
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projecto: IP3 – Coimbra(Trouxemil)/Mealhada, IC2 Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2) e 
IC3 Coimbra/IP3 

Tipologia de Projecto: Vias de comunicação Fase em que se encontra 
o Projecto: Estudo Prévio 

Localização: Concelhos de Coimbra, Mealhada, Anadia, Águeda, Albergaria-a-Velha e Oliveira de 
Azeméis 

Proponente: Estradas de Portugal, E.P.,S.A. 

Entidade licenciadora: Estradas de Portugal, E.P.,S.A. 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 30 de Dezembro de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada ao trecho1 + 
trecho 2 (Sol.1 (IC2/IP3) e Sol.2 (IC3)) + trecho 3 (Sol.1+ Alt.1+Alt.3+Alt.5+Alt.5 A) 

 

Condicionantes: 

1. Compatibilização da combinação de soluções menos desfavoráveis com o 
estipulado nos instrumentos de gestão territorial.  

2. Atravessamento do rio Mondego e da Mata Nacional do Choupal totalmente em 
viaduto. 

3. Apresentação pormenorizada da Travessia do Mondego e áreas adjacentes que 
deverá ter especial atenção à localização dos pilares no leito do rio. Os pilares 
devem possuir uma forma hidrodinâmica e com o eixo orientado no sentido do 
escoamento. A implantação de pilares no leito do rio Mondego implicará 
necessariamente o revestimento do fundo do leito do rio. Deverá ser 
demonstrado a não interferência com a escada de peixes projectada na Ponte 
Açude e que a localização dos pilares não interfere com as suas condições de 
funcionamento. 

4. A altura do viaduto a implementar não deverá ultrapassar a altura da ponte de 
caminho de ferro actualmente existente. 

5. Apresentação, em sede de RECAPE com prévia aprovação pelo ICNB, de 
medidas de minimização e de compensação na Mata Nacional do Choupal 
originadas pela implantação do viaduto que deverão passar pela integração 
paisagística da área intervencionada, pela recuperação da área envolvente e 
pela replantação de áreas integradas na Mata Nacional do Choupal ou 
adjacentes a ela em, pelo menos, 1,25 dos espécies arbóreos afectados, de 
modo a permitir compensar a população de Coimbra da diminuição do seu 
património florestal e a manutenção da sua área de recreio e lazer que 
actualmente dispõe. 

6. Minimização dos impactes cumulativos com a travessia prevista pela Rede 
Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. (RAVE), para a Ligação Ferroviária de Alta 
Velocidade entre Lisboa e o Porto. 

7. A intervenção na margem Norte do Rio Mondego deve ser compatibilizada com 
outros projectos previstos para a zona pelas diversas entidades, como a Câmara 
Municipal de Coimbra e o ICNB (para a Mata Nacional do Choupal). 

8. Alteração das ligações viárias ao IP3, de modo a assegurar a inexistência de 
cruzamentos de nível. 

9. Reformulação das ligações do IC3 à Circular Externa de Coimbra, de modo a 
permitir o acesso às vias locais. 
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10. Não construção do troço do IC2 entre o Nó de Trouxemil e o Nó do IC2 com o 
IP3, e sequente a reformulação do Nó de Trouxemil. 

11. Reformulação do Nó Norte de Águeda e avaliação dos respectivos impactes, a 
aprovar em sede de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução (RECAPE), de modo a articular-se com o Eixo Rodoviário 
Aveiro/Águeda, actualmente em avaliação de impacte ambiental. 

12. Apresentação da localização e avaliação dos impactes ambientais e respectivas 
medidas de minimização e/ou monitorização das Áreas de Serviço, a aprovar em 
sede de RECAPE. 

13. Apresentação, em sede de RECAPE com prévia aprovação pela APA, de 
medidas de minimização relativamente ao ambiente sonoro, de forma a dar 
cumprimento aos valores limites fixados pela legislação tendo em conta a 
classificação das zonas que os municípios vierem a adoptar, caso tal 
classificação venha a ser definida. A eficácia das medidas a implantar deverá ser 
avaliada não só ao nível do piso térreo, mas também ao nível dos pisos 
superiores dos edifícios. 

14. Não implantação da alternativa à Sol.1 do IC2 a poente de Albergaria-a-Velha, 
entre o km 34+000 e o km 35+000, referida no Estudo de Impacte Ambiental no 
âmbito do factor ambiental Componente Social. 

15. Apresentação, caso a caso, do perfil tipo a atribuir a cada restabelecimento, que 
evite quaisquer estrangulamentos nas vias existentes e que, sempre que tal se 
justifique, estas vias sejam dotadas de passeios, garantindo assim condições de 
segurança e conforto aos peões. 

16. Não efectuar o desmonte com explosivos na proximidade de zonas habitadas. 

17. Realização de sondagens mecânicas, entre o km 7+500 da Alt. 5 e o km 0+000 
da Alt. 5A (São Julião), regularmente distribuídas ao longo deste troço da via, a 
fim de se aferir o perímetro deste sítio arqueológico. O resultado destas 
sondagens poderá conduzir à alteração de projecto neste troço da via, de modo 
a evitar a afectação de património relevante. 

18. Construção da travessia do Rio Vouga, recorrendo ao processo de avanços 
sucessivos, sem qualquer interferência no leito, margens e galeria ripícola, 
simultaneamente a partir de norte e de sul, recorrendo-se a estaleiros 
independentes (fora do Sítio de Importância Comunitária (SIC)), de modo a não 
existir qualquer atravessamento do rio Vouga por maquinaria ou pessoal. 

19. Reformulação da rotunda na confluência das antigas EN1, EN111-1 e EM 537, 
onde amarram os ramos do meio-nó (tendo em conta o parecer da Câmara 
Municipal de Coimbra). 

20. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, 
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões (nomeadamente, reserva agrícola nacional, domínio 
hídrico, servidões e restrições de utilidade pública). 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

21. Verificação do enquadramento do projecto de execução nos Instrumentos de 
gestão territorial aplicáveis; 

22. Estudo hidrogeológico específico relativo aos túneis previstos para as Sol.1 e 
Sol.2 do IC3 no Trecho 2, de modo a garantir que a realização do mesmo não 
interferia directa ou indirectamente com os recursos hídricos subterrâneos; 

23. Após a definição da directriz do traçado, deverá ser realizado novo trabalho de 
campo para averiguação da afectação dos recursos hidrogeológicos com base 
nas características hidrodinâmicas locais. A escolha do pontos de água e as 
camadas do aquífero a estudar devem ser escolhidas em função do perfil 
longitudinal previsto. Este estudo deverá ter continuidade para a fase de 
construção e para a fase de exploração.  
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24. Deverá ser demonstrado, para o Rio dos Fornos, a capacidade de vazão dos 
órgãos da rede de drenagem, nomeadamente os associados à ribeira da Eiras – 
Nó da Adémia. 

25. Apresentação de uma nova localização/constituição do Nó IC2/IP3 no Sub-
trecho IC2/IP3 – Trouxemil/Mealhada por forma a evitar a construção de um 
aterro numa zona de leito de cheia de um afluente do rio dos Fornos; 

26. Deverão ser apresentadas as medidas a implementar que visam prevenir a 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas devido a derramamentos 
acidentais, para o traçado proposto. Caso sejam adoptados sistemas de 
tratamento das águas de escorrência, os locais de instalação deverá ser 
compatibilizado com os projectos em desenvolvimento, quer dos 
aproveitamentos hidroagrícolas, quer dos emparcelamentos. 

27. Verificar caso a caso, em fase de projecto de execução, a implantação das 
passagens hidráulicas e o seu dimensionamento, com base em cartografia a 
uma escala maior, que permitirá um maior rigor e optimização das soluções a 
implementar; 

28. Integrar na fase de projecto de execução, no projecto de drenagem do novo IC2 
na zona do atravessamento do rio de Fornos, o projecto dos órgãos de 
drenagem nas vias envolventes. 

29. Deverão ser apresentados os destinos finais e o projecto de integração 
paisagista a dar aos materiais excedentários nomeadamente as áreas de 
depósito provisórias e definitivas, a aprovar em RECAPE. 

30. Apresentação do projecto de integração paisagista (PIP) do traçado proposto de 
acordo com os princípios orientadores apresentados no EIA, destacando a não 
implementação de ancoragem, pregagens ou outras métodos similares. 

31. Deverão ser apresentados os locais destinados aos estaleiros e depósito de 
materiais, a aprovar em RECAPE e os respectivos planos de integração e 
recuperação paisagista. Estes não deverão localizar-se junto dos aglomerados 
urbanos, nas áreas classificadas, REN e áreas de elevada aptidão agrícola. 

32. Os proprietários de captações particulares deverão ser devidamente 
compensados caso ocorra afectação das mesmas; 

33. Deverá ser efectuada a prospecção sistemática no Trecho 3/Solução 1 na 
envolvente do Sítio arqueológico Nº 5 Moita preconizando-se a realização de 
sondagens arqueológicas prévias ao Projecto de Execução. 

34. No Nº 15 Sítio de São Romão deverá ser efectuada a delimitação da área de 
dispersão de materiais aquando da prospecção. Em função dos resultados 
dever-se-á proceder a sondagens arqueológicas prévias ao Projecto de 
Execução. 

35. Efectuar a delimitação da área de dispersão de materiais do sitio identificado 
com o Nº 31 Sítio de Fieis de Deus no Trecho 2/ Solução 1 (IC2). Efectuar a 
sinalização e salvaguarda com recurso a painéis das sepulturas escavadas na 
rocha. Registo gráfico (fotografia e desenho) e topográfico das mesmas. 
Acompanhamento arqueológico durante a fase de obra. 

36. Prospecção das áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas 
de empréstimo, acessos ou outras áreas) caso se conheça a sua localização na 
fase de projecto de Execução. Caso contrário, deverão ser prospectadas, antes 
do início da obra. Mediante os resultados desta prospecção, deverão ser 
equacionadas novas Medidas de Minimização e/ou acertos da via dentro do 
corredor; 

37. As medidas de carácter intrusivo (sondagem e escavação) devem ser realizadas 
tanto quanto possível antes de definido o Projecto de Execução (PE) para que 
os resultados daí decorrentes, possam ser avaliados e equacionada a eventual 
preservação dos sítios. 

38. Prospecção arqueológica sistemática ao longo da solução escolhida, num 
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corredor com 200 metros para cada lado do eixo da via, bem como das áreas de 
depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas 
já prospectadas. Deve-se ter particular atenção aos sítios já conhecidos e que 
não foram relocalizados em fase de Estudo Prévio. 

39. Deverá ser apresentado, em sede de RECAPE, as respostas às questões 
colocadas em sede de Consulta Pública. Quando tal não for possível, deverá ser 
apresentada justificação dessa impossibilidade. Nos troços onde se prevê 
afectação directa ou indirecta por proximidade de habitações/edificados, deverão 
ser apresentadas as respectivas justificações e proposta de soluções de projecto 
adoptadas no sentido de minimizar essas afectações.  

40. Apresentação de um Plano de acessos da obra na Zona de Protecção Especial 
(ZPE) da Ria de Aveiro e no SIC do Rio Vouga. 

41. O RECAPE, independentemente da justificação, descrição, pormenorização e 
calendarização de cada medida de minimização, a apresentar nessa sede, 
deverá contemplar um inventário das mesmas, separadas por cada fase (fase 
prévia à construção, fase de construção, fase de conclusão da obra e fase de 
exploração), incluindo o respectivo local de aplicação, calendarização e entidade 
responsável pela sua implementação. O referido inventário deverá constituir um 
documento autónomo, por forma a facilitar o seu fácil manuseamento, 
nomeadamente em auditorias. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização e de compensação: 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

42. Executar todas as medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente. 

43. A localização dos estaleiros deverá contemplar a impermeabilização do solo nas áreas onde se prevê o 
manuseamento de materiais poluentes e geração de águas contaminadas. Estas áreas devem ter uma 
drenagem própria para uma fossa estanque, para tratamento posterior. Deverá ser apresentado e aprovado um 
programa de gestão dos estaleiros, com a monitorização de parâmetros ambientais ao longo do decorrer dos 
trabalhos, de modo a detectar possíveis contaminações do solo. 

44. Caso não se consiga garantir o afastamento suficiente aos receptores presentes na envolvente, as estruturas 
fixas (estaleiro, centrais de britagem, central de betão, etc.) devem possuir um estudo de medidas de protecção 
acústica, que permita a atenuação dos níveis de ruído, como por exemplo colocar painéis de vedação do local 
do tipo absorvente ou a própria colocação dos contentores ser feita, de forma a que estes funcionem como 
barreira acústica. Nas centrais de britagem, deverá proceder-se à localização criteriosa dos materiais, de forma 
a assegurar per si a protecção acústica; 

45. Os solos com aptidão agrícola elevada ou moderada, deverão ser acondicionados em pargas para posterior 
utilização aquando a integração paisagística. Deverá ser assegurado o restabelecimento da vegetação o mais 
rápido possível, para evitar o aumento do risco de erosão e encaminhamento de material sólido para os vales e 
linhas de água. 

46. Na fase de terraplanagens e modelação do terreno, a observação rigorosa de todas as normas de segurança e 
correcta implementação e execução em obra serão as principais medidas de minimização/preventivas a 
implementar de modo a evitar situações de escorregamentos nas zonas em que a altura dos taludes de aterro e 
escavação é mais significativa. 

47. O Plano de Gestão Ambiental a elaborar para a fase de construção e a aprovar em fase de RECAPE deverá 
incorporar as medidas de gestão necessárias a assegurar o cumprimento das medidas de integração 
paisagística, tais como as relacionadas com a protecção dos solos e com a preservação da vegetação. 

48. Não deverá ser efectuado o desmonte com explosivos nas proximidades de zonas habitadas, Deve ser 
realizada uma avaliação prévia do estado de conservação das edificações presentes e condições de 
habitabilidade. Previamente devem ser identificadas as edificações mais vulneráveis, de modo a delinear 
previamente uma forma expedita de remediação de efeitos negativos. Esta medida é comum à fase de 
construção para a componente social. 
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49. Devem ser protegidos os taludes da erosão, instalando e mantendo coberto vegetal. A sua manutenção 
provisória pode ser conseguida através da aplicação de biomantas ou outros materiais, se necessário. 

50. Os acessos à obra e passagem de maquinaria pesada não devem ser implantados nas áreas de vinha, solos 
inseridos em aproveitamentos hidroagrícolas e solos com potencial agrícola. 

51. Todas as operações de limpeza, de desmatação e de decapagem dos terrenos deve ser precedida duma 
correcta planificação dos trabalhos a efectuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais 
retirados, a fim de reduzir a superfície alterada.  

52. Qualquer intervenção em áreas de alto valor ecológico devem ser evitada. No caso de ser necessária, todas 
intervenções devem ser acompanhadas de projecto individual, a aprovar em RECAPE, por forma a promover a 
conservação dos valores florísticos e da biocenose no seu conjunto.  

53. A intervenção na ZPE da Ria de Aveiro dever-se-á realizar fora do período de Março a Julho, por forma a 
acautelar as épocas de nidificação. 

54. Todos os trabalhos de terraplanagem devem ter em conta a preservação das árvores de interesse botânico e/ou 
cénico ou de grandes dimensões. 

55. As acções de terraplanagem devem ter em conta o período de floração e produção de semente de zonas que se 
pretende recuperar ou defender e os períodos de acasalamento e nidificação da fauna existente. 

56. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência de reduzida 
visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de depósitos temporários e 
empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

57. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de 
construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.  

58. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de medidas de 
minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela; 

59. Se, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras deverão ser suspensas nesse local, ficando o Dono da 
Obra obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de 
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a serem 
afectadas têm que ser integralmente escavadas.  

60. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, 
tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação;  

61. Programar as actividades ruidosas para o período diurno, quando estas se desenvolvem nas proximidades das 
zonas habitacionais. 

62. Nas linhas de água deverá garantir-se a preservação da vegetação ripícola, evitando-se a movimentação de 
terras, circulação de máquinas e viaturas. 

Fase de Exploração 

63. Instalação dos sistemas de retenção e tratamento das águas de escorrências em particular no rio Vouga e 
outras áreas que drenam para áreas sensíveis, conforme indicadas no EIA. 

64. Manutenção dos corredores ecológicos de acordo com as indicações expressas no EIA. 

65. As vedações para este projecto deverão integrar redes de malha estreita, que permitam impedir a passagem 
tanto de grandes como de pequenos animais, pelo que deverão apresentar uma malhagem estreita de 5 cm, 
uma altura mínima de 120 cm e serem enterradas cerca de 30 cm. 

66. Adopção de pavimento com características de absorção acústica, instalação de barreiras sonoras e tratamento 
acústico das juntas de dilatação dos viadutos, junto a zonas habitacionais, para minimização dos impactes sobre 
o ambiente sonoro.  

67. Deverá ser feito o ajuste das acções ou definição de novas medidas em função dos resultados do Programa de 
Monitorização. A implementação das medidas decorrentes de indicações fornecidas através dos programas de 
monitorização deve decorrer em tempo útil (não deverão decorrer mais de dois meses entre a identificação do 
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problema e a implementação das medidas correctivas). 

Programas de Monitorização: 

Os planos de monitorização deverão ser apresentados em sede de RECAPE e incluir, no mínimo, as directrizes 
abaixo descritas. O plano de monitorização de recursos hídricos deve ser previamente aprovado pelo INAG, o plano 
do ambiente sonoro pela APA, o plano da qualidade do ar pela CCDR-Centro e o plano de sistemas ecológicos pelo 
ICNB. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

O plano de monitorização dos Recursos Hídricos deve ter os estudos hidrogeológicos realizados, e deve abranger os 
seguintes locais: 

 - Captações de abastecimento público e privado dentro ou próximo do corredor em análise; 

- Os meios receptores (águas superficiais e águas subterrâneas), a montante e jusante dos locais de descarga e ainda 
no rio Cértima, o qual aflui à Pateira de Fermentelos; 

- Outras linhas de água assinaladas no EIA e os pontos de descarga. 

Os Parâmetros a Monitorizar serão pH, condutividade eléctrica, temperatura e nível hidrostático, hidrocarbonetos 
totais, óleos e gorduras e metais pesados (cádmio, cobre, zinco, crómio e chumbo), Oxigénio dissolvido (na(s) bacia(s) 
de retenção) e CQO. 

Devem ser realizadas campanhas de amostragem antes do início dos trabalhos, no início da movimentação de terras, 
no final da movimentação de terras e durante a fase de pavimentação. 

As campanhas de monitorização devem situar-se entre Setembro e Maio e deve ser realizada a 1 ª campanha anual 
no primeiro dia após o período de estiagem em que se registe precipitação igual ou superior a 10 mm. A 2.ª campanha 
anual deverá realizar-se após ocorrência de evento pluviométrico. 

As campanhas de monitorização deverão decorrer, em idênticas condições às da fase de construção, durante os 3 
primeiros anos de exploração da via. Sendo aferida a sua continuidade de acordo com os resultados obtidos. 

Deverá ainda ser registado a precipitação diária nos 8 dias anteriores à tomada, numa estação adequada. 

 

AMBIENTE SONORO 

O programa de monitorização do Ambiente Sonoro deverá definir os seguintes aspectos: 

1. Na fase de construção, deverão ser considerados locais de amostragem num raio de 200m a partir da frente 
de obra, tendo em conta os receptores sensíveis. Na fase de exploração, os locais de amostragem devem ser 
seleccionados tendo em vista: 

a. Confirmar as previsões apresentadas no EIA; 

b. Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas; 

c. Avaliar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos da 
excedência dos limites legais.  

2. Em cada um dos locais, deverá ser medido o parâmetro LAeq nos três períodos de referência (diurno, 
entardecer e nocturno) considerados no Regulamento Geral do Ruído (RGR). Em cada local, o ponto de 
medição deverá coincidir com o receptor mais exposto à via em apreço; no caso das barreiras acústicas 
devem ser realizados no mínimo dois pontos de medição por barreira, definidos em função da sua extensão. 
A realização destas medições deverá ser acompanhada de contagens de tráfego (veículos ligeiros e 
pesados). 

3. As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios 
definidos na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das 
amostragens de acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. 

4. Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando, em simultâneo, são cumpridos os 
valores limite de exposição fixados no RGR para os indicadores Lden e Ln, tendo-se para isso em conta a 
classificação acústica de zonas que a respectiva Câmara Municipal entretanto vier a adoptar. Caso se 
verifiquem situações de incumprimento, as medidas de minimização implementadas devem ser 
redimensionadas ou adoptadas medidas complementares e, após a sua implementação, deve verificar-se a 
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eficácia das novas medidas. 

5. A primeira campanha de monitorização na fase de exploração deverá ser efectuada seis meses após a 
entrada em funcionamento da rodovia, após o que a periodicidade deverá ser quinquenal, excepto se 
ocorrerem alterações significativas em termos de volume e/ou composição de tráfego. Em situações de 
reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente após a mesma. 
Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar.  

 

QUALIDADE DO AR 

O programa de monitorização para a Qualidade do Ar deverá determinar e avaliar em concreto os impactes 
ambientais produzidos pelo projecto sobre a qualidade do ar, torna-se necessário a implementação de um programa 
de monitorização da qualidade do ar, de modo a detectar alguma alteração significativa da mesma, nas imediações do 
traçado. Deverá identificar os receptores particularmente sensíveis no que se refere à poluição atmosférica, devido à 
sua proximidade em relação ao projecto nomeadamente identificar os níveis de concentração real de poluentes 
atmosféricos e verificar o cumprimento da legislação em vigor, durante as fases do projecto, bem como validar os 
resultados obtidos pelo modelo de dispersão de poluentes atmosféricos utilizado e avaliar o seu grau de incerteza. 

Deve ser efectuado um programa de monitorização adaptado à situação em causa e ajustado a períodos temporais 
convenientes, com base nos seguintes pressupostos: 

− Os resultados obtidos nas primeiras monitorizações de caracterização do ambiente afectado pelo projecto; 

− Se se verificarem diferenças significativas entre os valores obtidos, nas campanhas de monitorização e os previstos 
para as simulações efectuadas com o modelo de dispersão de poluentes atmosféricos; 

− Sempre que se prevejam alterações significativas do volume de tráfego previstos pelo estudo de tráfego e que 
comprometam a qualidade do ar na envolvente do traçado. 

Este programa deverá abranger, para a fase de construção (monitorização a realizar no Verão), os períodos de obra 
onde se prevejam actividades que condicionem de forma mais significativa a qualidade do ar, e no primeiro e terceiro 
ano da fase de exploração, uma periodicidade semestral, sendo um conjunto de monitorizações realizadas no Verão e 
outro no Inverno. Nos anos subsequentes a periodicidade deverá ser bienal, mantendo um regime de campanhas de 
uma no Verão e outra no Inverno. 

Parâmetros a monitorizar: 

− Monóxido de carbono (CO); 

− Partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 μm (PM10); 

− Óxidos de azoto (NOx); 

− Benzeno. 

É necessário monitorizar, simultaneamente, alguns parâmetros meteorológicos, nomeadamente, a intensidade e 
direcção do vento, bem como a sua variabilidade e a temperatura ambiente. 

Os locais de amostragem devem ser definidos considerando a proximidade aos receptores considerados como mais 
sensíveis. A localização do ponto de amostragem em relação ao projecto, deve ser definida tendo em conta a 
frequência da direcção do vento, para o período em que se realiza a amostragem. Deve, ainda, ser tida em linha de 
conta a topografia e ocupação da área, de modo seleccionar um local de amostragem sem presença de obstáculos à 
dispersão de poluentes. 

A primeira campanha de monitorização deverá, de modo a garantir uma correcta caracterização do ambiente actual, 
ser realizada antes do início da construção. 

A frequência de amostragem deve ser semestral, sendo uma monitorização realizada no Verão e outra no Inverno. A 
duração da monitorização da qualidade do ar, deve permitir uma caracterização representativa das concentrações de 
poluentes atmosféricos nas áreas em estudo, devendo ter uma duração mínima de uma semana para cada 
monitorização. 

A localização dos locais de amostragem deve: 

− Abranger uma zona com receptores mais sensíveis, com base nos valores de concentração de poluentes obtidos 
nas simulações efectuadas; 

− A estação móvel de monitorização da qualidade do ar ambiente no local mais desfavorável, tendo em conta os 
parâmetros meteorológicos registados na altura da monitorização. 
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Os equipamentos de monitorização utilizados deverão ser devidamente calibrados e submetidos a controlo 
metrológico segundo a legislação aplicável e ser compatíveis com os métodos a utilizar para cada poluente. A 
monitorização deve ser efectuada por uma entidade acreditada para o efeito. 

Os resultados obtidos nas monitorizações da qualidade do ar, deverão ser comparados com os valores limite 
legislados. Aquando da realização das séries de monitorizações para a fase de exploração, será conveniente a 
validação dos resultados obtidos pelo modelo de dispersão de poluentes atmosféricos Caline 4, devendo ser 
efectuadas novas simulações da qualidade do ar tendo em conta os parâmetros meteorológicos e o cenário de tráfego 
que se verificam na altura da monitorização. 

Em função dos resultados obtidos com a monitorização devem ser adoptadas medidas de gestão ambiental. Na 
eventualidade de se verificar a ocorrência de impactes significativos, ter-se-á que estudar e implementar as medidas 
de mitigação necessárias, que podem passar, entre outras, pelo reforço das medidas de minimização de emissão de 
poluentes atmosféricos na fase de construção, pela execução de um corredor de vegetação na fase de exploração ou 
pelo estabelecimento de novas campanhas de monitorização em função dos resultados obtidos. 

A periodicidade dos relatórios de monitorização da qualidade do ar, deve acompanhar as campanhas de amostragem 
e não deve ter uma definição rígida no tempo. 

Deverá, no entanto, ser efectuado um conjunto de monitorização nos locais considerados mais sensíveis, durante a 
fase de construção e no primeiro e terceiro ano da fase de exploração do traçado em estudo, com uma periodicidade 
semestral, sendo uma monitorização realizada no Verão e outra no Inverno. 

Os critérios de decisão sobre a periodicidade e revisão do programa de monitorização, deverão ser definidos tendo em 
conta os resultados que forem sendo obtidos ao longo das campanhas de monitorização. 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Relativamente aos sistemas ecológicos, deverá ser realizada um programa de monitorização para a flora e para a 
fauna, no qual se deve estabelecer um registo histórico da situação existente antes do início das actividades de 
construção, acompanhar e avaliar os impactes efectivamente causados durante as fases de construção e exploração, 
contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas e para a confirmação da análise de 
impacte efectuada. 

Deverá ser realizado um levantamento de campo, da flora e vegetação, que contemple  todas as estações do ano do 
ano e as áreas em que haja movimentação de terras e posteriormente de dois em dois anos. O tratamento de dados 
deve ter por base o Índice Florístico (Gomes, L. et al, 1992 – Métodos de Avaliação de Biocenoses para EIA(s) em 
Portugal. Actas do seminário sobre impactes de projectos florestais, CEPGA, Luso) e uma análise da evolução que 
tenha em conta dados de base (ex. Nature Database 2000). 

Deverá ser efectuado a monitorização da fauna (avifauna, herpetofauna, mamíferos e ictiofauna) de acordo com os 
parâmetros e condições propostas no EIA. 

Deverá ainda ser efectuada a apresentada em RECAPE para aprovação a monitorização da avifauna aquática no 
atravessamento da ZPE da Ria de Aveiro; da população de lontra nas travessias dos rios Vouga e Águeda; da 
vegetação e habitats (nomenclatura da Directiva Habitats) no atravessamento da ZPE da Ria de Aveiro e Sic do Rio 
Vouga) e da ictiofauna do SIC rio Vouga. 

 
Validade da DIA: 30 de Dezembro de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Entidade Licenciadora 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do Procedimento de AIA 

 Análise da Conformidade do EIA – solicitação de elementos adicionais, ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro;  

 Após a análise dos elementos remetidos pelo proponente foi declarada a 
Conformidade do EIA a 17 de Setembro de 2008.  

 Período de Consulta Pública, que decorreu durante 32 dias úteis, desde o dia 26 
de Outubro até 10 de Novembro de 2008 com reunião com as Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesia, nas instalações da CCDR-C, no dia 20 de 
Setembro de 2008. 

 Solicitação, no âmbito da Consulta Pública, pareceres específicos a diversas 
entidades externas, Os pareceres recebidos foram analisados e integrados no 
presente parecer, sempre que se considerou conveniente; 

 Visita ao local, efectuada no dia 21 a 23 de Setembro de 2008, onde estiveram 
presentes representantes do projectista, do proponente e da empresa consultora, 
e os representantes na CA da APA, IGESPAR, ICNB, INETI, e da CCDR Centro. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública.  

 Elaboração de Parecer Técnico e proposta de estudos, medidas a integrar no 
projecto de execução, medidas de minimização e programas de monitorização, 
que inclui os previstos no EIA e Aditamentos ao EIA, com as alterações 
introduzidas pela CA. 

 Elaboração da proposta de DIA pela Autoridade de AIA e envio para a tutela 
(registo de entrada n.º 7019, de 29.12.2008). 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública 

No período em que decorreu a Consulta Pública, foram recebidos 368 pareceres. Os 
resultados encontram-se expressos no ponto 7 do Parecer da CA (páginas 63 a 70). 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação e na respectiva proposta da Autoridade de AIA, destacando-se de seguida 
os principais aspectos. 

O projecto em avaliação desenvolve-se nos concelhos de Coimbra, Mealhada, Anadia, 
Águeda, Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis e abrange três itinerários da rede 
rodoviária nacional (IP3, IC2 e IC3). 

O IP3, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional, desenvolve-se entre Vila Verde da 
Raia e Figueira da Foz, tendo como pontos intermédios Vila Real, Lamego, Viseu e 
Coimbra. Este IP encontra-se em serviço de Auto-estradas entre Vila Verde de Raia e 
Viseu e entre Coimbra e Figueira da Foz. Embora a RCM nº 148/2004 de 29 Outubro 
preveja o lançamento do concurso da concessão da auto-estrada entre Coimbra e 
Viseu, o trecho entre Coimbra e o Nó de interligação da IC12/A14 não será portajado 
dado coincidir com o traçado do IC2. O troço do IP3 em avaliação insere-se na secção 
1, a nível de serviço, das 4 secções consideradas para o IP3 entre Coimbra e Viseu, 
que corresponde ao nível C. O EIA refere que é objectivo do projecto que as alterações 
a implementar neste troço do IP3 tragam melhorias consideráveis não só ao nível da 
sinistralidade mas também de carácter social e na componente económica. 

O IC2, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional, desenvolve-se entre Lisboa e 
Porto, tendo como pontos intermédios Rio Maior, Leiria, Coimbra, S. João da Madeira, 
Argoncilhe e Porto. O estudo prévio do IC2, agora em avaliação, entre Coimbra e 
Oliveira de Azeméis, terá características de auto-estrada, com 2x2 vias, com excepção 
do troço entre Coimbra e a Mealhada onde se prevê 2x3 vias (a partir do Nó de 
Trouxemil, comum com o IP3), com cobrança electrónica de portagens aos utentes 
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(excepto para o tráfego local entre Coimbra/Trouxemil). 

O IC3, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional, desenvolve-se entre Setúbal e 
Coimbra (IP3), tendo como pontos intermédios Montijo, Salvaterra de Magos, Almeirim, 
Entroncamento, Tomar, Penela e Condeixa.  

Os traçados em análise serão assim integrados na subconcessão denominada “Pinhal 
Interior” (DR nº 119, II serie, de 23 de Junho de 2008) em regime de cobrança 
electrónica de portagens (sistema “free-flow”) que, segundo o EIA, será obrigatório 
para todos os veículos nacionais. Este sistema permite a cobrança da portagem sem 
paragem do veículo e sem praça de portagem. No que diz respeito às Áreas de 
Serviço, a responsabilidade de planeamento e da sua construção caberá à 
Subconcessionária. 

O EIA foi dividido em três trechos (trecho1,2 e 3). 

O trecho 1 coincide parcialmente com o traçado da via actual do IC2 Coimbra / 
Trouxemil, consistindo a intervenção no seu alargamento, correspondendo a área a 
construir pela implantação de um viaduto sobre o Rio Mondego, não existindo 
alternativas de traçado. Tem uma extensão de cerca de 6,7 km.  

No Trecho 2, interligam-se três projectos rodoviários que têm continuidade para outros 
estudos prévios que foram objecto de processo de AIA (IC3 e IP3), contemplando dois 
sub-trechos principais: 

 IC2 /IP3 – Trouxemil / Mealhada, em que os traçados propostos do IC2 são 
coincidentes com o IP3, com uma extensão de cerca de 15 a 17 km, no qual 
foram equacionadas 3 soluções de traçado. 

 IC3 – Coimbra / IP3, com uma extensão de cerca de 15 a 17 km, do qual 
fazem parte 2 soluções de traçado e respectivas ligações à Circular Externa de 
Coimbra, ao IP3 actual e ao IC2 /IP3. 

O Trecho 3 desenvolve-se numa extensão de cerca de 54 km, integrando a Sol. base 
(Sol. 1) e sete soluções alternativas (Alt. 1, Alt. 2, Alt. 3, Alt. 4, Alt. 5, Alt. 6, Alt. 7) de 
traçado. Inclui a construção de dois falsos túneis (na Sol. 1 e na Alt. 5A). 

Os resultados da Consulta Pública, no âmbito da qual se receberam 368 pareceres, 
não reflecte uma posição marcante para determinado traçado ou alternativa de 
traçado. Muitas das questões suscitadas nos pareceres recebidos encontram resposta 
no Parecer da CA e a grande maioria das recomendações/sugestões propostas 
encontra-se vertida, designadamente na condicionante 19 e elemento a apresentar em 
sede de RECAPE 39 da presente DIA. 

O EIA propõe pontualmente que a ligação ao actual IP3 seja efectuada através de 
cruzamentos de nível. No entanto, a introdução de um cruzamento de nível no actual 
IP3 irá criar um “ponto negro” numa via que já apresenta um elevado número de 
acidentes, pelo que o Projecto de Execução deverá apresentar alternativa a esta 
proposta que contemple a ligação com o actual IP3 sem cruzamento de nível. Daí a 
condicionante 8 da presente DIA. 

Constatou-se que o Estudo Prévio proposto não prevê a articulação com o Eixo 
rodoviário Aveiro/ Águeda, cujo procedimento de AIA se encontra a decorrer, e que 
terminará no Nó Norte de Águeda, devendo o Projecto de Execução articular estes 
dois traçados. Daí a condicionante 11 da presente DIA. 

Da análise dos diversos factores ambientais, salienta-se o seguinte: 

 Trecho1 – Sol.1 do IC2 

No que respeita aos Recursos Hídricos os impactes mais significativos são ao nível 
dos recursos hídricos superficiais e estão essencialmente relacionados com a travessia 
do rio Mondego, devido ás características do leito central, do leito periférico direito, do 
canal de rega, das infra-estruturas existentes (açude / comportas / ponte ferroviária) e 
das infra-estruturas projectadas para o local, como a escada de peixes. Assim, consta 
da presente DIA, designadamente, a condicionante 3. 

Relativamente ao ambiente sonoro constata-se que os valores medidos nos 
diferentes pontos receptores permitem concluir que na situação actual, ocorrem já 
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situações de incumprimento em todos os receptores avaliados. Uma vez que a Sol.1 
se desenvolve, maioritariamente, sobre o traçado do actual IC2, o projecto terá como 
consequência, um agravamento da situação existente, prevendo-se um acréscimo nos 
níveis de ruído ambiente registados actualmente nos diferentes receptores. Neste 
sentido, consta da presente DIA a condicionante 13. 

Relativamente à componente biológica e áreas sensíveis, o trecho 1 afecta a Mata 
Nacional do Choupal. Da avaliação efectuada pela CA, considerou-se que este 
atravessamento seria gerador de impactes negativos significativos e permanentes, 
dado o seu elevado valor «pelas suas características cénicas e o seu papel 
ecológico/funcional no contexto dos sistemas ripícolas. Sem dúvida que este espaço é 
uma das poucas manchas verdes (e, consequentemente, ecologicamente sustentadas) 
da zona» (tal como referido no EIA). Considerou a CA que, para além da perturbação 
directa na área de afectação, aumentaria o ruído na área poente da mata e aumentaria 
o isolamento desta à cidade, diminuindo a qualidade do seu usufruto. Assim, 
considerou a CA que os impactes gerados nesta área seriam negativos muito 
significativos e permanentes, dado que diminuiria grandemente o seu valor e 
comprometeria o seu uso. Refira-se, ainda, que relativamente ao atravessamento da 
Mata Nacional do Choupal, sujeita a regime florestal total, a Autoridade Florestal 
Nacional, entidade responsável pelo Regime Florestal, emitiu parecer desfavorável a 
este traçado por afectação do Regime Florestal Total e por incompatibilidade com a Lei 
de Bases da Política Florestal. 

Decorrentes destes impactes, a CA considerou que não estavam reunidas as 
condições para a aprovação deste trecho. 

No entanto, importa realçar, que: 

− O traçado inicia-se no Nó de Almegue, já aprovado num AIA anterior (actualmente 
segundo o EIA com projecto de execução pronto e obra já consignada), pelo que 
corresponde a um “ponto fixo“; 

 

− Reconhecendo a importância da Mata Nacional do Choupal para a cidade de 
Coimbra nos seus aspectos lúdicos, desportivos e de lazer, a zona proposta 
encontra-se localizada, numa área peri-urbana, entre duas pontes existentes - a 
ponte do Açude e a ponte do caminho de ferro. 

− A Mata Nacional do Choupal é, actualmente, uma zona humanizada (parque 
urbano), criada com o propósito de conter as cheias do Mondego e atenuar o 
assoreamento provocado pelo rio, contribuindo assim para a estabilidade dos 
terrenos marginais. A utilização de várias espécies na qual predominava o choupo 
(Populus nigra), espécie de crescimento rápido, acabou por dar o nome ao local. 

− Na visita ao local efectuada, foi possível constatar algum abandono/degradação 
em algumas áreas da mata e sua envolvente que poderiam e deveriam ser 
recuperadas/revitalizadas de modo a usufruir da totalidade daquele espaço pela 
população de Coimbra. 

− A implantação da Linha Ferroviária de Alta Velocidade (LFAV) prevista para 
aquele local (em túnel ou em viaduto) irá inviabilizar a existência de muitas 
espécies existentes no local e impossibilita a replantação de espécies de maior 
porte. 

− A proposta de localização do IC2 interfere com uma zona marginal desta área 
florestal classificada, já intervencionada. 

− A implantação do IC2, compatibilizado com o projecto da LFAV, entre as duas 
pontes anteriormente referidas, permitiria a salvaguarda de outras áreas da Mata, 
em melhor estado de conservação. 

Assim, considerou a Autoridade de AIA que o trecho 1 do projecto em apreço poderá 
ser viabilizado, se forem introduzidas alterações ao projecto, designadamente a que: 

 o atravessamento do rio Mondego e da Mata Nacional do Choupal seja 
totalmente em viaduto; 

 seja apresentada pormenorizadamente da Travessia do Mondego e áreas 
adjacentes que deverá ter especial atenção à localização dos pilares no leito 
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do rio. Os pilares devem possuir uma forma hidrodinâmica e com o eixo 
orientado no sentido do escoamento. A implantação de pilares no leito do rio 
Mondego implicará necessariamente o revestimento do fundo do leito do rio. 
Deverá ser demonstrado a não interferência com a escada de peixes 
projectada na Ponte Açude e que a localização dos pilares não interfere com 
as suas condições de funcionamento. 

 a altura do viaduto a implementar não deverá ultrapassar a altura da ponte de 
caminho de ferro actualmente existente. 

Mais considerou a Autoridade de AIA que o trecho 1 poderá ser viabilizado se: 

 apresentadas medidas de minimização e de compensação na Mata Nacional 
do Choupal originadas pela implantação do viaduto que deverão passar pela 
integração paisagística da área intervencionada, pela recuperação da área 
envolvente e pela replantação de áreas integradas na Mata Nacional do 
Choupal ou adjacentes a ela em, pelo menos, 1,25 dos espécies arbóreos 
afectados, de modo a permitir compensar a população de Coimbra da 
diminuição do seu património florestal e a manutenção da sua área de recreio 
e lazer que actualmente dispõe; 

 compatibilizado o traçado com a travessia prevista pela Rede Ferroviária de 
Alta Velocidade, S.A. (RAVE), para a Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 
entre Lisboa e o Porto, para minimização dos impactes cumulativos; 

 a intervenção na margem Norte do Rio Mondego deve ser compatibilizada 
com os projectos previstos para a zona uma vez que se verifica a 
“concorrência” de várias entidades como o a CM de Coimbra e o ICNB (para a 
Mata Nacional do Choupal). 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, o trecho 1 poderá ser 
viabilizado, desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA, em 
particular as condicionantes 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 Trecho 2 – IC3 e IC2/IP3 

É de salientar que, no início do trecho 2, constata-se a implantação de dois traçados 
mais ou menos paralelos - do IC2 e do IP3 (já existente e proposto para alargamento) 
ao longo de cerca de 1+500 km, a partir do Nó de Trouxemil, sendo igualmente 
proposto para cada um dos traçados um restabelecimento à rede viária local que 
distam alguns metros entre si e do Nó. No entanto, estas Sol. (do IC2 e do IP3), no 
início deste trecho, não foram apresentadas como alternativas, não se considerando 
estar justificada a necessidade de duas soluções com os mesmos objectivos de 
ligação que poderiam ser satisfeitos por uma rodovia única. Assim, correspondendo a 
solução do IP3 ao alargamento de uma via já existente, a concretização apenas deste 
alargamento permitirá minimizar os impactes existentes no local. Daí a condicionante 
10 da presente DIA.   

Do ponto de vista da geologia, constata-se neste trecho que a Sol.1 do IC3 por se 
desenvolver ao longo da escarpa de falha Porto-Tomar poderá originar dificuldades na 
consolidação dos taludes e aumento do risco de instabilidade. Do ponto de vista 
geológico, o traçado menos desfavorável é o correspondente à Sol.2 em ambos os 
traçados (IC3 e IP3/IC2). 

Do ponto de vista da geomorfologia e da geologia económica, os principais 
impactes ambientais, que serão permanentes e irreversíveis, são os relacionados com 
a movimentação de terras, nomeadamente aterros e escavações. Estas 
movimentações originam uma mudança da morfologia da zona intervencionada. Pela 
análise das tabelas apresentados no EIA, constata-se que as diferentes soluções não 
são muito diferentes, embora a Sol.1 (IP3/IC2 e do IC3) seja a Sol. menos 
desfavorável. 

Relativamente aos Recursos Hídricos, a sol. 2 em ambos os traçados (IP3/IC2 e do 
IC3) afigura-se como a menos desfavorável , quer ao nível dos recursos hídricos 
superficiais, quer dos subterrâneos. Esta solução está condicionada às medidas 
propostas, principalmente para o caso do Nó do IC2/IP3. 

Os valores medidos para este trecho, relativamente ao ambiente sonoro, apresentam 
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valores já bastante elevados, verificando-se a possibilidade de incumprimento em 2021 
dos valores limite legalmente estabelecidos. A análise realizada para os diferentes 
pontos de avaliação das três soluções do IC2/IP3, permite concluir que, a maior parte 
das situações avaliadas correspondem a locais com ambiente sonoro pouco a 
moderadamente perturbado em que a nova rodovia será responsável por acréscimos 
significativos nos níveis de ruído ambiente. Da análise dos resultados obtidos, conclui-
se que a alternativa menos desfavorável é a Sol.1. Não obstante e face aos impactes 
identificados, consta da presente DIA a condicionante 13. 

Relativamente ao património cultural consta-se uma afectação directa, quer na Sol.1 
do IC2, quer na Sol.2 do IC3, pelo que a Sol.1 do IC3 e a Sol.3 no traçado IC2/IP3 são 
as menos desfavoráveis. 

No que respeito à componente social, verifica-se 1 a 2 demolições relativamente ao 
troço em análise. Tendo em consideração o efeito barreira e a redução do sossego, a 
Sol. 1 do IC2/IP3 e do IC3 apresenta-se como a combinação menos desfavorável. 

No planeamento e gestão do território, constata-se que, nas duas soluções do IC3, 
a Sol.1 será menos desfavorável que a Sol.2 dado não interferir ou interferir pouco com 
espaços urbanos existentes. Desenvolvendo-se a meia encosta e utilizando solos de 
uso predominantemente florestal e dado que o seu traçado ocupa menor área de 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) conduz a que a Sol. 1 seja menos desfavorável do 
que a Sol.2. No traçado do IC2/IP3, a Sol.1 ocupa menos área de RAN e REN  

Relativamente à paisagem, constata-se que as soluções para o IP3/IC2 são muito 
semelhantes entre si. O afastamento das áreas construídas e, consequentemente, 
menos observadores origina que a Sol.1 seja a Sol. menos desfavorável no trecho 2 do 
IC3. Embora sem grandes diferenças entre si, a Sol.1 do IC3 e a Sol. 1 do IC2/IP3, a 
não construção do IC2 no início do seu traçado e o alargamento da IP3 actual (e a 
inerente reformulação do Nó de Trouxemil) serão, neste trecho, os traçados com 
impactes menos significativos e, consequentemente, as soluções menos desfavoráveis 
relativamente a este descritor ambiental. 

Relativamente à ocupação do solo e considerando a área de terreno agrícola, o 
corredor menos desfavorável será a Sol.2 do IC2/IP3 e do IC3. Os espaços agrícolas 
ocupados por este corredor são constituídos, essencialmente, por parcelas de vinha 
(pequena e média dimensão) e por olival.  

Assim, tomando em consideração a avaliação efectuada, o trecho 2 poderá ser 
viabilizado através da Sol.1 (IC2/IP3) e Sol.2 (IC3), desde que cumpridas as condições 
constantes da presente DIA. 

 Trecho3 – IC2 

Relativamente à geologia, verifica-se que a Sol.1 deverá ser a Sol. mais viável, com 
excepção do troço onde ocorre a Alt.1, porque o traçado da Sol.1, neste local, interfere 
com a expansão de uma pedreira. Verifica-se que a Sol.1 e a Alt. 5 sejam sub-
paralelas à estruturação dos terrenos precâmbricos e paleozóicos, a Sol.1 desenvolve-
se em rochas menos resistentes, portanto mais fáceis de trabalhar, nomeadamente os 
Xistos de Arada, com uma morfologia pouco acentuada, mais plana, e no degrau 
inferior da zona de cisalhamento Porto-Tomar, que corta mais a N, pelo que o traçado 
menos desfavorável é o que corresponde à Sol. 1 conjugado com a Alt. 1. 

Do ponto de vista da geomorfologia, os impactes ambientais são relacionados com a 
movimentação de terras, nomeadamente aterros e escavações, originando que a 
combinação da Sol.1 com a Alt.4 será a menos desfavorável. 

Relativamente aos Recursos Hídricos, a Sol.1 apresenta-se menos desfavorável, 
sendo que as alternativas 2 e 4 são as que revelam impactes mais significativos sobre 
os recursos hídricos superficiais. No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, 
as Alt. 1, 4A, 5 e 5A revelam-se sensivelmente mais vantajosas que a Sol. 1. A Alt. 2, 
porque intercepta em aterro, entre o km 2+900 e o km 3+100, a área inundável afecta 
ao afluente do rio das Amieiras e atravessa a montante a área de regadio tradicional 
da Amieira e a Alt.4, porque consiste na construção de um novo viaduto sobre o rio 
Águeda, enquanto que a solução base consiste no alargamento do viaduto existente. 

Refira-se que o EIA, no descritor Componente Social, refere uma alternativa de 
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localização do traçado entre o km 34+000 e o km 35+000 da Sol.1, de forma a evitar o 
atravessamento habitacional acabado de construir. No entanto, a alternativa proposta 
implica a diminuição da secção de vazão do leito da linha de água existente, o seu 
desvio para junto da povoação existente e um aterro com uma altura considerável. A 
ausência de qualquer estudo hídrico não permite aprovar a alternativa proposta 
devendo a linha de água permanecer no seu percurso actual. Daí a condicionante 14 
constante da presente DIA. 

Os valores medidos, relativamente ao ambiente sonoro, nos diferentes pontos 
permitiram concluir que, na situação actual, o ambiente sonoro se apresenta, de um 
modo geral, pouco a moderadamente perturbado para a Sol.1 e as alternativas 
apresentadas. Concluiu-se, também, que a Sol.1+Alt.3+Alt.4+Alt.5+Alt.5A será a 
combinação menos desfavorável. 

Neste trecho verifica-se que no âmbito do património cultural, prevê-se uma 
afectação directa na Sol.1 e na Alt.4 uma afectação indirecta resultando a Sol.1 + Alt.2 
+ Sol.1 como a combinação menos desfavorável. 

No que respeito à componente social, verifica-se neste trecho diversas demolições 
quer para a Sol.1 quer para as diversas alternativas; no entanto, tendo em 
consideração o efeito barreira e a redução do sossego, a Sol.1 / Alt.1 + Sol.2 / Alt.2 + 
Sol. 1 / Alt. 3 + Alt. 4 + Alt. 5 + Alt. 5A apresenta-se como a menos desfavorável. 

Relativamente à componente planeamento e gestão do território, que algumas das 
alternativas são menos desfavoráveis comparativamente com a Sol.1 dado ocuparem 
menos área de REN e RAN, bem como menor ocupação humana, pelo que a 
combinação menos desfavorável será a Sol.1+Alt.1+Alt.2+Alt.4+ Alt.5. 

A combinação menos desfavorável para a paisagem será a Sol.1 + Alt.3 ou Sol.1+ 
Alt.4A quando se analisa a localização das alternativas propostas comparativamente 
com a Sol.1 nas Unidades de Paisagem (UHP) agrícolas, dado que são nestas áreas 
que a qualidade visual é mais elevada e são visualmente mais acessíveis aos 
observadores existentes. 

No âmbito da ocupação do solo, constata-se que a Sol.1 se apresenta como a menos 
desfavorável combinada com a Alt.2 +Alt.4A +Alt.5 ou Alt.5A. 

Relativamente à componente biológica e áreas sensíveis, verifica-se a afectação da 
ZPE da Ria de Aveiro, no atravessamento do rio Águeda e do SIC do Rio Vouga no 
atravessamento deste rio. Em ambos os casos, é apresentada uma alternativa à 
solução 1, sendo que, também em ambos os casos é menos desfavorável a solução 1, 
não sendo, no entanto, as alternativas geradoras de impactes não minimizáveis. 

Relativamente à qualidade do ar, os valores serão muito semelhante em todas as 
soluções e alternativas de todos os trechos, não se prevendo diferenças significativas 
que permitam optar por qualquer uma delas. 

Assim, tomando em consideração a avaliação efectuada, o trecho 3 poderá ser 
viabilizado através da combinação Sol.1 +Alt.1+ Alt.3+ Alt.5+ Alt. 5A, desde que 
cumpridas as condições constantes da presente DIA. 

Face ao exposto, e ponderados todos os factores em presença, o projecto “IP3 
Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC2 Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2) e IC3 
Coimbra/IP3” poderá ser aprovado, designadamente o trecho 1, a Sol.1 (IC2/IP3) e 
Sol.2 (IC3) do trecho 2 e a combinação Sol.1 +Alt.1+ Alt.3+ Alt.5+ Alt. 5A do trecho 3, 
desde que cumpridas todas as condições da presente DIA. 
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