A3 e os restantes valores na classe A2; 
- coliformes fecais, registaram-se 3 valores na classe A3 e os restantes valores na classe A2; 
- relativamente aos estreptococos fecais, registou-se 1 valor na classe A3 e 13 valores na classe A1, 

sendo que os restantes se encontraram na classe A2; 
- para os nitratos, registaram-se 3 valores na classe A2 ou A3 e os restantes valores na classe A1; 
- quanto ao oxigénio dissolvido, registaram-se 3 valores na classe A2; 
- sólidos suspensos totais, registaram-se 10 valores na classe A1 e os restantes valores na classe A2 

ou A3; 
- todos os outros parâmetros se encontraram dentro da classe de tratamento A1. 

- pH - 3 valores acima do valor limite 
admissível; 

- nitratos - 4 valores acima do valor 
limite recomendável; 

- sólidos suspensos totais - 14 
valores acima do valor limite 
recomendável; 

- os outros parâmetros se 
encontraram dentro do estipulado. 

- CBO5- registaram-se 29 valores 
superiores ao valor limite 
admissível, tendo-se verificado os 
restantes dentro do limite; 

- pH- registaram-se 3 valores 
superiores ao valor limite 
admissível, tendo-se verificado os 
restantes dentro do limite; 

- todos os outros parâmetros se 
encontraram dentro do 
estipulado. 

Nelas 

Classificação 
Provável A3 (CQO, CBO5, CT, CF, EF, SST, NO3) Não Conforme (NO3, SST) Não Conforme (CBO5) 

Características 
Gerais 

- 29 valores de carência bioquímica de oxigénio verificaram-se em A3; 
- carência química de oxigénio - registaram-se 3 valores acima do limite estabelecido para a classe A1 

ou A2 e os restantes acima da classe A3; 
- cloretos - registaram-se 2 valores acima do limite estabelecido para a classe A1 ou A2 ou A3 ; 
- relativamente ao pH, 4 valores encontraram-se na classe A2 ou A3; 
- quanto aos coliformes totais, registaram-se 2 valores na classe A3 e os restantes na classe A2; 
- coliformes fecais, registou-se 1 valor na classe A3 e os restantes na classe A2; 
- relativamente aos estreptococos fecais, registaram-se 14 valores na classe A2; 
- quanto aos nitratos, registaram-se 7 valores acima da classe A2 ou A3; 
- todos os outros parâmetros se encontraram dentro da classe de tratamento A1 

- pH - 4 valores acima do valor limite 
admissível e 1 valor acima do valor 
máximo recomendável; 

- nitratos - 5 valores acima do valor 
limite recomendável; 

- cloretos - todos os valores se 
encontram acima do valor limite 
recomendável; 

- sólidos suspensos totais - 18 
valores acima do valor limite 
recomendável; 

- os outros parâmetros se 
encontraram dentro do 
estipulado. 

- CBO5- registaram-se 29 valores 
superiores ao valor limite 
admissível, tendo-se verificado os 
restantes dentro do limite; 

- cloretos- registou-se apenas1 
valor superior ao valor limite 
admissível, tendo-se verificado os 
restantes dentro do limite; 

- pH- registaram-se 4 valores 
superiores ao valor limite 
admissível, tendo-se verificado os 
restantes dentro do limite; 

- todos os outros parâmetros se 
encontraram dentro do 
estipulado. 

Albufeira 
de Fagilde 

Classificação 
Provável A3 (CQO, CBO5) Não Conforme (NO3, SST) Não Conforme (CBO5) 
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É importante referir, que apesar do nível de contaminação das águas da estação de Nelas ser 
elevado, tal não poderá ser corroborado para as condições presentes no corredor de 
implantação do traçado em estudo, dado que por um lado esta estação encontra-se 
relativamente distante e, sobretudo, dado que se reporta a uma bacia hidrográfica diferente 
(situa-se no rio Mondego) da da zona em estudo (Dão).  

Recorreu-se também à informação sintetizada do site do INAG por forma a complementar esta 
análise, onde apenas se obtiveram informações da classificação da estação Nelas. 

A referida classificação revelou uma melhoria na água ao longo dos anos (desde 1999 e até 
2002). No entanto, a qualidade da água da referida estação veio a piorar em 2003 e em 2005, 
terminando com a atribuição de Classe D. Esta classificação significa que esta água tem uma 
qualidade medíocre, apenas potencialmente apta para irrigação, arrefecimento e navegação. A 
vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória. 

Para além da análise efectuada com base na informação disponível no site do INAG, recorreu-
se também ao Plano de Bacia Hidrográfica do rio Mondego, onde se constatou que o problema 
mais grave na bacia do Mondego é a ocorrência de eutrofização em algumas estações de 
qualidade, nomeadamente em Nelas. Além disso, o PBH do rio Mondego refere que a má 
classificação das águas nesta bacia é de origem essencialmente doméstica e sendo assim, 
será possível inverter um pouco a situação no sentido de melhorar a classificação destas águas 
através da entrada em funcionamento de novos sistemas de tratamento ou mesmo com a 
melhoria dos já existentes. 

4.5.3.2 - Qualidade das Águas Subterrâneas 

De acordo com a informação publicada no Atlas do Ambiente e respectiva Notícia Explicativa, 
relativa à qualidade química das águas subterrâneas na zona em estudo, são apresentadas as 
principais características qualitativas para a envolvente dos concelhos de Nelas e Mangualde 
ver (Quadro 4.5.7). 

Quadro 4.5.7 - Qualidade Química das Águas Subterrâneas na  
Envolvente dos Concelhos Atravessados 

Parâmetros - Determinação 
Dureza Concelho Resíduo Seco 

(mg/l) 

Cloretos 
(Cl-) 

(mg/l) 

Sulfatos 
(SO4

2-) 
(mg/l) 

Total 
(mg/l CaCO3) 

Permanente 
(mg/l CaCO3) 

Temporária 
(mg/l CaCO3) 

Nelas 10 - 25 
Mangualde 

20 - 60 
5 - 20 

0 - 30 0 - 50 100 - 150 < 50 

A análise destes resultados evidencia que as águas subterrâneas desta zona são: 
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♦ fracamente mineralizadas na região, no que diz respeito ao resíduo seco; 

♦ muito fracamente ou fracamente cloretadas nesta região, em relação ao teor de 
cloretos,  

♦ muito fracamente sulfatadas nos dois concelhos, relativamente ao teor de sulfatos 
observado; 

♦ quanto à dureza, estas águas são classificadas como macias ao longo desta região. 

De modo a permitir uma análise mais aprofundada da qualidade química das águas 
subterrâneas, indicam-se seguidamente as concentrações máximas desejáveis e admissíveis, 
de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como os 
limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, relativamente à qualidade 
das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano: Anexo I - 
Classe A1 - Classe para a qual devem ser comparadas as águas subterrâneas e rega Anexo 
XVI (Quadro 4.5.8). Optou-se por estabelecer uma comparação com estes valores, por serem 
os que se encontram sujeitos a critérios mais rigorosos. 

Quadro 4.5.8 - Limites Estabelecidos Relativamente a Águas Subterrâneas para Consumo Humano 

Concentração Máxima 
(OMS) (mg/l) 

Limites Estabelecidos 
(Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto) (mg/l) 

Anexo I Anexo XVI2 
Parâmetro 

Desejável Admissível 
VMR VMA VMR VMA 

Resíduo Seco 500 1 500 - - - - 
Cloretos (Cl-) 200 600 200 - 70 - 

Sulfatos (SO4
2-) 200 400 150 250 575 - 

Dureza Total (CaCO3) 100 500 - - - - 
1 - Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano 
2 - Qualidade das águas destinadas à rega 
VMR - Valor Máximo Recomendado 
VMA - Valor Máximo Admissível 

Constata-se que os valores admitidos nesta macroescala para os parâmetros em análise, nas 
águas subterrâneas da região em estudo, são inferiores às concentrações máximas desejáveis 
estabelecidas pela OMS no que diz respeito a resíduo seco, cloretos, sulfatos e dureza. 

No que diz respeito aos limites estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, pode 
constatar-se que, quanto a sulfatos e cloretos, estes cumprem os limites de ambos os anexos; 
no entanto, é importante sublinhar que os valores apresentados são muito gerais, podendo 
apresentar variações a nível local. 

Assim, de forma a melhor caracterizar a qualidade da água subterrânea da região em estudo, 
foi consultado o site do Instituto da Água (INAG) para obtenção de informações que 
permitissem avaliar o estado de qualidade do sistema aquífero da região em estudo, tendo sido 
apenas possível obter alguns dados relativamente à qualidade da água subterrânea da região 
em estudo, embora se trate de uma estação (ponto de água subterrânea) que não pertence à 
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bacia hidrográfica do Dão o que compromete a retirada de conclusões sobre a classificação das 
águas subterrâneas do local de intervenção (apresentando-se os dados desta estação/captação 
como informação geral de enquadramento) 

No entanto, apresenta-se esta infoemação, com caracter 

Quadro 4.5.9 - Características da Estação de Qualidade de Água Subterrânea Situada na Região 

Código Coordenada 
X (m) 

Coordenada 
Y (m) Concelho Altitude 

(m) Aquífero Bacia 

200/1 218888 393146 Nelas - A0 - MACIÇO ANTIGO 
INDIFERENCIADO Mondego 

Os dados de qualidade da água avaliados (Anexo I.2) referem-se a diversos parâmetros 
analisados, nomeadamente amónia total, cloretos (Cl), coliformes fecais (CF), condutividade, 
nitratos (NO3), sulfatos, chumbo (Pb) e zinco total (Zn). Os parâmetros referidos respeitam a 

dados entre aos anos de 2002 e 2005 para esta estação. 

Neste contexto, pode concluir-se a captação considerada apresenta água de qualidade 
medíocre, perante os poucos dados fornecidos. 

No que se refere à produção de água para consumo humano, na generalidade esta captação 
apresenta situações de incumprimento nomeadamente para os nitratos, o que conduz a que 
não possam destinar-se a consumo humano. Contudo, seriam necessárias mais análises para 
despiste das situações verificadas e para se determinar a sua capacidade para este fim. 

No que diz respeito à qualidade da água para rega, esta captação possui um excesso de 
nitratos e cloretos. No entanto, não se pode considerar que estas águas se encontram 
contaminadas com excesso destes parâmetros ao ponto de impedir o uso desta água para a 
rega, pois trata-se de uma análise muito incipiente dada a falta de dados disponíveis pelo INAG. 

Refere-se, assim, que esta conclusão apenas tem o objectivo de tomar conhecimento do nível 
de contaminação existente nas captações da zona envolvente ao traçado. 

4.5.4 - Zonas Hídricas Sensíveis 

Ao longo da implantação do traçado existem diversas zonas hídricas sensíveis aos poluentes 
rodoviários e para isso é necessário garantir a protecção sustentável do recurso Água, 
nomeadamente através da redução das descargas ou emissões com efeitos potencialmente 
negativos para o ambiente, aplicando assim o princípio da precaução. 



COBA  
 

4.59 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

De acordo com a transposição da Lei Quadro da Água, a protecção dos recursos hídricos deve 
ser encarada de uma forma integrada por forma a evitar a continuação da degradação e a 
proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos associados. 

Segundo o relatório final do LNEC elaborado para o INAG, datado de Julho de 2006, as zonas 
sensíveis são áreas a proteger, não devendo ser efectuadas descargas directas de águas de 
escorrência de estradas, sendo que no caso de ser inevitável a sua descarga, dever-se-ão 
implementar sistemas de tratamento adequados de forma a diminuir para níveis aceitáveis a 
carga poluente das águas antes da sua descarga. 

No caso do IC12 - Canas de Senhorim / Mangualde, no que respeita à definição de zonas 
hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários, apenas de assinalar as áreas de máxima 
infiltração definidas segundo o regime de REN e linhas que suportam usos e/ou ecossistemas 
sensíveis, cujas localizações se encontram no Quadro 4.5.10 e representadas no 
Desenho 1251-PB-61-0002-004. 

Quadro 4.5.10 - Localização das Zonas Hídricas Sensíveis  

Localização Zonas Hídricas Sensíveis 
km 

1+038 - 1+137 
4+200 - 5+820 (não interferida pelo traçado) 

7+192 - 7+280 (Rib.ª Travassos) 
12+775 - 12+972 

12+900 - 13+373(não interferido pelo traçado) 
13+373 - 13+499 (Rib.ª Cagavaio) 

13+499 - 14+500 (não interferida pelo traçado) 
14+550 - 14+800 (não interferida pelo traçado) 

15+490 - 15+580 
16+600 - 16+820 (não interferida pelo traçado) 

16+978 - 17+017 
17+250 - 17+550 (não interferida pelo traçado) 

19+707 - 19+947 
20+339 – 20+750 

19+920 - 20+320 (não interferida pelo traçado) 
20+750 - 21+687 (não interferida pelo traçado) 

21+065 – 21+128 

Áreas de Máxima Infiltração 

21+687 - 21+729 
1+600 – 1+650 (Ribª de Vale de Boi) 

7+250 - 7+300 (Rib.ª Travassos) 
Habitat Classificado 

92A0 - Floresta - Galeria de Salix alba e 
Populus alba 13+400 -13+450 (Ribª do Cagavaio) 

Captações Públicas Captação de Longras - 7+300 (Rib.ª Travassos)  
Rega - 0+100 (afluente da Rib.ª Vale do Boi) (a 200 m de 

distância do traçado) 
Rega - 16+800 (afluente do rio Videira) (a 650 m de distância do 

traçado) 
Linhas de água que suportam usos 

Rega - 21+400 (rib.ª Frades) (a 1 km de distância do traçado) 
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4.5.5 - Usos da Água e Abastecimento 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego (PBH Mondego) as principais 
utilizações de recursos hídricos na área da bacia têm origem nas actividades agrícolas, 
industriais e abastecimento doméstico. 

A agricultura é a actividade responsável pelos maiores consumos de água, estimando-se na 
área da bacia consumos na ordem dos 83% das necessidades totais da bacia hidrográfica. 
Relativamente ao consumo doméstico total, este foi estimado em cerca de 8%, enquanto que o 
industrial é na ordem dos 9% (PBH do Mondego). 

Assim, verifica-se que em termos de consumos de água na área da bacia hidrográfica do 
Mondego a agricultura é a actividade dominante. 

As necessidades de água totais para o abastecimento público na bacia hidrográfica do 
Mondego são de cerca de 43,2 hm3/ano. 

Relativamente aos concelhos da área em estudo, o PBH do Mondego indica para o concelho de 
Mangualde consumos que rondam os 291 000 m3/ano, enquanto que no concelho de Nelas os 
consumos são de 829 000 m3/ano. 

No que respeita às necessidades de água para o consumo industrial na área do PBH do 
Mondego eram de 53 hm3/ano em 1999. Especificamente, nos concelhos abrangidos pelo 
empreendimento constatam-se consumos na ordem dos 44 389 m3/ano para o concelho de 
Mangualde e 19 211 m3/ano no concelho de Nelas. 

Segundo o PBH do rio Mondego existe uma área de regadio tradicional de cerca de 162 ha no 
concelho de Mangualde, no entanto, atendendendo ao trabalho de campo desenvolvido, não 
existe nenhum regadio na zona de influência do projecto. 

Quanto a regadios particulares, no concelho de Nelas assiste-se a uma ocupação de cerca de 
4021 ha e no concelho de Mangualde os regadios particulares ocupam uma área de 6795 ha. 

A origem da água destinada à produção para consumo nos concelhos de Nelas e Mangualde é, 
essencialmente, superficial. Efectivamente, estes concelhos são servidos por um Sistema 
Intermunicipal de Abastecimento, a partir da captação por toma superficial directa na Barragem 
de Fagilde. Como reforço deste sistema, existem captações de água de origem subterrânea, 
explorada através de poços e furos, as quais funcionam praticamente durante todo o período de 
Verão, abastecendo igualmente fontanários. 
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De acordo com o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais - INSAAR, o abastecimento público aos concelhos da área em estudo é garantido 
pelas entidades que se apresentam no Quadro 4.5.11.  

Quadro 4.5.11 - Entidades Gestoras 

Concelho Entidade Gestora 
Nelas C.M. Nelas 
Mangualde C.M. Mangualde 

Fonte: INSAAR, 2002 

De acordo com o INSAAR os concelhos da área de estudo apresentam, índices de atendimento 
de população servida por sistema público de abastecimento de água entre 0-50% no concelho 
de Nelas e entre 51-70% no concelho de Mangualde (Figura 4.5.8). 
 

 
Fonte: INSAAR, 2002 

Figura 4.5.8 - Índice de Atendimento de População Servida por Sistema Público de 
Abastecimento de Água 

De facto, segundo o PBH Mondego, verifica-se uma forte desigualdade territorial em toda a 
região Norte do País, havendo uma deficiente cobertura pelos sistemas municipais e 
multimunicipais, encontrando-se áreas com muito boas condições de serviço e outras com 
níveis de desempenho muito deficientes. 

As sub-regiões em estudo apresentam índices de cobertura relativamente baixos, tal como se 
pode observar na Figura 4.5.8, principalmente quando comparados com os da sub-região do 
Grande Porto. 

O abastecimento de água ao Sector Oeste do concelho de Nelas tem origem no reservatório de 
Nelas, o qual é abastecido pela adutora Tabosa / Nelas, a partir da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) da Barragem de Fagilde. A partir desta adutora, o sistema é constituído por um 

http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#1#1
http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#1#1
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conjunto de sub-adutoras e condutas que abastecem, para além da sede de concelho, as 
localidades de Canas de Senhorim, Vale de Madeiros, Urgeiriça, Caldas de Felgueira, Folhadal 
e toda a freguesia de Senhorim. 

Como referido, no concelho de Mangualde o abastecimento público de água assenta, 
igualmente, no sistema da Barragem de Fagilde utilizando, como reforço, sistemas constituídos 
por captações subterrâneas, às quais se encontram associados reservatórios. 

Relativamente às captações de água subterrânea licenciadas (ou seja captações que 
apresentam uma profundidade superior a 20 m ou quando os meios de extracção excedem a 
potência de 5 Cv, de acordo com a Art.º 19 do Decreto-Lei n.º 46/94 de 22 de Fevereiro), foi 
disponibilizada pela CCDR-Centro uma listagem com todas as captações existentes nos 
concelhos da região em estudo. 

Para além disso, a Câmara Municipal de Nelas disponibilizou informação sobre as captações 
privadas de água subterrânea no concelho. 

Cruzou-se a informação das duas fontes e de acordo com esta listagem (Anexo I.3), verifica-se 
que a maior parte dos furos identificados nas freguesias dos concelhos em estudo têm 
utilização exclusiva para rega. 

Relativamente às actividades industriais, verifica-se que existe nos concelhos em estudo 1 furo 
destinado a este uso.  

No Desenho 1251-PB-61-0002-004 encontra-se a representação gráfica dos furos que foi 
possível cartografar, dado que muitos deles não dispõem de informação relativa à sua 
localização (coordenada M e coordenada P), bem como os poços identificados através da 
cartografia militar. 

No que diz respeito a captações públicas na área de estudo, foi efectuado contacto com as 
Câmaras abrangidas pelo empreendimento, no sentido de avaliar qualquer situação de 
potencial interferência com captações para abastecimento público.  

De acordo com a informação recebida da Câmara Municipal de Mangualde, não existem 
captações públicas na área de intervenção do empreendimento. 

No que concerne ao concelho de Nelas, identificou-se apenas uma captação no corredor de 
estudo, a captação das Longras situada a cerca de 74 m do limite da plataforma, encontrando-
se dentro da faixa de protecção à distância com cerca de 200 m definidos no PDM do concelho 
e contemplando, por isso, medidas de minimização. 
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No entanto, esta captação encontra-se para além da faixa restrita dos 50 m (Desenho 1251-
PB-61-0002-004), segundo o Decreto-Lei 265/93 (Extracto do Regulamento do Plano Directos 
Municipal).  

As características da captação das Longras são apresentadas no Quadro 4.5.12 e encontram-
se em Anexo I. 

Quadro 4.5.12 - Características da Captação das Longras, no Concelho de Nelas 

Características 
Nome Captação das Longras 

Coordenadas militares (M: 221655; P: 395600) 
Tipo de captação Subterrânea - Poço 

Freguesia Nelas 
Localidade Lugar - Longra 

Bacia hidrográfica Mondego 
Sub-bacia Dão 

Linha de água Rib.ª Travassos 
Entidade responsável Câmara Municipal de Nelas 

Volume médio mensal extraído (m3) 2610 
Profundidade 8,00 

Tratamento associado Cloragem 
População que abastece 436 

4.5.6 - Saneamento Básico e Fontes Poluidoras 

Saneamento Básico 

Os concelhos abrangidos pela região em estudo compreendem alguns sistemas de drenagem e 
tratamento de águas, cuja listagem se apresenta em Anexo I (Inventário Nacional de Sistemas 
de Abastecimento de Água e de Águas Residuais - INSAAR). Estes sistemas são geridos pelas 
entidades gestoras referidas anteriormente. 

Segundo o INSAAR, os concelhos da área de estudo apresentam índices de atendimento de 
população servida por sistema público de drenagem de águas residuais, bastante reduzidos, 
entre 0-50%. De facto, da análise da Figura 4.5.9 observa-se que o nível de atendimento mais 
reduzido se verifica no concelho de Nelas, entre 0-20%. 
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Figura 4.5.9 - Índice de Atendimento de População Servida por  
Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais  

Já no que concerne a população servida por sistemas públicos de tratamento de águas 
residuais verifica-se que os concelhos apresentam percentagens de atendimento entre os 71 e 
os 90% no concelho de Nelas e os 21-50% no concelho de Mangualde (Figura 4.5.9). 

 

 

Figura 4.5.10 - Índice de Atendimento de População Servida por  
Sistema Público de Tratamento de Águas Residuais  

Da pesquisa efectuada ao site do INSAAR, obteve-se informação respeitante a Estações de 
Tratamento de Águas Residuais nos concelhos abrangidos neste estudo, cuja informação se 
apresenta em Anexo I. Ainda no mesmo Anexo encontra-se informação respeitante a pontos 
de descarga de águas residuais existentes nas freguesias da área de estudo. 

Verifica-se que nas freguesias da área de estudo a maioria das descargas de águas residuais 
em meio receptor ocorrem após tratamento. Existem algumas situações em que se verifica uma 

http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#2#2
http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#2#2
http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#2#2
http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#3#3
http://insaar.inag.pt/mapasres.htm#3#3
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descarga directa em meio receptor, no entanto não há indicação que seja numa das freguesias 
interceptadas pelo empreendimento. 

Em suma, na área de influência do empreendimento em estudo, a taxa de população servida 
por rede de drenagem de águas residuais é considerada satisfatória, relativamente a outras 
áreas do país; embora o mesmo já não se possa concluir, quanto à percentagem de população 
servida por sistemas de tratamento de águas residuais, cuja taxa é relativamente baixa. 

De uma forma geral, as povoações dos concelhos de Nelas e Mangualde possuem redes de 
drenagem de águas residuais do tipo separativo, efectuando a recolha domiciliária dos 
efluentes. O tratamento das águas residuais é efectuado por fossas sépticas servidas, ou não, 
por poço absorvente ou trincheiras filtrantes. Este nível de tratamento primário é eficaz, quando 
considerada a população servida e desde que sujeito a operações de manutenção regulares. 

Fontes Poluidoras 

Para além das fontes de poluição de carácter pontual existentes na zona de intervenção do 
empreendimento e que representarão as principais fontes de contaminação dos recursos 
hídricos superficiais, há ainda a assinalar as potenciais fontes de poluição difusa. 

A utilização de fertilizantes e pesticidas, constituem fontes de poluição de carácter difuso a 
serem consideradas nas áreas agrícolas, em regime intensivo, às quais estão associados 
excessivos teores de azoto e fósforo. Ao sofrer arraste nas águas de escorrência, através de 
solos de acentuado declive e pouco estruturados, acabarão por ter como destino os cursos de 
água, contribuindo para a eutrofização dos mesmos. 

As vias de comunicação rodoviária existentes são outra potencial fonte de contaminação das 
águas. O tráfego rodoviário é responsável pela deposição no pavimento dos poluentes emitidos 
pelos veículos, nomeadamente, partículas, hidrocarbonetos e metais pesados (chumbo, zinco, 
cobre e ferro), os quais ao serem arrastados pelas águas de drenagem podem contaminar os 
meios hídricos superficiais e subterrâneos. 

No Quadro 4.5.13, apresenta-se uma estimativa da carga poluente total gerada pelo sector 
industrial e com origem na pecuária na bacia hidrográfica do rio Mondego (PBH do Mondego, 
1999), em particular para os concelhos de interesse para o presente estudo que possuem 
informação. 
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Quadro 4.5.13 - Cargas Poluentes Geradas nos Concelhos Abrangidos 

Cargas Geradas 
Sector Efluente 

m3/dia 
CBO 

kg/dia 
CQO 

kg/dia 
SST 

kg/dia 
Mangualde 

118,4 168,5 338,2 64,8 
Nelas 

Industrial 

51,2 59,5 120,3 47,0 
Mangualde Pecuária 

15,6 234,0 285,0 351,0 

O sector da pasta de papel tem uma representatividade elevada, pois 79% da carga poluente 
total gerada na bacia do rio Mondego pertence a esta indústria. De todos os sectores de 
actividade existentes nesta grande bacia hidrográfica, para além da grande percentagem de 
carga poluente proveniente do sector do papel e da pasta, surge o sector agro-alimentar com 
uma grande percentagem associada. 

4.6 - COMPONENTE BIOLÓGICA 

4.6.1 - Metodologia Específica 

Entende-se por área de estudo para além da zona que pode vir a ser abrangida pelos impactes 
directos do empreendimento, um corredor dos 400 m ao longo do traçado em estudo.  

Foi efectuado o reconhecimento de campo para identificação e cartografia das unidades de 
vegetação e levantamento de fauna de vertebrados, no corredor envolvente ao trajecto em 
estudo. Procedeu-se à identificação das espécies representativas de cada biótopo, tendo sido 
recolhidos espécimens botânicos para posterior identificação, quando necessário.  

Em relação à fauna pesquisaram-se vestígios no terrenos, tais como rastos, pegadas, fossadas 
e excrementos, bem como métodos de observação directa, com o intuito de confirmar, 
particularizar e complementar a pesquisa bibliográfica efectuada. 

O inventário de campo, realizado em duas campanhas efectuadas em Junho (dias 22 e 23) e 
Setembro (dias 15 e 16) de 2006, foi completado com a consulta de publicações especializadas 
sobre a região onde o projecto se insere, com o objectivo de colmatação das lacunas de 
conhecimento indicadas na secção própria deste relatório, resultando na atribuição de algumas 
espécies potencialmente existentes neste local e para os habitats identificados, mediante 
referências bibliograficas a nível do local ou da região. 

Referência particular à consulta da Base de Dados NATURA DATA BASE (Naturibérica,2006).  
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A avaliação do valor da área de estudo é realizada relativamente a cada biótopo encontrado e 
sua valorização qualitativa dentro da região onde se insere, utilizando os seguintes parâmetros: 

♦ Número de espécies ameaçadas, segundo a nova edição do Livro Vermelho dos 
Vertebrados; 

♦ Número de espécies mencionadas nas directivas europeias transpostas para a 
legislação nacional (Directiva 79/409/CEE e Directiva 92/43/CEE, transposta e revista 
para legislação nacional pelo Dec.-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro); 

♦ Representatividade da área de estudo no contexto regional em termos de fauna ou 
flora. 

Para a flora é efectuada uma cartografia dos biótopos mais importantes sobre ortofotomapa à 
escala 1:5 000, com total confirmação no trabalho de campo efectuado. 

No Anexo II são apresentadas as listagens de espécies floristicas e faunisticas inventariadas, 
assinalando-se as espécies que foram confirmadas em trabalho de campo. 

4.6.2 - Áreas Classificadas e Habitats Naturais Classificados 

A área de estudo não se encontra sob nenhuma classificação pelo seu valor ecológico. As 
áreas classificadas mais próximas encontram-se fora da área de influência do empreendimento, 
correspondendo ao Parque Natural da Serra da Estrela e ao Sítio classificado (SICp) da Serra 
da Estrela. 

Na área de estudo foram detectados os seguintes habitats classificados da Directiva (Decreto-
Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro), não sendo nenhum deles considerados prioritário: 

♦ florestas galeria de Salix alba e Populus alba (92A0) - na área de estudo existem 
nos troços de cursos de água que apresentam vegetação ripícola arbórea com bom 
desenvolvimento e densas, cuja composição permite incluí-las neste habitat; identificou-
se ainda dentro deste habitat o Subtipo Salgueirais-choupais de choupos-negros 
e/ou salgueiros-brancos (92A0pt2), o qual ocorre em aluviões de margens de rios e 
ribeiras, valas de drenagem ou mesmo margens de lameiros, apresentando dominância 
de choupo-negro (Populus nigra) e/ou salgueiro-branco (Salix alba); 

♦ Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230) - na 
área de estudo existem manchas de carvalhal em regeneração, com porte arbustivo 
dentro do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, que são enquadráveis neste habitat.  
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Figura 4.6.1 - Localização das Áreas Classificadas e/ou Protegidas mais Próximas da  
Área em Estudo 

Estes habitats encontram-se cartografados no Desenho 1251-PB-61-0002-005 e representam 
áreas muito pouco representativos do corredor em estudo. 
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4.6.3 - Flora e Vegetação 

Enquadramento bioclimático e vegetação potencial 

De acordo com a classificação de Rivas-Martinez (1987) e de Alves et al (2000), a área de 
estudo enquadra-se no Reino Holártico, Região Mediterrânica, Sub-Região Mediterrânica 
Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica-Iberoatlântica, Província Gaditano-Onubo-
Algarviense, Sector Divisorio Português, SubSector Beirense Litoral. 

O SubSector Beirense Litoral, está no andar mesomediterrânico na área de estudo. A este 
sector corresponde o óptimo climático para os carvalhais termófilos de carvalho-roble: Rusco-
aculeati - Quercetum roboris viburnetosum tini. A sua orla arbustiva é a comunidade endémica 
em que domina o azereiro (Prunus lusitanica) da Frangulo alnae - Prunetum lusitanicae, o qual 
contacta catenalmente com o amial mesofítico Scrophulario-Alnetum glutinosae. A etapa de 
substituição do carvalhal mais comum é o urzal Ulici minoris-Ericetum umbellatum. De destacar 
também, como comuns neste sector os sobreirais da Asparago aphylli - Quercetum suberis e 
respectivas etapas de substituição: Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo luisieri - Ulicetum 
jussiaei. 

Vegetação Actual 

A área de estudo apresenta um carácter marcadamente rural, se bem que pontuado por 
aglomerados urbanos e por vezes, zonas industriais. Encontra-se ainda fragmentado por várias 
rodovias locais e pelo caminho-de-ferro. 

A zona rural apresenta uma mosaico muito comum entre manchas de floresta de produção 
(eucalipto ou pinhal), pequena propriedade, com culturas anuais de regadio (hortícolas, milho), 
vinha e zonas de sequeiro com forragem e matos autóctones, que ocupam áreas anteriormente 
com floresta ou zonas agrícolas abandonadas. Na área de estudo, identificaram-se as seguintes 
unidades de vegetação principais: 

1. área agrícola - são ocupadas por vinha, pomares ou por culturas anuais, hortícolas ou 

cereais; 

2. floresta de produção - composta essencialmente por pinheiro (Pinus pinaster, muitas 

vezes misto com Pinus pinea) e secundariamente por eucalipto (Eucalyptus globulus); 

apresentam no sob-coberto matos autóctones com composição semelhante; 

3. carvalhal em regeneração - são pequenas manchas de carvalhos (Quercus robur e 

Quercus pyrenaica), que se encontram em regeneração, geralmente nas orlas de matos; 

em particular, verificam-se na área de estudo dentro do Parque Ecológico da Quinta da 
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Cerca (Nelas); 

4. matos autóctones - são dominados pelas cistáceas (Cistus ladanifer, Cistus salvifolius), 

giesta (Cytisus sp.), com a presença de tojo (Ulex. Sp.), urzes (Erica umbelllata e E. 

cinerea), trovisco fêmea (Daphne gnidium), sargaço (Halimium sp.); os matos autóctones 

encontram-se por vastas zonas de encosta e como sob-coberto das áreas florestadas; 

por vezes estes matos encontram-se mais desenvolvido apresentando pequenos 

carvalhos, castanheiros, sobreiros, azinheiras ou medronheiros; 

5. matos ruderais - são dominados por espécies ruderais e oportunistas como a Dittricchia 

viscosa, cardos etc., ocupando geralmente áreas agrícolas abandonadas ou baldios em 

meios peri-urbanos; 

6. galeria ripícola - observa-se vegetação ribeirinha arbórea conjugando espécies típicas 

de zonas ribeirinhas nesta região - o amieiro (Alnus glutinosa), o choupo-negro (Populus 

nigra), salgueiro (Salix sp.) - com espécies exóticas infestantes, como a acácia (Acacia 

dealbata, Acacia sp.) e o Ailanto (Ailanthus altissima). Muitas vezes a vegetação 

ribeirinha ao longo das margens é inexistente, devido aos terrenos agrícolas que se 

prolongam até estas; por vezes as árvores foram desbastadas mas cresce vegetação 

herbácea ribeirinha, como a Tabúa (Typha sp.) ou silvados (Rubus sp.); destacam-se as 

galerias ripícolas dos seguintes cursos de água: ribeira do Vale do Boi, ribeira de 

Travassos, ribeira de Cagavaio e ribeira dos Frades; 

7. áreas humanizadas e solo nú - correspondem a áreas urbanas, industriais, ou 

impermeabilizadas, que apresentam pouca ou nenhuma vegetação, constituídas por 

espécies ornamentais, ou agrícolas (hortícolas), típicas em quintais e jardins. 

1. Área Agrícola (km 3,2) 2. Floresta de Produção (km 5) 



COBA  
 

4.71 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

 
3. Carvalhal em Regeneração (13,1) 

 
4. Matos Autócones (km 18,5) 

 
5. Matos Ruderais (km 8,6) 

 
6. Galerias Rípicolas (ribª do Cagavaio km 13,5) 

 
7. Áreas Humanizadas e Solo Nú (km 1) 

 

Fotografias 4.6.1 a 4.6.7 - Principais Unidades de Vegetação no Corredor em Estudo 

A área de estudo apresenta um valor médio no contexto regional, sendo a maior parte dos 
povoamentos vegetais antropogénicos e com baixo valor florístico e ecológico. No entanto, 
apresenta pontualmente algum interesse, que reside nas galerias ripícolas representativas de 
um habitat classificado e em pequenas manchas de carvalhal em regeneração, vestígios da 
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floresta clímax das comunidades vegetais potenciais e enquadrável também num habitat 
classificado. Assim elabora-se a seguinte ordenação por valor florístico e ecológico 
decrescente: 

Valor Elevado 

♦ Galerias ripícolas arbóreas de salgueiro, choupo ou amieiro (inclui o habitat classificado 
92A0); 

♦ Carvalhal em regeneração representativos do habitat classificado Carvalhais galaico-
portugueses (9230); 

Valor Médio 

♦ Pinhal de pinheiro-bravo; 

♦ Matos autóctones; 

♦ Matos autóctones com carvalho em regeneração; 

Valor Reduzido 

♦ Floresta de produção de eucalipto; 

♦ Matos ruderais; 

♦ Áreas humanizadas; 

♦ Corpos de água; 

♦ Área agrícola. 

4.6.4 - Fauna 

Os biótopos presentes na área de estudo formam um mosaico relativamente variado de floresta, 
matos orlas campos agrícolas e galerias ripícolas, cuja heterogeneidade propicia a uma maior 
riqueza relativa em termos de povoamentos faunísticos. Por outro lado, a presença de 
actividades humanas por toda a área e as estruturas lineares que percorrem esta região 
induzem o efeito contrário, condicionando a ocorrência das espécies pouco tolerantes à 
presença humana e as espécies com maiores territórios. 

Mamíferos  

A área de estudo apresenta alguma variedade de habitats, mas também elevado grau de 
humanização, pelo que as espécies presentes são efectivamente diversificadas, mas a 
ocorrência de espécies com valor conservacionista, (à excepção da lontra e de morcegos, 
devido ao seu estatuto europeu), é pouco provável. Em relação a espécies cinegéticas, 
encontram-se referenciadas para a região o coelho (Oryctolagus cuniculi), a raposa (Vulpes 
vulpes) e o javali (Sus scrofa). De destacar que o coelho é actualmente considerado como uma 
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espécie Quase Ameaçada (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 2006), tendo as 
respectivas populações sofrido um declínio nas últimas décadas, provavelmente devido a uma 
conjunção de factores como as epizootias (mixomatose, febre hemorrágica), perda de habitat, 
caça excessiva, etc. 

Com maior valor conservacionista destaca-se a lontra (Lutra lutra) - espécie classificada no 
Anexo B-II do Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de Fevereiro. Em Portugal tem estatuto de Pouco 
Preocupante, embora a nível europeu esteja em regressão acentuada; a lontra apresenta 
elevada versatilidade ambiental estando presente na maior parte dos cursos de água em 
Portugal. 

No biótopo florestal dá-se relevo para os pequenos carnívoros como a geneta (Genetta genetta) 
e a marta (Martes martes), possíveis de serem encontrados no pinhal, ambos não ameaçados. 

A nível de quirópteros não estão referenciados quaisquer abrigos para espécies cavernícolas na 
região em estudo (Palmeirim e Rodrigues, 1998). Contudo, os morcegos podem também 
abrigar-se em buracos de árvores velhas, edifícios e fendas em rochedos ou muros. Todos os 
morcegos encontram-se classificados na Directiva (Anexos II e/ou IV). Na área de estudo 
podem encontrar-se as seguintes espécies (Mathias et al., 1999). 

♦ morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolopus hipposideros) - é uma espécie cavernícola 
que pode também abrigar-se em edifícios; detém estatuto de Vulnerável em Portugal; 

♦ morcego-de-Kuhl (Pipistrellus kuhli) ; 

♦ morcego-hortelão (Eptesicus serotinus); 

♦ morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus). 

Aves 

A área de estudo aparenta possuir uma diversidade reduzida. Foi contudo possível encontrar no 
trabalho de campo realizado, algumas espécies com valor conservacionista: 

♦ Açor (Accipiter gentilis) tem o estatuto de Vulnerável em Portugal; podem frequentar a 
área de estudo como área de alimentação; 

♦ Guarda-rios (Alcedo athis) - espécie associada a ambientes ribeirinhos e galerias 
ripícolas; encontra-se classificado na Directiva “Aves” (D.L. nº 49/2005, de 24 de 
Fevereiro); 

♦ Corvo (Corvus corax) - com estatuto de Quase Ameaçado em Portugal e presente no 
Anexo III da convenção de Berna. 
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Herpetofauna 

Na área de estudo apenas foi confirmada em trabalho de campo a presença da rã-verde (Rana 
perezi), uma espécie muito comum. Entre as espécies de provável ocorrência destacam-se o 
tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), uma espécie endémica), os sapos (Bufo-bufo e Bufo 
calamita), e lagartixa (Podarcis sp.). 

Povoamentos Ícticos 

A área de estudo possui quatro ribeiras principais a ribeira do Vale do Boi, a Ribeira do 
Cagavaio, ribeira de Travassos e a ribeira dos Frades e, sendo esta última visivelmente poluída. 
São ribeiras com interesse secundário as quais previsivelmente não possuem uma comunidade 
íctica própria. No entanto, é possível que possam ser área de alevinagem. Nos rios Dão e 
Mondego as espécies mais comuns são a boga (Chondrostoma polylepis), o barbo-do-norte 
(Barbus bocagei) (PBH Mondego, 2000), considerando-se a presença potencial destas espécies 
nos troços da bacia do Mondego e do Dão que atravessam a área de estudo. Estas espécies 
são comuns na maior parte dos cursos de água do norte, sendo classificadas pela Directiva 
“Habitats”, por serem endémicas da Península Ibérica. 

Em síntese, a área de intervenção directa do empreendimento em estudo apresenta um valor 
florístico e faunístico considerado médio, em termos regionais, não apresentando valores 
distintivos.  

4.7 - PAISAGEM 

4.7.1 - Considerações Gerais 

A resultante paisagística de um local é, em cada momento, o reflexo da interacção de vários 
factores, quer de ordem biofísica (entre os quais se salienta o relevo/geomorfologia, a 
geologia/litologia, as características da rede hidrográfica e o coberto vegetal), quer de ordem 
sócio-cultural (relacionando-se estes últimos com as acções de natureza antrópica), que têm 
manifestações diferentes na construção do território. 

Na presente caracterização faz-se uma descrição e análise da paisagem atravessada pelo 
corredor em avaliação para o Lanço do IC 12, entre Canas de Senhorim e Mangualde, com 
vista a determinar a sua reacção à implementação da nova infra-estrutura. 

O cenário interessado por este estudo situa-se no Planalto Beirão, fronteiro à Serra da Estrela, 
sensivelmente numa zona de charneira entre os vales das bacias do Dão e Mondego. Trata-se 
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de uma paisagem de contrastes, coberta por pinhais e vinhedos, onde se encontram desde 
modestos casais a aglomerados populacionais densos, vales férteis com linhas de água 
guarnecidas por galerias ripícolas frondosas a serranias áridas, revelando paisagens ermas em 
que afloram blocos rochosos. 

A análise efectuada objectiva-se em descritores estruturais, fisiográficos e paisagísticos, na 
definição de unidades de paisagem, baseada em critérios de homogeneidade relativa, e na 
dinâmica da paisagem em questão. 

Esta base serviu ainda para sustentar uma interpretação mais subjectiva, fundamentada no 
método de Análise Visual, que pretende apurar a Sensibilidade da Paisagem a potenciais 
alterações na estrutura visual, avaliada segundo parâmetros de qualidade e fragilidade visual. 

4.7.2 - Metodologia Adoptada 

O método de caracterização mais frequente no que respeita à paisagem consiste na definição 
(e posterior avaliação) de “Unidades de Paisagem”, isto é, de “unidades territoriais que 
concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico (...)”, baseada em “(…) critérios 
de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).” (Abreu, 1989). 
Este método apresenta grande utilidade prática dado que permite individualizar zonas 
homogéneas, quer do ponto de vista das respectivas características visuais de maior 
relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações externas. 

Neste sentido, a caracterização e avaliação da paisagem de uma determinada região deve ser 
acompanhada pela análise dos seus componentes intrínsecos, os quais se podem sistematizar 
em:  

♦ Biofísicos/Ecológicos: relacionados, em termos básicos, com os aspectos de  
morfologia e do coberto vegetal, resultantes das componentes naturais dos territórios 
atravessados, nomeadamente da interacção da geologia/litologia, tipo de solos, 
geomorfologia, características da rede hidrográfica e consequentemente no tipo de 
coberto vegetal; 

♦ Antrópicos: integram os aspectos que reflectem as diferentes formas de que se 
reveste a acção humana sobre a Paisagem, seja ela de natureza social, cultural ou 
económica (incluindo as transformações de natureza agrícola e florestal), resumindo-se 
habitualmente essa acção no factor Ocupação do Solo; 

♦ Estéticos e percepcionais: prendem-se com o “resultado”, em termos estéticos, da 
combinação de todos os factores anteriormente referidos (tendo em consideração que 
as mesmas características podem combinar-se de diversas maneiras), e com a forma 
como esse “resultado” é percepcionado/apreendido pelos observadores potenciais. 
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No âmbito do presente estudo, e tendo presente uma relativa homogeneidade da paisagem que 
caracteriza o território atravessado, a caracterização da Paisagem compreendeu, a identificação 
e descrição da Unidades de Paisagem atravessada, incluindo a caracterização das suas 
componentes mais relevantes. 

Tendo em conta a caracterização efectuada, foi então estabelecida uma classificação para a 
Unidade de Paisagem, pelo método da Análise Visual, o qual tem como objectivo qualificar / 
quantificar a Sensibilidade da Paisagem a potenciais a alterações, sustentada em conceitos de 
Qualidade Visual e de Fragilidade Visual (Figura 4.7.1).  

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA 

PAISAGEM  (MACRO-ESTRUTURA ) 

  

 DEFINIÇÃO DAS 

UNIDADES DE PAISAGEM 
  

  

    

  
QUALIDADE VISUAL  FRAGILIDADE VISUAL 

  

ACESSIBILIDADE VISUAL DA 

PAISAGEM  
(CORREDOR = 1000M) 

    
   

 
AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DE 

CADA UNIDADE DE PAISAGEM 

Figura 4.7.1 - Metodologia Adoptada para a Caracterização da Paisagem 

Refira-se ainda que, para assegurar a avaliação da área de influência visual da paisagem em 
estudo, considerou-se uma faixa de cerca de um quilómetro centrada no corredor interessado, 
assumindo-se, no presente caso, como sendo a distância limite até à qual se admite alguma 
visibilidade com nitidez, na ausência de obstáculos à visão. A delimitação desta faixa também 
teve por base as formas das bacias visuais interessadas por este estudo, caracterizadas por 
patamares hipsométricos muito próximos, o que estabelece campos de visibilidade, de um 
modo geral, com horizontes pouco profundos, decorrentes da situação planáltica da paisagem 
em causa, não se observando pontos dominantes de referência. 

Uma vez que se trata de um corredor bastante homogéneo, abarcando uma só unidade de 
paisagem que por sua vez se decompõe em várias tipologias de ocupação do solo, optou-se 
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pela realização da respectiva cartografia a 1:25 000, por forma a possibilitar uma melhor leitura 
integrada (Desenho 1251-PB-61-0002-007) 

4.7.3 - Caracterização da Paisagem 

Breve Caracterização Regional 

O território em estudo abrange uma importante Região Geográfica de Portugal Continental: a 
Região da Beira Alta, que se prolonga por uma extensa zona planáltica, formada por uma 
única unidade morfoestrutural, responsável pela dinâmica da paisagem, em que vigoram desde 
as serranias, às zonas mais ou menos onduladas e aos vales graníticos de forte definição 
fisiográfica, correspondentes às bacias dos rios Dão, Mondego, Paiva e Vouga. 

De facto, in Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental (DGOTDU, 2004), morfologicamente o grupo de unidades de paisagem da Beira 
Alta “constitui “um vasto plano inclinado drenado pelo sistema do Mondego Todo este plano é 
drenado pelo sistemas do Mondego” (Orlando Ribeiro, 1993), mas também pelo Vouga e Douro, 
no qual se incluem várias serras (Montemuro, Freitas e Arada, Caramulo, Bussaco, Leonil e 
Lapa)”. 

Em toda a unidade de paisagem da Beira Alta existem características que a tornam distinguível 
das outras, apresentando elevada tipicidade nos cenários que a descrevem, pela forma como 
se unem num todo numa paisagem de contrastes, tendo como valência as cores transmitidas 
pelos padrões de ocupação do solo, no qual assume particular significância as extensas áreas 
de encosta forradas a vinha e a constante presença dos povoamentos florestais, para além do 
mosaico agrícola nos vales férteis, constituído por pequenas parcelas, onde se cultiva também 
a mesma vinha, em associação com “o milho, os cereais de sequeiro, a batata as árvores de 
fruto em paralelo com prados ou onde se instalam os pastos viçosos; os muros de pedra, as 
oliveiras e/ou os cordões de vinha a compartimentar os campo, (...) as linhas de água 
acompanhadas por galerias de árvores frondosas”. (in Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, DGOTDU, 2004) 

Esta paisagem de fertilidade contrasta num fundo cénico de serranias, a que corresponde a 
paisagem de blocos dos cumes áridos e despovoado, tendo como espaços de transição, entre 
as duas situações extremas, colinas e encostas povoadas por manchas contínuas e 
homogéneas de pinheiros e eucaliptos. 
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Fisiografia e Relevo 

“As variações altimétricas são significativas, resultado da presença das serras já referidas, com 
altitudes compreendidas entre os 600 e um pouco mais que os 1000 m (com excepção da serra 
do Buçaco que apenas atinge cerca de 550m e da serra de Montemuro que quase chega aos 
1400m). No sopé dos “Montes Ocidentais”, na transição para a Beira Litoral e ao longo dos 
principais vales, as altitudes baixam para o poente até cerca de 100 m, enquanto que no 
restante território dominam as compreendidas entre 200 a 600 m”. (in Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, DGOTDU, 2004) 

A área em estudo insere-se numa única unidade morfológica denominada Meseta Ibérica, 
representada por uma sequência de extensos planaltos elevados, com altitudes variando 
genericamente entre os 350 e 450 m, nos quais se destacam alguns relevos alongados, 
geralmente coincidentes com cristas quartzíticas e alguns “montes-ilha”. A unidade está 
rodeada por um conjunto de serras que por terem forte presença, também contribuem para 
definir o carácter - as serras da Estrela e Lousã a sudeste, a do Buçaco a sudoeste, o Caramulo 
a noroeste e a serra da Lapa a norte” (in Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental, DGOTDU, 2004). 

Na paisagem à ainda a registar a presença de relevos residuais, denotando zonas maciço mais 
resistentes, para além da presença frequente de caos de blocos no topo das elevações 

Os principais desníveis encontram-se associados à presença de vales de linhas de água 
principais principalmente pertencentes à bacia do rio Dão, das quais se estacam a ribeira do 
Vale do Boi, em Canas de Senhorim, a ribeira de Travassos, na zona de Nelas, o ribeiro do 
Cagavaio, em Moimenta de Maceira do Dão, e a ribeira de Frades, na zona de Mangualde.  

O sistema hídrico apresenta fundamentalmente um padrão dendrítico, embora, pontualmente, 
seja possível notar algum controle estrutural sobre o entalhe das linhas de água. 

Para uma melhor compreensão das formas de relevo e da orgânica de funcionamento da bacia 
hidrográfica, foi a elaborada cartografia temática tendo em vista uma análise fisiografica. Nesta 
sentido, procedeu-se à marcação das linhas fundamentais do relevo (festos e talvegues) e das 
classes hipsométricas, tendo por base a carta militar (1/25 000) (Desenho 1251-PB-61-0002-
003). Refira-se que, estas classes foram estabelecidas em função da escala de trabalho 
utilizada, de modo a permitir um correcta percepção e interpretação do relevo. 
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Unidades e Sub-Unidades de Paisagem 

Na presente análise, e para uma melhor compreensão da forma como se organiza e estrutura a 
paisagem a um nível mais local, apresentou-se uma divisão espacial do território atravessado 
em Unidades Paisagísticas (UP). 

Face ao exposto, optou-se por desenvolver uma abordagem da estrutura da paisagem, 
(fisiografia, ocupação do solo, entre outros) necessariamente sucinta, que resultou na 
caracterização deste descritor sustentada em: 

♦ pesquisa bibliográfica (com destaque para o estudo “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” DGOTDU, 2004); 

♦ elaboração da cartografia (escala 1/25 000) de análise fisiográfica e da definição de 
sensibilidade da paisagem incluindo: avaliação hipsométrica, caracterização de festos 
e talvegues, definição de unidades de paisagem e identificação da amplitude visual 
dentro da área em estudo; 

♦ análise conjunta das cartas de festos e talvegues, hipsometria e ocupação do solo 
(Desenhos 1251-PB-61-0002-003 e 1251-PB-61-0002-006); 

♦ reconhecimento de campo para assegurar a validação das unidades de paisagem 
identificadas e assegurar a pesquisa de elementos relevantes na paisagem. 

De acordo com a classificação em Unidades e grupos de Unidades de Paisagem estabelecidos 
no estudo “ Contributos para a identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental “ (DGOTU; 2004), o território em análise enquadra-se na Beira Alta, na qual se 
agrupa a Unidade de Paisagem (UP) que caracteriza a zona em estudo, designadamente Dão e 
Médio Mondego (Figura 4.7.2). 

Esta definição de UP, visa cumprir o conceito definido anteriormente (Abreu, 1989), não 
dispensando contudo, no âmbito de um estudo desta natureza, a justificável diferenciação 
paisagística. 
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45-UP - Dão e Médio Mondego, 45 A - SUP - parte do Vale do Dão 

Figura 4.7.2 - Unidade de Paisagem na Área em Estudo 

UP - Dão e Médio Mondego 

Numa macro escala esta paisagem de planalto, formada por colinas, onde se insere o 
empreendimento é descrita como sendo uma unidade heterogénea, de cenários e qualidade 
visual diferenciável, cujos padrões de ocupação do solo se repetem em função do relevo.  

Face à diferenciação da presente UP, para a zona em estudo, a referida publicação da 
DGOTDU, distingue ainda uma Sub-unidade de Paisagem, a que chama Vale do Dão, para a 
distinguir particularmente pela coesão da sua estrutura visual, sobretudo nos que se refere nas 
tipologias de ocupação e do ordenamento físico do espaço, e a unidade paisagística que 
caracteriza a região demarcada dos vinhos do Dão. 
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Fotografia 4.7.1 - Paisagem de Vinha, tendo como Cenário de Fundo os Matos Rasteiros onde 
Afloram os Blocos Rochosos, relembrando a Posição Fisiográfica de Altitude 

De facto, o “vale do Dão é no geral aberto, com vertentes de declive acentuado: na parte 
superior dominam os matos e matas, enquanto que na parte inferior destas encostas está 
instalada sobretudo a vinha e algum olival, sendo este espaço agrícola salpicado por um 
povoamento relativamente denso e disperso”. Por outro lado, “já no vale do Mondego, verifica-
se uma variação, de mais largo e agrícola a montante, onde também o povoamento é mais 
denso, tornando-se mais fechado e florestal para jusante” (in Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, DGOTDU, 2004). 

Contudo, refira-se que dado observar-se na matriz base de altitude a repetição de um padrão 
paisagístico em cada colina, domínio dos povoamentos florestais de pinheiro e eucalipto, e em 
cada zona plana vale e encosta baixa e intermédia em que a ocupação é preferencialmente 
agrícola, embora que complexa e de componentes variáveis.  

Assim, em virtude da macro-escala em que se encontra efectuada esta divisão, para um melhor 
conhecimento e análise da paisagem, foi efectuada uma divisão espacial desta unidade 
principal em sub-unidades paisagísticas, facilmente identificáveis sobre o terreno, agrupadas 
segundo a homogeneidade dos seus componentes visuais no que se refere à geomorfologia, 
ocupação do solo, ordenamento do espaço, posição na bacia visual, etc., designando-as em 
analogia com outras paisagens de características semelhantes. A saber: 
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SUP 1 - Sistemas Convexos de Matas e Matos 

Elemento identificado como matriz da paisagem, pela representação com que surge na faixa em 
estudo, correspondendo à estrutura de matas e de matos que ocupam preferencialmente o 
território, absorvendo os sistemas produtivos, os quais vão sendo gradualmente substituídos em 
altitude para Nordeste, por uma paisagem de solos esqueléticos, donde sobressaem 
afloramentos rochosos associados a matos rasteiros.  

 

Fotografia 4.7.2 - Matriz Paisagística Predominante no Corredor em Estudo, embora com  
Maior Incidência na Parte Sudoeste 

Trata-se de um sistema fechado localizado nas zonas de maior declive, em situação de encosta 
ou de cumeada, sem grande interesse visual, caracterizado por uma grande homogeneidade e 
fraca qualidade visual dos seus componentes, que se mantém sem evolução perceptível ao 
longo do tempo. A mata encontra-se representada principalmente pelo pinhal, em associações 
estremes ou mistas com eucaliptal e carvalhal. 
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Fotografia 4.7.3 - Paisagem de Altitude que surge com Frequência na Parte Nordeste  
em Substituição da Mata Densa 

SUP2 - Vale do Dão 

Sub-unidade carismática e de reconhecido valor paisagístico, com elevada representatividade 
na área em estudo, que foi individualizada para identificar as vastas encostas cobertas de 
vinha, envolvidas nas cercanias por povoamentos florestais, que caracterizam de forma 
emblemática a região e que proporcionam uma paisagem aberta e dinâmica, ocupando desde 
plataformas de maior altitude às colinas de formas convexas, por vezes em sistemas de 
exploração em que encosta escarpada é transforma em terra aptidão por processos de 
amarração. 

 

Fotografia 4.7.4 - Paisagem Aberta de Vinha Ocupando a Plataforma Planáltica na  
Zona de Canas de Senhorim 
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Fotografias 4.7.5 e 4.7.6- Vale representativo da SUP do Vale do Dão, localizado na zona 
intermédia da área em estudo 

SUP3 - Sistemas Agrícolas  

Trata-se de uma paisagem que surge em posições indiferenciadas na bacia visual, revelando 
uma unidade produtiva e funcional, largamente representada por prados e olival, sendo 
responsável pela porosidade da matriz de mata que domina no corredor em estudo, assumindo 
vários contornos em conformidade com a forma das diferentes bacias que ocupam. 

Assim, observam-se desde as formas alongadas ocupadas por prados e pastagens, 
acompanhando os sistemas ripícolas que correm no fundo dos vales, às configuração mais 
largas, arredondadas e compactas ou de limites sinuosos, que se estendem em vale de fraca 
definição fisiográfica inseridos na plataforma de planáltica, também ocupados por prados e 
pastagens, mas principalmente por olivais mais ou menos extensivos, em associação com 
parcelas de vinha.  

Refira-se que, estas formas encontram várias variantes, designadamente em termos de 
fraccionamento do espaço, em particular na parte Sudoeste do corredor em estudo, em que os 
campos agrícolas, sobretudo quando ocupados por um mosaico de pomares, culturas anuais, 
hortícolas, cereais e olivais, aparecem compartimentados pelos tradicionais muros de pedra 
arrumada e alinhamentos de oliveiras, os quais surgem, ainda na delimitação dos caminhos 
rurais e na transição de unidades.  
 



COBA  
 

4.85 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Fotografias 4.7.7 e 4.7.8 - Prados e Pastagens inseridos nos Baixos Relevos da  
Paisagem do Planalto Beirão 

Fotografias 4.7.9 e 4.7.10 - Aspecto da Paisagem Agrícola Estruturada pelos Muros de Pedra 
Arrumada e Alinhamentos de Oliveiras que surgem na Delimitação Campos e dos Caminhos 
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Fotografias 4.7.11 a 4.7.14 - Paisagem Agrícola do Vale da Ribeira de Frades 

A ocupação social encontra-se sobretudo associada aos sistemas agrícolas, sendo 
representada por aglomerados rurais com fraca coesão. 

Análise Visual 

Sensibilidade Paisagística 

Para apuramento e interpretação dos elementos recolhidos na caracterização da paisagem, 
utilizou-se o método da Análise Visual, que tem como objectivo quantificar a sensibilidade da 
paisagem a potenciais a alterações, assentando nos conceitos de Qualidade Visual e de 
Fragilidade Visual. Estes conceitos cuja definição se explicita seguidamente são aplicados às 
UP e SUP já identificadas: 

♦ Qualidade Visual da paisagem - indicador que traduz o maior ou menor valor cénico 
das unidades, estando relacionada com aspectos como a grandeza, a ordem, a 
diversidade, a singularidade e a representatividade. Trata-se de uma análise 
qualitativa, sustentada em diversos atributos das UP (biofísicos, antrópicos e estéticos), 
avaliados segundo uma escala numérica de 0 a 2 Esta escala permitiu valorar os 
atributos considerados em função da sua capacidade crescente de valorização visual 
da unidade (Quadro 4.7.1). 

♦ Fragilidade Visual constitui outro indicador importante para a análise de uma 
paisagem, avaliando a sua maior ou menor capacidade para suportar uma acção 
exterior sem degradação da sua qualidade paisagística ou seja pretende medir a maior 
ou menor capacidade que a paisagem possui para absorver visualmente ou ter uma 
resposta visual negativa a potenciais alterações externas. 
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A avaliação da Fragilidade Visual para cada UP, é também efectuada a partir da 
combinação de vários factores, designadamente biofísicos, morfológicos de 
visualização e histórico-culturais, o que permitiu a determinação de unidade de baixa, 

rais, determinando as relações visuais existentes a rede viária, 
caminhos rurais, áreas sociais, panorâmicas de interesse paisagístico, pontos cénicos 

média e elevada fragilidade visual (Quadro 4.7.2). 

A análise Fragilidade visual destaca-se a acessibilidade visual, parâmetro que pretende 
medir a ausência ou potencial presença de observadores, assim como a existência de 
barreiras físicas natu

e a área em estudo. 

♦ Sensibilidade da Paisagem indica, por sua vez, o grau de susceptibilidade da 
paisagem face a uma determinada acção externa, que interfira com as suas 
características visuais, podendo ser determinada com base na combinação nos dois 
indicadores Qualidade Visual e Fragilidade Visua ). 

Quadro 4.7.1 - Qualidade Visual 

nidad agem

l (Quadros 4.7.1 e 4.7.2

da Paisagem (QV) 

U es de Pais  
UP - Dão e Médio Mondego 

Componentes A  
Sis as 

Conv s de 
Matas atos 

SUP2 

Vale 

SUP 3 

Sistemas 
Agrícolas 

tributos SUP1 
tem
exo
 e M

do Dão 

Relevo 1 1 0 
Coberto vegetal 1 1 1 Biofísicos 

Presença de água 1 0 1 
Uso do solo 1 1 1 

Elementos Históricos 0 1 0 Antrópicos 
Valo ais res sócio-cultur 0 2 1 

H l armonia Funciona 0 2 1 
Diversidade/Complexidade 1 2 1 

Singul idade 0 0 0 ar
Intervisibilidade 0 1 1 

Estético /  
Percep ionais 

Estrutura visual dominante Homogénea Homogénea Heterogénea 

c

    
TOTAL (Σ) 7 5 11 

    
Classe de QV Baixa Elevada Média 

Classificação para cada atributo 
2 - Elemento de Grande Valorização Visual da UP 
1 - Elemento de Valorização Visual da UP 
0 - Elemento não Interveniente na Qualidade Visual da UP

 de Qua l (Qv) 
QV >

 

Classes lidade Visua
 10              Elevada 

5 > QV > 10        Média 
QV ≤ 5             Baixa 
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Quadro 4.7.2 - Fragilidade Visual da 

ade isag

Paisagem (FV) 

Unid s de Pa em 
UP - Dão e  MoMédio ndego 

Componentes Atributos S  
Con os 
de M s e 

M  

SUP2 
Vale do 

Dão 

SUP 3 

Sistemas 
Agrícolas 

SUP1 
istemas

vex
ata

atos

Relevo 0 1 1 Biofísicos 
Uso do solo  1 1 1 

Campo Visual Relativo 0 1 0 Morfol
Visualizaçã o do Espaço 

ual  

ógicos de 
o Posicionament

Relativamente à Bacia Vis 0 1 1 

Característi o-cu rais cas Históric ltu 0 1 0 
Acess uaibilidade Vis l 0 1 1 

    
TOTAL (Σ) 1 6 4 

    
Classe de FV Baix dia a a Mé Baix

Classificação para cada atributo 
2 - Elemento Determinante no Aumento da Fragilidade Visual 
1 - Elemento Medianamente Determinante no Aumento da Fragilidade 

 d dade Visual (FV) 
FV > 10 Elevada 
5 > FV > 10 Média 

Visual 
0 - Elemento não Interveniente na Fragilidade Visual 

FV < 5 Baixa 

Classes e Fragili

Da aplicação dos conceitos acima referidos para as unidades de paisagem identificadas e 
caracterizadas, e tendo presente a definição da sensibilidade da paisagem com recurso a uma 
escala qualitativa de baixa, média e elevada, foi possível determinar a Sensibilidade 
Paisagística das Unidade

ades de Pa Qualidade Fragilidade 

s em presença (Quadro 4.7.3). 

Quadro 4.7.3 - Sensibilidade da Paisagem (SP) 

Unid isagem Visual Visual 
Sensibilidade 
Paisagística 

SUP1 Baixa Baixa Baixa 
SUP2  Elevada Média Média/Elevada 

UP -  

Média Baixa Média/Baixa 
Dão e Médio 

Mondego SUP3 

4.8 - QUALIDADE DO AR 

A caracterização da qualidade do ar na zona de influência do empreendimento, ou seja na zona 
de enquadramento do Sublanço do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde, baseia-se na 
análise das condições predominantes locais, na avaliação das informações quantitativas 
existentes (ou extrapoláveis), no levantamento possível das potenciais fontes poluidoras que 
poderão contribuir de algum modo para a degradação qualitativa do ar e pela percepção da 
situação, a partir do contacto directo estabelecido no conhecimento adquirido em várias visitas 
ao local. 
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Características Gerais da Região 

O espaço em análise, inserido nos concelhos de Nelas e Mangualde, enquadra-se numa região 
agroflorestal, de relativa intervenção humana, sendo o corredor em estudo marcado por uma 
ocupação urbana mais expressiva nos seus extremos, ou seja junto às sedes de concelho. Em 
termos agrícolas destaca-se a extensão de vinha, e no que respeita à áreas florestais, 
fundamentalmente de produção, predomina o pinheiro e o eucalipto. Sublinha-se a presença, na 
envolvente do corredor em estudo, de várias unidades industriais, quer dispersas, como 
enquadradas em zonas industriais, de variados ramos de actividades. 

Análise Quantitativa da Informação Disponível 

As estações de medição da qualidade do ar situadas mais próximas do empreendimento em 
análise são as estações situadas em Coimbra e Fundão, integradas na rede de medição da 
Região Centro. 

A estação de Coimbra é característica de ambiente urbano, com influência predominante do 
tráfego rodoviário, enquanto que a do Fundão traduz condições de fundo, situada numa matriz 
rural. Desta forma, foi seleccionada a estação do Fundão para a análise da qualidade do ar, por 
se tratar da estação mais representativa relativamente às características da região em estudo 
(Figura 4.8.1), pois apesar da distancia à área em estudo localiza-se numa zona de semelhante 
ocupação rural do solo (importa por isso sublinhar que face à distancia entre esta estação e a 
área em estudo, a análise efectuada é meramente indicativa). 

 
Figura 4.8.1- Localização das Estações de Medição da Qualidade do Ar na Região Centro Face à 

Zona em Estudo 

Zona de Estudo 
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Uma vez que o Site do Instituto do Ambiente apenas dispões de dados até 2005, foi contactada 
a CCDR – Centro, para a obtenção de dados relativos a 2006, tendo contudo sido informado 
que os dados estatisticos referente a 2006 ainda não se encontram disponíveis (contacto 
realizado em Junho de 2007). 

No Quadro 4.8.1 apresentam-se os valores máximos horários da concentração dos poluentes 
registados na estação do Fundão, no entanto, ressalva-se o facto desta iniciar o registo dos 
valores em 2003, não apresentando até ao momento medições de CO. 

Quadro 4.8.1 - Dados de Qualidade do Ar na Estação de Monitorização do Fundão (2005) 

Dióxido de 
Enxofre 

(SO2) μg/m3 

Dióxido de Azoto 
(NO2) μg/m3 

Ozono 
(O3) μg/m3 

Partículas < 10 μm 
(PM10) μg/m3 Estação de 

Monitorização 
Max. 

horária 
Max.  
diária 

Max. 
horária

Média 
diária 

Max. 
horária 

Max. 8 
horas 

Max. 
horário 

Média  
diária 

Fundão 24,0 8,2 77,0 25,0 236,0 170,6 625,0 298,9 

Fonte: www.qualar.org 

Em relação ao ozono foi registado, durante o período de avaliação, uma excedência do limiar 
de informação à população (200 ug/m3 - valor horário) e, mais preocupante, 64 excedências do 
limiar de protecção da saúde humana ( 110 ug/m3 - valor 8 horas), apesar de serem permitidas 
apenas 25 excedências, de acordo com a Portaria n.º 623/93. 

No que se refere às Partículas < 10 μm (PM10), estas também registaram 14 excedências face 
ao limiar de 50 μg/m3 (base diária), contudo abaixo do número de excedências permitidas (35) 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002, relativamente ao limiar da protecção da saúde 
humana. 

Relativamente aos outros poluentes medidos, os registos obtidos evidenciam situações pouco 
preocupantes, geralmente de boa qualidade do ar. 

Em síntese, da avaliação efectuada relativamente aos dados fornecidos durante o ano de 2005 
para a estação do Fundão, pode-se concluir que as concentrações do poluentes atmosféricos 
indiciam uma baixa degradação da qualidade do ar. 

Índice de Qualidade do Ar (IQar) 

O Índice de Qualidade do Ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada 
para cada um dos poluentes medidos, no caso, pela estação considerada. 

De entre os diversos poluentes atmosféricos, focou-se a atenção apenas naqueles que fazem 
parte do cálculo do índice de qualidade do ar (de acordo com a metodologia preconizada pelo 

http://www.qualar.org/
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Instituto do Ambiente), não só por fazerem parte deste último mas também por serem comuns, 
especialmente nas áreas urbanas e industriais quotidianas. São cinco os poluentes englobados 
no IQar: 

♦ Monóxido de carbono (CO); 

♦ Dióxido de azoto (NO2); 

♦ Dióxido de enxofre (SO2); 

♦ Ozono (O3); 

♦ Partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10) 

O IQar é uma ferramenta que permite: 

♦ uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este índice 
foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das 
aglomerações existentes no país, mas também de algumas áreas industriais e cidades; 

♦ um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar; 

♦ dar resposta às obrigações legais. 

O índice varia de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de 
classificação seguidamente apresentada (Quadro 4.8.2). 

Independentemente de quaisquer factores de sinergia entre diferentes poluentes, o grau de 
degradação da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre os 
diferentes poluentes considerados, pelo que o IQar será definido a partir do pior dos 
qualificativos entre os poluentes considerados (ex.: valores médios registados numa dada área: 
SO2 - 35 µg/m3 (Muito Bom), NO2 - 180 µg/m3 (Médio); CO - 6000 µg/m3 (Bom), PM10 - 
15 µg/m3 (Muito Bom) e O3 - 365 µg/m3 (Mau) o IQar será mau, devido às concentrações 
observadas para o ozono. 

Quadro 4.8.2 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto (calculados para 2006) - 
Instituto do Ambiente 

CO NO2 O3 PM10 SO2 Poluente em 
Causa / 

Classificação Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 
Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 240 399 180 239 50 119 350 499 
Médio 7000 8499 140 239 120 179 35 49 210 349 
Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 
NOTA: Todos os valores anteriormente indicados estão em µg/m3 
Fonte: site do Instituto do Ambiente 
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Apresenta-se em seguida na Figura 4.8.2, os Históricos Anuais dos Índices de Qualidade do Ar 
calculados para os anos de 2003 a 2005 (últimos resultados validados disponíveis) para a 
estação do Fundão (Centro Interior, indicativos das condições gerais da qualidade do ar 
registadas nestes anos. 

  

 

 
 
Índice de QAr: 
 

  muito bom 
  bom 
  médio 
  fraco 
  mau 

 
 
Fonte: Site Instituto do Ambiente (Índices de 
Qualidade do Ar - Dezembro de 2006) 

 

Figura 4.8.2 - Índice de Qualidade do Ar para a Estação do Fundão 
Históricos Anuais para 2003 a 2005.  

Estes resultados, relativos à estação em funcionamento no Fundão, traduzem apenas alguns 
episódios em que as concentrações de poluentes atmosféricos se situam acima dos valores 
estipulados no quadro legal vigente, função sobretudo das expressivas emissões do tráfego 
automóvel. De qualquer forma, é igualmente possível constatar que para além destas situações 
consideradas episódicas, os valores estatísticos de concentrações de poluentes são 
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reveladores de condições geralmente aceitáveis a boas, no que diz respeito à qualidade do ar 
local. 

De acordo com os resultados das medições efectuados na rede de medição da Qualidade do Ar 
em funcionamento, na estação do Fundão o Índice de Qualidade do Ar (IQAr), para o ano de 
2005 (sendo que este apresenta maior numero de dias de medição relativamente aos anos 
anteriores), foi maioritariamente Muito Bom (28% dos dias), Bom (73% dos dias) e Médio (21% 
dos dias), contudo também a ocorrência das classes Fraco (3% dos dias) e Mau (0,5% dos 
dias).  

Avaliando a contribuição de cada poluente para o índice final registado na estação do Fundão, 
constata-se que dos cinco poluentes usados no cálculo do IQAr, apenas as partículas (PM10) e 
o ozono (O3) foram responsáveis pelo índice final, nas situações em que este foi Médio, Fraco 

ou Mau. 

Programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal 

O diagnóstico efectuado estendeu-se também à análise dos elementos disponibilizados pelo 
programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001), resultantes de 
duas campanhas nacionais de amostragem para o Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e 
Ozono (realizadas em Julho de 2000 e Maio de 2001).  

As medições foram efectuadas recorrendo ao uso de amostragem por difusão passiva, tendo 
sido utilizados tubos de difusão sujeitos a um período de 7 dias de exposição por campanha. A 
amostragem, definida a nível nacional, foi estabelecida a partir de uma malha dividida em 
quadrículas de 20 por 20 km, quadrículas estas onde se inseriam os pontos escolhidos de cada 
amostragem. 

Assim, procedeu-se à escolha dos pontos de amostragem situados mais próximos da zona em 
estudo, considerando-se, a partir da quadrícula definida a nível nacional, que os pontos 72 e 81 
seriam aqueles que se enquadram na região em estudo, cobrindo na sua totalidade uma área 
global de 40 km por 40 km (dado que se consideram 2 quadrados de 20 km por 20 km) que 
abrange não só a zona de inserção do empreendimento, mas também a região envolvente (de 
acordo com a localização apresentada para estes pontos segundo a “Avaliação da Qualidade 
do Ar em Portugal - NO2 e SO2 - Tubos de Difusão; O3 - Tubos de Difusão” (DGA/FCT-UNL, 
2001).  

Assim, procedeu-se à escolha dos pontos de amostragem, a partir da quadrícula definida a 
nível nacional, por forma a cobrir, na sua totalidade a área global em estudo (Figura 4.8.3 e 
Quadro 4.8.3. 
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Fonte: Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001) 

Figura 4.8.3 - Representação Esquemática da Malha Estatística Adoptada na Avaliação Preliminar 
da Qualidade do Ar em Portugal / Zona em Estudo 

Tratam-se de valores indicativos por se inserirem ainda num quadro preliminar de avaliação da 
qualidade do ar a nível nacional, embora possam ser representativos das condições 
aproximadas de qualidade do ar ambiente local e consequentemente dos níveis de poluição de 
fundo. 

Quadro 4.8.3 - Resultados Obtidos nas Duas Campanhas de Amostragem para o  
Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono 

NO2 (μg/m3) SO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) Ponto de 
Amostragem 1ª Camp. 2ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 

72 2,8 5,2 1,9 <1,3 60,7 77,0 
81 4,5 2,6 <1,3 <1,3 67,6 68,3 

Fonte: Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal - NO2 e SO2 - Tubos de Difusão; O3 - Tubos de Difusão 
(DGA/FCT-UNL, 2001) 

Embora os resultados obtidos não possam ser directamente comparados com os valores 
legislados (por serem referentes a uma média de 7 dias), constituem uma indicação aproximada 
à zona em estudo, que permite indiciar que os níveis de concentrações locais se situaram 
abaixo dos valores-limite legislados, embora quando comparados com os valores obtidos para o 
restante território nacional, traduzam a pressão urbana por contraste com a rural, a que esta 
zona se encontra sujeita. 
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Também as conclusões expressas no documento “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em 
Portugal, no Âmbito da Directiva 1999/30/CE” (Instituto do Ambiente, Julho 2002), baseadas 
igualmente nas referidas campanhas, apontam para que na designada aglomeração - Coimbra 
e na área do Centro Interior - em que a zona em estudo se insere, os resultados apontam níveis 
de poluentes, designadamente SO2, NO2, NOx, PN10 e Pb, em que os valores de limiar inferior 

de avaliação no ar ambiente para registos de fundo, são ultrapassados em algumas situações, 
com maior incidência no caso das partículas. 

Por último, foram ainda analisadas informações recolhidas do programa CORINAIR, promovido 
pela Agência Europeia do Ambiente (1985), programa este que efectuou o inventário de 
emissões de poluentes atmosféricos para Portugal (realizado de forma integrada na União 
Europeia, no que respeita a procedimentos de colheita, tratamento, armazenamento e 
disseminação de informação). CORINAIR90 apresenta o mais recente inventário publicado 
(1990), pelo que se tomou como referencia na presente análise. 

Assim recorreu-se a estimativas de emissões dos principais poluentes para as unidades 
territoriais - NUT’s III, de acordo com as unidades territoriais estabelecidas no CORINAIR90, a 
que correspondem a Sub-Região do Dão Lafões no qual se inserem os concelhos de Nelas e 
Mangualde, sendo que os valores apresentados no Quadro 4.8.4 - traduzem, no contexto 
nacional, emissões de relativo significado quantitativo. 

Quadro 4.8.4 - Emissões Estimadas dos Principais Poluentes na Sub-Região do  
Dão Lafões - NUT’s III 

Sub-região do Dão Lafões - Emissões Poluentes 
Ton ton/km2 

SOx 887 0,270 
NOx 4958 1,512 

COVNM (*) 23424 7,236 
CH4 17107 4,672 
CO 25595 7,803 

CO2 1805 0,550 
N2O 1962 0,555 
NH3 2381 0,726 

(*) Compostos Orgânicos Voláteis 
Fonte: CORINAIR90 , M.A. 1994 
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Potenciais Fontes de Poluição 

Genericamente, o corredor em estudo enquadra-se numa zona rural com aglomerados 
populacionais dispersos, a par de áreas industriais com alguma importância situadas sobretudo 
ao longo da EN234. 

Assim, as principais fontes poluentes estão essencialmente associadas à circulação do tráfego 
automóvel, em que para além do IP5 que apresenta maior relevância, destacam-se também as 
EN’s 234, 231-2; 231 e 16 e 110-2 a EM 1161 e as numerosas vias municipais que se 
concentram à medida que se aproxima das zonas urbanas, nomeadamente de Nelas e 
Mangualde. A rede viária local e regional apresenta-se actualmente bem desenvolvida na 
medida em que representam fontes emissoras de poluentes atmosféricos, do tipo linear de 
importância no contexto da área em estudo. 

As emissões poluentes geradas pelos escapes dos veículos motorizados, principal causa da 
degradação qualitativa do ar, são compostas por monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 
(NOx), hidrocarbonetos (HC), dióxidos de enxofre (SO2), partículas em suspensão (TSP) e 
chumbo (Pb), entre os de maior significado quantitativo. 

Em termos regionais, ao longo da EN 234 apresenta-se um tecido industrial que disperso quer 
em áreas industriais, constituído em especial por pequenas e médias indústrias, destacando-se 
os sectores de produção de painéis de aglomerados de madeira. A influenciar ainda a região 
referência para a presença de uma grande fonte emissora de poluentes para a atmosfera 
correspondente à unidade de produção de painéis de madeira da MADIBÉRIA, assim como a 
presença de vários Parques Industriais ao longo do corredor, onde se situam diversas 
instalações de combustão, processos industriais. 

As emissões de poluentes associadas a este tipo de fontes traduzem-se fundamentalmente em 
emissões de SO2 e NOX, proveniente de fontes de queima de combustível (Fuel-óleo ou 
gasóleo) para produção de energia ou vapor necessário à produção industrial. 

A informação sobre as principais fontes poluentes fornecida pela CCDR-Centro revela 
sobretudo a presença de emissões pontuais de origem industrial (licenciadas), tal como consta 
do Anexo III.1. 
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Condições de Dispersão Atmosférica 

As características climáticas e a morfologia do terreno ao longo do corredor em estudo, 
constituem os principais factores que influenciam a dispersão atmosférica local, e 
consequentemente a capacidade de depuração e de sedimentação/deposição, relativamente a 
poluentes gasosos e a partículas emitidas. 

A análise das condições climáticas regionais, sobretudo das que mais influenciam a dispersão 
atmosférica, baseiam-se na análise dos valores registados nas estação climatológica de Nelas. 
Quanto ao regime de ventos predominantes assinala-se uma maior frequência do rumo 
Sudoeste (SW - 35%), sendo a velocidade do vento moderada, com uma velocidade média 
anual de ventos de 10,2 km/h nesta estação. 

A frequência de calma registada, em que a velocidade do vento é inferior a 1,0 Km/h, é 
relativamente baixa (2,0 %), sendo também reduzido o número de dias anual com velocidades 
de vento superiores a 36 km/h (2,6). 

Relativamente às condições morfológicas locais, salienta-se o caracter relativamente regular do 
relevo da região em estudo, embora marcado a Norte pelas bacias dos rios Tâmega e Douro e 
a Sul pelo Tejo e enquadrada por sistemas montanhosos do qual se destaca a Estrela, não 
havendo no entanto localmente grandes obstáculos orográficos à deslocação das massas de ar. 

Assim, a qualidade do ar na zona de influência do empreendimento, ainda que se encontre 
influenciada pela situação regional, marcada pelo aumento da pressão da zona urbana, não 
deverá registar condições preocupantes de degradação qualitativa do ar, sendo que o 
diagnóstico da situação referencial nesta área ambiental é considerado satisfatório em termos 
regionais, embora no corredor em que se vai inserir o IC12 em estudo, a qualidade do ar sofra 
já a actual pressão decorrente das emissões atmosféricas geradas pelas vias nacionais e 
municipais, e pela industria. 
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4.9 - AMBIENTE SONORO 

4.9.1 - Objectivo e Enquadramento Legal 

O objectivo da caracterização acústica realizada consistiu na determinação do ambiente sonoro 
actual na envolvente da futura via rodoviária e seu enquadramento no Decreto-Lei n.º 292/2000, 
de 14 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 259/2002, de 23 de 
Novembro. 

Faz-se notar que foi publicado a 17 de Janeiro de 2007 o novo Regulamento Geral do Ruído 
(Decreto-Lei n.º 9/2007), o qual entra em vigor, para infra-estruturas de transporte, 180 dias 
após a publicação, razão pela qual os critérios subjacentes ainda não foram considerados no 
presente estudo, pois mantêm-se em vigor os critérios do referido DL 292/2000. 

Esta caracterização permitirá posteriormente definir níveis de protecção a aplicar a cada uma 
das situações identificadas. 

Assim, de acordo com o DL 292/2000, há que identificar e classificar as zonas abrangidas, 
segundo a sua sensibilidade ao ruído, definindo assim zonas sensíveis e zonas mistas.  

A definição espacial destas áreas cabe às Câmaras Municipais, neste caso às Câmaras 
Municipais de Nelas e de Mangualde. De acordo com a informação obtida junto destas 
entidades, as mesmas ainda não possuem esta classificação (ver Anexo I). Deste modo, como 
não existem todos os dados é sugerida neste estudo a classificação das zonas, atendendo aos 
critérios estabelecidos no enquadramento legal vigente. 

Segundo o Decreto-Lei nº292/2000, Artigo 3º, alíneas g) e h): 

♦ Zonas Sensíveis são as áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial 
como vocacionadas para usos habitacionais existentes ou previstos, bem como para 
escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos 
prioritariamente utilizados pelas populações como de recolhimento, existentes ou a 
instalar. 

♦ Zonas Mistas são as zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento 
territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das 
referidas na definição de zonas sensíveis, nomeadamente comércio, indústria e 
serviços. 

No Quadro 4.9.1 apresentam-se os níveis sonoros máximos admissíveis para o período diurno 
e período nocturno considerados no referido Decreto-Lei. 
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Quadro 4.9.1 - Níveis Sonoros Máximos Admissíveis (Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro) 

 NÍVEIS SONOROS MÁXIMOS Leq dB (A) 
 Zonas Mistas Zonas Sensíveis 

Período Diurno (7:00 - 22:00 horas) 65 55 
Período Nocturno (22:00 - 7:00 horas) 55 45 

Identificação das Zonas Sensíveis e Zonas Mistas 

A caracterização da zona em análise iniciou-se com o reconhecimento da ocupação envolvente 
ao traçado, relativamente ao tipo de receptores presentes. Definem-se como receptores, todas 
as edificações e locais associados à actividade humana e passíveis de serem afectados 
negativamente pelo futuro projecto. 

Foram identificados e caracterizados os vários receptores presentes ao longo do traçado, tendo 
a caracterização dos mesmos englobado vários aspectos, nomeadamente: 

♦ Tipo de ocupação; 

♦ Número de pisos; 

♦ Orientação das fachadas em relação ao futuro projecto; 

♦ Topografia do local; 

♦ Revestimento do terreno; 

♦ Existência de fontes de ruído. 

No Anexo IV apresenta-se os vários receptores e anexos identificados durante o 
reconhecimento de campo. 

Tendo em conta o levantamento efectuado e uma vez que as Câmaras Municipais da área em 
análise ainda não possuem classificação das zonas tal como é definido no Decreto-Lei 
nº292/2000 e considerando a existência das fontes sonoras constituídas pelas vias rodoviárias 
EN234, EN231-2, IP5/A25 e as actividades desenvolvidas nas imediações das mesmas 
(restauração, indústria), consideram-se inseridos em zonas mistas todos os receptores 
identificados na envolvente próximo a estas vias (num raio da ordem de uma centena de 
metros) e os restantes receptores consideram-se inseridos em zonas sensíveis.  

No quadro seguinte efectua-se uma síntese da classificação referida, tendo em conta todos os 
receptores identificados no Anexo IV. 
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Quadro 4.9.2 - Classificação Acústica dos Vários Locais Identificados 

Receptores / Localização Enquadramento Segundo Decreto-Lei n.º 292/2000 

Receptores cartografados (R1 ao R11) na localidade de 
Lapa do Lobo - Início do IC12 (Fotografias 1 à 11) 

Zona Mista - Encontram-se muito próximos (menos de 
100 m) das fontes de ruído constituídas pela EN234, 

linha de caminho de ferro e existe actividade de 
restauração. 

Receptores cartografados (R12, R13 e R14) - km 2+325 ao 
km 2+425 do IC12 (Fotografias 16 à 19) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R15) - km 3+800 do IC12 
(Fotografia 20) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptores cartografados (R16, R17 e R18) - km 4+925 ao 
km 4+975 do IC12 

(Fotografias 22, 23 e 24) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptores cartografados (R19 e R20) - km 7+550 do IC12 
(Fotografia 22) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor não cartografado - km 8+975 
(Fotografia 27) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R21) - km 9+050 do IC12 
(Fotografia 28) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R22) - km 9+650 do IC12 
(Fotografia 30) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R23) - km 14+900 do IC12 
(Fotografia 36) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R24, R25, R27 e R28) - km 15+200 
ao km 15+400 do IC12 (Fotografia 37) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R29 e R30) - km 16+700 do IC12 
(Fotografia 41) 

Zona Mista - Encontram-se muito próximos (menos de 
100m) da unidade fabril da Felminca. 

Receptor cartografado (R31) - km 17+475 do IC12 
(Fotografia 44) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R32) - km 19+225 do IC12 
(Fotografia 51) 

Zona Sensível - refere-se a um equipamento colectivo 
utilizado pelas populações como local de recolhimento 

e lazer (capela). 
Receptor cartografado (R33) - km 19+800 do IC12 

(Fotografia 52) 
Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 

fontes de ruído significativas. 
Receptores cartografados (R34, R35, R36 e R37) - 

km 20+250 ao km 20+425 do IC12 
(Fotografia 53, 54, 55 e 60) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R38) - km 20+925 do IC12 
(Fotografias 62 e 63) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R39) - km 9+375 do IC12 
(Fotografia 29) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Parque Ecológico Municipal (R40) - km 13+400 do IC12 Zona Sensível - refere-se a um espaço de recreio e 
lazer. 

Receptor cartografado (R41) - km 16+725 do IC12 
(Fotografia 42 e 43) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptores cartografados (R42, R43, R44, R45 e R46) - 
km 20+325 ao km 20+350 do IC12 

(Fotografia 56, 57, 58 e 59) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptor cartografado (R47) - km 21+450 do IC12 
(Fotografia 67) 

Zona Sensível - predomina o uso habitacional sem 
fontes de ruído significativas. 

Receptores cartografados (R48 ao R60) - km 7+700 ao km 
7+900 do actual IP5/A25 

(Fotografias 68, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 80 e 81) 

Zona Mista - Encontram-se muito próximos (menos de 
100m) da fonte de ruído IP5/A25 e existe actividade de 

restauração. 
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Quadro 4.9.3 - Classificação Acústica dos Vários Locais Identificados (Cont.) 

Receptores / Localização Enquadramento Segundo Decreto-Lei n.º 292/2000 
Receptores cartografados (R61 ao R66) - km 7+900 ao km 

8+150 do actual IP5/A25 
(Fotografias 82 à 84) 

Zona Sensível - Encontram-se a mais de 100m da 
fonte de ruído IP5/A25 e predomina o uso habitacional. 

Receptores cartografados (R67 ao R86) - km 8+250 ao km 
8+800 do actual IP5/A25 (Fotografias 85 à 92)  

Zona Mista - Encontram-se muito próximos (menos de 
100m) da fonte de ruído IP5/A25 e do Estaleiro 

“Empreiteiros Custódio Santos Guerra). 
Receptores cartografados (R87 ao R96) – 

Restabelecimento 4A e 4B 
Zona Sensível – predomina o uso habitacional sem 

fontes de ruído significativas. 

Salienta-se o facto de que, o estabelecimento das zonas sensíveis e mistas apresentado, 
apenas se aplica ao presente estudo e o critério preponderante foi o tipo de ocupação existente 
junto à envolvente do traçado, tendo-se tido, também, em atenção as directrizes veiculadas pelo 
Instituto do Ambiente relativas à Elaboração de Planos de Monitorização do Ruído de Infra-
estruturas Rodoviárias e Ferroviárias e os resultados das medições de ruído realizadas. Esta 
classificação aqui avançada pretende apenas possibilitar, posteriormente, a avaliação dos 
impactes de acordo com o actual quadro legal e não deve ser aplicada para outros fins que não 
o do presente estudo. 

4.9.2 - Caracterização Sonora 

Para a caracterização do ruído ambiente actual foram realizadas medições de ruído em 17 
pontos, durante os períodos diurno (7:00h às 22:00h) e nocturno (22:00h às 07:00h). As 
medições foram efectuadas nos dias 27, 28 e 29 de Setembro de 2006, para os 17 pontos de 
medição, de modo a obter um valor representativo do ruído ambiente. 

Procurou-se que os locais escolhidos fossem representativos do ambiente sonoro da 
envolvente, e pontencialmente os mais afectados pelo futuro traçado, ou seja, que a sua 
localização face ao projecto permita na fase de avaliação de impacte aferir as alterações no 
ambiente sonoro decorrentes do empreendimento que se está a analisar, possibilitando também 
a calibração do modelo durante a fase de monitorização. Paralelamente, procurou-se que os 
pontos de medição não estivessem sujeitos a fontes de ruído particulares. 

As condições atmosféricas no período diurno foram as seguintes: 

♦ Céu nebulado; 

♦ Temperatura do ar ambiente 18ºC/19ºC; 

♦ Vento fraco. 



COBA  
 

4.102 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

No período nocturno as condições atmosféricas foram as seguintes: 

♦ Céu nebulado; 

♦ Temperatura do ar ambiente 13ºC; 

♦ Vento fraco. 

Os equipamentos utilizados para a realização das medições foram os sonómetros integradores 
da marca Bruel & Kjaer, modelos 2260 e 2231. O parâmetro medido foi o nível sonoro do ruído 
ambiente, LAeq. Os microfones foram equipados com protectores de vento de forma a diminuir 
o efeito do ruído aerodinâmico do vento. Foram utilizados tripés para garantir a estabilidade das 
medições. Os sonómetros foram calibrados antes e depois das medições. 

Estes equipamentos encontram-se dentro do período de verificação metrológica conforme 
definido no Decreto-Lei nº 291/90, de 20 de Setembro e art. 21º do Decreto-Lei nº 292/2000, de 
14 de Novembro. No Anexo IV.4 apresentam-se os certificados de verificação metrológica dos 
sonómetros. 

Foram utilizados intervalos de medição de acordo com as características do ambiente acústico 
no local, de forma a garantir a estabilização dos sinais sonoros.  

As medições foram realizadas de acordo com a NP 1730 - Acústica: descrição e medição de 
ruído ambiente - Partes 1, 2 e 3, a 2 metros de distância do elemento construtivo mais saliente 
da fachada, e a 1.5 m do chão em campo aberto. 

Nas fotografias e figuras seguintes apresentam-se os locais onde foram efectuadas as 
medições de ruído. 

 
Fotografia 4.9.1 

 
Figura 4.9.1 - Local de Medição de ruído PM1 

 

PM1
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Fotografia 4.9.2 

 

Figura 4.9.2 - Local de Medição de Ruído PM2 

 

Fotografia 4.9.3 

 

Figura 4.9.3 - Local de Medição de Ruído PM3 

 

Fotografia 4.9.4 

 

Figura 4.9.4 - Local de Medição de Ruído PM4 

PM2

PM3

PM4
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Fotografia 4.9.5 

 

Figura 4.9.5 - Local de Medição de Ruído PM5 

 

Fotografia 4.9.6 

 

Figura 4.9.6 - Local de Medição de Ruído PM6 

 

Fotografia 4.9.7 

 

Figura 4.9.7 - Local de Medição de Ruído PM7 

PM5

PM6

PM7
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Fotografia 4.9.8 

PM8

 

Figura 4.9.8 - Local de Medição de Ruído PM8 

 

Fotografia 4.9.9 

 

Figura 4.9.9 - Local de Medição de Ruído PM9 

 

Fotografia 4.9.10 

 

Figura 4.9.10 - Local de Medição de Ruído PM10 

PM9

PM10
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Fotografia 4.9.11 

 

Figura 4.9.11 - Local de Medição de Ruído PM11 

 

Fotografia 4.9.12 

 

Figura 4.9.12 - Local de Medição de Ruído PM12 

 

Fotografia 4.9.13 

 

Figura 4.9.13 - Local de Medição de Ruído PM13 

PM11

PM12

PM13
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Fotografia 4.9.14 

 

Figura 4.9.14 - Local de Medição de Ruído PM14 

Fotografia 4.9.15 

 

Figura 4.9.15 - Local de Medição de Ruído 
PM15 

 

Fotografia 4.9.16 

 

Figura 4.9.16 - Local de Medição de Ruído PM16 

PM14

PM15

PM16
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Fotografia 4.9.17 

 

Figura 4.9.17 - Local de Medição de Ruído PM17 

No Quadro 4.9.3 apresenta-se um resumo dos resultados das medições de ruído realizadas. 

Quadro 4.9.4 - Níveis Sonoros Medidos e Enquadramento Legal 

Leq dB (A) Avaliação Segundo o 
Decreto-Lei n.º 292/2000 Medição Localização 

Dia Noite 

Principais 
Fontes de 

Ruído Zona Sensível Zona Mista 

PM1 
km 0+325 do futuro IC12 

(Lapa do Lobo - Receptor R4) 
52,8 29,3 

Tráfego na 
EN234 e nas 

vias da 
envolvente e 

natureza 

- CUMPRE 

PM2 
km 2+375 do futuro IC12 

(Quinta da Boiça - Receptor R12) 
39,6 28,4 Natureza CUMPRE - 

PM3 
km 7+550 do futuro IC12 

(Receptor R20) 
39,1 30,7 Natureza CUMPRE - 

PM4 
km 9+050 do futuro IC12 
(Algeraz - Receptor R21) 

48,4 33,0 
Natureza e 

tráfego nas vias 
da envolvente 

CUMPRE - 

PM5 
km 9+375 do futuro IC12 

(Quinta do Lameiro Longo - 
Receptor R39) 

41,9 31,4 Natureza CUMPRE - 

PM6 
km 9+650 do futuro IC12 
(Algeraz - Receptor R22) 

43,9 37,7 

Natureza e 
tráfego nas vias 
da envolvente 

(ao longe) 

CUMPRE - 

PM7 
km  13+400 do futuro IC12 

(Parque Ecológico Municipal - 
fora da cartografia) 

35,1 - Natureza CUMPRE - 

PM8 
km 15+250 do futuro IC12 

(Receptor R27) 
46,9 37,3 

Natureza e 
tráfego nas vias 
da envolvente 

CUMPRE - 

PM9 
km 16+700 do futuro IC12 

(Receptor R30) 
47,7 43,2 

Indústria em 
funcionamento 

(dia/noite) 
- CUMPRE 

PM17
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Quadro 4.9.5 - Níveis Sonoros Medidos e Enquadramento Legal (Cont.) 

Leq dB (A) Avaliação Segundo o 
Decreto-Lei n.º 292/2000 Medição Localização 

Dia Noite 

Principais 
Fontes de 

Ruído Zona Sensível Zona Mista 

PM10 
km 17+475 do futuro IC12 

(Pinheiro de Cima - Receptor 
R31) 

39,7 35,7 
Natureza e 

tráfego nas vias 
da envolvente 

CUMPRE - 

PM11 
km 19+225 do futuro IC12 

(Capela de Santo António dos 
Cabaços - Receptor R32) 

37,1 35,6 
Tráfego na 

EN16 (ao longe) 
e natureza 

CUMPRE - 

PM12 
km 20+300 do futuro IC12 

(Receptor R35) 
41,9 38,5 

Tráfego nas 
vias da 

envolvente e 
Natureza 

CUMPRE - 

PM13 
km 20+350 do futuro IC12 

(Receptor R43) 
41,2 36,5 Natureza CUMPRE - 

PM14 
km 21+450 do futuro IC12 

(Quinta da Sortes - Receptor 
R47) 

45,2 43,8 
Tráfego no 
IP5/A25 e 
natureza 

CUMPRE - 

PM15 
km 21+650 do futuro IC12 

(km 7+925 do IP5/A25 -Receptor 
R57) 

51,0 47,9 
Tráfego no 
IP5/A25 e 
natureza 

- CUMPRE 

PM16 
Ramo do Nó de Ligação ao IP5 
(km 8+225 do IP5 - Receptor 

R68) 
49,2 46,6 

Tráfego no 
IP5/A25 e 
natureza 

- CUMPRE 

PM17 Final do traçado (km 8+575 do 
IP5 - Receptor R75) 56,3 49,8 

Tráfego no 
IP5/A25 e 
natureza 

- CUMPRE 

Os receptores que se situam mais longe da rede viária principal apresentam níveis de ruído 
baixos, dado que o tráfego que circula nas estradas de acesso local é muito reduzido e também 
pelo facto de não se ter identificado outras fontes de ruído, excepto no PM9 em que se verificou 
o funcionamento da unidade industrial Felminca não se verificando, no entanto, o registo de 
valores elevados. 

Da análise dos valores apresentados no Quadro 4.4.3 verificou-se que o Decreto-Lei n.º 
292/2000 não é cumprido no ponto de medição PM16 (noite) uma vez que o valor obtido para o 
Leq é superior ao valor limite para os locais inseridos em zona sensível, de 45,0 dB(A) para o 
período nocturno. 

Uma vez que os valores obtidos na caracterização da situação de referência apontam para a 
existência de locais com níveis de ruído baixos, a implantação do futuro IC12 irá introduzir uma 
nova fonte de ruído, o que, provavelmente, irá alterar os níveis de ruído existentes e 
consequentemente introduzir um impacte que também terá que ser minimizado. 
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4.10 - COMPONENTE SOCIAL 

O fenómeno da globalização das economias das últimas décadas, associado ao 
desenvolvimento sócio-económico e à melhoria das infra-estruturas de transportes, tem 
conduzido a um rápido crescimento das necessidades de deslocação, que têm sido suportadas 
essencialmente pela rodovia.  

Em Portugal, dadas as características do sistema urbano e da estrutura de transportes nacional, 
a problemática dos transportes, assume um papel determinante, num território marcado pelo 
crescimento centralizado ao longo do litoral atlântico, enquanto que o interior se assume cada 
vez mais como uma área despovoada. 

O empreendimento em estudo constitui efectivamente um troço do IC12, entre Canas de 
Senhorim e Mangualde, de uma ligação rodoviária que, no seu conjunto, conectará Mira (IC1) e 
Mangualde (IP5).  

Apesar da relevância da articulação nacional, a materialização territorial deste empreendimento 
impõe implicações a nível local pelo que, o conhecimento do quadro social, económico e 
urbano - territorial actual, da região Centro em geral, e dos concelhos e freguesias atravessados 
em particular, é indispensável para a correcta identificação e avaliação dos impactes 
esperados. Neste contexto, a caracterização da situação ambiental de referência pretende-se 
objectiva, pelo que se direccionou a análise para as questões socio-económicas mais relevante 

Metodologia Geral 

O empreendimento em estudo localiza-se nos concelhos de Nelas e Mangualde, que se 
inserem na NUTS III Dão - Lafões, da região Centro, abrangendo as freguesias de Lapa do 
Lobo, Canas de Senhorim, Nelas, Vilar Seco, Moimenta de Maceira Dão, Fornos de Maceira 
Dão e Mangualde.  

Na caracterização dos aspectos sociais e económicos enfatizaram-se os aspectos relacionados 
com as alterações nos padrões de circulação local e regional, tendo em conta os diversos 
efeitos do empreendimento em múltiplas dimensões da vida social, por via da afectação directa 
ou indirecta de habitações, actividades económicas e equipamentos colectivos.  

A componente demográfica é analisada numa perspectiva dinâmica, pretendendo-se traçar uma 
tendência de comportamento das variáveis que mais a definem, designadamente o padrão de 
crescimento e a estrutura etária da população e índices associados. Para além da análise do 
nível de instrução da população, o diagnóstico relativo à estrutura produtiva permite identificar e 
avaliar a base de sustentação económica das unidades geográficas em análise, sendo para o 
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efeito considerados o emprego, o desemprego e as respectivas taxas e a importância de cada 
sector de actividade económica (primário, secundário e terciário) no emprego. 

A caracterização da urbanização, habitação e equipamentos colectivos contempla vários 
indicadores urbanísticos das unidades territoriais em análise. No que se refere aos 
equipamentos colectivos em particular, a caracterização compreende a descrição dos diversos 
equipamentos e serviços existentes na área em estudo, em particular dos equipamentos de 
saúde e de educação, sendo igualmente descritas as infra-estruturas quer de comunicação 
(rodovias e ferrovias), quer de abastecimento e tratamento de água e transporte de energia 
eléctrica.  

Quadro 4.10.1 - Concelhos e Freguesias Interferidos pelo Empreendimento 

Região (NUTS II) Sub-região (NUTS III) Concelho Freguesias 

Nelas 

Lapa do Lobo 
Canas de Senhorim 

Nelas 
Vilar Seco Centro Dão - Lafões 

Mangualde 
Moimenta de Maceira Dão 

Fornos de Maceira Dão 
Mangualde 

A análise compreende 4 níveis de análise, designadamente: ao nível nacional, ao nível regional, 
ao nível concelhio e ao nível da área de acção do Projecto, definida de acordo com um corredor 
de 200 m centrado no eixo do traçado em estudo. Pretende-se assim uma crescente 
focalização da caracterização de modo a sustentar uma completa avaliação de impactes sociais 
nas várias escalas geográficas de inserção do empreendimento. 

Assim, a informação de base utilizada na caracterização sociográfica a nível regional, sub-
regional e concelhio foi a disponibilizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região Centro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente no que respeita aos 
dados dos Recenseamentos Industriais e Recenseamentos Gerais da População e da 
Habitação, entre outros estudos/relatórios. 

A recolha de informação compreendeu as seguintes actividades: 

♦ pesquisa documental;  

♦ pesquisa “online”, nomeadamente das páginas electrónicas das Câmaras Municipais 
envolvidas;  

♦ trabalhos de campo; 

♦ recolha de informação de forma directa, nomeadamente através de contactos com 
entidades locais. 
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4.10.1 - Enquadramento Nacional 

As últimas quatro décadas do Século XX impuseram profundas transformações políticas, 
económicas e sociais na sociedade portuguesa, alterações essas sem precedentes, que 
tiveram efeitos muito vastos na população nacional, nomeadamente no que se refere à 
distribuição e estrutura urbano - demográfica. De facto, a população residente aumentou de 7,8 
milhões para 10,4 milhões, entre 1950 e 2001, pelo que o Continente se urbanizou, reforçando 
territorialmente as suas diferenças populacionais. 

Em resultado dessas transformações verifica-se hoje que a distribuição geográfica da 
população apresenta a maior densidade populacional na faixa litoral, entre Viana do Castelo e a 
Península de Setúbal, com particular destaque para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, 
incluindo as áreas até onde se faz sentir a sua influência. Refere-se ainda que este fenómeno 
também se tem verificado na maioria dos concelhos do litoral Algarvio (Figura 4.10.1). A 
concentração em maior grau verifica-se junto a locais de maior acessibilidade (portos, rios, 
estuários), alargando-se a faixa litoral mais para o interior nas regiões com maiores facilidades 
de comunicação (por exemplo, Coimbra ou Vale do Tejo).  

O processo de urbanização português (ultrapassando a simples concentração maciça da 
população em cidades), pode ser caracterizada por três vectores principais (Costa, 1993): 

concentração de população nas duas grandes cidades (Lisboa e Porto) e suas 
proximidades; 

tendência para a urbanização difusa e a densificação da dispersão (sobretudo no Norte 
Litoral), verificando-se processos de urbanização in situ (mudança de actividade 
económica e modo de vida, com permanência espacial); 

mais recentemente, algum aumento da população nas pequenas cidades (que existem em 
grande número, mas são de reduzida dimensão, estando a rede urbana nacional 
distorcida, com falta de centros urbanos de dimensão intermédia). 

Contudo, o incremento populacional verificado a nível nacional não se traduziu num 
rejuvenescimento da população, antes pelo contrário. Com efeito, no último decénio registou-se 
um incremento generalizado nos níveis de envelhecimento da população, em resultado da 
perda de população jovem (0-14 anos) e um aumento da população idosa (65 ou mais anos). 

Segundo o INE, a população activa aumentou de 42,3% em 1981 para 48,2% em 2001, tendo o 
crescimento sido superior nas áreas urbanas face às áreas rurais, maioritariamente em função 
de diferenciadas condições de oferta de emprego e de dinamismo económico. 
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Figura 4.10.1 - Variação da População Residente por Freguesia em Portugal, 1950-2001 

Fonte: Marques, T., Portugal na Transição do Século - Retratos e Dinâmicas Territoriais, 2004 
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A população activa no Sector Primário decresceu de 19,2% em 1981 para 5,0% em 2001, 
apresentando, contudo, ainda alguma importância nas áreas interiores do país, particularmente 
no Alentejo. 

A população activa no Sector Secundário diminuiu igualmente de 1981 para 2001, passando de 
39,0% para 35,1%, em virtude sobretudo do aumento progressivo do peso do sector Terciário, 
que ocorre face à crise instalada nos sectores industriais tradicionais, a par da natural evolução 
tecnológica deste sector produtivo, agora com menor intensidade de mão-de-obra. 

Assim, o aumento do Sector Terciário foi comum à generalidade do país, apresentando-se na 
actualidade como sector dominante. Este sector cresceu 18% entre 1981 e 2001, passando de 
41,9% para 59,9%. As actividades terciárias estão polarizadas nos principais centros urbanos 
de Lisboa e Porto, para além do Algarve, onde está associado ao desenvolvimento do turismo. 

As áreas industriais do país localizam-se essencialmente na região Norte. As regiões Norte 
interior, Centro, sobretudo interior, e Alentejo, caracterizam-se pela preponderância das 
actividades primárias, associadas a recursos hidroeléctricos, florestais, alimentares e minerais. 

Em Portugal, o grande desenvolvimento das comunicações e dos transportes, com o 
consequente incremento de fluxos de pessoas, bens, serviços e informação, a par do 
crescimento das relações e interdependências económicas, culturais ou sociais, gerou uma 
crescente integração e interdependência entre as diversas regiões portuguesas, levando a uma 
maior aproximação entre espaço urbano e rural. 

Neste quadro de mudança, o território compreendido entre Canas de Senhorim e Mangualde 
assume-se como heterogéneo, caracterizado por um decréscimo demográfico, onde se 
verificaram fenómenos demográfico - espaciais característicos de áreas em perda de cariz 
rural, nomeadamente a perda de população, envelhecimento da população, terciarização da 
estrutura activa a par da manutenção da importância do sector primário, etc.  

4.10.2 - Enquadramento Regional 

Dinâmica Demográfica 

Evolução da População Residente e Densidade Populacional 

A região Centro tem sido objecto de grandes alterações nas últimas décadas, quer ao nível da 

socioeconomia, quer ao nível das transformações urbanas. A Região Centro possui uma maior 
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concentração de população nas sub-regiões litorais e urbanas, em detrimento das zonas 

interiores e com características de maior ruralidade. 

Com efeito, a evolução populacional dos concelhos de Nelas e Mangualde tem acompanhado, 
na globalidade, o decréscimo populacional característico de áreas menos favorecidas do 
interior português.  

Mais concretamente, e atendendo ao Quadro 4.10.2, constata-se que a sub-região Dão -
 Lafões, com 3 489,0 km2 e que engloba dezasseis concelhos, apresenta um conjunto de 
população residente que representa cerca de 12,2% da população da região Centro e 2,8% de 
Portugal.  

Quadro 4.10.2 - População Residente, Taxa de Variação Intercensitária e  
Densidade Populacional, 1991 a 2001 

População Residente Densidade Populacional
(hab/km2) Unidades Territoriais 

1991 2001 

Taxa de Variação
Intercensitária 

1991/2001 
Área 
(km) 

1991 2001 
Portugal 9 862 540 10 355 824 5,0 92141,5 107,0 112,4 

Centro (NUTS II) 2 258 768 2 348 397 4,0 28198,7 80,1 84,3 
Dão - Lafões (NUTS III) 282 462 286 313 1,4 3489,0 81,0 83,1 

Nelas 14618 14283 -2,3 125,7 116,3 115,4 
Mangualde 21808 20990 -3,8 219,3 99,4 96,5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1991 e 2001 

De acordo com a análise do Quadro 4.10.2 é possível afirmar-se que, na década de 90, 
ocorreu um decrescimento da população residente nos concelhos em apreço, que não reflecte 
a realidade sub-regional marcada fortemente pelo dinamismo de Viseu, que assume um efeito 
polarizador. Assim, a sub-região Dão-Lafões apresenta uma tendência semelhante à verificada 
a nível regional e nacional, com ritmos de crescimento menos intensos.  

O padrão referido constata-se igualmente aquando da análise da densidade populacional, onde 

apenas os concelhos de Nelas e Mangualde revelaram um decréscimo dos valores médios de 

população residente por km2 entre 1991 e 2001. Em 2001, apenas Nelas apresentava um valor 

de densidade populacional superior à média nacional.  

Estrutura Etária da População 

A dinâmica demográfica de um território é influenciada, entre outros aspectos, pela estrutura 

etária da sua população residente.  
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Com efeito, o processo demográfico identificado fez com que o fenómeno de envelhecimento, 
por redução da representatividade das classes mais jovens e aumento das classes dos mais 
idosos, seja territorialmente distinto (Quadro 4.10.3).  

Com efeito, a redução da representatividade dos mais jovens, foi particularmente notória em 
Mangualde (-6,4%) e Nelas (-5,3%), inferior à média regional e nacional (-4,1% e 4,0%, 
respectivamente) enquanto que o incremento do peso dos mais idosos no conjunto da 
população residente foi mais intenso no concelho de Nelas (+4,6%) e Mangualde (+3,7%), 
valores superiores à média regional e nacional (+2,8%).  

Quadro 4.10.3 - População Residente Segundo Grandes Grupos Etários, 1991 e 2001, % 

Fonte: INE, Censos 1991 a 2001 

1991 2001 
Grupos Etários Grupos Etários Unidades Territoriais Total  

População  
Residente 0-14 15-24 25-64 65 ou 

mais 

Total  
População  
Residente 0-14 15-24 25-64 65 ou 

mais 
Portugal 9867147 20,0 16,3 50,1 13,6 10356117 16,0 14,3 53,4 16,4 

Centro (NUTSII) 2 258 768 19,1 15,3 49,0 16,6 2 348 397 15,0 13,7 51,8 19,4 
Dão - Lafões (NUTS III) 282 462 21,1 15,6 46,6 16,7 286 313 15,7 14,7 49,9 19,7 

Nelas 14618 20,9 14,2 48,5 16,4 14283 15,6 14,3 49,0 21,1 
Mangualde 21808 20,7 15,2 47,2 16,8 20990 14,3 14,7 50,5 20,5 

O peso dos jovens nos concelhos em apreço, em 2001, é inferior à média nacional (16,0%). 
Apenas Nelas mantém uma percentagem de população residente com idade inferior a 15 anos 
superior à média regional (15,0%). Por outro lado, o peso da classe etária dos 15 aos 64 anos 
aumentou entre 1991 e 2001 em todas as unidades territoriais em apreço, sendo 
particularmente relevante em Nelas (21,0%) e Mangualde (20,5%).  

A evolução demográfica descrita reflectiu-se em alterações na composição etária que são 
patentes nos vários índices de dependência assim como o índice de Envelhecimento 
Quadro 4.10.4.  

Quadro 4.10.4 - Índice de Dependência Jovem, Índice de Dependência de Idosos,  
Índice de Dependência Total e Índice de Envelhecimento(1960 - 2001) 

Unidades Índice Índice Índice Índice 

Territoriais 
Dependência 

Jovem Dependência Idosos Dependência Total Envelhecimento 
  1960 2001 1960 2001 1960 2001 1960 2004 

Portugal 46,4 23,6 12,7 24,2 59,0 47,8 27,3 108,7 
Centro (NUTSII) 47,6 22,9 15,1 29,6 62,7 52,5 31,8 138,2 

Dão - Lafões (NUTS III) 52,9 24,3 15,8 30,5 68,7 54,8 29,8 135,9 
Nelas 50,2 24,6 16,4 33,3 66,6 58,0 32,6 158,1 

Mangualde 48,8 21,9 18,1 31,4 66,9 53,4 37,2 140,0 
Fonte: INE, Censos 1960 e 2001 
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Considerando o Índice de Dependência Jovem (IDJ), é possível constatar que existe uma 
diminuição progressiva dos valores do índice em todas as unidades territoriais em estudo. Em 
2001, esse IDJ no concelho de Mangualde é inferior à média da sub-região, da região e de 
Portugal.  

O índice de dependência de idosos (IDI) apresenta uma evolução oposta ao índice de 
dependência jovem. Com efeito, entre 1960 e 2001 assistiu-se a um incremento progressivo do 
peso dos mais idosos em todas as unidades territoriais em estudo. Em 2001, os valores 
registados nos concelhos em análise eram na generalidade superiores aos da região Centro e 
Portugal.  

Todas as unidades territoriais em análise apresentam tendência para a diminuição dos valores 
do Índice de Dependência Total. Em 2001, os valores do Índice de Dependência Total 
observados nas unidades territoriais em estudo estão sobretudo associados ao peso dos mais 
idosos.  

Com efeito, o aumento progressivo da representatividade da população com 65 e mais anos é 
particularmente notório, se se atender à evolução do índice de envelhecimento entre 1960 e 
2004.  

Com efeito, o referido índice registou um acréscimo significativo em todas as unidades 
territoriais em análise, sendo de uma forma geral superior nos concelhos em apreço face à 
média regional e nacional.  

Saliente-se que os fenómenos de envelhecimento e despovoamento têm consequências muito 
significativas, sendo considerados ameaças relevantes ao desenvolvimento 

Indicadores Microdemográficos 

Em 2001, os concelhos em apreço apresentavam valores de taxa de Natalidade de 9,9‰ 
(Nelas) e os 10,1‰ (Mangualde), valores superiores aos registados na sub-região Dão Lafões 
(9,2‰) e da região Centro (10,2‰) mas inferiores aos registados em Portugal (10,4‰). 

O comportamento demográfico dos concelhos em apreço em relação à Taxa de Mortalidade é 
inverso ao apresentado pela Taxa de Natalidade, tendo os municípios registado valores 
superiores aos de Portugal.  

Sendo a Taxa de Excedente de Vidas (TEV) da população determinada pelo diferencial entre 
as suas taxas de natalidade e de mortalidade, verifica-se que existe um saldo negativo que é 
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partilhado por todas as unidades territoriais em estudo, sendo particularmente negativo em 
Mangualde (-1,1‰).  

Assim, pode afirmar-se que o decréscimo geral apresentado pelos concelhos em apreço nas 
últimas décadas se deve à acção conjugada da diminuição da vitalidade demográfica com a 
existência contínua de saldos migratórios negativos.  

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Portugal Centro Dão-Lafões Nelas Mangualde

%o

Taxa de Natalidade Taxa de Mortalidade Taxa de Excedente de Vidas
 

Fonte: INE, Infoline 

Figura 4.10.3 - Taxa de Natalidade, Mortalidade e Excedente de Vidas, 2004 

Nível de Instrução da População 

O grau de instrução, sendo outro indicador de análise demográfica da população, está 
directamente relacionado com a qualificação da população activa e, em ultima instância, com a 
actividade económica de uma dada região. O grau de instrução pode avaliar-se nomeadamente 
através da Taxa de Analfabetismo.  

Segundo os dados estatísticos disponíveis (Figura 4.10.4), apesar de uma diminuição 
expressiva dos valores entre 1991 e 2001, o concelho de Mangualde, com 11,0% 
apresentavam em 2001 valores superiores à média regional (10,9%) e nacional (9,0%), sendo 
que Nelas apresentava uma taxa de analfabetismo de 8,2%.  

As taxas de analfabetismo verificadas nos concelhos em apreço espelham uma realidade 
pouco animadora, sendo que a maioria destes valores estão associados ao peso da população 
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idosa, apesar de se ocorrerem igualmente casos de abandono precoce da escola por parte dos 
mais jovens (situação que assume particular relevância em áreas mais rurais e empobrecidas).  
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Fonte: INE, Infoline 

Figura 4.10.4 - Taxa de Analfabetismo, 1991 e 2001 

No que respeita aos níveis de alfabetização, (Quadro 4.10.5), verifica-se, que em 2001, a 
região Centro apresentava uma percentagem de população residente, sem nenhum nível de 
ensino, inferior à média nacional. Cerca de metade da população residente nesta região 
apresenta como nível de formação o 1º e o 2º ciclo do Ensino Básico.  

Quadro 4.10.5 - População Residente segundo o Nível de Ensino Atingido 
e Frequência de Ensino, % 2001 

Ensino Básico Unidades 
Territoriais 

População 
residente Nenhum

1º ciclo 2º ciclo 3ºciclo
Ensino 

Secundário 
Ensino
Médio 

Ensino
Superior

Portugal 10356117 17,3 45,6 12,1 9,5 9,9 0,4 5,1 
Centro (NUTSII) 2 258 768 15,5 38,1 12,3 10,5 13,8 0,6 9,2 

Dão - Lafões (NUTS III) 282 462 16,2 40,8 13,5 9,9 12,0 0,5 8,4 
Nelas 14618 12,5 42,4 12,1 10,7 12,3 0,4 7,3 

Mangualde 21808 14,6 41,5 13,4 9,6 10,1 0,3 6,8 
Fonte: INE, Censos 2001  

A sub-região Dão-Lafões apresenta, de uma forma geral, uma população residente menos 
preparada do ponto de vista formativo mas relativamente próximo dos valores verificados na 
região Centro.  
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Por seu turno, o comportamento dos concelhos em análise é bastante semelhante ao da sub-
região onde se insere. O concelho de Mangualde apenas difere da sub-região onde se insere 
pela maior predominância de população com níveis de ensino mais reduzidos, nomeadamente 
ensino superior.  

Os baixos valores registados no nível de ensino da população residente nos concelhos em 

apreço revelam importantes fragilidades sub-regionais, apresentando-se, em conjunto com uma 

fraca formação profissional, como ameaças marcantes no desenvolvimento regional, dada a 

natureza estruturante crucial no processo de desenvolvimento territorial. 

Estrutura Económica 

A estrutura da população activa constitui um dos melhores indicadores do dinamismo da 
ocupação e da organização do território. Os diversos sectores de actividade determinam em 
maior ou menor grau, alterações em múltiplos aspectos do território, como sejam o uso do solo, 
o desenvolvimento urbano-industrial, o povoamento ou os fluxos de pessoas e/ou bens, os 
ganhos ou as perdas com a mudança nas condições de acessibilidade.  

Estrutura e Evolução da População Activa 

No que diz respeito à taxa de actividade em 2001, os concelhos em apreço apresentam valores 
substancialmente inferiores aos registados a nível regional e nacional (Quadro 4.10.6). 
Contudo, todas as unidades territoriais em apreço apresentam um acréscimo nos valores da 
taxa de actividade entre 1991 e 2001, sendo os concelhos em estudo que revelam acréscimos 
mais significativos (+6,2% em Nelas e +5,1% em Mangualde). 

Relativamente à evolução da taxa de desemprego entre 1991 e 2001, a tendência geral foi de 
acréscimo, sendo que apenas os concelhos em apreço que revelaram uma diminuição na taxa 
de desemprego (-1,0% em Nelas e 0,7% em Mangualde), apresentando valores inferiores aos 
da região Centro e de Portugal.   

Quadro 4.10.6 - Taxa de Actividade e Desemprego, %, 1991 e 2001 

Taxa de Actividade Taxa de Desemprego UnidadesTerritoriais 
1991 2001 1991 2001 

Portugal 44,6 48,2 6,1 6,8 
Centro (NUTSII) 41,6 45,5 5,1 5,8 

Dão - Lafões (NUTS III) 39,0 42,1 5,3 7,0 
Nelas 35,6 41,8 7,5 6,5 

Mangualde 35,9 41,0 5,1 4,4 
Fonte: INE, Infoline 

4.120 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

De acordo com a informação disponível, verifica-se que em termos de população empregada 
por sector de actividade todas as unidades em estudo apresentam uma predominância do 
sector terciário, à excepção do concelho de Nelas, onde o Sector mais importante é o sector 
Secundário.  

Quadro 4.10.7 - Repartição da População Activa por Sectores de Actividade, %, 2001 

Unidades Territoriais Total  
População Activa

Sector  
Primário 

Sector  
Secundário 

Sector  
Terciário 

Portugal 4650947 5,0 35,1 59,9 
Centro (NUTSII) 1067864 6,8 38,1 55,1 

Dão - Lafões (NUTS III) 120641 11,2 34,9 53,9 
Nelas 8611 7,5 47,0 45,5 

Mangualde 5972 7,1 44,8 48,1 
Fonte: INE; Censos 2001 

Sector Primário 

Nos concelhos em apreço o sector primário apresenta ainda uma importante relevância, 
suportada sobretudo na agricultura e, em menor escala, na floresta.  

As explorações agrícolas de pequena dimensão são predominantes, tendo-se assistido 
recentemente, no entanto, à redução do seu número. Existe na área uma acentuada tendência 
para a maior dispersão relativa, com uma fraca redução do número de pequenas parcelas e 
uma redução do número de parcelas de maiores dimensões. Em termos agrícolas, pratica-se 
uma agricultura diversificada, sendo que as explorações se dedicam à produção de um leque 
diversificado de culturas desde cereais, vinha e horticultura. Existe ainda agricultura mais 
especializada em vinha (especialmente nas áreas de planalto), e que fornecem a matéria prima 
para a produção dos vinhos do Dão. 

No que concerne à floresta, é possível afirmar que existe uma larga predominância de 
resinosas, sobretudo pinheiro bravo, embora tenham cedido área ao eucalipto. Ocorrem ainda 
espécies como o carvalho-alvarinho, o carvalho-negral, o carvalho-cerquinho e o castanheiro. A 
madeira, a cortiça e a resina são os produtos florestais mais comercializados.  

Tem ocorrido um aumento progressivo de áreas incultas, relacionado com o abandono das 
áreas agrícolas e com o aumento das áreas florestais ardidas. 
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Fonte:PROF Dão -Lafões 

Figura 4.10.5 - Ocupação Florestal 

Sector Secundário 

As indústrias caracterizam-se pelo baixo nível de formação da mão de obra, com produtos de 
baixa capacidade tecnológica e baixa produtividade. Os empresários têm um baixo nível de 
formação, o que, associado à fraca especialização da mão de obra, tem por consequência um 
precário conhecimento sobre novas tecnologias ou utilização de instrumentos de apoio à 
gestão.  

Contudo, e sobretudo em Nelas, durante o século XX, a industria assumiu um papel de relevo 
na economia do município. Primeiro com os fornos eléctricos e as minas da Urgeiriça, em 
Canas de Senhorim. Após a decadência destas actividades registou-se um novo surto de 
industrialização, na medida em que existem, não só em Nelas mas também em Mangualde, 
importantes áreas industriais, que surgem ligadas ao dinamismo de Viseu, onde se destaca a 
industria de vestuário, de madeira, da extracção de granito e da metalomecânica.  
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Sector Terciário 

A maioria dos estabelecimentos dos concelhos localiza-se nas sedes de concelho. Os sectores 
que se desenvolvem ligam-se sobretudo a estabelecimentos de restauração e pequeno 
comércio, sendo o sector do turismo assente nas qualidades paisagísticas da área.  

É relevante o peso dos serviços da administração local e central como principais fontes de 
emprego na região.  

Habitação e Condições de Habitabilidade 

 AGLOMERADOS URBANOS 

Nas áreas urbanas dos concelhos em análise, os aglomerados apresentam reduzida densidade 
de ocupação, à excepção da envolvente de Mangualde e Nelas. Estes espaços são na 
generalidade, sub-infra-estruturados.  

É patente a polarização da população num conjunto restrito de aglomerados o que reflecte uma 
reorganização interna da população que se desloca das freguesias mais rurais para as 
freguesias mais urbanas.  

Na área de implantação do empreendimento em estudo, as áreas edificadas constituem 
sobretudo aglomerados rurais, com reduzida qualidade construtiva e fraca coesão urbana, 
predominando a função residencial. 

A rede viária denota um crescimento baseado na dinâmica rural, em que os aglomerados se 
desenvolvem circundados de áreas agrícolas, sem que haja uma clara definição da hierarquia 
de importância das vias.  

Ao analisar os valores referentes a Usos urbanos identificados em plano municipal de 
Ordenamento do Território, verifica-se que Mangualde apresenta maior área de solo 
classificado como urbano do que Nelas (Quadro 4.10.8). 
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Quadro 4.10.8 - Usos do Solo Identificados no Plano Municipal  
de Ordenamento do Território, 2003 

Usos do Solo Identificados nos PMOT 

Urbano Equipamentos e 
Parques Urbanos Industrial Turismo Unidades Territoriais 

ha 
Portugal 474.580,2 37.784,6 74.367,1 18.397,8 
Centro 196.512,1 9.671,8 28.210,6 3.258,4 

Dão-Lafões 31.781,9 803,9 2.736,3 127,6 
Mangualde 2.508,1 250,9 383,2 14,5 

Nelas 1.560,3 75,1 335,3 14,3 
Fonte: INE, Inforline 

 EDIFÍCIOS, ALOJAMENTOS FAMILIARES E FAMÍLIAS CLÁSSICAS 

No que concerne à densidade de edifícios por km2, verifica-se que os valores são mais 

significativos em Nelas. Relativamente ao número de alojamentos por edifício, os valores são 

muito semelhantes entre os concelhos (1,1) e a sub-região Dão-Lafões (1,2). 

Analisando o número de famílias clássicas residentes por alojamentos familiares pode verificar-

se que o concelho de Nelas conta com uma média de 0,7 famílias por alojamento enquanto 

que o concelho de Nelas apresenta um valor de 0,6 famílias por alojamento, valores próximos 

aos das restantes unidades territoriais em apreço. 

Quadro 4.10.9 - População Residente, Edifícios, Alojamentos Familiares e Famílias Clássicas 

Unidades  
Territoriais 

Área 
Km2 

População
Residente

Edifícios 
Aloj.  

Familiares
Famílias 

Clássicas

Densidade 
dos 

Edifícios 
p/ km2 

Aloj. p/ 
Edifício 

Famílias 
por 

alojamento 
familiares 

Portugal 92141,5 10356117 3160043 5046744 3650757 34,3 1,6 0,7 

Centro (NUTSII) 28198,7 2348397 992321 1252754 847265 35,2 1,3 0,7 

Dão - Lafões  
(NUTS III) 3489 286313 129067 150718 98914 37,0 1,2 0,7 

Nelas 125,7 14283 6684 7652 5174 53,2 1,1 0,7 
Mangualde 219,3 20990 9881 11263 7251 45,1 1,1 0,6 

Fonte: INE, Inforline. 
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 EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

o ENSINO 

No concelho de Nelas, no ano lectivo de 2002/2003 existiam, de acordo com o Anuário 
Estatístico da Região Centro 2004, 24 estabelecimentos de ensino pré-escolar, 40 
estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 2 do 2º Ciclo, 3 do 3º Ciclo e 1 estabelecimento 
de ensino secundário (Quadro 4.10.10).  

Por outro lado, no concelho de Mangualde, existiam 17 estabelecimentos de ensino pré-
escolar, 17 estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 2 do 2º Ciclo, 3 do 3º Ciclo e 2 
estabelecimentos de ensino secundário. Existia ainda 1 estabelecimento de ensino superior.  

Quadro 4.10.10 - Equipamentos Colectivos de Educação, ano lectivo 2002/2003 

Ensino básico Educação 
pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ensino Secundário Ensino superior 

Público Privado  Público Privado  Público Privado  Público Privado  Público Privado  

Escolas 
profissionais 

Público Privado 
Unidades Territoriais 

2002/2003 2004/2005 
Portugal x x x x x x x x x x x 178 150 
Continente 4.253 2.024 8.082 500 1.102 236 1.130 224 488 148 218 172 147 
 Centro 1.493 457 2.929 60 283 55 303 56 134 35 62 44 26 
  Dão-Lafões 272 37 521 5 43 3 46 3 18 - 9 4 8 

Mangualde 20 4 40 - 2 - 3 - 1 - - - 1 
Nelas 13 4 16 1 2 - 3 - 2 - - - - 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2004 

Com efeito, os movimentos migratórios e o decréscimo acentuado da taxa de natalidade 

provocaram uma redução drástica no número de alunos a frequentar os níveis inferiores do 

ensino básico, provocando a restrição e mesmo o encerramento de alguns estabelecimentos 

de ensino.  

Assim, verifica-se um elevado número de escolas deste nível de ensino com baixa frequência 

(menos de 10 alunos) e com diversos anos de escolaridade ministrados em simultâneo. A 

maioria destes estabelecimentos de ensino estão localizados em zonas mais periféricas, 

enquanto que nos centros urbanos se mantém, de alguma forma a pressão da procura.  

Os concelhos analisados apresentam um insucesso escolar com alguma importância, 

justificando-se com as realidades de sobrelotação urbana e sublotação rural das escolas, a par 

das deficientes condições oferecida pela generalidade do parque escolar e das dificuldades de 

colocação e fixação de quadros de professores nas escolas. 
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o SAÚDE 

Em 2003, e no que diz respeito aos equipamentos de Saúde, e segundo o Anuário Estatístico 
da Região Centro 2004, o concelho de Nelas detinha 1 centro de saúde com internamento e 3 
extensões do centro de saúde.  

Já o concelho de Mangualde apresentava 1 centro de saúde sem internamento e 3 extensões 
dos centros de saúde.  

Quadro 4.10.11 - Equipamentos Colectivos de Saúde 

Unidades Territoriais Hospitais 
Oficiais 

Hospitais 
Particulares 

Centros de 
Saúde c/ 

internamento 

Centros de 
Saúde s/ 

internamento 

Extensões  de 
Centros de 

Saúde 
Centro (NUTSII) 31 18 14 95 770 

Dão - Lafões (NUTS III) 2 1 1 16 48 
Nelas - - 1 - 3 

Mangualde - - - 1 3 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2004 

o DESPORTO, RECREIO E LAZER 

Em termos globais, o volume de despesas do município de Mangualde é superior, em 2004, ao 
apresentado por Nelas. Ainda assim, e à semelhança da sub-região Dão-Lafões, é para o 
âmbito de jogos e desportos que o grosso do investimento é canalizado (rondando os 40%).  

Quadro 4.10.12 – Despesas das Câmaras municipais em actividades culturais e de desporto por 
município 

Despesas correntes 

Património 
Publicações  
e literatura 

jogos e  
desportos 

Unidades Territoriais Total Total Museus Total Bibliotecas Música
Artes 

 Cénicas
Actividades 

 socioculturais 
Recintos
 culturais total recintos

Números absolutos 
Centro (NUTSII) 91982 5993 2982 12059 9352 10467 2321 13561 1856 31567 8308 

Dão - Lafões (NUTS III) 9712 267 214 1682 1501 938 534 1012 198 3665 873 
Nelas 842  -   -  97 84 80  -  302 21 335 137 

Mangualde 1062 1  -  311 274 75 24 35 3 486 413 
em percentagem  

Centro (NUTSII) 100 6,5 3,2 13,1 10,2 11,4 2,5 14,7 2,0 34,3 9,0
Dão - Lafões (NUTS III) 100 2,7 2,7 2,2 17,3 15,5 9,7 5,5 10,4 2,0 37,7

Nelas 100  -   -   -  11,5 10,0 9,5  -  35,9 2,5 39,8
Mangualde 100 0,1 0,1  -  29,3 25,8 7,1 2,3 3,3 0,3 45,8

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2004 
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 INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A generalidade das populações dos concelhos em estudo são servidas quer por sistemas de 
abastecimento de águas, quer por sistemas de tratamento de águas residuais, sendo que 
apenas se destaca como a situação menos favorável a apresentada pelo concelho de 
Mangualde (Quadro 4.10.13).  

Quadro 4.10.13 - Indicadores Ambientais, 2003 

População Servida p/ 
Unidades 

Territoriais 
Sist.  

Abastecimento 
de Água 

Sist. Drenagem 
 de  

Águas Residuais %
ETAR

Consumo de Água  
Residencial e dos  

Serviços p/ Hab (m3) 

Taxa de Tratamento 
de  

Águas Residuais %

Portugal 92,0 73,7 60,6 46,0 82,3 
Centro (NUTSII) 96,6 70,3 59,7 44,0 88,4 

Dão - Lafões (NUTS III) 91,3 72,5 64,7 31,0 88,7 
Nelas 99,5 99,1 97,0 26,0 97,9 

Mangualde 91,0 88,0 78,0 32,0 88,2 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2004 

4.10.3 - Enquadramento Concelhio 

A análise da população ao nível das freguesias permite diferenciar os dinamismos 
demográficos dentro do nível concelhio. Na verdade, é ao falar das grandezas populacionais 
das freguesias por onde se estende o Projecto em estudo, que mais se aproxima da realidade 
populacional afectada com a passagem do mesmo.  

As freguesias atravessadas apresentam realidades socio-demográficas bastante distintas, facto 
que decorre da influência de um alargado leque de factores, dos quais se destacam as 
características físicas, os recursos humanos existentes, as acessibilidades e o dinamismo 
económico, entre outros, a maioria dos quais resulta do seu posicionamento histórico, cultural e 
estratégico no contexto dos concelhos onde se inserem. 

As freguesias atravessadas, em número de 7 (Figura 4.10.6) agregam um total de 
20 209 habitantes que, por sua vez, representam 57,3% da população residente nos concelhos 
onde se inserem (Quadro 4.10.14). 
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Figura 4.10.6 - Localização das Freguesias Atravessadas 

 

Quadro 4.10.14 – Dados Demográficos  

Designação das 
Freguesias 

Área 
km2 

População 
Residente 

1991 

População 
Residente 

2001 

Famílias 
Clássicas 

Residentes 

Alojamentos 
Familiares 
Clássicos 

Edifícios População 
Agrícola 

Densidade 
Populacion

al 2001 
Mangualde 34,9 8570 8904 2992 4328 3077 890 255,1 
Fornos de Maceira 
Dao 16,3 1553 1360 438 813 804 463 83,4 

Moimenta de Maceira 
Dão 5,8 754 664 206 269 265 234 114,5 

Vilar Seco 10,2 994 881 343 488 482 275 86,4 
Nelas 21,6 3456 4073 1440 2217 1551 528 188,6 
Canas de Senhorim 25,5 3748 3555 1271 1822 1567 585 139,4 
Lapa do Lobo 7,3 899 772 363 403 388 190 105,8 

Fonte: INE; Censos 1991 e 2001 
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Quadro 4.10.14 – Dados Demográficos (Cont.) 

Designação das 
Freguesias 

Taxa de 
Variação 

Populacional 
1991/2001 

Dimensão 
Média das 
Famílias 

População 
por Edifício 

Densidade 
de 

Edifícios 

Alojamentos 
por Edificio 

Famílias por 
Edifício 

Percentagem 
de População 

Agrícola 

Mangualde 3,9 3,0 2,9 88,2 1,4 1,0 10,0 
Fornos de Maceira Dao -12,4 3,1 1,7 49,3 1,0 0,5 34,0 
Moimenta de Maceira 
Dão -11,9 3,2 2,5 45,7 1,0 0,8 35,2 

Vilar Seco -11,4 2,6 1,8 47,3 1,0 0,7 31,2 
Nelas 17,9 2,8 2,6 71,8 1,4 0,9 13,0 
Canas de Senhorim -5,1 2,8 2,3 61,5 1,2 0,8 16,5 
Lapa do Lobo -14,1 2,1 2,0 53,2 1,0 0,9 24,6 

Fonte: INE; Censos 1991 e 2001 

Das freguesias atravessadas pelo traçado, a mais populosa registada em 2001 é Mangualde, 
apresentando 8 904 residentes, sede de concelho, e a menor é Moimenta de Maceira Dão, 
com 664 residentes.  

De acordo com a Figura 4.10.7, pode afirmar-se que as freguesias em estudo apresentam um 
vasto intervalo de variação de valores de densidade, onde as densidades aumentam nas 
freguesias sede de concelho (Nelas e Mangualde) e sua envolvente imediata (Canas de 
Senhorim). 

4.129 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

 

Figura 4.10.7- Densidade Populacional, 2001 

De um modo geral, as freguesias em estudo apresentam uma taxa de variação intercensitária 
negativa (Figura 4.10.8), fenómeno particularmente intenso na freguesia de Lapa do Lobo (-
14,1%). Apenas as freguesias de Nelas e Mangualde apresentam acréscimo populacional, 
respectivamente de +17,9% e +3,9%.  

Os processos de decréscimo populacional estão relacionados com movimentos de migrações, 
quer para a área envolvente do Porto, quer para Lisboa, quer ainda para além fronteiras. O 
efeito polarizador associado à frente litoral tem resultado em processos de descompensação e 
desequilíbrio nesta região interior do País. 

De notar que as freguesias que apresentam valores mais elevados de densidade populacional 

correspondem às freguesias que revelam igualmente maiores acréscimos populacionais entre 

1991 e 2001.  
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Figura 4.10.8 - Taxa de Variação Intercensitária, 1991/2001 

A dimensão média das famílias (Figura 4.10.9) é idêntico ou ligeiramente superior à média 
nacional (2,8 pessoas por família) no concelho de Mangualde e, ligeiramente inferior nas 
freguesias do concelho de Nelas, o que está relacionado com a tendência crescente para a 
diminuição da dimensão média das famílias, associado quer à dissolução das uniões, quer à 
crescente longevidade da população. Com efeito, os concelhos em apreço apresentam uma 
dimensão média das famílias próximo ou ligeiramente acima da média nacional, com 2,8 
pessoas por família em Nelas e 2,9 pessoas por família em Mangualde.  
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Figura 4.10.9- Dimensão Média das Famílias, 2001 

A análise do parque habitacional das freguesias em questão visa identificar o peso que este 
uso apresenta na área em estudo, bem como evidenciar as condições de habitabilidade que a 
população residente possui nesta área. 

De acordo com indicadores de habitação e ocupação de alojamentos, constata-se que as 
freguesias em apreço apresentam, de um modo geral, um número médio de habitantes por 
edifício geralmente elevado. 

Com efeito, nenhuma das freguesias em apreço apresentam um valor médio de habitantes por 
edifício superior à média nacional, que é de 3,3, mas algumas apresentam valores superiores à 
média concelhia que é, em ambos os concelhos, de 2,1 (Figura 4.10.10). É assim patente que 
a generalidade das freguesias em estudo apresentam reduzida densidade populacional 
decorrente da inserção em áreas em perda, resultando numa fraca pressão urbanística. 
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Figura 4.10.10- População por Edifício, 2001 

Por outro lado, é possível aferir que as freguesias em apreço apresentam valores superiores à 
média registada para Portugal, que é de 34,3 edifícios/km2 , sendo que as médias concelhias 
são de, respectivamente 53,2 edifícios/km2 e 45,1 edifícios/km2 , em Nelas e em Mangualde 
(Figura 4.10.11). Pela análise da estrutura urbana das freguesias em estudo, observa-se, 
como seria de esperar, uma hierarquização bastante semelhante à verificada para a densidade 
populacional, onde Mangualde, Nelas e Canas de Senhorim apresentam valores mais 
elevados. 

A distribuição espacial do indicador urbanístico referente ao número médio de alojamentos por 
edifícios reflecte uma vez mais o peso das freguesias com características mais urbanas de 
Nelas e Mangualde, ainda que nenhuma das mesmas apresente um número médio de 
alojamentos por edifícios superior à media nacional, que era, em 2001, de 1,6 alojamentos por 
edifício ao passo que nos concelhos em apreço era de 1,1 alojamentos por edifício 
(Figura 4.10.12). Nas restantes freguesias predomina uma ocupação urbana composta por um 
alojamento por edifício, denotando assim numa ocupação construtiva mais extensiva. 
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Figura 4.10.11- Densidade de Edifícios por km2, 2001 

 

Figura 4.10.12- Alojamentos por Edifícios, 2001 
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Da análise do número médio de famílias clássicas residentes por edifícios em 2001 constata-se 
existir um paralelismo com o indicador densidade demográfica, existindo igualmente uma 
ligação entre as áreas onde predominam as habitações unifamiliares com as áreas onde 
existe tendencialmente apenas uma família por edifício (Figura 4.10.13). Com efeito, o 
concelho de Nelas apresenta em média 0,8 famílias por edifício e o município de Mangualde 
apresenta em média 0,7 famílias por edifício. 

O número médio de famílias clássicas residentes por edifício é inferior a 1 em todas as 
freguesias em estudo, à excepção de Mangualde. 

 

Figura 4.10.13- Famílias Clássicas Residentes por Edifícios, 2001 

Como se constatou ao nível da análise concelhia, a população activa afecta ao sector primário 
é, em ambos os concelhos em estudo, superior à média nacional (5,0%), sendo assim no 
concelho de Nelas de 7,5% e no de Mangualde de 7,1%. Contudo, a análise do peso da 
população agrícola no total da população residente nas freguesias revela que estas unidades 
nem sempre reflectem a dinâmica dos concelhos onde se inserem (Figura 4.10.14). 

De facto, apenas nas freguesias centrais de Mangualde e Nelas, assim como Canas de 
Senhorim, é que o peso da população agrícola no total da população residente apresenta 

4.135 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

menor representatividade, ainda que substancialmente superior à média nacional, indiciando o 
carácter rural da área em apreço.  

 
Figura 4.10.14 - Peso da População Agrícola no Total da População Residente, 1999 

As actividades económicas existentes nas freguesias em estudo são bastante díspares. 
Contudo é possível determinar que existe uma predominância de actividades agrícolas (ligadas 
sobretudo à vitivinicultura), pequenas industrias e pequeno comércio e serviços 
(Quadro 4.10.15).  

Quadro 4.10.15 - Actividades Económicas das Freguesias Atravessadas 

Concelho Freguesias Actividades Económicas 
Lapa do Lobo Agricultura 

Canas de 
Senhorim Exploração mineira, metalomecânica, comércio e serviços 

Nelas Agricultura, industria e serviços 
Nelas 

Vilar Seco Agricultura e comércio 
Moimenta de 
Maceira Dão Agricultura e pequena industria 

Fornos de 
Maceira Dão Agricultura, pequena industria e pequeno comércio Mangualde 

Mangualde Agricultura, industria têxtil, industria de madeiras e comércio 
Fonte: www.anafre.pt 

4.136 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

Em suma, e de acordo com a caracterização efectuada, é possível assim aferir que as 
freguesias em estudo são de um modo geral rurais, com reduzida dimensão populacional, com 
uma economia assente em sectores tradicionais, de fraco valor acrescentado e em declínio.  

As únicas excepções concentram-se nas freguesias centrais de Mangualde e Nelas, que 
apresentam maiores índices de densidade populacional e de edifícios por km2 a par de 
acréscimo populacionais importantes e maior dinamismo económico.  

4.10.4 - Caracterização do Corredor em Estudo 

Descrição do traçado em estudo 

No presente capítulo apresenta-se uma descrição do traçado da solução em estudo, identificando-
se os usos e actividades potencialmente interferidos pelos traçados.  

O traçado em estudo tem o seu início a Norte do aglomerado de Lapa do Lobo, que, apesar de 
constituir sede de freguesia, apresenta um carácter vincadamente rural.  

Em seguida, o traçado, de orientação geral SW - NE, contorna por Este a área, sobretudo de 
acesso, da Pedreira do Vale do Boi. O traçado desenvolve-se no extremo da área 
concessionada à pedreira, sendo que o restabelecimento que garantirá o acesso à entrada 
desta unidade não comprometendo a báscula de pesagem situada nesta entrada. 

 

Fotografias 4.10.1 e 4.10.2 - Pedreira de Vale do Boi - km 1+000 

A Pedreira de Vale do Boi, explorada pela AGREPOR AGREGADOS – Extracção de Inertes, 
S.A. (empresa que faz parte do grupo CIMPOR), é uma unidade extractiva de granito, cujo 
potencial estimado de reserva é da ordem dos 7.800.000 m3. Esta exploração licenciada pela 
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DGE da Região Centro – nº 5174 – Vale do Boi (Granito para Contrução Civil e Obras 
Públicas), tem uma área extractiva de cerca de 27 ha (tendo esta já sofrido ampliações). 

Logo a seguir a esta pedreira o traçado em estudo aproxima-se uma pequena construção de 
apoio agrícola, ao km 0+950, a 20 metros do limite da zona da estrada, o mesmo acontecendo 
relativamente a uma construção em ruínas, situada ao km 1+650, a 10 metros do limite da zona 
da estrada. 

Após a pedreira o traçado desenvolve-se por uma zona de ocupação marcadamente florestal, 
contornando, de forma distante, o aglomerado de Canas de Senhorim, aproximando-se depois 
da zona da Urgeiriça, antiga área de exploração de urânio. 

Sensivelmente entre os km’s 2+200 e 2+600 o traçado desenvolve-se em paralelo com um dos 
limites extremos da Quinta das Bouças, distanciando-se, desde o limite da zona da estrada, 
cerca de 100 m do limite extremo da Quinta e ficando a mais de 200 m do núcleo habitacional 
desta quinta, atravessando a Estrada Municipal EM 641 (que estabelece acesso a esta quinta). 

No local onde está prevista a implantação do Nó 1 - Nó de Canas de Senhorim, apenas se 
assinala a presença próxima (a menos de 20 m do Ramo D, contado do limite da zona da 
estrada) de uma pequena construção de apoio agrícola. Ao km 3+300 regista-se, a cerca de 
50 m do limite da zona da estrada, uma construção (anexo de apoio). 

O traçado desenvolve-se então sobretudo em zona florestal, aproximando-se ao km 4+500 de 
uma unidade agro-pecuária, sem afectar as vinhas que lhe estão associadas, distanciando-se 
mais de 200 m dos edifícios desta exploração. 

Ao km 7+200, logo a seguir ao atravessamento da ribeira de Travassos, o traçado aproxima-se 
de algumas construções precárias de apoio agrícola, a 20 metros do limite da zona da estrada. 

As habitações que ladeiam a EM 643 (km 7+550), já ficam a mais de 100 m da via. Destaca-se 
a presença de uma habitação nova (de qualidade), ao km 9+050, a 22 metros do muro de 
contenção previsto. 
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Fotografia 4.10.5 - Habitação de Qualidade ao km 9+050 

Aproxima-se da Quinta do Vale do Lameiro Longo, na envolvente de Algeraz e a Sul de Vilar 
Seco. Surgem algumas habitações dispersas, a par de ocupação florestal.  

A Quinta do Vale do Lameiro Longo situa-se do lado esquerdo, a 60 metros do limite da zona 
da estrada, ao km 9+300 numa faixa já de encosta, no lado traseiro da habitação principal da 
quinta e afastada do extenso vinhedo que se estende para Norte. A construção mais próxima é 
um apoio agrícola (antiga zona de animais - aviário, armazém). 

Ao km 9+900 o traçado atravessa um pavilhão de criação de animais (aviário), clandestino 
(segundo a Câmara Municipal não possui alvará) e em desactivação, sendo o edifício de muito 
fraca qualidade. 

O traçado neste trecho tem uma orientação Sudoeste - Nordeste, desenvolvendo-se numa 
zona de ocupação marcadamente florestal, embora com algumas habitações dispersas. 
Surgem alguns campos agrícolas, aquando da aproximação a Nelas e Vilar Seco. Após estes 
aglomerados, o traçado atravessa sobretudo áreas florestais, contornando por Este o Parque 
Ecológico Municipal da Quinta da Cerca. 

Com efeito, o traçado margina os limites do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, área que 
pretende desenvolver actividades com fins pedagógicos. A construção situada na fronteira 
deste parque ao km 13+500 encontra-se em ruínas. 
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Junto ao CM 1470, regista-se uma unidade de armazenamento a uma distância de cerca de 50 
m do limite da zona da estrada (neste local em escavação) sendo este CM restabelecido. Entre 
os km’s 12+800 e 12+900 assinalam-se várias construções em ruínas de apoio agrícola. 

Ao km 15+280 a EM 594 é atravessada pelo traçado, que é restabelecido, assinalando-se a 
presença de habitações e reservatório de água que a marginam, a cerca de 100 m do limite da 
zona da estrada. 

O traçado aproxima-se do aglomerado de Moimenta de Maceira Dão, onde se localizam várias 
indústrias, nomeadamente a FELMINCA. Com efeito, o traçado atravessa parcialmente a zona 
limítrofe afecta à unidade fabril da FELMINCA (ao km 16+725), unidade de extracção e 
transformação de matérias primas para a indústria da cerâmica e do vidro, designadamente 
num vértice do seu terreno e numa zona fronteira de extracção, embora não interferindo com a 
sua actividade.  

 

Fotografia 4.10.10 - Felminca (km 16+725) 

Fundada em 1967 a FELMICA é uma empresa sénior na extracção e transformação de 
matérias primas para a indústria da cerâmica e do vidro. Sediada no concelho de Mangualde 
situa-se numa zona central entre as suas explorações mineiras e o mercado consumidor 
localizado nos distritos de Aveiro, Coimbra, Porto e Leiria. A sua produção atingiu no ano de 
2001 cerca de 230 000 t de feldspato correspondendo a uma quota de mercado de cerca de 
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65% que se distribui por todos os sectores da indústria da cerâmica e vidro. Apesar dos 
esforços efectuados não foi possível determinar o número de empregados da FELMICA2.  

Também se regista nesta zona a proximidade a uma habitação nova (km 16+725), embora já 
se situe a mais de 200 m do limite da zona da estrada. 

 

A Sul A Norte 

Fotografia 4.10.11 e 4.10.12 - Habitações nas Imediações da Felminca (16+725) 

A partir de Moimenta de Maceira Dão, o traçado em estudo, apresar da predominância da 
ocupação florestal, surge pontuado de algumas áreas agrícolas, assim como de habitações 
dispersas.  

Ao km 17+050 assinala-se a presença de uma construção degradada que se encontra a servir 
como apoio agrícola e, ao km 17+500 uma habitação, a 20 metros do caminho paralelo do Nó 
de Mangualde. 

O traçado desenvolve-se marginalmente a uma zona industrial do concelho de Mangualde, 
junto ao km 18+300. O corredor aproxima-se da zona de Pinheiro de Cima, sendo que, até ao 
final, se desenvolve numa zona com alguma ocupação agrícola, existindo também alguns 
núcleos urbanos e industriais. 

                                                 
2 Após vários contactos telefónicos não foi possível obter informações sobre o número de empregados da 

FELMINCA, segundo a justificação que constituía informação confidencial.  
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Efectivamente, aproxima-se da zona industrial de Mangualde, contornando depois a zona 
florestal onde se localiza a Capela de Santo António dos Cabaços (km 19+200, a cerca de 
20 metros do limite da zona da estrada), referenciada não só em termos patrimoniais, mas 
sobretudo de importancia religiosa para região, sendo ainda hoje utilizada em romarias e 
procissões. 

Também nesta zona é atravessada uma antiga pedreira desactivada (pedreira de Sto. António 
– ver Ponto 4.3.3 – Recursos Geológicos e Mineiros).  

Na aproximação à ligação ao IP5, aumenta a ocupação urbana (nomeadamente dos 
aglomerados de Roda, S.Cosmado e Mangualde), quer de habitações (sobretudo unifamiliares) 
quer de unidades industriais.  

 

Fotografia 4.10.13 - Aglomerado urbano próximo de Mangualde - Roda, ao longo da  
EM144 (km 22+300) 

Descrição das Quintas 

Ao longo do corredor em apreço foram identificadas três quintas: a quinta das Bouças, a quinta 
do Vale do Lameiro Longo e a Quinta da Cerca, que apresentam na actualidade, vocações 
sociais distintas.  
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Com efeito, a Quinta das Bouças, da qual o traçado se aproxima do limite extremo entre os 
km’s 2+200 e 2+600, apresenta, para além do cariz agrícola, um fim lúdico, com 
disponibilização de infra-estruturas para serviços de festas e recepções.  

 

Fotografia 4.10.3 - Entrada pela EM 641 da Quinta das Bouças (km 2+200 a 2+600) 

Por sua vez, a Quinta do Vale do Lameiro Longo, a 60 metros do limite da zona da estrada, 
ao km 9+300, numa faixa já de encosta, apresenta um cariz vincadamente agrícola, sendo 
ocupada essencialmente por vinha.  

 

Fotografias 4.10.6 e 4.10.7 - Quinta do Vale do Lameiro Longo (km 9+300) 

4.143 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO 
SÍNTESE. 



COBA  
 

Por último, a antiga Quinta da Cerca foi transformada num parque ecológico: o Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca, área que pretende desenvolver actividades com fins 
pedagógicos. O Parque Ecológico da Quinta da Cerca constitui efectivamente um novo projecto 
na área do turismo de natureza e da Educação Ambiental. 
 

Fotografia 4.10.8 e 4.10.9 - Vista Geral e Edifício Principal do Parque Ecológico da Quinta da 
Cerca (km 13) 

As potencialidades do turismo ambiental, no qual se engloba o turismo cultural, de natureza, os 
chamados desportos radicais, mas também o turismo científico, universitário, escolar, e a dieta 
(gastronomia) mediterrânica, constituem o conjunto de serviços oferecidos pelo Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca. O Projecto da Quinta da Cerca abrange as seguintes áreas: 

♦ Uma Quinta Pedagógica, que recrie a ecologia da paisagem  

♦ Um Parque de Jogos didácticos, plurinuclear  

♦ Uma Rede Articulada de Percursos Pedonais, em animais e B.T.T.  

♦ Um Circuito de Manutenção, que inclui Desportos de Natureza  

♦ Um Jardim de Lazer e um Parque de Merendas  

♦ O Horto Municipal  

♦ Um pequeno Centro de Congressos, Formação e Educação Ambiental, Formação 
“Outdoor” e Animação Cultural.  

A Quinta da Cerca abrange uma área total superior a 350.000 m² e tem exposição Norte, 
limitada pela ribeira do Cagavaio, penetrando algumas parcelas no concelho de Mangualde. 

É uma Quinta secular, com solo de origem granítica, outrora com grandes extensões de vinha e 
prados de lima (as lameiras), possuindo árvores de fruto e mata, um moinho de água arruinado 
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e diversas casas de lavoura. Provavelmente e num passado mais longínquo, a sua área 
florestal era dominada pelos Quercus, sobretudo Carvalhos e Azinheiras, conservando-se um 
exemplar desta espécie, com centenas de anos, que constitui o seu símbolo natural. 

Depois de abandonadas as actividades agrícolas, sofreu recentemente a acção do fogo, pelo 
que a vegetação actual é resultado da regeneração espontânea. 

Síntese 

Em síntese o corredor em apreço poderá, de forma sintética, descrever-se do seguinte 
modo: 

♦ Espaços urbanos contínuos e descontínuos de Lapa do Lobo, Canas de Senhorim, 
Urgeiriça, Nelas, Vilar Seco, Algeraz, Moimenta da Beira, Pinheiro de Cima, Roda, 
S.Cosmado e Mangualde; 

♦ Áreas industriais de maior dimensão em Mangualde, sendo que nas proximidades de 
Lapa do Lopo surge uma industria extractiva; 

♦ Grande desenvolvimento de espaços florestais, interpenetrados por vezes por espaços 
agrícolas. 

Não obstante o carácter mais ou menos rural do corredor em estudo, o traçado 
integra / aproxima-se de vários núcleos urbanos, de onde se destacam Nelas e Mangualde.  

Com efeito, no corredor de 400 m definido para o presente EIA ocorrem assim um conjunto de 
lugares, sendo que a sua identificação decorreu da análise conjunta dos seguintes elementos: 

♦ Cartografia dos traçados em estudo sobre carta militar à escala 1/25 000; 

♦ Cartografia dos traçados em estudo à escala de Projecto de Execução, escala 1/1 000; 

♦ Dados sócio-urbanísticos do censos 2001, por lugar, dados não publicados; 

♦ Levantamentos de campo. 

Assim, e de acordo com o Quadro 4.10.15, existem no corredor em apreço cerca de 21 lugares 
que, no seu conjunto, congregam cerca de 10 486 habitantes, o que representa cerca de 
51,9% do total da população residente nas freguesias atravessadas. 

A dimensão média da generalidade dos lugares é de 477 habitantes, o que não reflecte a 
disparidade da dimensão dos mesmos, já que 6 dos lugares em estudo apresentam uma 
população residente superior à média, designadamente Canas de Senhorim, Lapa de Lobo, 
Nelas, Vilar Seco e Moimenta de Maceira Dão.  
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A generalidade da população residente no corredor em apreço reside num número reduzido de 
lugares, o que reforça, uma vez mais, o padrão identificado nos níveis de análise territorial 
anteriormente explicitados, nomeadamente a reduzida pressão urbana no corredor em apreço. 

Com efeito, a análise do indicador Número de Edifícios por lugar demonstra igualmente uma 
repetição do padrão mencionado anteriormente, denotando que a pressão urbanística apenas 
que se faz sentir em Nelas e Mangualde. Em média, os aglomerados do corredor apresentam 
uma composição familiar de 3,3 pessoas por família, valor superior à média nacional. 

A análise do Quadro 4.10.16, permite ainda referir que, em média, existem 0,6 famílias por 
alojamento familiar. Por sua vez, os edifícios comportam, na sua generalidade, 1,1 
alojamentos. 

Em síntese, pode afirmar-se que os lugares mais dinâmicos do corredor em apreço são Nelas e 
Mangualde.  

 



COBA 
 

4.147 
1251 IACS - IC12 ENTRE CANAS DE SENHORIM E MANGUALDE. PROJECTO BASE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RELATÓRIO SÍNTESE. 

Quadro 4.10.16 - Resumo das Características Sócio - Urbanísticas dos Lugares Existentes no Corredor em Estudo 

Pop. Núcleos Alojamentos Dimensão Pop/ 

Residente familiares Alojamentos Familiares Colectivos Média Edifício Alojam./ Famílias/ 

Concelho Freguesia Lugar   residentes Total Clássicos Outros   Edifícios da Familia   Edifício alojamentos 

Canas de Senhorim 2377 732 1158 1157 1 0 946 3,2 2,5 1,2 0,6 

Residual 75 22 27 27 0 0 27 3,4 2,8 1 0,8 

Canas de Senhorim Urgeiriça 283 83 145 145 0 1 121 3,4 2,3 1,2 0,6 

Lapa do Lobo 675 197 365 363 2 1 351 3,4 1,9 1 0,5 

Lapa do Lobo Residual 97 30 38 38 0 0 37 3,2 2,6 1 0,8 

Algeraz 253 80 133 132 1 0 129 3,2 2 1 0,6 

Nelas 3073 927 1665 1648 17 4 1023 3,3 3 1,6 0,6 

Nelas Residual 125 35 80 77 3 0 65 3,6 1,9 1,2 0,4 

Residual 69 22 31 30 1 0 31 3,1 2,2 1 0,7 

Nelas Vilar Seco Vilar Seco 812 252 457 455 2 0 451 3,2 1,8 1 0,6 

Pedreles 153 51 80 79 1 0 79 3 1,9 1 0,6 

Fornos de Maceira Dão Residual 143 43 119 119 0 0 117 3,3 1,2 1 0,4 

Ançada 147 43 65 65 0 0 64 3,4 2,3 1 0,7 

Canedo do Chão 267 78 124 124 0 0 117 3,4 2,3 1,1 0,6 

Pinheiro de Baixo 174 57 66 64 2 0 64 3,1 2,7 1 0,9 

Pinheiro de Cima 52 16 23 23 0 0 23 3,3 2,3 1 0,7 

Residual 378 106 166 166 0 0 145 3,6 2,6 1,1 0,6 

Roda 256 75 117 117 0 0 113 3,4 2,3 1 0,6 

Santa Luzia 219 65 95 95 0 0 95 3,4 2,3 1 0,7 

Mangualde São Cosmado 194 63 95 95 0 0 92 3,1 2,1 1 0,7 
Moimenta de Maceira 

Dão 607 177 241 239 2 0 238 3,4 2,6 1 0,7 

Mangualde 
Moimenta de Maceira 

Dão Residual 57 16 28 27 1 0 27 3,6 2,1 1 0,6 

Valores Médios dos Lugares do corredor em estudo 476,6 144,1 241,7 240,2 1,5 0,3 198 3,3 2,3 1,1 0,6 

 
Fonte: INE, Censos 2001 - Dados Não Publicados  
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Do conjunto dos lugares referidos constata-se que as zonas onde ocorre maior proximidade do 
corredor em estudo a zonas importantes do ponto de vista social são a: 

- Lapa do Lobo, pela proximidade à zona construída de Lapa de Lobo e pedreira de Vale do 
Boi. 

- Urgeiriça - zona que compreende características rurais, cuja dinâmica decorre das antigas 
minas de urânio e da actual ligação a Canas de Senhorim;  

- Algeraz - zona de características rurais, com vivência social marcada pela proximidade a 
Nelas. 

- Zona de Moimenta de Maceira Dão - pela proximidade a esta localidade, sede de 
freguesia; 

- Zona de Pinheiro de Cima, Zona industrial de Mangualde, Roda e S.Cosmado - área 
onde se conjuga várias unidades industriais, a par de habitações (sobretudo 
unifamiliares) assim como algumas unidades socialmente relevantes (Capela de Santo 
António dos Cabaços).  

4.11 - PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

O ordenamento do território deve assumir-se como uma política fundamental, onde diversas 
medidas de carácter global e sectorial se integram, por forma a contribuírem para a promoção do 
desenvolvimento local e para a melhoria geral das condições de vida da população.  

A caracterização relativa a este aspecto ambiental visa fundamentalmente identificar e analisar 
figuras de planeamento e áreas de uso condicionado que possam condicionar o 
empreendimento em estudo e compreende três grandes componentes: 

♦ modelos de desenvolvimento e ordenamento do território; 

♦ estruturação e diferenciação do território;  

♦ condicionantes ao uso do solo. 

Para o desenvolvimento da caracterização desta componente recorreu-se a várias fontes de 
informação, nomeadamente os Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos de 
Mangualde e Nelas, bem como outros planos nacionais e sectoriais existentes. 

A recolha de informação efectuada contemplou: 

♦ pedidos de informação escritos a diversas entidades com jurisdição no que se refere à 
presente componente ambiental; 
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♦ recolha de informação documental diversa, onde se destaca a DGOTDU para análise de 
peças escritas e desenhadas de figuras de planeamento; 

♦ pesquisa de legislação;  

♦ levantamentos de campo, assim como contactos directos com a população e entidades 
locais.  

No que concerne à componente do Ordenamento do Território, foi considerada como área de 
influência directa do traçado em estudo, uma faixa de 200 m para cada um dos lados do eixo da 
solução em análise, sendo que foi ainda considerada uma área envolvente como expressão de 
continuidade do ordenamento do território em análise. 

4.11.1 - Estruturação e Diferenciação do Território  

 A ESTRUTURA URBANO-TERRITORIAL DA REGIÃO CENTRO 

O sistema urbano é encarado como um dos elementos do sistema territorial (mais vasto), onde 
se reflectem múltiplas políticas sectoriais e onde se decide o sucesso do desenvolvimento das 
regiões e, consequentemente, do país. A organização do sistema urbano nacional é, assim, 
determinante, onde os sistemas urbanos territoriais devem ser assumidos como o elemento 
estratégico do desenvolvimento, enquanto forma de organizar a concentração, de promover 
economias de aglomeração, de consolidar factores (avançados) de competitividade e de 
mobilizar os espaços de influência das cidades” (MEPAT, 1998). 

Assim, de acordo com o PNPOT, 2006, a região Centro é constituída por uma rede urbana 
multipolar e estruturada em sistemas urbanos sub-regionais com potencial para sustentarem um 
desenvolvimento regional policêntrico, merecendo destaque, para além dos que estruturam o 
espaço litoral, os sistemas urbanos que constituem âncoras fundamentais do desenvolvimento 
do interior: o eixo urbano Guarda - Belmonte - Covilhã - Fundão - Castelo Branco e o sistema de 
Viseu que inclui Mangualde, Nelas, S. Pedro do Sul e Tondela (na região de Dão - Lafões), 
podendo ainda considerar-se o sistema formado por Oliveira do Hospital - Seia - Gouveia. 

Estas realidades reflectem, em particular, os diferentes modelos e intensidades com que o 
fenómeno urbano se tem manifestado nos vários espaços sub-regionais, desde a urbanização 
difusa do litoral, onde o fenómeno urbano ultrapassa largamente a cidade tradicional, à 
concentração urbana no interior convivendo com a rarefacção demográfica dos territórios 
envolventes.  
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A configuração urbana que integra os concelhos em estudo, designada por Dão-Lafões, é 
fortemente marcada por Viseu, aglomeração estruturante deste território que, embora inserido 
num espaço de muito fraca dinâmica demográfica, faz parte do conjunto das áreas urbanas que 
na década de 90 apresentaram os mais elevados crescimentos populacionais.  

Neste domínio, a capacidade de Viseu estruturar uma aglomeração urbana alargada 
(Mangualde, S. Pedro do Sul, Tondela, Nelas…) será determinante para a dinâmica de 
desenvolvimento desta área. Efectivamente os concelhos em estudo integram áreas de declínio 
demográfico - urbano - produtivo.  

A ocupação do território na região atravessada pelo corredor em estudo é ainda dominada pela 
componente rural com um grande número de aldeias e lugares de muito pequena dimensão. 
Efectivamente, em 2001, cerca de 66,1% da população de Mangualde e 56,5% da população de 
Nelas vive em aglomerados com menos de 1 999 habitantes, valores inferiores à média da sub-
região Dão - Lafões (79,7%).  

Quadro 4.11.1 - População Residente nos Concelhos em Estudo Segundo a  
Dimensão dos Lugares, 2001 

Zona 
Geográfica 

Total 
Em lugares 

até 1999 
Habitantes 

Em lugares 
de 2000 a 

4999 
Habitantes 

Em lugares 
de 5000 a 

9999 
Habitantes 

Em lugares 
de 10000 a 

19999 
Habitantes 

Em lugares 
de 20000 a 

49999 
Habitantes 

Em lugares 
de 50000 a 

99999 
Habitantes 

Em lugares 
com 

100000 
Habitantes 

ou Mais 

População 
Isolada, 

Embarcada 
e Corpo 

Diplomático 

números 

Portugal 10356117 4395396 976292 798786 996507 1163818 419375 1325094 280849 

Centro 2348397 1511415 208105 81577 163725 200628 - 101069 81878

Dão-Lafões 286313 228253 18310 5467 - 20454 - - 13829

Mangualde 20990 13871 - 5467 - - - - 1652

Nelas 14283 8077 5450 - - - - - 756

Fonte: INE, Censos 2001 
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Figura 4.11.1- População Residente nos Concelhos em Estudo Segundo a Dimensão dos Lugares, 2001 

No corredor em estudo, os aglomerados apresentam pequena a média densidade de ocupação 
apresentando sobretudo características rurais. Predomina o povoamento concentrado, onde o 
tecido urbano é maioritariamente antigo, apresentando-se globalmente consolidado, à excepção 
da envolvente de Mangualde e Nelas, marcados pela expansão de áreas industriais e 
habitacionais, sobretudo Mangualde.  

 INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE / REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADE 

A macro região onde se insere o empreendimento em estudo é servida pelo IP3 (Vila Verde da 
Raia - Figueira da Foz) e IP5 (Aveiro - Vilar Formoso), ambos existentes, para além do IC37 
(Viseu - Seia) (em estudo) e o IC12, onde se insere o presente lanço em apreço, apresentando 
uma rede viária ainda em desenvolvimento (Figura 4.11.2).  

Para além destes encontram-se ainda presentes no âmbito da Rede Complementar as seguintes 
estradas nacionais EN232 - Mangualde - Belmonte e EN329 - 1 - Penalva do Castelo - 
Mangualde e a seguinte estrada regional: ER231-2 - Ervedal da Beira – Nelas.  

Das vias mencionadas é possível ainda esclarecer que estão em fase de estudos/projecto os 
seguintes: 

• IC37 – sem programação para estudo prévio; 
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• IP3 – Mealhada/Viseu (IP5) – em estudo prévio; 

• IC12 – A1/IP1 (Mealhada)/Santa Comba Dão – em estudo prévio. 

Por último, salienta-se que a rede viária municipal dos corredores em estudo é relativamente 
pouco desenvolvida. Desta forma, pode afirmar-se que a região possui uma rede rodoviária 
fragilizada pela existência de níveis inferiores sem poder estruturante, na qual se desenrolam as 
mais variadas funções: deslocações quotidianas locais, transporte de mercadorias, etc..  

Como se constata, são funções com necessidades claramente diferenciadas, nomeadamente no 
que respeita à largura das vias e ao número de faixas, à velocidade média e aos pontos de 
paragem, sendo por isso necessário implementar vias de nível superior e/ou requalificar as vias 
existentes de forma a estruturar a rede viária instalada (e cujas características decorrem do 
modo como o território foi sendo ocupado ao longo dos tempos).  
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Fonte: www.iestradas.pt 

Figuras 4.11.2 - Rede Rodoviária para a Área em Estudo  

A nível ferroviário, a região é atravessada pela Linha da Beira Alta (entre Pampilhosa e Vilar 
Formoso). A estação em Mangualde é a que serve mais directamente o território em análise 
(Figura 4.11.3). 
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www.refer.pt 

Figura 4.11.3 - Linhas Ferroviárias em Exploração na Região em Estudo 

 PADRÕES DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

As sociedades organizam-se no espaço em actividades baseadas nos recursos proporcionados 
pelo ambiente, os quais são variáveis no território, definindo consequentemente, e ao longo do 
tempo, diferentes tipologias de ocupação e estruturação do mesmo. 

Efectivamente, de acordo com a natureza dos solos, do clima ou da vegetação, e tendo presente 
os recursos e tecnologias disponíveis em cada momento para cada comunidade, a utilização dos 
recursos ocorre de forma diferenciada e progressiva ao longo do tempo, desde que a actividade 
pastoril evoluiu para a economia de base agrícola, até às organizações mais complexas com 
base na indústria, nos serviços e nas novas tecnologias de informação. 

O espaço constitui, assim, uma dimensão importante da organização social: para além de 
suporte é um recurso e, portanto, um meio de produção para múltiplas actividades e usos que se 
reflectem num conjunto de elementos edificados. O espaço revela-se, deste modo, uma 
dimensão importante na organização social, não só como um recurso mas também porque a sua 
componente construída interfere sempre nos comportamentos e na decisão humana. De facto, a 
análise dos padrões de ocupação do solo permite aferir a distribuição humana no território e 
possibilita antever as tendências de transformação dos espaços.  
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Assim, a avaliação dos padrões de ocupação do território, a qual assume relevante expressão 
cartográfica, baseia-se em três conceitos gerais: 

♦ a ocupação do solo pode traduzir, embora parcialmente, a complexa relação Homem - 
Território; 

♦ a compreensão desta complexa relação necessita de informação espacial e 
temporalmente referenciada; 

♦ a informação espacial e temporalmente referenciada ajuda os agentes e actores de 
produção e transformação do território a tomar decisões.  

Estas três ideias gerais admitem a medida de uma das mais expressivas dimensões de 
alteração física do território e permitem avaliar as sucessivas modificações da ocupação do solo. 

Com efeito, a identificação dos padrões de ocupação do território é fundamental para o 
conhecimento da realidade territorial, assim como das suas principais dinâmicas e tendências 
em termos de ocupação do solo, permitindo evidenciar a estrutura do povoamento e as suas 
principais tipologias, bem como, as formas de apropriação e exploração do território decorrentes 
das suas características morfológicas e biofísicas.  

Assim, a interdependência entre o comportamento da população face ao território e as 
disponibilidades desse território, tem gerado, ao longo do tempo, diversas formas de relação que 
se materializam nas múltiplas paisagens que caracterizam o Centro Interior de Portugal, sendo 
que a matriz de ocupação do território em estudo é suportada por três grandes classes de 
ocupação, onde predominam, naturalmente, três padrões de ocupação territorial: o padrão 
urbano; o padrão rural e o padrão semi-natural. 

Os padrões de ocupação do território foram identificados com base na análise visual de 
ortofotomapas produzidos no âmbito do presente Projecto Base, aferidos e actualizados com 
trabalho de campo realizado em Outubro de 2006 e em Fevereiro de 2007, tendo dado origem 
ao Desenho 1251-PB-61-0001-006, que apresenta as seguintes classes:.  

♦ Áreas Agrícolas 

♦ Áreas Florestais de Produção 

♦ Áreas Florestais de Protecção 

♦ Áreas de Matos 

♦ Áreas Edificadas 

♦ Áreas Industriais 
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♦ Áreas de Indústria Extractiva 

♦ Equipamentos 

♦ Infra-estruturas 

♦ Planos de Água  

 PADRÃO URBANO 

O padrão urbano compreende várias sub-classes, onde se integram as áreas edificadas, 
compostas por duas realidades:  

♦ o núcleo urbano e envolvente de Mangualde (Fotografia 4.11.1) e, em menor escala de 
Nelas, a par de Canas de Senhorim, onde ocorre uma maior diversidade de usos, 
coexistindo habitação e indústria, para além de equipamentos, organizado num núcleo 
urbano consolidado e áreas envolventes, onde o crescimento urbano tem resultado na 
ocupação de áreas mais ou menos articuladas com os espaços envolventes;   

♦ o conjunto de aglomerados rurais que se desenvolvem ao longo do corredor em estudo 
(Fotografia 4.11.2). 

 

Fotografia 4.11.1 - Vista da entrada de Mangualde 

No primeiro grupo evidencia-se, sobretudo em Mangualde, características mais citadinas, 
assumindo o crescimento uma intenção de urbanidade em contraste com a realidade pré-
existente, de que são exemplo as áreas industriais a W/SW da cidade (nomeadamente em S. 
Cosmado e Ançada) e a existência de edifícios de habitação de diferentes densidades, onde a 
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qualidade urbanística é, de certo modo reduzida pela ausência de espaços públicos de 
qualidade (largos, praças, parques) e acessos, assim como se registam deficiências ao nível dos 
equipamentos necessários. 

 

Fotografia 4.11.2 - Núcleos Rurais 

Em simultâneo com o crescimento dos aglomerados registou-se o aumento do número de 
edifícios industriais que integram: indústrias ligeiras, armazéns e outras instalações fabris 
(Fotografia 4.11.3), para além de áreas de indústria extractiva (Fotografia 4.11.4).   

Também como padrão urbano, mas apresentando um cariz não consolidado, identificam-se os 
espaços que se encontram em processo de transformação, ou seja, onde se faz sentir a 
mutação do uso agrícola para o uso urbano e que correspondem a antigas quintas ou a 
manchas sobrantes de antigos terrenos agrícolas. O processo de transformação destes espaços 
corresponde, na generalidade às seguintes etapas: 

♦ abandono da actividade agrícola; 

♦ constituição terrenos expectantes; 

♦ novos loteamentos e infraestruturação dos terrenos 
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Fotografia 4.11.3 – Unidade industrial - FELMICA ao km 16,8 

 

Fotografia 4.11.4 - Entrada da Industria Extractiva –Pedreira de Vale do Boi (km 1) 

Os aglomerados rurais apresentam-se tendencialmente consolidados, estruturados em redor de 
uma via ou cruzamento de vias que assumem o papel central nas funções e vivências das 
populações do mesmo, onde geralmente se localizam a igreja/mercearia/café. Assumem-se 
quase exclusivamente como habitacionais, com predomínio de habitações unifamiliares.   
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Por último, o padrão urbano integra ainda os espaços onde se localizam um conjunto de infra-
estruturas, como sejam Estações de Tratamento de Águas Residuais, para além de espaços 
canais (Fotografia 4.11.5), e equipamentos colectivos (como por exemplo o parque urbano de 
Nelas).  

 

Fotografia 4.11.5 - Linha Ferroviária da Beira Alta e Estradas Municipais (EN234) 

 PADRÃO RURAL 

O padrão rural absorve amplas manchas existentes no território, onde é visível a prática agrícola 
e/ou florestal de qualquer natureza, estando presentes o cultivo da vinha (Fotografia 4.11.6) e 
hortas, na envolvente dos aglomerados rurais (Fotografia 4.11.7). Ao nível da floresta é possível 
destacar a floresta de produção (maioritariamente de eucalipto e também pinheiro - Fotografia 
4.11.8) e floresta de protecção (zona de carvalho em regeneração e galerias ripícolas).  

Pela sua forte representatividade, estas tipologias de uso do solo remetem para um contexto 
rural, distante da população urbana, marcando a paisagem rural que domina este território, e que 
mais não é do que o resultado da longa humanização do mesmo.  

O espaço cultivado organiza-se a partir de unidades de povoamento mais ou menos 
aglomerado, em relação às quais de dispõem as culturas mais exigentes (fertilização frequente, 
rega), que alastram sobretudo ao longo das linhas de água.  
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Inserido na Região Vitivinícola do Dão, apta à produção de Vinho VQPRD (Denominação de 
Origem Controlada - DOC Dão) o corredor em estudo atravessa várias parcelas de vinha, como 
se pode constatar da informação recebida do IVV - Instituto da Vinha e do Vinho (Figura 4.11.4) 

Referencia ao facto de não existirem regadios tradicionais na zona em estudo. 

 

Fotografia 4.11.6 - Áreas Agrícolas de Vinha (Quinta do Vale do Lameiro Longo ao km 9+300) 

 

Fotografia 4.11.7 - Áreas Agrícolas na Envolvente de Aglomerados Rurais (km 9,5) 
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Fotografia 4.11.8 - Áreas Florestais de Produção (km 2 a 2,5) 

 PADRÃO SEMI-NATURAL 

O padrão semi-natural compreende os espaços que, de alguma forma, representam a 
manutenção e/ou regresso à vegetação potencial do território em estudo.  

Assim, na composição do padrão semi-natural é possível individualizar zonas de matos 
(Fotografia 4.11.9) que representam testemunho da utilização agro-pastoril do território em 
análise e planos de água.  

 

Fotografia 4.11.9 - Zona de Matos (km 18) 
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4.11.2 - Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território 

Na área em estudo incidem, de forma directa ou indirecta, um conjunto de figuras de 
planeamento legalmente instituídas e de planos e programas estratégicos, que de uma forma ou 
outra, contribuem para determinar um quadro de referência no que respeita ao ordenamento e 
gestão do território. Seguidamente, apresentam-se os planos e programas considerados mais 
pertinentes no âmbito da análise em curso.  

Quadro Estratégico de Referência Nacional (QREN 2007-2013) 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) constitui um documento de orientação 
estratégica e operacional dos instrumentos financeiros de carácter estrutural que apoiarão a 
concretização de componentes importantes da política de desenvolvimento de Portugal no 
período 2007 a 2013. 

Este estabelece as orientações fundamentais indispensáveis, no quadro da política de coesão 
da União Europeia, para assegurar a continuidade do financiamento estrutural às políticas de 
desenvolvimento económico, social e territorial em Portugal e que devem presidir à preparação 
do QREN e respectivos Programas Operacionais (PO) para o período 2007-2013, 
compreendendo, especialmente, a definição: 

♦ Dos PO temáticos e regionais;  

♦ Dos instrumentos operacionais que asseguram a selectividade das acções a financiar, 
no respeito pelas prioridades estabelecidas;  

♦ Das modalidades de organização e modos de funcionamento das interacções que se 
deverão coordenar e dinamizar com as instituições públicas centrais, regionais e locais 
relevantes;  

♦ Das linhas de orientação do modelo de governação do QREN e dos PO e da sua 
articulação com os instrumentos de financiamento comunitário nos domínios do 
desenvolvimento rural e das pescas;  

♦ Das formas de participação dos parceiros económicos e sociais (nacionais e regionais). 

Na definição das orientações políticas são tomadas em consideração a prossecução das 
seguintes prioridades estratégicas nacionais por parte do QREN e de todos os PO: 

a) Promover a qualificação dos portugueses, desenvolvendo e estimulando o conhecimento, 
a ciência, a tecnologia e a inovação como principal garantia do desenvolvimento do País e 
do aumento da sua competitividade; 
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b) Promover o crescimento sustentado através, especialmente, dos objectivos do aumento da 
competitividade dos territórios e das empresas, da redução dos custos públicos de 
contexto, incluindo os da administração da justiça, da qualificação do emprego e da 
melhoria da produtividade e da atracção e estímulo ao investimento empresarial 
qualificante; 

c) Garantir a coesão social actuando, em particular, nos objectivos do aumento do emprego e 
do reforço da empregabilidade e do empreendedorismo, da melhoria da qualificação 
escolar e profissional e assegurando a inclusão social, nomeadamente desenvolvendo o 
carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades para 
todos e a igualdade de género, bem como a reabilitação e reinserção social, a conciliação 
entre a vida social e profissional, e a valorização da saúde como factor de produtividade e 
medida de inclusão social; 

d) Assegurar a qualificação do território e das cidades traduzida, em especial, nos objectivos 
de assegurar ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do território, prevenir 
riscos e, ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema 
urbano, tendo presente a vontade de reduzir assimetrias regionais de desenvolvimento; 

e) Aumentar a eficiência da governação privilegiando, através de intervenções transversais 
nos diversos PO relevantes, os objectivos de modernizar as instituições públicas, melhorar 
a eficiência e qualidade dos grandes sistemas sociais e colectivos, com reforço da 
sociedade civil e melhoria da regulação. 

Estas orientações inserem-se num quadro de clarificação das prioridades estratégicas a 
prosseguir, no respeito pelos princípios da concentração, selectividade, viabilidade económico-
financeira, coesão e valorização territoriais e valorização da gestão e monitorização estratégica. 

A estruturação operacional nacional do QREN é sistematizada através da criação de três PO 
temáticos, dirigidos à concretização das seguintes prioridades: 

a) Factores de competitividade, que visam a eficiência e a qualidade das instituições 
públicas permitindo a redução de custos públicos de contexto, bem como a provisão de 
estímulos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, incentivos à modernização e 
internacionalização empresariais, incentivos ao investimento directo estrangeiro 
qualificante, apoio à investigação e desenvolvimento e promoção da sociedade da 
informação e do conhecimento; 
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b) Potencial humano com prioridade para intervenções no âmbito do emprego privado e 
público, da educação e formação e da formação avançada, promovendo a mobilidade, a 
coesão social e a igualdade de género, num quadro de valorização e aprofundamento de 
uma envolvente estrutural propícia ao desenvolvimento tecnológico e à inovação; 

c) Valorização territorial, que inclua a realização de infra-estruturas, redes, equipamentos e 
outras intervenções em domínios essenciais como logística, transportes, energia, 
ambiente, património, prevenção e gestão de riscos e equipamentos sociais, 
nomeadamente nas áreas da saúde, da educação e da cultura. 

A estruturação operacional regional do QREN é sistematizada em PO correspondentes ao 
território de cada NUTS II.  

Para as Acessibilidades e Transportes, o QREN 207-2013, refere como: 

e como objectivos estratégicos: 

1) Sistema de Transporte Internacionais eficientes e operacionais; 
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3) Mobilidade Sustentável em especial nos centros urbanos e em particular nas áreas 
metropolitanas; 

4) Investigação e a inovação na área dos transportes adequada às necessidades do 
sector e novas tecnologias aplicadas ao sector; 
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6) Governância do sistema de transportes adequada ás necessidades.  

Em sintonia, são definidos objectivos específicos e linhas de acção: 
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Atendendo à natureza do Projecto em análise, importa analisar neste contexto o Programa 
Operacional Regional do Centro referente ao período temporal 2007/2013. 

Programa Operacional Regional do Centro 2007 - 2013 

O novo Programa Operacional Regional do Centro (PORC) 2007/2013 e a estratégia que o 
suporta é resultado quer das grandes orientações estratégicas da política de coesão produzidas 
pela Comissão Europeia, quer das orientações nacionais relativas ao Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN). 

O PORC apresenta como objectivos estratégicos os seguintes: 

• A cidadania, a coesão social e o capital humano, apostando nos factores de 
competitividade, no aumento da produtividade, na melhoria dos níveis de 
qualificação profissional, na promoção do espírito empresarial, no reforço da 
coesão e na erradicação da pobreza e exclusão social.  

• O sistema urbano que apresenta potencialidades para o desenvolvimento 
económico e social da região, salientando-se as cidades onde se concentram os 
principais equipamentos e centros de saber, de inovação e desenvolvimento 
tecnológico; 

• A competitividade da economia regional, valorizando-se a diversidade de 
competências e saberes, a atracção de investimentos produtivos qualificantes, e 
sobretudo, o fortalecimento do quadro institucional regional que se pretende 
inovador e criativo; 

• As acessibilidades e a exploração da geografia, uma vez que a Região Centro 
desempenha um papel fundamental de articulação no conjunto do país e deste 
com o espaço ibérico e europeu; 

• Os recursos hídricos, uma vez que a região constitui uma reserva estratégica 
neste domínio, cuja salvaguarda permitirá o desenvolvimento do turismo e o 
reforço da atractividade regional; 
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• Os recursos florestais e a gestão da floresta, sector objecto de fortes pressões e 
de difícil gestão associada à pulverização da propriedade, ao abandono das 
explorações e às formas tradicionais de gestão dos espaços florestais.  

Estas linhas orientadoras que sustentam a visão estratégica para a Região Centro podem, neste 
sentido, ser estruturadas em torno de três grandes eixos estratégicos:  

i) Apoio aos Investimentos de interesse municipal e intermunicipal  

ii) Acções integradas de base territorial;  

iii) Intervenções da Administração central regionalmente desconcentradas.   

A estratégia regional assume, na configuração do desenho das intervenções estruturais 
definidas no PORC, para além duma função de orientação para as iniciativas da sociedade civil 
e do sector privado, uma função de enquadramento global dos instrumentos de política pública 
com incidência regional. O PORC assume-se como um dos instrumentos de operacionalização 
da estratégia delineada, a par dos programas operacionais temáticos, de outros instrumentos de 
política pública e dos investimentos a realizar pelos privados. 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) constitui um 
instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de âmbito nacional, com 
precedência em relação aos restantes Instrumentos de Gestão Territorial. Assim, de acordo com 
o disposto no Decreto-Lei nº 380/99, o PNPOT:  

♦ "estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, 
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 
instrumentos de gestão territorial [nomeadamente, os Planos Regionais de Ordenamento 
do Território e os Planos Directores Municipais] e constitui um instrumento de 
cooperação com os demais Estados-membros para a organização do território da União 
Europeia" (art. 26º);  

♦ e "estabelece as opções e as directrizes relativas à conformação do sistema urbano, das 
redes, das infra-estruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como à 
salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, 
patrimoniais e de desenvolvimento rural" (n.º 1a), art. 28º).  
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A Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2002, de 11 de Abril, determina a elaboração do 
PNPOT, tarefa de que é incumbida a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). Após a fase de Discussão Pública (17 de Maio a 31 de 
Outubro) o Plano encontrou-se em fase de apuramento e ponderação das participações 
recebidas (total de 188 participações recebidas), tendo sido já aprovado em Conselho de 
Ministros, aguardando-se a publicação em Diário da República. 

O governo apresenta também a proposta de PNPOT em coerência com a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável (ENDS), que enquadrará estrategicamente as políticas de 
desenvolvimento do país nos próximos anos, no sentido de "tornar Portugal, no horizonte de 
2015, num dos países mais competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado 
nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social".  

O PNPOT apresenta como Opções para o Desenvolvimento do Território de Dão-Lafões as 
seguintes (in www.territorioportugal.pt, 2 de Abril de 2007): 

♦ Sustentar o dinamismo de Viseu, reforçando a sua articulação com as cidades do Centro 
Litoral, e valorizar o seu papel estratégico para a estruturação de um eixo de 
desenvolvimento que se prolongue para o interior até à Guarda; 

♦ Reforçar a dinâmica industrial do sistema urbano sub-regional, de forma a suportar a 
base económica do “território de Viseu”; 

♦ Assegurar que a aposta de Viseu no ensino superior conduz à exploração de sinergias 
entre as suas várias componentes (universitário, politécnico, público e privado) para 
estimular um ambiente favorável à investigação e ao empreendedorismo e para 
desenvolver infra-estruturas de suporte a actividades intensivas em conhecimento e 
tecnologia, em articulação com as Universidades do litoral e das regiões fronteiriças de 
Espanha; 

♦ Explorar a posição estratégica de Viseu na rede de transportes nacional e transeuropeia;  

♦ Preservar as condições de genuinidade dos produtos regionais de qualidade e reforçar a 
sua projecção e imagem nos mercados nacionais e internacionais; 

♦ Fomentar o turismo através da criação de um produto turístico sub-regional que combine 
o potencial existente nas múltiplas vertentes: cultura e património, natureza e paisagem, 
turismo activo, termalismo e turismo de saúde, enoturismo, gastronomia; 

♦ Estruturar o sistema urbano sub-regional, apostando na especialização e 
complementaridade de equipamentos, infra-estruturas e funções urbanas, suportadas 
por soluções eficientes e inovadoras em matéria de mobilidade. 
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Planos Sectoriais 

Plano Regional de Ordenamento Florestal - Dão Lafões 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são “instrumentos sectoriais de gestão 
territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos 
espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96 
de 17 de Agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 204/99 de 9 de Junho.  

Na área em estudo está em vigor o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão Lafões 
(PROF), aprovado pelo Decreto - Regulamentar n.º 7/2006 de 18 de Julho, apresentando os 
seguintes objectivos: 

De acordo com o mapa Síntese do PROF a área em estudo não se encontra inserida em 
nenhuma unidade sensível para a conservação ou zona crítica do ponto de vista da defesa da 
floresta contra incêndios, não interferindo com a mata-modelo. (Figura 4.11.5) 
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Figura 4.11.5 - DR n.º 7/2006, de 18 de Julho 
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Corredores Ecológicos 

Figura 4.11.6 - Mapa Síntese do PROF - Área em Estudo 

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT’s) 

Os planos regionais de ordenamento do território definem a estratégia regional de 
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao nível nacional e considerando 
as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a 
elaboração dos planos municipais de ordenamento do território. 

Plano Regional de Ordenamento da Região Centro 

Está em curso o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da Região Centro, cuja 
decisão de elaboração decorreu da publicação da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º31/2006, de 23 de Março, e deverá concluir-se até 27 de Setembro de 2007. A importância 
deste Plano decorre do facto de se definir como um referencial estratégico para o planeamento 
ao nível municipal, mas também porque fará a integração das políticas sectoriais no 
ordenamento e coordenará as intervenções desejáveis ao nível do território. Este plano, que se 
encontra em desenvolvimento, visa assegurar, segundo o Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 31/2006, de 23 de Março, o cumprimento dos objectivos constantes da Figura 4.11.7. 
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Figura 4.11.7 - Extracto do RCM n.º 31/2006 
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Figura 4.11.7 - Extracto do RCM n.º 31/2006 (Cont.) 
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Planos Especiais de Ordenamento do Território 

A área em estudo não é abrangida por nenhum plano especial de ordenamento do território. 

Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

Os planos municipais de ordenamento do território são instrumentos de natureza regulamentar 
aprovados pelos municípios. Estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de 
evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na 
escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. 
Ao nível dos PMOT para o corredor em estudo apenas existem os Planos Directores Municipais 
(PDM). 

Plano Director Municipal (PDM) 

Os PDMs em vigor na área atravessada pelos corredores em estudo são os seguintes: 

♦ PDM de Nelas - aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/93 de 12 de 
Novembro, actualmente em revisão.  

♦ PDM de Mangualde- aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 171/95 de 
15 de Dezembro, foi alterado em regime simplificado com a aprovação da Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 38/99 de 5 de Maio e parcialmente suspenso pela aprovação 
da Resolução de Conselho de Ministros n.º 31/2004 de 20 de Março.  

A alteração em regime simplicado consistiu na mudança da classe “espaço florestal” 
definida para uma área próxima do aglomerado de Mourilhe para a classe “espaço 
urbano”.  

Por outro lado, a suspensão parcial do PDM fundamentou-se na alteração significativa 
das perspectivas de desenvolvimento económico e social local decorrentes do 
incremento industrial e comercial verificado em Mangualde para além, do alargamento 
do IP 5 e da abertura do IC 12, que provocaram o aumento da procura pelos 
investidores industriais e comerciais, sem que seja possível satisfazer tais pretensões 
face à inexistência de pólos para esses fins previstos no actual Plano Director Municipal. 
Assim, foi estabelecida a suspensão do PDM na área da sede de concelho. Esta 
suspensão teve um prazo de 2 anos, não tendo sido porrogado.  

As principais propostas de ordenamento previstas para a área de intervenção do projecto em 
estudo são apresentadas nos PDM’s dos concelhos anteriormente referenciados.  
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Efectivamente, o PDM constitui o principal instrumento de planeamento na definição do uso do 
solo conceptualmente articulado com as definições normativas estabelecidas pela política de 
ordenamento de nível superior. Com efeito, este corresponde à necessidade de produzir novos 
entendimentos de intervenção no território, reguladores das diversas acções que os diferentes 
agentes territoriais pretendem implantar no espaço.  

De um modo geral, os PDM’s determinam os seguintes objectivos (Figura 4.11.8). 

 

 

Figura 4.11.8 - Extractos de Regulamentos dos PDM’s dos Concelhos da Área de Estudo 

Em consonância com os objectivos referidos, cada concelho apresentou a sua estratégia de 
ordenamento, espacializada segundo o seu próprio sistema de classificação das diversas 
classes de uso presentes.  

Da análise, quer das definições subjacentes a cada classe de espaços que constam do 
respectivo Regulamento, quer da própria representação cartográfica na Planta Síntese de 
Ordenamento de cada concelho, foi possível, compatibilizar as diversas classes de uso do solo 
numa única legenda e produzir uma nova planta síntese de ordenamento dos dois concelhos, 
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correspondente ao Desenho 1251-PB-61-0002-009. No Quadro 4.11.2 apresenta-se a 
compatibilização utilizada para a referida legenda.  

Refere-se ainda que, no que respeita à acessibilidade rodoviária, que os dois concelhos 
consideram nos seus PDM’s prioritária a melhoria da acessibilidade intra e inter concelhia, 
definindo espaços canal especificamente para o IC12, ainda que em alguns troços este não seja 
totalmente coincidente com a solução em análise.  
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Quadro 4.11.2 - Compatibilização das Classes de Ordenamento definidos para os concelhos de Nelas e Mangualde 
Concelhos Legenda do desenho de 

Ordenamento NELAS 
RCM n.º 66/93 de 12 de Novembro 

MANGUALDE 
RCM n.º 171/95 de 15 de Dezembro 

Espaço Urbano 

Zona residencial - são zonas destinadas predominantemente à habitação e 
equipamentos, actividades e serviços terciários complementares, tais como instalações 

culturais, recreativas, comerciais e produtivas 
Núcleo histórico - correspondem a zonas de alto valor histórico, cultural e ambiental, 

integrando edificações de especial interesse arquitectónico e urbanístico.  

Zona residencial - são zonas destinadas predominantemente à habitação e 
equipamentos, actividades e serviços terciários complementares, tais como instalações 

culturais, recreativas, comerciais e produtivas 
Núcleo histórico -  

Zona de 
equipamentos 

Zona de equipamentos - são destinadas exclusivamente à instalação de equipamentos 
de interesse público e utilização colectiva  

Zona de equipamentos - são destinadas exclusivamente à instalação de equipamentos 
de interesse público e utilização colectiva 

Espaço Industrial 

Zona industrial - espaços destinados à implantação de edifícios e estabelecimentos 
industriais.  

Espaços industriais (não incluídos nos espaços urbanos) - espaços industriais fora da 
área delimitada para a vila de Nelas e restantes aglomerados, que se destinam à 
implantação de edifícios e estabelecimentos industriais. Subdividem-se em zona 

industrial a reestruturar ou reconverter e zona de indústria existente e a criar. 

Zonas industriais e industriais nas zonas residenciais do espaço urbano - são zonas 
industriais as áreas já existentes e previstas destinadas à implantação de edifícios e 

estabelecimentos industriais. 
Espaços industriais (não incluídos nos espaços urbanos) - espaços industriais fora da 

área delimitada para a cidade de Mangualde e restantes aglomerados, quer para 
industrias transformadoras quer para industrias extractivas. Estes espaços abrangem 

as áreas de expansão consideradas necessárias ou previstas para actividades 
existentes. 

Espaço turístico 

Zona de equipamentos turísticos - consideram-se equipamentos turísticos os hotéis e 
pensões independentemente da categoria, as pousadas, albergues, motéis, parques de 

campismo e de merendas, bem como os restaurantes com mais de 30 m2 de sala de 
refeições. Estão incluídas nesta designação as habitações de função complementar e 

anexos necessários, ainda que em construção fisicamente separada. 

Zona de equipamentos turísticos - consideram-se equipamentos turísticos os hotéis e 
pensões independentemente da categoria, as pousadas, albergues, motéis, parques 
de campismo e de merendas, bem como os restaurantes com mais de 30 m2 de sala 

de refeições. Estão incluídas nesta designação as habitações de função complementar 
e anexos necessários, ainda que em construção fisicamente separada. 

Estrutura Ecológica 

Estrutura verde - é constituída pelo conjunto de áreas com dimensão para assumirem 
uma categoria de uso no sistema urbano, caracterizadas pela elevada expressão do 
seu coberto vegetal existente ou projectado e por um valor primordial na composição 

paisagística. Subdivide-se em zonas verdes de uso público e áreas agrícolas e de 
protecção.  

Estrutura verde - é constituída pelo conjunto de áreas com dimensão para assumirem 
uma categoria de uso no sistema urbano, caracterizadas pela elevada expressão do 
seu coberto vegetal existente ou projectado e por um valor primordial na composição 

paisagística. Subdivide-se em zonas verdes de uso público e áreas agrícolas e de 
protecção. 

Espaços-Canal 
rodoviário 

Inclui a rede rodoviário nacional, a rede rodoviária municipal colectora e a rede 
rodoviária municipal distribuidora 

Inclui a rede rodoviário nacional, rede rodoviária municipal colectora e rede rodoviária 
municipal distribuidora 

 

Solo 
Urbano 

Espaços - Canal 
ferroviário Rede ferroviária - Linha da Beira Baixa Rede ferroviária - Linha da Beira Baixa 

Espaço agrícola 

Espaço agrícola - são destinados preponderantemente à actividade agrícola e 
desenvolvimento pecuário, em virtude da qualidade do solo e das condições climáticas 
(os espaços incluídos na Reserva Agrícola Nacional), englobando ainda as áreas que, 

através de acções de recuperação ou reconversão, apresentem potencialidades de 
futura utilização agrícola (os espaços de uso agrícola complementar que não estão 

incluídos na RAN) 

Espaço agrícola - são destinados preponderantemente à actividade agrícola e 
desenvolvimento pecuário, em virtude da qualidade do solo e das condições climáticas 
(os espaços incluídos na Reserva Agrícola Nacional), englobando ainda as áreas que, 

através de acções de recuperação ou reconversão, apresentem potencialidades de 
futura utilização agrícola (os espaços de uso agrícola complementar que não estão 

incluídos na RAN) Solo rural 

Espaço florestal 

Espaço florestal - são constituídos pelas superfícies destinadas predominantemente à 
produção de material lenhoso, resinas e outros produtos florestais e incluem tanto as 

que se apresentem já florestadas (onde se devem impor regras de preservação) como 
as áreas que possuem potencialidades de uso futuro mediante acções de reconversão 

ou recuperação (correspondentes a solos de menor capacidade agrícola e que são 
contíguos aos espaços florestais existentes).  

Espaço florestal - são constituídos pelas superfícies destinadas predominantemente à 
produção de material lenhoso, resinas e outros produtos florestais e incluem tanto as 

que se apresentem já florestadas (onde se devem impor regras de preservação) como 
as áreas que possuem potencialidades de uso futuro mediante acções de reconversão 

ou recuperação (correspondentes a solos de menor capacidade agrícola e que são 
contíguos aos espaços florestais existentes). 
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Da análise efectuada às propostas constantes nos PDM de Mangualde e Nelas, constata-se o 
traçado em estudo se desenvolve dentro do espaço canal definido com base de Estudo Prévio 
do IC12 no concelho de Mangualde. No concelho de Nelas o traçado não se desenvolde 
segundo o espaço canal definido, sendo a razão do afastamento do corredor previsto em PDM 
devido à alteração do corredor na a tentativa de aproveitamento de uma área menos 
condicionada e com menor ocupação urbana, que teve o acordo da Câmara Municipal de 
Nelas. Com efeito, nessa nova área não se detectou nenhuma situação de conflito significativo 
com o empreendimento em estudo.  

Planos de Urbanização (PU) e de Pormenor (PP) 

Não existem nenhum PU ou PP legalmente eficaz na área de estudo.  

4.11.3 - Condicionantes ao uso do Solo 

Em face da importância da sua articulação com o empreendimento em apreço, descrevem-se 
seguidamente as principais condicionantes e servidões identificadas para o corredor em apreço 
e na sua proximidade imediata, que condicionaram o desenvolvimento das soluções e a 
definição de determinadas características técnicas das mesmas. 

Assim, num primeiro nível, não é considerada, grosso modo, a análise das intersecções com as 
infra-estruturas básicas, que se encontram elencadas no ponto “Serviços potencialmente 
afectados”.  

Num segundo nível, também não se considera as servidões e restrições de interesse público 
cuja afectação territorial implicará pedidos de licenciamento / autorizações às entidades 
competentes na fase de obra mas que não condicionaram a definição dos traçados.  

Num terceiro nível também não se considera os equipamentos colectivos uma vez que os 
mesmos são objecto de análise no âmbito da Componente social, privilegiando-se as questões 
relacionadas com a “incomodidade urbana”.  

Recursos Geológicos - Concessões Minerais e Pedreiras e minas 

O Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de Março estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o 
exercício das actividades de prospecção, pesquisa e exploração dos recursos geológicos. A 
dependência da produção e distribuição destes recursos, a velocidade do progresso 
tecnológico, os consumos crescentes, os limites das reservas disponíveis, a necessidade de 
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uma gestão global dos recursos existentes, impõem ao Estado o estabelecimento de regras 
ajustadas e uma actualizada clarificação de conceitos bem como a definição dos direitos e 
deveres dos agentes envolvidos. Na área em estudo não se verifica a presença de recursos 
hidrominerais (designadamente águas minerais naturais) nem de águas de nascente, mas 
apenas a presença de depósitos minerais (concessões) e de massas minerais – pedreiras.  

O Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de 
Outubro, o qual aprova o novo regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais.  

O Decreto-lei n.º 88/90, de 16 de Março regulamenta os depósitos minerais e as massas 
minerais. Define que a sua exploração é feita sob concessão do Estado, instituindo igualmente 
zonas de defesa.  

Na zona em estudo existem várias concessões mineiras, sobretudo na zona da Urgeiriça e 
Quinta do Bispo, estando as Zonas Concessionadas, para além de Pedreiras e Minas 
representadas na no Desenho 1251-PB-61-0002-011. 

Assim, constata-se que o traçado em apreço não interfere de forma directa com nenhuma 
pedreira, ainda que ao km 1+000 contorne, de forma próxima, a pedreira de Vale de Boi. Ainda 
assim, o corredor de implantação do traçado atravessa entre o km 13+500 e o km 18+400 uma 
extensa concessão mineral ligada a minérios uraníferos, assim como uma pedreira desactivada 
cerca do km 19+600 (ver Capítulo 4.3.3 - Recursos Geológicos e Mineiros). 

Reserva Ecológica Nacional 

O regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) legalmente aprovado, foi instituído pelo 
Decreto - Lei n.º 93/90, de 19 de Março, posteriormente alterado pelo Decreto Lei n.º 316/90, 
de 19 de Outubro, pelo Decreto - Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, pelo Decreto - Lei n.º 79/95, 
de 20 Abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro, pelo Despacho Normativo n.º 
1/2004, de 5 de Janeiro e pelo Decreto-lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, alterado pela 
Declaração de Rectificação n.º 75-A/2006, de 3 de Novembro. 

A REN integra a estrutura biofísica básica e diversificada, cujo objectivo é possibilitar a 
exploração dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de determinadas funções 
e potencialidades, de que dependem o equilíbrio e a estrutura biofísica das regiões, bem como 
a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais.  

A delimitação da REN nos concelhos em apreço foi aprovada pelos seguintes diplomas legais: 
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Mangualde - Resolução de Conselho de Ministros n.º 123/96, de 8 de Agosto; 

Nelas - Portaria n.º 848/93, de 10 de Setembro. 

De acordo com a legislação em vigor, nas áreas classificadas ao abrigo do regime da REN 
estão proibidas operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras 
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, 
exceptuando a realização de acções, que pela sua natureza e dimensão, sejam insusceptíveis 
de prejudicar o equilíbrio ecológico daquelas áreas. 

O diploma da REN prevê igualmente a realização de acções de reconhecido interesse público, 
desde que seja demonstrado não haver alternativa económica aceitável para a sua realização, 
mediante a obtenção de parecer prévio favorável da entidade que superintende a gestão da 
Reserva Ecológica Nacional. 

No Desenho 1251-PB-61-0002-010 apresenta-se a delimitação das áreas classificadas 
segundo este regime, sendo que o traçado atravessa cerca de 16,4 ha, o que significa 18,6% 
da extensão total da solução em apreço. 

Reserva Agrícola Nacional 

A RAN, instituída pelo Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado pelos Decreto-Lei 
n.º 274/92 de 12 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 278/95 de 25 de Outubro, tem como objectivo 
defender as áreas de maior potencialidade agrícola, ou que foram objecto de importantes 
investimentos destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. Em consequência, 
encontram-se genericamente integrados em espaços classificados ao abrigo do regime da RAN 
os solos cuja classificação em termos de capacidade de uso seja A, B ou Ch.  

A legislação em vigor nada refere no que concerne a actividades próximas a áreas de RAN; o 
mesmo já não acontece quando estas são directamente afectadas.  

Assim, segundo imperativos legais, nos solos classificados ao abrigo do regime da RAN estão 
proibidas todas as acções que destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas.  

Tratando-se de um projecto de interesse público, o presente empreendimento integra-se no 
regime de excepções, ao abrigo do qual a rodovia em estudo poderá ser implantada, mediante 
a obtenção de um pedido de utilização não agrícola junto da entidade competente. 

Os concelhos em estudo têm RAN aprovada pelos seguintes diplomas legais: 
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Mangualde - Portaria n.º 439/92, de 28 de Maio; 

Nelas - Portaria n.º 1101/91, de 25 de Outubro.  

No Desenho 1251-PB-61-0002-010 apresenta-se a delimitação das áreas classificadas 
segundo este regime, sendo que a solução em estudo afecta directamente 11,58 ha, que se 
traduzem em 13,3% da extensão total do traçado em apreço 

Património Classificado 

O enquadramento legal para esta categoria de bens é a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património 
cultural. 

Os Imóveis Classificados (IC) ou em Vias de Classificação (IVC) encontram-se escalonados em 
Monumento Nacional (MN), Imóveis de Interesse Público (IIP), Imóveis de Interesse Municipal 
(IIM). As Zonas de Protecção (ZP) estão previstas no art.º 43.º, caso existam, variando 
consoante as categorias de bens consagradas no art.º 15. 

Relativamente às Zonas de Protecção e as Zonas Especiais de Protecção (ZEP’s) (artigo 43.º) 
os imóveis classificados ou em vias de classificação beneficiam de uma zona de protecção de 
50 m, contados a partir dos seus limites externos, devendo dispor ainda, em casos justificáveis, 
de uma Zona Especial de Protecção, a afixar por Portaria. Nas zonas especiais de protecção 
podem incluir-se zonas non aedificandi. 

Com a excepção dos Imóveis de Interesse Municipal, todas as intervenções nos imóveis ou na 
envolvente próxima, ficam sujeitas a parecer vinculativo do IPPAR - instituição que tutela o 
património cultural. 

Na área em estudo não existem elementos classificados ou em vias de classificação como se 
poderá constatar da análise do capítulo próprio (Capítulo 4.12). Apenas de referir o sítio 
arqueológico “Casal do Olival Grande” que constitui uma área de dispersão de vestígios, 
atravessada pelo restabelecimento a Canas de Senhorim (sobre um caminho existente e 
campo agrícola trabalhado). 

Captações de Água Subterrânea destinada ao Abastecimento Público 

Os sistemas de abastecimento de água tem uma servidão de 10 m (a contar dos limites de 
aquedutos, condutas, reservatórios ou estações de captação, tratamento ou elevatórias), 
instituída após a publicação do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de Novembro de 1944, conjugado 
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com o regime geral de constituição de servidões que resulta do Código das Expropriações 
aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. A servidão visa assegurar a protecção 
sanitária dos canais e depósitos destinados ao abastecimento de água, condicionando a 
realização, nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou acções que possam de algum 
modo afectar a pureza e a potabilidade da água.  

O traçado desenvolve-se nas proximidades de infra-estruturas de abastecimento de água, 
designadamente: 

- Reservatórios de água:  a 25 m do lado esquerdo, ao km 15+200 
a 25 m do lado esquerdo ao km 18+900 

- Captação de Longras: a 30 m do traçado dpo lado direito ao km 7+300 

Ainda que apresente maior proximidade do traçado aos dois reservatórios de água 
(municipais), designadamente aos km’s 15+200 e 18+900, não sendo afectados directamente, 
sendo que o topo do talude da estrada se encontra a aproximadamente 25 m. Referencia ao 
facto de que relativamente ao depósito situado ao km 18+900, tenha sido projectado um muro 
no talude da estrada para possibilitar a sua preservação respeitando a sua área de servidão 
(estabelecida no PDM de Mangualde em 25 m). 
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Figuras 4.11.9 e 4.11.10- Reservatórios de Água Situados  
Próximo do Traçado aos km’s 15+200 e 18+900 

Prevê-se ainda que o traçado em apreço interfira directamente com condutas adutoras ao km 
5+520, km 12+300 e 20+000. 

Saneamento Básico 

A servidão da rede de esgotos foi instituída após a publicação do Decreto - Lei n.º 34 021 de 11 
de Outubro de 1944. Esta visa garantir a segurança dos colectores assim como condições 
mínimas de acesso aos mesmos para reparações e monitorizações regulares.  

De referir a presença no corredor em estudo da ETAR de Nelas (sensivelmente ao km 7+200), 
assim como a referência a uma ETAR nas proximidades do Nó do IP5 (embora msia distante 
do traçado), para além da proximidade a Fossas Sépticas, nomeadamente:  

- a 150 m do lado direito, ao km 20+100; 

- a 120 m do lado esquerdo, ao km 21+650.  
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Figura 4.11.11 -  ETAR Nº 2 de Nelas (km 7+200) 

Gasoduto 

Em Portugal o transporte de gás natural é feito por um gasoduto em alta pressão. O gasoduto é 
operado pela Transgás - Sociedade Portuguesa de Gás Natural. A Transgás procede à 
importação de gás natural e ao seu transporte e fornecimento em rede de alta pressão.  

A servidão foi instituída após a publicação dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 374/89, de 
25 de Outubro, Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2000 de 
3 de Fevereiro que estabelece os princípios a que deve obedecer o projecto de execução, 
exploração e manutenção do sistema de abastecimento de gás natural. O regime de servidão é 
instituído pelo Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de Janeiro.  

A servidão de passagem de gasodutos é instituída por declaração de utilidade pública nos 
termos do Decreto-Lei n.º 152/94 de 26 de Maio. 

“A servidão de passagem dos oleodutos / gasodutos implica as seguintes restrições para a 
área sobre que é aplicada: 

a) o terreno não poderá ser arado nem cavado, a uma profundidade superior a 50 
centímetros, numa faixa de 2 metros para cada lado do eixo longitudinal do gasoduto 
ou do oleoduto; 

b) é proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 metros para cada lado 
do eixo longitudinal do gasoduto ou do oleoduto; 
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c) é proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 10 metros 
para cada lado do eixo longitudinal do oleoduto ou do gasoduto; 

d) pela faixa de 4 metros citada na alínea a), terão livre acesso o pessoal e o 
equipamento necessário à instalação, vigilância, manutenção, reparação e renovação 
do equipamento instalado; 

e) o eixo dos gasodutos e oleodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas 
estabelecidas no regulamento de segurança. 

A ocupação temporária de terrenos para depósitos de materiais e equipamento 
necessários à colocação dos gasodutos e oleodutos, sua reparação ou renovação não 
poderá exceder 36 metros de largura numa faixa sobre as tubagens. 

Para além destas restrições, ficam as áreas abrangidas pelas servidões de gás sujeitas às 
seguintes limitações: 

♦ os depósitos permanentes ou temporários de matérias explosivas, inflamáveis, 
corrosivas ou perigosas que possam prejudicar a segurança das infra-estruturas 
afectas às concessões de serviço público relativas ao gás natural não podem 
encontrar-se situados a uma distância inferior a 10 metros da extremidade mais 
próxima daquelas infra-estruturas, sem prejuízo de legislação específica aplicável aos 
casos mencionados na qual sejam estabelecidas distâncias superiores; 

♦ a instalação de vias férreas ou rodoviárias, ou de postes, linhas, tubagens ou cabos de 
qualquer natureza, enterrados, à superfície ou aéreos, bem como a realização de 
quaisquer trabalhos de natureza similar, apenas poderão ser efectuados com a estrita 
observância das disposições regulamentares aplicáveis, nomeadamente do estatuído 
nos artigos 33.º e 34.º do Regulamento Técnico aprovado pela Portaria n.º 695/90, de 
20/08, revogada pela Portaria n.º 390/94 de 17 de Junho, e no artigo 24.º do 
Regulamento Técnico aprovado pela Portaria n.º 788/90, de 04/09, revogada pela 
Portaria 386/04 de 16 de Junho, em cujo artigo 25.º se refere: 

Constata-se que a solução em apreço intercepta um gasoduto de 2º Escalão ao km 12+210 e 
ao km 12+950 uma tubagem de gás natural.  
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Figura 4.6.12 – Localisação do Gasoduto do 2º Escalão 

Vias Férreas 

As situações de servidão relacionadas com as vias férreas referem-se, designadamente, às 
obrigações de permitir o acesso às vias através dos terrenos limítrofes, manter as zonas de 
visibilidade e observar a protecção de 1,5 m para cada lado da via, segundo o Decreto - Lei n.º 
39 780 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 48 594 de 26 de Setembro. A linha da 
Beira Baixa desenvolve-se a Sul da EN 234, não interferindo por isso na zona em estudo, pelo 
que não ocorrem intersecções com o traçado em estudo.  
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4.12 - PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO 

O presente estudo de avaliação de impactes patrimoniais foi efectuado no âmbito do Estudo de 
Impacte Ambiental do Projecto Base do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde realizou-
se ao abrigo da Lei 107/01, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural) e do Decreto-Lei n.º 
270/99, de 11 de Junho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), com aditamento de 10 de 
Novembro de 2000 e de acordo com a circular de 10 de Setembro de 2004 - “Termos de 
referência para o descritor património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”.  

Na realização deste estudo contou-se com a colaboração do arqueólogo Evaristo Pinto do 
museu Municipal de Carregal do Sal.  

4.12.1 - Enquadramento Geográfico e Geomorfológico 

A zona prospectada e estudada começando pela freguesia de Canas de Senhorim situa-se 
num amplo maciço antigo do planalto do beirão (plataforma do Mondego), o qual é constituído 
por uma vastidão de rochas graníticas. Entre a freguesia de Canas de Senhorim e o Concelho 
de Nelas as cotas médias situam-se entre os 350 a 445 metros, havendo a registar um declive 
gradual para sul à medida que se caminha para a vertente do rio Mondego. Nas cotas mais 
altas existem vastas manchas de pinhal.  

Tendo uma situação geográfica e paisagística favorável, há uma boa visibilidade até á vertente 
norte da serra da estrela. 

Encaixada numa região planáltica entre-os-rios Dão e Mondego, é cortada por pequenas 
elevações proporcionando assim vales de média dimensões, formados por terrenos de muito 
boa qualidade para a prática da agricultura, existindo ainda uma rede hidrográfica muito boa de 
ribeiros e uma grande rede de linhas de água. 

O Concelho de Nelas situa-se na margem direita do rio Mondego, que o separa dos Municípios 
de Seia e Oliveira do Hospital, e na margem esquerda do Rio Dão, que o separa do Concelho 
de Viseu. É um Concelho perdido no Planalto Beirão, varanda da Serra da Estrela e do 
Caramulo, sulcado pelos vales do Dão e do Mondego, Coberto de pinhais e vinhedos. 
Apresenta-se como o Coração da Região Demarcada dos Vinhos do Dão e possuindo 
intramuros o centro Termal das Caldas da Felgueira. 
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A zona de Mangualde encontra-se no limite setentrional da região planáltica encaixada entre a 
Serra da Estrela e Caramulo, o planalto atinge na região de Mangualde cotas entre os 400 a 
500 metros. 

Do ponto de vista geológico também esta zona é maioritariamente constituída por rochas 
graníticas apesar de existirem escassos veio de rochas xistentas. 

A rede hidrográfica é constituída por numerosos afluentes dos rios Dão e Mondego. 

Também toda esta zona propicia a existência de muito boas áreas de cultivo e de vinha. 

4.12.2 - Enquadramento Histórico 

Desde sempre todo distrito de Viseu apresentou-se como uma zona de grande riqueza em 
vestígios arqueológicos. Pela região passaram todos os caminhos antigos e por eles viajaram 
antigos povos - guerreiros de Viriato, romanos, mouros e cristãos falados em lendas, soldados 
de Castela, de França, romeiros e feirantes.  

Os romanos, atraídos pelas inúmeras riquezas naturais da Península Ibérica, nomeadamente a 
exploração mineira, iniciam em finais do séc. 11 A.C., a sua ocupação progressiva, que irá 
perdurar até ao séc. V, altura em que toda a Europa ocidental é assolada por invasões 
bárbaras. Com a romanização, há uma autêntica difusão e assimilação das estruturas culturais, 
políticas, sociais, económicas e religiosas por parte dos povos que, então, habitavam a 
península.   

A diversidade de sítios arqueológicos no concelho de Nelas, exemplifica a passagem destes 
povos antigos. Os mais antigos vestígios de ocupação humana remontam ao período neolítico, 
sendo o caso da Orca das Pramelas, na freguesia de Canas de Senhorim, o fenómeno 
megalítico mais relevante. Este monumento pode ser inserido numa primeira fase do 
megalitismo regional, na área da plataforma do Mondego, e, consequentemente, num «primeiro 
momento de tumulações neolíticas em dólmen» estabelecendo-se para esta primeira etapa do 
megalitismo uma cronologia que varia entre 4100-3500 a. C.  

Como exemplo da ocupação romana temos o sítio arqueológico do Casal onde foram 
encontrados vários fragmentos de dolia; uma machadinha de ferro; três mós manuais; uma 
placa em granito epigrafada; dois numisma em bronze, vários pesos de terá cerâmicos e vários 
fragmentos de cerâmica comuns. 
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As sepulturas escavadas na rocha do Casal, são uma prova da ocupação medieval na 
freguesia, aí foram encontradas dois túmulos que apresentam uma tipologia rectangular, com 
um antropomorfismo incipiente, diferindo das formas antropomórficas conhecidas nesta vila. 
São constituídos, no seu interior, por almofadados laterais, na cabeceira e no separador 
central. 

Os mais antigos vestígios de ocupação humana no concelho de Mangualde remontam talvez 
aos finais do Neolítico, a comprová-lo temos os objectos de pedra lascada e polida - 
nomeadamente machados e percutores - que, de uma forma dispersa se vão encontrando aqui 
e além. Achados dessa natureza foram feitos em Casal de Cima, Gandufe, Lobelhe do Mato, 
entre outros. 

Mais tarde, com o Megalitismo o concelho irá revelar a sua importância. Vários dólmens ainda 
existem por estas terras, o mais excepcional é, sem dúvida, a Casa da Orca ou Casa da 
Moura, classificado como monumento nacional.  

Com o advento da Idade do Ferro, floresce uma nova cultura - a castreja - caracterizada por 
povoados fortificados no cimo dos montes - os castros, como é o caso do castro da Senhora do 
Bom Sucesso. 

Com a romanização, surge um novo tipo de povoamento, como exemplo temos a Quinta do 
Prazo, onde foram encontrados vestígios de estruturas romanas e material cerâmico. 

A Campa da Moira em Lobelhe do Mato comprova a ocupação Medieval no concelho de 
Mangualde. 

Com o desenvolvimento da população surgiu a necessidade de novas construções. As casas 
brasonadas, os solares, os monumentos de índole religiosos (Igrejas, capelas, alminhas) e 
cruzeiros resultam dessa ocupação e são vestígios de ocupação até aos dias de hoje. 

4.12.3 - Metodologia 

A realização deste Estudo teve por base inicial de trabalho a recolha bibliográfica da área 
afectada pelo projecto. Foram também consultadas a base de dados para o património do 
Instituto Português de Arqueologia, Instituto Português do Património Arquitectónico e Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

Posteriormente, seguiu-se o reconhecimento no terreno, com recurso à cartografia de projecto 
(à escala 1:1000), tendo sido efectuado o registo fotográfico dos elementos patrimoniais 
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identificados. Este reconhecimento do terreno motivou desde logo algumas alterações do 
corredor em estudo, de modo a evitar a afectação de certos elementos arqueológicos, 
nomeadamente nos 6 quilómetros iniciais: Orca das Pramelas (ocorrência 1), Pedras da Forca I 
e II (ocorrências 9 e 10) e Orca do Paiol (ocorrência 11). 

Ao reconhecimento do terreno seguiu-se a prospecção sistemática do corredor e nós de 
acesso à via principal, alargando o corredor à identificação de ocorrências a mais de 1 km da 
mesma, uma vez que a passagem do traçado junto a povoações permitiu aferir da riqueza 
patrimonial das mesmas. Para o registo das ocorrências utilizou-se a identificação, cartografia e 
fotografia dos mesmos.  

A cartografia, sempre que possível, foi efectuada à escala de projecto, sendo os elementos 
patrimoniais que se encontravam fora da cartografia 1:1000 registados nas cartas 1:25000. 

As coordenadas estão em sistema UTM datum europeu 1950, tendo sido registados com o 
auxílio de GPS Garmin 60. 

As Fichas de Ocorrências incluem os seguintes campos: 

♦ Número de identificação do elemento patrimonial - corresponde ao número atribuído ao 
elemento patrimonial;  

♦ Topónimo - corresponde à designação pela qual é conhecido; 

♦ Tipologia - designação do elemento patrimonial  

♦ Registo fotográfico - fotografias dos locais de interesse patrimonial que poderão ser 
afectados pelo projecto ou não; 

♦ Valor Patrimonial - grau de raridade e interesse conservacionista do elemento;  

♦ Caracterização - pequena descrição do elemento patrimonial, com indicação da época 
em que se insere; 

♦ Categoria - descrição do elemento como sendo Arqueológico, Arquitectónico Artístico 
Construído ou Etnográfico; 

♦ Cronologia - época atribuída ao elemento patrimonial 

♦ Espólio - descrição do espólio arqueológico eventualmente existente 

♦ Classificação/Legislação/Protecção/Conservação - referência à existência ou não de 
protecção do elemento patrimonial por parte das entidades competentes e estado de 
conservação; 

♦ Fonte - modo como se obteve conhecimento do elemento patrimonial; 
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♦ Bibliografia - referências bibliográficas ao elemento patrimonial; 

♦ Uso do Solo - actual uso do solo no local onde se situa o elemento patrimonial; 

♦ Ameaças - situações que ameacem a integridade do elemento patrimonial;  

♦ Proprietários 

♦ Localização administrativa - localização referindo Distrito, concelho, freguesia e lugar; 

♦ Localização geográfica - coordenadas UTM Europeu de 1950, altitude e localização na 
Carta Militar de Portugal onde se situa o elemento patrimonial; 

4.12.4 - Elementos Patrimoniais Identificados 

As fichas de ocorrências patrimoniais de todos os elementos que ocorrem fora da área de 
influência do projecto encontram-se no Anexo V.2, registados pois reflectem a riqueza 
patrimonial da região, o registo fotográfico e o registo cartográfico. 

No Desenho 1251-PB-61-0002-012 apresentam-se todos os elementos referenciados à escala  
1:25 000, sendo que no Anexo V.3 se apresenta a cartografia dos elementos patrimoniais feita 
à escala de projecto, estando representados os sítios situados mais próximos da via (área em 
estudo). 

♦ Figura V.1 - Ocorrências 30, 31, 33, 35 (escala projecto); 

♦ Figura V.2 - Ocorrências 1, 2, 6 (escala projecto); 

♦ Figura V.3 - Ocorrências 7, 8, 9 (escala projecto); 

♦ Figura V.4 - Ocorrências 10, 11 (escala projecto); 

♦ Figura V.5 - Ocorrências 12 (escala projecto); 

♦ Figura V.6 - Ocorrências 13, 14 (escala projecto); 

♦ Figura V.7 - Ocorrências 32, 34, 36 (escala projecto); 

♦ Figura V.8 - Ocorrências 27, 28 (escala projecto); 

♦ Figura V.9 - Ocorrências 25, 26 (escala projecto); 

♦ Figura V.10 - Ocorrências 20 (escala projecto); 

♦ Figura V.11 - Ocorrências 21, 22, 23, 24 (escala projecto); 

Apresenta-se no Quadro 4.12.1 seguinte os elementos identificados no presente estudo. 
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Quadro 4.12.1 - Ocorrências Patrimoniais na Área em Estudo 

Designação/Nº Ficha Localização Caracterização Cronologia 

1 
Orca das Pramelas Canas Senhorim Monumento 

Megalítico Neolítico 

2 
Estrutura agrícola Canas Senhorim Palheiro em 

contraplacado Contemporâneo 

3 
Casa de apoio agrícola Canas Senhorim 

Casa de apoio 
agrícola em tijolo e 

pedra 
Contemporâneo 

4 
Casa de apoio agrícola Canas Senhorim 

Casa agrícola em 
ruínas. Em alvenaria 

e pedra 
Contemporâneo 

5 
Poço Canas Senhorim Poço escavado no 

saibro Contemporâneo 

6 
Muro Canas Senhorim Muro em granito Contemporâneo 

7 
Estrutura Canas Senhorim Estrutura em cimento Contemporâneo 

8 
Poço Canas Senhorim Poço escavado no 

saibro Contemporâneo 

9 
Pedras da Forca I Canas Senhorim Sepulturas Medieval 

10 
Pedras da Forca II Canas Senhorim Sepultura Medieval 

11 
Orca do Paiol Canas Senhorim Mamoa Neolítico 

12 
Casa apoio agrícola Nelas 

Casa de apoio 
agrícola em pedra 

construída em cima 
do afloramento. 

Contemporâneo 

13 
Casa apoio agrícola Nelas 

Anexo agrícola em 
pedra com ligamento 

em argamassa 
Indeterminado 

14 
Casa apoio agrícola Nelas 

Casa de apoio 
agrícola em pedra 
com ligamento em 

argamassa, 
construída sobre o 

afloramento 

Indeterminado 

15 
Igreja Sra. Saúde Mangualde Igreja moderna Contemporâneo 

16 
Tanque Mangualde Tanque de retenção, 

escavado na rocha Indeterminado 

17 
Capela S.António Mangualde Capela reconstruída Contemporâneo 

18 
Tanque Mangualde 

Tanque escavado na 
rocha e casa de 
apoio agrícola 

Indeterminado 

19 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola com 

primeiro e segundo 
Contemporâneo 
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Designação/Nº Ficha Localização Caracterização Cronologia 

andar. Estrutura em 
pedra, com telhado 
de duas águas em 

telha 

20 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Casa em ruínas, em 
pedra, com telhado 

de duas águas 
Contemporâneo  

21 
Muro Mangualde 

Muro de divisão de 
propriedade em 

pedra granítica de 
pequenas e grandes 

dimensões 

Indeterminado  

22 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola, de planta 
quadrangular, em 
alvenaria e com 
telhado de duas 

águas. 

Indeterminado 

23 
Poço Mangualde 

Poço 
aproximadamente 
com três metros de 

diâmetro 

Indeterminado  

24 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola com telhado 
de duas águas, em 
alvenaria de pedra 

afeiçoada 

Indeterminado  

25 
Capela S. António dos Cabaços Mangualde Capela restaurada Indeterminado  

26 
Muros Mangualde 

Muro de vedação de 
propriedade com 
pedras de granito 

Indeterminado  

27 
ETAR Mangualde Etar Contemporâneo 

28 
Muros Mangualde 

4.13 - Muros de 
divisão de 

propriedade 
Indeterminado  

29 
Capela S. António Mangualde Capela restaurada Moderno 

Contemporâneo  

30 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Ruínas de casa de 
apoio agrícola e poço 

com nora 
Indeterminado  

31 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola, com poço 
em cimento e nora 

Indeterminado  

32 
Casa de apoio agrícola Mangualde 

Casa de apoio 
agrícola em pedra 

com telhado de duas 
águas em telha 

portuguesa antiga 

Indeterminado 

33 
Poço com nora Mangualde Poço com nora Indeterminado  

34 
Mó de base Mangualde Pedra de base em 

granito Indeterminado  
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35 
Eira Mangualde Eira em afloramento 

granítico Indeterminado  

36 
Mina de água Mangualde 

Mina aberta no 
substrato rochoso, 

em pedra e cimento 
com tampa de 

madeira. 

Indeterminado  

37 
Ponte Mangualde 

Ponte em pedra com 
duas entradas em 

bisela, com tabuleiro 
central em pedra 

Indeterminado 

38 
Alminha Mangualde 

Alminha esculpida 
em laje granítica 
fincada na vertical, 
com um crucifixo. Em 
volta desenha-se um 
muro de pedra seca, 
fechado, 

Indeterminado  

39 
Capela Mangualde Capela Moderno 

Contemporâneo  

40 
Cruzeiro Mangualde 

Cruzeiro esculpido 
em laje granítica 
fincada na vertical 

Indeterminado  

41 
Cruzeiro Mangualde Cruzeiro em pedra 

granítica Contemporâneo 

42 
Casas Brasonadas Mangualde 

Duas casas 
brasonadas de 
planta rectangular, 
com cobertura em 
telhado de quatro 
águas 

Moderno 
Contemporâneo  

43 
Chafariz Mangualde Chafariz em pedra 

granítica Indeterminado 

44 
Chafariz Mangualde Chafariz em pedra 

granítica com tanque Indeterminado 

45 
Igreja S. Paulo Mangualde 

Igreja de são Paulo e 
cruzeiro em pedra 

granítica, 
seiscentista 

Moderno 
Contemporâneo 

46 
Campa da Moira Mangualde Sepultura medieval 

aberta na rocha Medieval 

47 
Alminhas Mangualde 

Alminha apoiada nas 
paredes de uma 
casa 

Indeterminado 

48 
Ponte Mangualde Ponte em pedra com 

duas entradas. Indeterminado  

49 
Capela N.S.Neves Mangualde 

Capela Nossa Sra. 
Das Neves e 

cemitério 
Contemporâneo 

50 
Cruzeiro Mangualde 

Cruzeiro em pedra, 
encontra-se a 

aproximadamente 50 
m da igreja, data de 

1907. 

Contemporâneo 
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51 
Igreja N.S.Neves 

Moimenta de 
Maceira Dão 

Igreja de Nossa Sra. 
das Neves Indeterminado 

52 
Fonte 

Moimenta de 
Maceira Dão 

Fonte datada de 
1918, próxima da 

igreja de Nossa Sra. 
Das Neves 

Contemporâneo 

53 
Alminha 

Moimenta de 
Maceira Dão 

Alminha Nossa Sra. 
De Fátima Contemporâneo 

54 
Marco Mangualde/Nelas 

Marco de divisão do 
concelho de nelas e 

Mangualde 
Indeterminado 

55 
Igreja Vilar Seco 

Igreja de Vilar Seco, 
cruzeiro em pedra 

granítica e cemitério 
Indeterminado 

56 
Casa Brasonada Vilar Seco 

Casa brasonadas de 
planta rectangular, 
com cobertura em 
telhado de quatro 

águas 

Indeterminado 

57 
Ponte Vilar Seco 

Ponte em pedra com 
duas entradas, 

encontra-se junto à 
casa brasonada 

Indeterminado  

58 
Pelourinho Vilar Seco Pelourinho em pedra Indeterminado  

59 
Capela Vilar Seco Capela e cruzeiro Indeterminado 

60 
Fonte Vilar Seco Fonte em pedra Contemporâneo 

61 
Igreja S. Salvador Vilar Seco Igreja S. Salvador Indeterminado  

62 
Sepulturas do Olival Grande Canas de Senhorim Sepulturas Medieval 

63 
Entalhes no afloramento do Olival Grande Canas de Senhorim Entalhes no 

afloramento Medieval 

64 
Casal do Olival Grande Canas de Senhorim Vestígios de 

superfície Romano 

Dos elementos referenciados, destacam-se pela sua valorização patrimonial e por se 
encontrarem dentro da área em estudo, as seguintes ocorrências: 

♦ Ocorrência n.º 1 - Orca de Parmelas - Monumento de planta trapezoidal e de 
corredor muito curto. O nível de ocupação inicial, aparentemente bem conservado, 
forneceu geométricos, machados de secção oval, lâminas e lamelas, e foi selado por 
um nível de derrube e utilização posterior de época romana imperial; 

♦ Ocorrência n.º 9  - Pedras da Forca I - Dois túmulos antropomórficos, escavados 
sobre um pequeno afloramento granítico, neles se destacando um friso que percorrer o 
separador central e a cabeceira formando um arco em ferradura ou ultrapassado. 
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♦ Ocorrência n.º 10 - Pedras da Forca II - Sepultura escavada na rocha, implantada 
num pinhal numa vertente suave. Apresenta tipologia antropomórfica de traçado 
rectangular e cantos delineados. Destinar-se-ia a um adulto. O topo da cabeceira 
encontra-se parcialmente destruído; 

♦ Ocorrência n.º 11 - Orca do Paiol - Mamoa destruída envolta de densa vegetação em 
zona florestal; 

♦ Ocorrência n.º 25 - S. Cosmado - Capela de Santo António dos Cabaços; 

♦ Ocorrência n.º 62 - Olival Grande - Os dois túmulos apresentam uma tipologia 
rectangular, com um antropomorfismo incipiente, diferindo das formas antropomórficas 
conhecidas nesta vila. São constituídos, no seu interior, por almofadados laterais, na 
cabeceira e no separador central; 

♦ Ocorrência n.º 63 - Olival Grande - Buraco escavado no afloramento com dois 
encaixes rectangulares para assentamento de uma estrutura. Existência de uma 
possível representação de fauna ”peixe”; 

♦ Ocorrência n.º 64 - Olival Grande - Localizado numa área de olival e terrenos 
agricultados, próxima de uma linha de água. A área de dispersão dos vestígios 
abrange a zona próxima das sepulturas escavadas na rocha e os terrenos limítrofes. 
Próximo das sepulturas e junto às palheiras existe uma vala onde são visíveis restos 
de estruturas e cinzas sempre que há remoção de terras. Encontram-se grandes 
quantidades de fragmentos de tegulae e imbrices e de cerâmicas comuns, e foram de 
lá retiradas várias mós manuais, moedas, pesos de tear e escória de ferro. É visível por 
toda a área grandes quantidades de fragmentos de cerâmica de construção. Além de 
todos estes materiais foram, também, recolhidos uma machadinha em ferro, uma placa 
funerária rectangular, contendo uma inscrição e uma ara votiva dedicada a Besenclae. 

 

  

Fotografia 4.12.1 e 4.12.2 - Orca de Pramelas 
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Fotografias 4.12.3 a 4.12.4 - Pedras da Forca I 

 

Fotografia 4.12.5 - Pedras da Forca II  
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Fotografia 4.12.6 - Capela de Santo António dos Cabaços 

No Anexo V.2 apresentam-se as fichas de Ocorrência Patrimonial relativas a todos os 
elementos referenciados. 
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4.13 - GESTÃO DE RESÍDUOS 

O termo Resíduo diz respeito a qualquer substância ou objecto de que o detentor de desfaz ou 
tem a intenção ou a obrigação de se desfazer. Os resíduos são classificados de acordo com 
tipologias pré-definidas ou por meio de um código como é o caso da Lista Europeia de 
Resíduos (LER), constante da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Segundo o Instituto de Resíduos (IR), recentemente integrado na Agencia Portuguesa de 
Ambiente (APA), a Política de Resíduos assenta em objectivos e estratégias que visam garantir 
a preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a saúde 
pública e o ambiente.  

Para a prossecução destes objectivos importa incentivar a redução da produção dos resíduos e 
a sua reutilização e reciclagem. Em grande medida, tal passa pela promoção da identificação, 
concepção e adopção de produtos e tecnologias mais limpas e de materiais recicláveis ou 
reaproveitáveis.  

Neste contexto, os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria de manuseamento e 
destino final adequado, em função das suas características. 

No presente capítulo pretende-se caracterizar os principais sistemas de gestão de resíduos 
existentes na zona de influência do empreendimento, ou seja, as várias soluções devidamente 
enquadradas legalmente, para o manuseamento, transporte, armazenamento e destino final de 
resíduos, com vista a possibilitar a adequada gestão de resíduos gerados pelo 
empreendimento. 

Foi efectuada uma pesquisa junto das entidades competentes, no sentido de averiguar os 
principais sistemas de gestão de resíduos a operar na região em estudo, a saber: 

♦ Instituto dos Resíduos (IR/APA); 

♦ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro); 

♦ Câmaras Municipais. 

Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, estabelece o regime geral da gestão de 
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de 
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Dezembro, e tem como princípios orientadores a redução da produção de resíduos, a 
reutilização, a reciclagem e a valorização. 

Este diploma, publicado recentemente revoga o quadro legal anterior (Decreto-Lei n.º 239/97, 
de 9 de Setembro). 

Do vasto leque existente de legislação nacional referente a resíduos, destacam-se as peças 
legislativas mais importantes para o estudo em apreço: 

♦ Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Apresenta a Lista de Resíduos, de acordo com 
a identificação e classificação adoptada na Lista Europeia de Resíduos (2001/573/CE 
do Concelho de 23 de Julho. Revoga as Portarias n.º 818/97 de 5 de Setembro e 
15/96, de 23 de Janeiro; 

♦ Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio - Deposição de resíduos em aterros; 

♦ Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro - Estabelece os requisitos para o processo 
de autorização prévia das operações de gestão de resíduos; 

♦ Portaria n.º 459/98, de 5 de Maio - Estabelece os elementos exigidos no Art. 10º, 
alínea b) do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, relativo aos requerimentos de 
autorização de operações de gestão de resíduos; 

♦ Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro - Estabelece o regime jurídico da 
concessão de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos. 

Estratégia Nacional na Gestão de Resíduos 

Atendendo à evolução crescente que se tem verificado e que se perspectiva na produção de 
resíduos, estimando o Ministério do Ambiente que na última década este crescimento tem 
rondado os 3 %, torna-se extremamente importante definir estratégias que invertam esta 
situação, estratégias estas sobretudo assentes na designada política dos três R’s, ou seja: 
reduzir, reutilizar e reciclar / revalorizar. 

Neste sentido, as metas estabelecidas pelo PERSU para 2005 pretendiam atingir uma redução 
global de 5% na produção de resíduos, com um incremento de 25% para a reciclagem, metas 
estas que já se podem considerar aquém das possibilidades reais. 

No entanto, cabe salientar o papel importante dos sistemas integrados de triagem e valorização 
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em que se incluem o Planalto Beirão (Sistema 
Multimunicipal de Gestão de Resíduos a operar na zona em estudo) pela promoção da 
valorização da matéria orgânica e a valorização energética (limitando ao mínimo indispensável 
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a deposição em aterro de RSU), bem como a implementação de sistemas de recolha selectiva 
rigorosa de todos os resíduos industriais e perigosos que actualmente contaminam os RSU 
(pilhas e acumuladores, tintas, solventes, óleos e medicamentos, entre outros). 

Considera-se pois tarefa fundamental promover, acompanhar e avaliar os planos de gestão de 
resíduos estabelecidos, nomeadamente o PERSU - Plano Estratégico de Resíduos Sólidos 
Urbanos, o PESGRI - Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais, o PNAPRI - Plano 
Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais e o PERH - Plano Estratégico de Gestão dos 
Resíduos Hospitalares.  

Neste âmbito, considera o Instituto de Resíduos que a “... elaboração e aplicação de um Plano 
Nacional de Gestão de Resíduos e o cumprimento integral dos Planos Estratégicos de Gestão 
dos Resíduos são medidas de política de Ordenamento do Território e de Ambiente, 
preconizada para a prossecução dos princípios de sustentabilidade, transversalidade, 
integração, equidade e da participação ...“. 

Sistemas Regionais de Gestão de Resíduos 

No que respeita a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a região em estudo encontra-se servida 
por um sistema multimunicipal, designadamente o Planalto Beirão. 

O Planalto Beirão, da Associação de Municípios do Planalto Beirão, foi constituída a 31 de 
Julho de 1996, e integra 19 municípios dos quais 2 da zona em estudo, designadamente 
Mangualde e Nelas. 

Abrange uma área de 6 629 km2, com uma população servida de 365 293 habitantes (2001) e 
uma produção de RSU de 121 611 ton (2003). 

Este sistema integra: 

♦ 1 Central de Valorização Orgânica - Tondela (prevista) 

♦ 1 Aterro - Tondela (em exploração desde Julho de 1998); 

♦ 1 Estação de Triagem - Tondela (em exploração desde Maio de 1999) 

♦ 3 Estações de Transferência- Vouzela (em exploração desde Dezembro de 2000); 
Viseu (em exploração desde Maio de 2000) e Seia (em exploração desde Outubro de 
1999) 

♦ 19 Ecocentros (em exploração); 

♦ 1347 Ecopontos ; 
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♦ 19 Lixeiras encerradas. 

Relativamente aos materiais que poderão ficar eventualmente em excesso, provenientes das 
escavações, uma vez que se concluiu que o empreendimento será ligeiramente excedentário 
em terras, estas deverão ser conduzidos a depósito em áreas seleccionadas em função das 
condicionantes específicas, nomeadamente, as de natureza ambiental. Assim, esses depósitos 
poderão, por exemplo, ser utilizados na modelação de zonas que permitam o consumo de 
terras, não devendo ocupar áreas condicionadas pelo regulamento das áreas REN, RAN ou 
outras sujeitas a regulamentos municipais ou de interesse ambiental. 

Quanto aos restantes tipos de resíduos a sua operação e gestão encontra-se devidamente 
enquadrada, estando estabelecida a lista de operadores autorizada pelo Instituto dos Resíduos 
para proceder ao seu manuseamento, armazenamento, transporte e destino final. 

Listam-se de seguida os operadores constantes desta lista sediados na área em estudo.  
 

GESTÃO DE PNEUS USADOS 
 

♦ • O2 - TRATAMENTOS E LIMPEZAS AMBIENTAIS, S.A.(armazenamento temporário 
de pneus usados) - Canas de Senhorim/Nelas 

 
GESTÃO DE RESÍDUOS DIVERSOS 

 
♦ • O2 - TRATAMENTOS E LIMPEZAS AMBIENTAIS, S.A.(armazenamento temporário e 

triagem de resíduos de papel, plástico, borracha, madeira e vidro e fragmentação de 
metais ferrosos e não ferrosos)- Canas de Senhorim/Nelas 
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5 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA SEM O 
EMPREENDIMENTO 

5.1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Segundo os pressupostos que fundamentam metodologicamente a Avaliação de Impacte 
Ambiental, associada a um determinado empreendimento, a análise da situação ambiental 
futura sem o empreendimento tem por objectivo definir um cenário de referência, a partir do 
qual se estabelece a avaliação dos impactes. 

Efectivamente, assumindo como ano de início de exploração 2010, estabeleceu-se como ano 
horizonte de projecto o ano 2040, a partir do qual se considerou um quadro ambiental de 
referência, o qual se perspectiva a partir da caracterização da situação ambiental actual, de 
acordo com a evolução dos sistemas biótico e socio-económico para esse período e sem a 
execução do projecto. 

Contudo, a definição de projecções e cenários, envolvendo horizontes temporais alargados, ou 
seja, de cerca de 30 anos, torna-se extremamente difícil, pelo que a actividade desenvolvida 
resulta da percepção, função da experiência adquirida pela equipa técnica que elaborou o 
presente estudo, do quadro evolutivo, apresentando também por isso um grau de incerteza 
apreciável, fruto da natureza própria desta actividade. 

A este respeito interessa também referir que, de acordo com a mesma lógica metodológica, a 
situação futura sem o empreendimento que se convenciona designar por Situação Ambiental 
de Referência (contra a qual serão confrontados os cenários que enquadram a materialização 
do empreendimento e consequente avaliação de impactes), respeita igualmente à opção zero 
ou alternativa zero, conceitos de significado similar que visam retratar o estado do ambiente 
no ano horizonte de um determinado projecto e sem a sua implementação. 

Face ao exposto, define-se seguidamente a evolução previsível dos vários sistemas 
ambientais, destacando-se os aspectos que se entendem mais correlacionados com a não 
implementação do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde, tendo por base as 
expectativas evolutivas de território sustentadas, genericamente, na avaliação dos objectivos e 
expressão territorial das principais figuras de planeamento. 

5.1 
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5.2 - SISTEMAS BIOFÍSICOS 

No ano horizonte do projecto e sem a sua execução pode-se prever, fruto de uma crescente 
preocupação e consciência nacional, no que respeita ao interesse de preservação dos valores 
naturais, um crescendo dos processos de controlo de acções degradativas ambientais. 

Efectivamente, as propostas expressas a nível sectorial e de planeamento para Áreas 
Protegidas e de Conservação da Natureza de valor nacional e/ou comunitário, bem como na 
defesa dos espaços de estruturação biofísica do território, nomeadamente no qual respeita às 
áreas integradas nos regimes específicos das Reservas Agrícola e Ecológicas Nacionais, 
seriam determinantes na salvaguarda dos recursos naturais, quer da estrutura física do 
território, nomeadamente ao nível dos solos de maior aptidão agrícola, de controlo dos 
processos de erosão, salvaguarda da faixa litoral, das linhas de água, dos recursos geológicos, 
entre outros. 

A ainda relativa dificuldade de interiorização desses valores por parte da população e dos 
diversos agentes económicos, para além do reduzido conhecimento objectivo e de estratégias 
bem definidas de salvaguarda dessas estruturas, dificultam frequentemente a salvaguarda 
desses territórios, pelo que os mesmos tenderão a ser crescentemente descaracterizados por 
uma multiplicidade de acções, com sustentação em interesse público, frequentemente de 
incidência local/regional que manifestamente desvirtua o estatuto nacional conferido a estes 
espaços. 

Também se considera, no entanto, que se vem sentido uma crescente consciencialização por 
parte dos diversos agentes económicos sociais e políticos, o que tenderá a reverter a situação, 
pelo que, a médio prazo e até ao ano horizonte do projecto é expectável uma maior 
preocupação e consequente efectiva salvaguarda dos valores da estruturação biofísica e 
ecológica do território. 

Neste contexto, analisando em termos regionais a área de estudo apresenta características 
rurais, dominando a pequena propriedade tratada quase individualmente na produção de 
culturas tradicionais, como o pomar de sequeiro e a vinha. 

O abandono da actividade agrícola, em particular da pequena propriedade de dimensão 
familiar é uma tendência verificada a nível nacional e que provavelmente também se fará sentir 
na região em estudo. Nesta perspectiva, de longo prazo, é previsível que os espaços naturais 
venham a aumentar em detrimento das zonas agricultadas. O desaparecimento do mosaico 
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agrícola e das clareiras agrícolas entre mato e bosquetes, importante abrigo de relativa 
diversidade animal sobretudo para determinadas populações-presa, como os coelhos gera 
previsivelmente uma diminuição da riqueza específica dos povoamentos faunísticos e da 
diversidade;  

Regra geral, uma redução da variedade de biótopos disponível, conduz a uma diminuição do 
número de habitats para a fauna e consequentemente a uma diminuição da riqueza específica 
e da diversidade faunística, sendo esse o panorama possível para a região em estudo. 

A contrariar esta tendência sublinha-se os esforços desenvolvidos em termos pedagógicos, de 
que o Parque Ecológico (Mangualde) constitui um exemplo notável, visando dinamizar variadas 
iniciativas no quadro da educação ambiental, que certamente contribuirão para um futuro onde 
a consciência ambiental equilibre o desenvolvimento económico desejável. 

Numa avaliação global, a situação futura sem o empreendimento deverá pois pautar-se por 
uma redução da área com valor ecológico/natural actualmente pouco expressivo, sobretudo 
nas zonas mais pressionadas pelos processos urbanos e industriais, porém com reforço dos 
objectivos de conservação nas áreas remanescentes, estas com maior incidência na área de 
menor pressão antrópica. 

5.3 - QUALIDADE DO AMBIENTE 

A qualidade do ambiente encontra-se muito pressionada, nos seus diversos domínios pela 
actividade industrial e pela concentração urbana, definindo espaços circunscritos no território 
que, fruto da sua natureza e orientações estratégicas nacionais e internacionais, visando a sua 
requalificação, tenderão a cumprir, crescentemente, estratégias de melhoria generalizada da 
qualidade ambiental. 

De facto, ao nível dos índices de qualidade dos recursos hídricos, a degradação a que se tem 
assistido, fruto da actividade industrial e urbana, tende a melhorar a ritmos mais ou menos 
acelerados, em função, por um lado, da renovação ambiental e tecnológica imposta à indústria 
e aos sistemas urbanos, sobretudo pela alteração dos processos produtivos e introdução de 
sistemas de tratamento, situação facilitada pela articulação regional das mesmas, 
nomeadamente no que respeita à área em estudo. 

Também ao nível dos resíduos industriais em urbanos, a crescente implementação de sistemas 
de recolha, selecção/triagem, reutilização e reciclagem, para além do tratamento e deposição 
controlada dos resíduos permitem antever uma progressiva melhoria neste domínio. 
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Já no que respeita à qualidade do ar e ruído, se nos sistemas industriais se registam melhorias 
fruto da alteração dos processos produtivos e de um maior controlo exercido sobre as mesmas, 
tal já não ocorre de forma tão positiva no que respeita ao tráfego rodoviário que tem vindo a 
assumir uma quota cada vez mais significativa nos níveis de poluição. 

No entanto, também neste domínio se têm registado avanços, quer ao nível do controlo na 
fonte, quer ao nível da contenção da sua influência, sobretudo nos espaços de maior pressão 
antrópica, geralmente enquadrados em articulado legal, de tendência fortemente restritiva, 
nomeadamente no âmbito dos protocolos de controlo dos Gases de Efeito de Estufa (GEE). 

Efectivamente, no caso da qualidade do ar, existem protocolos internacionais e directivas 
comunitárias para a tomada de medidas para a redução das implicações atmosféricas 
negativas associadas quer aos transportes, sobretudo ao tráfego automóvel, de que são 
exemplos o controlo de entradas e pagamento de portagens/taxas nas cidades (como por 
exemplo para veículos que só transportem uma pessoa), quer ao nível da própria industria 
(energia alternativas e renováveis em substituição dos combustíveis fósseis). 

Assim, acções crescentes nestes domínios, de caracter restritivo, apontam também para uma 
melhoria progressiva da qualidade do ar ambiente, sendo que neste contexto, a implementação 
de sistemas de transportes públicos eficazes e menos poluentes (como é o caso do presente 
empreendimento) constituem uma aposta decisiva, e consequentemente prioritária, na 
resolução deste tipo de problemas ambientais, e consequente redução dos Gases de Efeitos 
de Estufa. 

A nível do ruído, a situação qualitativa assume uma incidência de caracter mais localizado e 
complexo, que inclusivamente depende de tipologias comportamentais parecendo mesmo que, 
apesar da evidência da preocupação com a população exposta a níveis de ruído mais elevado, 
tal decorre mais de uma situação local de incidência ao nível do indivíduo e consequências 
indirectas ao nível da sua produtividade e implicação financeiras nos sistemas de saúde e de 
segurança social. 

Aposta-se pois crescentemente na redução das emissões de ruído, pela definição de 
articulados legais crescentemente restritivos, apesar de também neste contexto se acreditar 
que a inovação tecnológica ao nível dos transportes, a par de uma crescente actuação ao nível 
dos comportamentos individuais (com sinergias colectivas) poderá impor, a longo prazo e de 
forma progressiva, a melhoria da qualidade acústica nos ambientais urbanos. 
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Já nos espaços que se desenvolvem para além dos aglomerados urbanos, as preocupações 
de qualidade ambiental assumem uma dinâmica mais complexa, fruto da dificuldade de 
controlar determinados processos (como é o caso do uso de poluentes químicos na agricultura 
ou de fogos florestais), essencialmente porque situações isoladas atraem uma menor 
preocupação colectiva, mas esquecendo-se frequentemente que, mesmo assim, resultam num 
acumulado expressivo devido à maior expressão dos espaços envolvidos. 

Por outro lado, a ausência frequente de sustentação financeira e de alternativas sociais e 
económicas a nível local, nomeadamente em termos de emprego, levam a que frequentemente 
se “feche os olhos” a determinadas acções degradativas da qualidade ambiental. 

Também aqui, a consciência crescente do valor financeiro dos espaços rurais, sobretudo como 
valor turístico e de lazer, influenciam comportamentos e formas de pressão local para melhorar 
o ambiente, pelo que se perspectiva uma melhoria progressiva. 

Este quadro evolutivo, quando colocado ao nível da área de estudo, determina a ocorrência de 
processos de requalificação de expressão urbano - ecológico, embora se verifique que os 
processos degradativos não foram muito acentuados, perspectivando-se um crescimento das 
áreas urbanas em função da crescente acessibilidade por rodovia e consequente procura de 
espaços de habitação em locais de maior qualidade ambiental, ou para implantação de 
unidades produtivas de forte dependência de transportes; contudo, a ocorrer de forma 
controlada e planeada, com índices de qualidade ambiental e urbana (nomeadamente em 
termos de equipamentos, arquitectura ou espaços verdes) bastante mais adequada a novos 
padrões de exigência por parte da população em causa. 

5.4 - ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

A projecção da situação ambiental de referência do empreendimento em estudo foi efectuada 
com base na caracterização e avaliação das dinâmicas socioeconómicas e territoriais 
presentes e futuras anteriormente identificadas no capítulo da caracterização. 

De modo geral, as previsões de evolução revestem-se de grande incerteza, particularmente 
quando estão em causa horizontes temporais alargados, como é o caso presente, e aspectos 
ambientais que não são passíveis de serem quantificáveis através de indicadores. 

Assim, a abordagem metodológica para desenvolver esta actividade considera como 
elementos de base, as figuras de planeamento expressas, as quais constituem o referencial 
para avaliar cenários evolutivos. 
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A área de estudo apresenta um carácter eminentemente rural, sendo que os dois concelhos a 
que pertence a área em apreço, designadamente Mangualde e Nelas, reflectem uma descida 
de população, o que será sintomático da transferência da população activa do sector primário 
para os outros sectores e envelhecimento da população, acentuando a tendência de redução 
de emprego associado às actividades agrícolas. 

Ao nível do ordenamento do território não são previsíveis modificações significativas à 
ocupação actual do solo na área de estudo, devendo manter-se ou reforçar-se a sua vocação 
agrícola, à excepção da envolvente de Mangualde, que denota maior pressão industrial.  

No que se refere às acessibilidades, a não ligação do IC12 ao IP5 faz com que se mantenha a 
desadequação entre o trânsito efectivo que atravessa a EN234 (Nelas – Mangualde) e as 
características desta via, sobretudo pela importância do tráfego pesado que entra em Portugal 
em Vilar Formoso.  

Efectivamente, a não concretização deste Projecto colocará problemas ao nível das condições 
normais de circulação, uma vez que se antevê a degradação progressiva do piso na rede viária 
existente. A não execução deste Projecto, não permitirá portanto, a melhoria continua da 
segurança rodoviária, o que condicionará a implementação dos projectos em desenvolvimento 
para os concelhos que se caracterizam por uma condição socio-económica débil. 

Assim, na eventualidade deste projecto rodoviário não se concretizar, a evolução será no 
sentido de manutenção das condições actuais com ligeiro agravamento das condições de 
transitabilidade a nível intra-concelhio, o que contribuirá directamente para a diminuição das 
condições de segurança rodoviária, o que por sua vez se reflectirá na diminuição da coesão e 
estrutura territorial.  
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