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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

“IP3 – Coimbra (Trouxemil) / Mealhada, IC2 – Coimbra / Oliveira de Azeméis (A32/IC2), IC3 – 
Coimbra/IP3” 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto - Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública do 
“IP3 – Coimbra (Trouxemil) / Mealhada, IC2 – Coimbra / Oliveira de Azeméis (A32/IC2), IC3 – 
Coimbra/IP3”. 

 
 

 
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 
Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu 
durante 32 dias úteis, desde o dia 26 de Setembro a 10 de Novembro de 2008. 
 
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA    
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  
 

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
o Câmara Municipal de Coimbra 
o Câmara Municipal da Mealhada 
o Câmara Municipal de Anadia 
o Câmara Municipal de Águeda 
o Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 
o Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas: 
 

o Juntas de Freguesia de Botão; Brasfemes; Coimbra (Santa Cruz); Eiras; Santa Clara; 
Santo António dos Olivais; S.Martinho do Bispo; S. Paulo de Frades; Souselas; Torre 
de Vilela; Trouxemil (Concelho de Coimbra) 

o Juntas de Freguesia Casal Comba; Luso; Mealhada; Pampilhosa; Vacariça (Concelho 
de Mealhada) 

o Juntas de Freguesia de Arcos; Avelãs de Caminho; Avelãs de Cima; Moita; Sangalhos; 
Vila Nova de Monsarros (Concelho de Anadia) 

o Juntas de Freguesia de Aguada de Baixo; Barrô; Espinhel; Lamas do Vouga; 
Recardães; Segadães; Travassô; Trofa (Concelho de Águeda) 

o Juntas de Freguesia de Albergaria-a-Velha; Alquerubim; Branca (Concelho de 
Albergaria-a-Velha) 

o Juntas de Freguesia de Macinhata de Seixa; Oliveira de Azeméis; Ossela, Palmaz, 
Pinheiro da Bemposta; Travanca (Concelho de Oliveira de Azeméis) 
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4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO 
 
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 
meio de: 
 
- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas; 
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o seguinte jornal: 
 

o Jornal de Notícias 
 
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente com anúncio e RNT. 
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I. 
 
5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
No âmbito da Consulta Pública, a Agência Portuguesa do Ambiente, tendo como objectivos 
promover um maior envolvimento das autarquias directamente interessadas no projecto e 
prestar esclarecimentos, relativamente ao processo de AIA, ao projecto e respectivos impactes 
ambientais, realizou, no dia 20 de Outubro, uma reunião de trabalho na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 
 
A lista de registo das presenças na reunião encontra-se no Anexo I do presente Relatório.  
 
Na reunião de trabalho estiveram presentes representantes da Agência Portuguesa do 
Ambiente, entidade promotora da Consulta Pública, e do proponente, Estradas de Portugal, SA 
que se fizeram acompanhar por responsáveis pelo projecto e pela elaboração do Estudo de 
Impacte Ambiental, tendo sido prestados os esclarecimentos às questões apresentadas pelos 
interessados.   
 
A representante da Agência Portuguesa do Ambiente alertou na reunião acima referida, para a 
necessidade de serem apresentados pareceres escritos, por constituir essa a única forma de 
serem tidos em consideração no Relatório da Consulta Pública.  
 
6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS  
 
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos cerca 368 pareceres com a seguinte 
proveniência: 
 

• Administração Central 
o Autoridade Florestal Nacional 
o Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 
• Administração Local 

o Câmara Municipal de Coimbra 
o Junta de Freguesia de Botão (Coimbra) 
o Junta de Freguesia de Brasfemes (Coimbra) 
o Junta de Freguesia de S. Paulo de Frades (Coimbra) 
o Junta de Freguesia de Souselas (Coimbra) 
o Junta de Freguesia de Torre de Vilela (Coimbra) 
o Câmara Municipal da Mealhada 
o Câmara Municipal de Anadia 
o Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho (Anadia) 
o Junta de Freguesia de Sangalhos (Anadia) 
o Câmara Municipal de Águeda 
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o Junta de Freguesia de Aguada de Baixo (Águeda) 
o Junta de Freguesia de Trofa (Águeda) 
o Junta de Freguesia de Espinhel (Águeda) 
o Junta de Freguesia de Lamas do Vouga (Águeda) 
o Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha (Albergaria-a-Velha) 
o Junta de Freguesia de Abergaria-a-Velha (Albergaria-a-Velha) 
o Junta de Freguesia de Branca (Albergaria-a-Velha) 
o Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 
o Junta de Freguesia de Travanca (Oliveira de Azeméis) 
o Junta de Freguesia de Macinhata da Seixa (Oliveira de Azeméis) 
o Junta de Freguesia de Palmaz (Oliveira de Azeméis) 
o Junta de Freguesia de Pinheiro da Bemposta (Oliveira de Azeméis) 
o Câmara Municipal de Penacova 

 
• Organizações Não Governamentais 

o Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza- Núcleo 
Regional de Aveiro 

o Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza- Núcleo Regional 
de Coimbra e Viseu 

 
• Outras Entidades 

o Provedoria Ambiente e Qualidade de Vida Urbana de Coimbra 
o Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga 
o CIVILRIA Imobiliária (Estarreja) 
o IVOL Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda (Mourisca do Vouga – Águeda) 
o Esmalglass Produtos Cerâmicos SA (Aguada de Baixo – Águeda) 
o Pneuval Centro de Pneus, Lda (Trofa – Águeda) 

 
• Particulares 

o Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Moita (Anadia) – 148 
subscritores 
o Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Aguada de Baixo (Águeda) – 
420 subscritores 
o Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Aguada de Baixo (Águeda) – 
28 subscritores 
o Abaixo-assinado de clientes do Minimercado Nelita, na Freguesia de Aguada 
de Baixo (Águeda) – 49 subscritores 
o Abaixo-assinado de clientes do Café Nelita, na Freguesia de Aguada de Baixo 
(Águeda) – 41 subscritores 
o Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Trofa (Águeda) – 1800 
subscritores 
o 6 Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Trofa (Águeda) – 165, 106, 
14, 10, 9 e 63 subscritores 
o Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Trofa (Águeda) – 21 
subscritores 
o Abaixo-assinado de residentes da Freguesia de Trofa (Águeda) – 1200 
subscritores 
o 320 pareceres de particulares, com vários pareceres tipo 

 
 
7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS NO ÃMBITO DA CONSULTA PÚBLICA 
 
A Autoridade Florestal Nacional informa que: 
 

� o traçado desenvolve-se sobre áreas de ocupação florestal constituída por eucaliptos, 
pinheiros e alguns núcleos de sobreiros e outros carvalhos, devendo ser cumprida a 
legislação em vigor; 
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�  parte do traçado atravessa a Mata Nacional do Choupal, submetida a Regime Florestal 
Total por força dos Decretos de 24 de Dezembro de 1901 e 24 de Dezembro de 1903. 

 
Assim, conclui que ponderados todos os factos e consultada a Lei de Bases da Política 
Florestal, Lei nº 33/96, de 17 de Agosto, na sua alínea c) do artº 8, que determina a 
obrigatoriedade do Estado em “Ampliar o património florestal público, tanto em áreas 
produtivas para explorações económico-social como em áreas sensíveis com vista a privilegiar 
o factor protecção”, verificando ainda a localização estratégica daquela Mata, tanto no que 
refere à protecção das margens do Rio Mondego mas também da utilização dada pela 
população de Coimbra para as actividades de usufruto, desportivas e de lazer, respondendo 
cabalmente ao disposto quer aos Decretos de submissão ao Regime, quer aos desígnios de 
política territorial nomeadamente a citada Lei de Bases da Política Florestal, emite parecer 
desfavorável ao projecto em avaliação. 
 
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que dos traçados em 
análise apenas o traçado da Solução Base do Trecho 3, denominada Solução 1, bem como as 
respectivas alternativas 4 e 4A, intersecta o Projecto de Desenvolvimento Hidroagrícola do 
Vouga (PDAV), sob tutela daquela Direcção Geral. 
 
Informa, ainda, que o Trecho 3 Solução 1 e Solução 4 intersectam o Bloco do Águeda, onde se 
localiza o Perímetro de Emparcelamento Rural (PER) de “Águeda, Borralha, Recardães e 
Espinhel”  e o Trecho 3 Solução 1 e Solução 4A intersectam o Bloco do Baixo Vouga, onde 
localiza o PER de “Lamas do Vouga e Macinhata do Vouga”. 
 
Para o atravessamento do Vale do Águeda refere que a construção de um viaduto paralelo ao 
já existente, localizado na zona mais estreita do vale, é a solução que menos impacte causa 
aos trabalhos de emparcelamento rural. 
 
Refere que a solução em viaduto, que se situa mais a sudoeste é a mais favorável.  
 
Em conclusão, considera que a solução 4A  é a que melhor salvaguarda as competências 
da DGADR, tendo em consideração o impacte sobre os solos e a produção agrícola, a grande 
sensibilidade ambiental da zona e as competências daquela Direcção Geral na área do 
regadio, da RAN e dos PER e a magnitude dos impactes duma infra-estrutura desta dimensão.  
 
Informa, ainda, que os PER atrás referidos são da responsabilidade da Cooperativa Agrícola 
dos Lavrados de Águeda (CALA), pelo que considera importante que esta entidade seja 
consultada. 
 
Entende, ainda, que deverá ser consultada a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 
Centro. 
 
A Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga informa que o traçado previsto vai ter 4 
locais de implicação com as condutas do SRC: 
 

1. conduta em PVC com diâmetro 125mm; 
2. conduta em PVC com diâmetro 125mm; 
3. conduta de Ferro Fundido com diâmetro 600mm; 
4. conduta de Ferro Fundido com diâmetro 400mm. 

 
Informa, ainda, que o nó com a variante de Sobreiro, terá várias implicações com a conduta de 
Ferro Fundido DN 600. 
 
Assim, refere que todas as situações terão que ser acauteladas em fase de obra e de acessos 
à conduta. 
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O Núcleo Regional de Aveiro da Quercus considera que no Trecho 3 o traçado global mais 
favorável será Solução 1 + Alternativa 4A + Alternativa 0 a partir do nó com o IP5, pelo 
seguinte: 
 

� A Alternativa 1 será mais impactante, sobretudo durante a fase de construção, pois 
afectará mais área do vale nomeadamente área agrícola e área de folhosas; 

� A Alternativa 2 causará uma enorme fragmentação do território ao atravessar áreas 
florestais, aproximando-se inclusivamente de diversas habitações a nascentes da Moita 
e atravessando nessa área dois vales; 

� A Norte da Moita e até à entrada no concelho de Águeda considera também a Solução 
1 a menos impactante na medida em que, na generalidade, acompanha o traçado das 
linhas de Muito Alta Tensão, geralmente afastada de núcleos habitacionais e em que o 
viaduto sobre a rib. da Serra é de muito menores dimensões; 

� A Alternativa 4 implica impactes negativos muito significativos ao nível do ruído, 
planeamento territorial e paisagem e ecologia (afectação na ZPE, REN e RAN será 
superior incrementando a fragmentação territorial); 

� A Alternativa 4A implica uma menor fragmentação territorial, não perturba os recursos 
hídricos quer superficiais quer subterrâneas e não ocupa áreas de RAN fora do vale do 
Vouga. Refere, ainda, que a Solução 1 implica um aterro de cerca de 60 metros em 
área agrícola; 

� Do nó do IP5/A25 para Norte, face aos impactes ambientais em causa nos 
atravessamentos das áreas urbanas cujos efeitos são de difícil minimização, enorme 
fragmentação do território tendo em conta que já existem duas AE (A1 e A29) que se 
desenvolvem paralelamente a escassas centenas de metros entre si e a existência da 
EN224 que liga o nó de Estarreja da A29 e A1 ao IC2 em Oliveira de Azeméis, não 
considera necessária a construção deste troço. 

� A Alternativa 5, além de no troço final afectar área urbana introduzindo um efeito 
barreira significativo entre Aluviães/Bolfeta desenvolve-se a Nascente da Branca numa 
área muito declivosa o que implicará grandes movimentações de terras e respectivos 
impactes associados; 

� A Alternativa 5 A desenvolve-se numa área bastante declivosa criando também efeito 
barreira significativos na zona de Alviães/Prazo/Vale de Madeiros. 

 
No entanto, refere que a opção pela Alternativa 4 A na zona de do atravessamento do rio 
Marnel terá que ser alvo de um conjunto de medidas de minimização nomeadamente no que 
respeita à manutenção da galeria ripícola do rio Marnel e tratamento das águas de escorrência 
da via antes do seu lançamento no meio receptor. 
    

Concelho de Coimbra 
 
A Câmara Municipal de Coimbra considera que as soluções mais adequadas são a Solução 
1 (Trecho 2) para o IC2/IP3 e a Solução 2 (IC3), conforme planta em anexo. 
 
No entanto, aponta as seguintes questões: 
 
No Trecho 1 – IC2 (Almegue/Trouxemil) 

� Nova Travessia sobre o Mondego – considera que a previsão de uma nova travessia 
sobre o Rio Mondego vai funcionar como alternativa à Ponte Açude que já apresenta 
valores de TMD bastante elevados. No entanto, alerta para em fase de projecto de 
execução, ser necessária uma articulação com os traçados previstos para a Rede de 
Alta Velocidade, que também prevêem atravessar o rio Mondego em local próximo. 
Considera, ainda, que se conseguia reduzir o impacte da obra caso o traçado fosse 
paralelo e a cota próxima da ponte ferroviária da Linha do Norte; 

� Meio-nó na zona da Estação Velha – alerta para a necessidade de se prever a 
reformulação da rotunda na confluência das antigas EN1, EN111-1 e EM 537, onde 
amarram os ramos do meio-nó; 
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� Considera que se deverá confirmar a necessidade ou não de proceder a demolições na 
zona onde a nova ponte amarra no traçado actual do IC2, dada a existência de 
construções praticamente encostadas à via; 

� Nó da Pedrulha – alerta para a ligação à rede viária local, designadamente à EM 537, 
onde considera que dificilmente se conseguirá ligar à rotunda existente, o que poderá 
implicar a construção de um troço do “Anel da Pedrulha até ao nó seguinte; 

� Nó dos Fornos – considera muito positiva a alteração prevista de inverter o 
funcionamento do nó. Considera, ainda, que a travessia do Vale dos Fornos deverá ser 
efectuada à custa de um maior comprimento da obra em viaduto e reduzindo a 
dimensão dos aterros, procurando minimizar os seus impactes. 

� Considera que a demolição dos actuais viadutos que ligam o IC2 à Ponte Açude 
deverá estar inserida na obra de reformulação do IC2. 

 
No Trecho 2 – IP3/IC2 Trouxemil-Mealhada 

� Considera a Solução 1 a mais adequada, por ser o projecto mais curto e directo, por 
ser aquele que poderá garantir um melhor acesso à futura penitenciária de Coimbra e, 
ainda, por permitir a adequada articulação com a futura plataforma logística. 

 
No Trecho 2 – IC3 Coimbra/IP3 

� Considera que o corredor mais favorável para Coimbra é o que corresponde à Solução 
2, por ser aquele que servirá melhor as freguesias de Eiras, São Paulo de Frades, 
Torre de Vilela, Brasfemes, Souselas e Botão: 

� Nó de Ligação com a Circular Externa de Coimbra – insiste na necessidade de se 
estudar um nó que deverá localizar-se o mais próximo possível da “Circular Externa de 
Coimbra” para que o troço do IC3 entre a Rotunda da Portela e este nó funcione de 
forma complementar à “Circular Interna de Coimbra”. Considera que se trata de um nó 
fundamental para assegurar os acessos à nova Estação Ferroviária, à Margem 
Esquerda e à Figueira da Foz (para quem circule no IC3); 

� Nó com a Variante a Eiras – considera que deverá ser prevista a sua construção para 
servir as freguesias de Eiras e S. Paulo de Frades. Pretende que este nó ligue à 
designada “Variante a Eiras”, que tem já a 1ª fase concluída, estando a 2ª fase em 
projecto de construção.  
Refere que, caso se verifique a impossibilidade de se construir este nó, deverá, pelo 
menos garantir-se que o Ramo A+B do nó designado por “Nó de Ligação da solução 2 
(IC3) com a Circular Externa de Coimbra” se articula com a rede viária local; 

� Nó de Brasfemes/Torre de Vilela – considera imprescindível prever a construção de um 
novo nó na zona de Brasfemes, articulado com a rede local, de modo a servir o 
conjunto de freguesias de Brasfemes, Souselas e Torre de Vilela e ainda, algumas 
freguesias do concelho de Penacova que actualmente utilizam a rede viária local para 
aceder à cidade de Coimbra. 
Refere que, mesmo que o corredor escolhido fosse o correspondente à solução 1, 
dever-se-ia prever um nó nesta zona; 

� Nó com o IP3 (actual)/IC6 – Considera que caso não seja possível a redefinição deste 
nó de acordo com a importância que o Estado lhe reconhece e procurando evitar a 
introdução de um novo nó a apenas 600 metros de outro já existente (Nó de Souselas), 
sugere uma solução em que o Nó do IC3 se articula com a antiga EN 336 (a melhorar), 
estabelecendo ligação quer com a rede local, quer com o Nó de Souselas, podendo, 
ainda, funcionar como um acesso alternativo para a futura penitenciária a construir na 
freguesia do Botão (Mata de S. Pedro). 

� Alerta para facto do traçado indicado passar demasiado próximo da sede da Junta de 
Freguesia de S. Paulo de Frades e outro equipamento complementar incluindo a Igreja 
Paroquial, devendo em fase de projecto de execução, ter-se em consideração e 
proceder aos acertos necessários. 

 
A Junta de Freguesia de Botão propõe o seguinte traçado, conforme planta em anexo: 
 

� Traçado IC2 (Solução 1 – Trecho 2); 
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� Traçado IC3 (Solução 2 – IC3) 
� Traçado IC3 (Ligação da Solução 2 – IC3 à Solução 1 – IC2/IP3; nó com ligação ao 

IP3 (actual), neste nó deverá ser contemplada a ligação à EN336; 
� Traçado IC3 (Ligação da Solução 2 (IC3) à Solução 1 (IC2/IP3) (nó de ligação do 

IC3 à Solução 1) 
 
Refere, ainda, que os traçados propostos poderão ser deslocados para nascente ou poente, de 
modo a preservar grande parte dos vinhedos inseridos na região da Bairrada, sustento de 
várias famílias. 
  
A Junta de Freguesia de Brasfemes propõe como solução, que resolverá em definitivo o seu 
problema de acessibilidades, a solução classificada como Solução 2 (IC3), na condição de 
contemplar um nó de acesso nas áreas designadas como Área 1 – Picoto ou em 
alternativa na Área 2 – Forno da Cal, conforme mapa em anexo. 
 
Considera que esta solução permitirá que as freguesias limítrofes do concelho de Coimbra 
(Souselas, Torre de Vilela, Botão e São Paulo de Frades) bem como localidades pertencentes 
ao vizinho concelho de Penacova passem a ter uma ligação a esta via. 
 
A Junta de Freguesia de S. Paulo de Frades manifesta-se favorável ao Trecho 2, Solução 2 
(IC3), conforme mapa em anexo. 
 
No entanto, considera que: 
 
- atravessa a zona central desta freguesia; 
- passa a escassos metros da Igreja Matriz; 
- passa a escassos metros da sede da Junta de Freguesia, inaugurada em 2006; 
- passa a escassos metros da Associação Social Cultural e Recreativa de S. Paulo de Frades, 
futuras instalações do Centro de dia, Jardim de Infância e Creche; 
- passa a escassos metros de zona habitacional. 
 
Entende, ainda, que deverá ser feita a ligação do Nó Circular Externa de Coimbra – IC3, com 
as actuais estradas municipais. 
 
A Junta de Freguesia de Souselas manifesta-se a favor da Solução 1 para o IP3 
Trouxemil/Mealhada/IC2 – Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2) – Trecho 2, em 
articulação com um nó de saída/entrada, para a futura plataforma logística de mercadorias. 
 
Refere que de forma a servir as populações locais a Solução 2 do IC3 (Coimbra(IP3) é a mais 
adequada, desde que tenha um nó (entrada/saída) na zona de Resmungão/Junqueira e se 
articule, igualmente, com o nó do IP3 em Souselas. 
 
Considera, ainda, que: 
 
- deverá ser mantido em funcionamento o troço do actual IC2, entre o nó de Trouxemil e 
Sargento-Mor; 
- deverá ser assegurado o acesso aos terrenos agrícolas, caminhos vicinais, serventias, entre 
outros; 
- deverão ser implementadas medidas de minimização do ruído, nomeadamente no seu 
atravessamento do perímetro urbano; 
- o IC2/IP3 não deverá ter portagens; 
- após a fase de construção deverá proceder-se à repavimentação da rede viária local bem 
como à requalificação das áreas de estaleiros. 
 
A Junta de Freguesia de Torre de Vilela considera que a Solução 1, relativamente ao 
Trecho 2, IC”/IP3 – Trouxemil/Mealhada e a Solução 2 relativamente ao Trecho 2, IC3 
(Coimbra)/IP3 são as soluções mais adequadas e as que poderão corresponder às fundadas 
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expectativas das populações locais e contribuir para um significativo desenvolvimento da zona 
norte do concelho de Coimbra e da freguesia de Torre de Vilela em particular.  
 
No entanto, aponta as seguintes questões: 
 
No Trecho 1 – IC2 (Almegue/Trouxemil) 

� Nova Travessia sobre o Mondego – manifesta a sua total concordância com a 
construção da nova ponte sobre o IC2, obra há muito desejada pela população de 
Coimbra; 

� Actuais viadutos do IC2 à Ponte do Açude (Casal do Sal) – considera que se inclua a 
demolição dos actuais viadutos junto à Casa do Sal em Coimbra, que permitem a 
ligação do IC2 à Ponte do Açude, contribuindo assim para a requalificação urbanística 
e paisagística da entrada norte da cidade; 

� Nó dos Fornos (Torre de Vilela) – considera muito positiva a alteração prevista de 
inverter o funcionamento do nó. Considera, ainda, que a travessia do Vale dos Fornos 
deverá ser efectuada à custa de um maior comprimento da obra em viaduto e 
reduzindo a dimensão dos aterros, procurando minimizar os seus impactes. 

� Atravessamento do Rio dos Fornos - considera que deverão ser salvaguardadas as 
condições de atravessamento do Rio dos Fornos, de forma a minimizar o escoamento 
de águas escorrentes da via, com preservação dos leitos de cheia. 
Considera que se deverá protocolar com o Ministério do Ambiente uma grande 
intervenção de limpeza do Rio dos Fornos e diversas linhas de água afluentes. 

 
No Trecho 2, IC2/IP3 – Trouxemil/Mealhada, a Junta de Freguesia considera que em 
circunstância alguma o troço do actual IC2, entre o Nó de Trouxemil e o limite do Concelho da 
Mealhada deverá ser desactivado, mantendo-se ao serviço, das populações locais de forma 
gratuita. 
 
No Trecho 2 – IC3 (Coimbra)/IP3, considera que deverá ser feito um nó na zona de Brasfemes, 
junto ao cruzamento da EM 537, que sirva de forma eficaz todas as freguesias da zona norte e 
as freguesias de Torre de Vilela, Brasfemes e Souselas em particular. 
 
Considera, ainda, que: 
 
-  na fase de construção deverá proceder-se à repavimentação da rede viária local bem como à 
requalificação das áreas de estaleiros; 
- na fase de exploração deverá ser elaborada uma carta de ruído que contemple a situação de 
referência (sem projecto) e com uma projecção para a fase de funcionamento do IC2/IP3; 
- na fase de exploração deverá ser estudado um conjunto de medidas de 
minimização/mitigação, como painéis de insonorização no atravessamento das áreas mais 
sensíveis; 
- deverão as pessoas afectadas ser devidamente ressarcidas pela perda das suas 
propriedades. 
 
A Provedoria de Ambiente e Qualidade de Vida Urbana de Coimbra considera que o EIA 
em avaliação carece de justificação convincente no Trecho de travessia da cidade de Coimbra, 
sendo de absoluta necessidade a proposta de alternativas para a travessia em viaduto da Mata 
Nacional do Choupal. 
 
Refere que o Regime Florestal Total a que está sujeita a Mata Nacional do Choupal não se 
coaduna com o projecto em análise. 
 
Refere que o projecto em avaliação ameaça todo o património natural e histórico-cultural da 
referida área, sendo os impactes daí decorrentes irreversíveis. 
 
Assim, refere que a não apresentação de alternativas deverá constituir argumento para a não 
aprovação do projecto. 
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Considera, ainda, que a não garantia da manutenção do ambiente sonoro dentro dos limites 
previstos na lei é uma limitação que deverá, igualmente, ser ultrapassada. 
 
13 cidadãos (Coimbra) e o Núcleo Regional de Coimbra e Viseu da Quercus manifestam-
se contra à travessia do rio Mondego com afectação da Mata Nacional do Choupal, pelas 
seguintes razões: 
  

� Área de Mata Nacional de Regime Florestal Total; 
� Destruição de vegetação da área afectada; 
� Poluição sonora, atmosférica e sonora; 
� Inutilização da área a este da ponte do Caminho de Ferro. 

 
A CIVILRIA Imobiliária, na qualidade de proprietária de um terreno junto ao futuro Nó de 
Acesso à variante Sul do IC2, em Coimbra, solicita o isolamento sonoro e visual nessa zona. 
 
Sugere o uso de barreiras acústicas em vidro. 
 
Um grupo de moradores de um prédio sito na Estrada de Eiras, nº 144, Coimbra, manifesta 
apreensão e alerta para o alargamento do IC2/IC3. 
 
Alertam para a proximidade, em termos de construção, e ainda, para os impactes negativos na 
qualidade de vida dos moradores, tais como o ruído, vibrações, segurança, inundações. 
 
Um cidadão (Coimbra) sugere que o IC3 termine em Almalaguês e o IC2 Norte/Sul 
contornando Coimbra pelo Norte, Nascente e Sul de forma a encontrar o seu traçado original 
no Nó do Orelhudo, conforme referido em detalhe no parecer em anexo ao processo. 
 
 

Concelho de Mealhada 
 
A Câmara Municipal de Mealhada considera que o traçado do IP3/IC2 que melhor serve os 
interesses do concelho é a Solução 1. 
 
Considera, ainda, o seguinte: 
 

� na zona do Nó de Trouxemil será criado um nó de acesso ao futuro IC2 para suprir o 
corte do IC2 actual, assim, o projecto deverá prever que a sinalização vertical proposta 
para o futuro IC2 apresente nas indicações de saída para aquele novo nó os seguintes 
destinos: “Mealhada Sul” ou “Barcouço” ou “Santa Luzia”; 

� deverá prever-se uma nova ligação viária para acessos locais entre Santa 
Luzia/Sargento-Mor e os Fornos (antigo traçado da EN1), dado que o mesmo foi 
interrompido com o troço actual do IC2 entre Coimbra e os Fornos; 

� relativamente à eventualidade dos novos itinerários propostos virem a ser portajados, 
apenas a partir do Nó da Mealhada para Norte poderão existir portagens. 

 
Concelho de Anadia 

 
A Câmara Municipal de Anadia manifesta preferência pela opção correspondente à Solução 
1 + Alternativa 1 do Trecho 3, pelas seguintes razões: 
 

� o traçado previsto para a Alternativa 1, localiza-se mais afastado do Lugar de 
Monsarros, minimizando deste modo o impacte relativo à proximidade daquele lugar e 
garantindo assim a possibilidade de futuras expansões do perímetro urbano para sul; 

� evita a proximidade das Pedreiras da Argilis; 
� a solução 1 provoca um menor impacte no território. 
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Refere, ainda, que apesar de considerar adequada a localização prevista para o Nó de Anadia, 
entende que a distância que medeia entre este e o Nó de Águeda é desadequada para uma 
desejável facilidade de acesso. 
 
Assim, sugere que seja ponderada a possibilidade de ser criado um novo acesso à A32, na 
parte Norte do Município, na zona do Lugar do Bicarenho. 
 
A Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho e a Junta de Freguesia de Sangalhos 
manifestam-se a favor da Solução 1 (Trecho 3) sem alternativa pelas seguintes razões: 
 

� acompanha de um modo geral as linhas de alta tensão; 
� não afecta a zona habitacional assim como não inibe a futura construção; 
� é a solução ideal como alternativa ao actual IC2; 
� não tem impactes sonoros; 
� o futuro Pólo Escolar das Avelãs está projectada segundo este novo traçado. 

 
No entanto, consideram que o aspecto menos positivo desta solução é a falta de um Nó de 
ligação a Norte do concelho de Anadia, assim, solicita a construção de um Nó a Norte do 
concelho de Anadia (Zona do Bicaranho). 
 
Um cidadão e um parecer acompanhado por um abaixo assinado com cerca de 148 
subscritores (Moita) manifestam o desacordo com a Alternativa 2 do Trecho 3 pelos 
seguintes motivos: 
 

� a população da Moita fica cercada por duas variantes (a existente e a alternativa 2); 
� o crescimento da freguesia é para nascente, sendo uma zona já bastante povoada; 
� maiores interferências com o aproveitamento hidroagrícola do Rio das Amieiras; 
� impacte sonoro. 

 
Assim, defendem a Solução 1, pois consideram que esta será a que fomenta a qualidade e 
prestígio da população da Moita.  
 
Um cidadão (Moita) manifesta-se contra qualquer uma das alternativas estudadas para a 
freguesia da Moita, pelos seguintes motivos: 
 

� impactes sonoros; 
� impactes paisagísticos; 
� impactes atmosféricos 
� corte e inutilização de propriedades. 

 
 

Concelho de Águeda 
 
A Câmara Municipal de Águeda apresenta as seguintes sugestões: 
 

� No troço inicial do IC2 no concelho de Águeda, nomeadamente na zona de Aguada de 
Baixo, considera que a melhor solução será o desvio da solução 1 para nascente, 
dando origem a uma nova solução alternativa, cuja implantação no terreno apenas 
implicará a demolição parcial das instalações da cerâmica do Passadouro, a qual se 
encontra abandonada, evitando as demolições previstas na solução 1. 
Contudo, caso não seja possível a execução da solução proposta, refere que deverá 
adoptar-se a solução alternativa 3, embora também considere que seja penalizante do 
ponto de vista da estrutura urbana que se pretende para a freguesia de Aguada de 
Baixo; 

� No que respeita ao restante traçado, optou por encontrar uma solução de conjunto para 
as freguesias de Recardães, Espinhel, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; 
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� Assim, propõe que a partir do local onde é criada a nova ponte sobre o Rio Águeda 
seja traçado um novo corredor para o IC2, relativamente paralelo ao actual, mas a 
cerca de 800/900 metros a poente deste. Este corredor deverá ter dois sentidos de 
trânsito rumando a norte (alternativa B), onde atravessará a freguesia de Travassô 
mais a poente do que actualmente sucede e irá passar entre as freguesias da Trofa e 
Segadães, continuando depois para norte, unindo, já na zona de Lamas do Vouga, ao 
traçado proposto pelo EIA: 

 
Considera que esta solução é mais vantajosa pelas seguintes razões: 
 

� Não implica a demolição de construções existentes ao longo de todo o seu traçado; 
� O traçado desenvolve-se na sua quase totalidade em terrenos afectos ao espaço 

florestal e ao espaço agrícola; 
� Menos impactes sonoros e menos emissões gasosas directas; 
� Vantagens na inserção do IC2 com a ligação Aveiro-Águeda, já que permitirá a criação 

de um nó mais a poente do actual, evitando a intrusão da ligação Aveiro-Águeda na 
zona industrial EN 1- Norte; 

� Desvia-se do centro do emparcelamento agrícola do Vale do Vouga; 
� Permitirá criar um nó local entre Segadães e Trofa, que ajudará a melhorar as 

acessibilidades locais e supra-locais. 
 
Assim, considera que a solução apontada entre Recardães e Lamas do Vouga será a que 
melhor serve o concelho e tem em conta as questões sociais. 
 
No entanto, e caso não seja objecto de viabilidade, refere que ambas as soluções apontadas 
no EIA, nomeadamente a criação de uma nova ponte com um sentido em Espinhel (solução 1 
vs Alternativa 4) ou as apontadas para Segadães, Trofa e Lamas do Vouga (solução 1 vs 4A) 
têm impactes negativos significativos, pelo que a sua adopção deverá ser precedida de uma 
análise muito minuciosa por forma a que a solução a adoptar no terreno seja a que do ponto de 
vista económico-social, humano e técnico melhor sirva as populações e as proteja dos 
impactes inerentes à execução da via. 
 
A Junta de Freguesia de Aguada de Baixo e 6 cidadãos (Aguada de Baixo), um deles 
acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por cerca de 420 cidadãos consideram 
que as duas soluções propostas no EIA prejudicam gravemente, em termos sociais, estruturais, 
ambientais, condicionando mesmo o futuro da freguesia. 
 
No entanto, consideram que há uma alternativa ao traçado, localizada mais a nascente do 
actualmente previsto no limite da freguesia. 
 
Verificaram que existe um corredor de passagem praticamente sem construções passando em 
zona quase abandonada nos lugares do Passadouro e Vidoeiro. 
 
Acreditam que aquele corredor já teria sido estudado, mas numa altura de plena laboração da 
Cerâmica do Passadouro. No entanto, refere que aquela unidade industrial já está desactivada 
e se encontra com o edifício em ruínas. 
 
Assim, referem que seria aconselhável considerar o espaço referido para o corredor mais 
disponível e ambientalmente mais favorável, para o traçado do IC2. 
 
Concluindo, consideram aquela alternativa (3A), em anexo, a melhor classificada em relação 
às soluções apresentadas no EIA. 
 
Resumindo, referem que basta um desvio à solução 1, passando pela Cerâmica do 
Passadouro, ficando praticamente no limite da freguesia e que faria facilmente a ligação a Sul 
novamente pela solução 1, já no concelho de Anadia. 
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Por último, a Junta de Freguesia considera que caso seja de todo impossível implementar a 
Alternativa 3A, que acredita ser viável, entende que a Alternativa 3, ao atravessar apenas o 
logradouro de uma unidade industrial, pelo que embora cruel, se mostra muito menos 
penalizante para a freguesia e população.   
 
1 cidadão (Aguada de Baixo) solicita que o traçado do IC2 seja ligeiramente desviado para 
poente, evitando a afectação da sua habitação. 
 
3 cidadãos (Aguada de Baixo) e um abaixo-assinado subscrito por 28 cidadãos (Aguada 
de Baixo) manifestam-se contra a Solução 1 pelas seguintes razões: 
 

� Afectação directa de habitação; 
� Impactes sonoros; 
� Impactes atmosféricos. 

 
Assim, apoiam a favor da Alternativa 3. 
 
Um cidadão alerta, ainda, para a necessidade de se construir um nó de acesso na zona norte 
de Avelãs de Caminho que serviria a área industrial da zona.   
 
Foram, ainda, recebidos 2 abaixo-assinados em nome dos clientes dos “Café Nelita” e 
“Minimercado Nelita” (Aguada de Baixo), subscritos por 41 e 49 respectivamente nos quais 
solicitam o não encerramento daqueles estabelecimentos comerciais.   
 
A Esmalglass, SA, localiza-se junto ao trecho da via projectada entre a estrema sul do 
“Viaduto sobre o afluente do rio Certina” e o ponto “P.I.6, (Alternativa 3). 
 
Refere que o trecho corta, eliminando a respectiva utilidade, o parque de cargas e descargas 
do estabelecimento comercial. 
 
Assim, sugere uma pequena correcção ao troço da via de cerca de 43 metros lineares para 
o lado Oeste, sofrendo este um pequeno desvio, afim de evitar impactes negativos 
significativos para a empresa e consequentemente para os seus trabalhadores. 
 
3 cidadãos (residentes na Rua do Carril e Rua das Arrôtas, respectivamente, freguesia de 
Barrô) alertam para o acesso às suas propriedades, as quais se efectuam junto à PS11 e 
PS12, que caso venha a ser ampliada tornar-se-á muito difícil.   
 
Chamam, ainda, a atenção para os níveis de ruído, actualmente já bastante elevados e para a 
necessidade de colocação de barreiras acústicas com qualidade arquitectónica. 
 
A Junta de Freguesia de Espinhel  envia um parecer acompanhado por um abaixo-assinado 
subscrito por 27 cidadãos, no qual 23 optaram pela Solução 1, considerada má e 4 optaram 
pela Alternativa 4, considerada péssima. 
 
A Junta de freguesia considera que as duas soluções têm impactes negativos para a 
população local de Oronhe. 
 
No entanto, analisados e ponderados os impactes, considera que a Alternativa 4 seria a 
melhor solução para a Freguesia e para o local de Oronhe, se, e apenas no caso de 
conter dois sentidos de trânsito, com o abandono do actual viaduto para circulação 
automóvel. 
 
Considera que esta solução permitiria: 
 

� evitar a inserção da povoação de Oronhe entre dois viadutos; 
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� evitar a criação de duas fontes de ruído, agravado pelo facto de o novo viaduto a criar 
apresentar inclinações que implicam o aumento de ruído; 

� evitar um impacte visual significativo sobre a várzea do Rio Águeda, diminuindo 
igualmente, a área a impermeabilizar num vale afectado por inundações. 

 
Contudo, caso não seja viável a duplicação da Alternativa 4, então considera a solução 1 como 
sendo a melhor para a população. 
 
2 cidadãos (Espinhel) manifestam-se contra a Solução 1 e apoiam a Alternativa 4. 
 
Um considera a melhor solução para a Freguesia se, e apenas no caso de conter dois sentidos 
de trânsito, com o abandono do actual viaduto para circulação automóvel. 
 
1 cidadão (Espinhel) manifesta-se a favor da Alternativa 4 por não ter outro local para 
habitar. 
 
1 cidadão  (Espinhel) manifesta-se a favor da Solução 1, por considerar que a Alternativa 4 
irá agravar a situação existente. 
 
A Junta de Freguesia de Lamas do Vouga considera a Solução 1 (Trecho 3) a que melhor 
servirá a população. 
 
Refere que na Alternativa 4A será mais abrangente o número de demolições. 
 
A Junta de Freguesia de Trofa considera que a Solução 1 (Trecho 3) é a mais penalizadora 
para a freguesia, pelos seguintes motivos: 
 

� geológicos e recursos hídricos; 
� poluição atmosférica; 
� ocupação do solo; 
� planeamento e gestão do território. 

 
Assim, a JF é absolutamente contra a Solução 1 (Trecho 3) e a favor da Alternativa 4A. 
 
A Junta de Freguesia de Trofa remeteu um parecer defensor da Alternativa 4A acompanhado 
por um abaixo assinado subscrito por cerca de 1800 cidadãos.  
 
Posteriormente, a JF através, de envio de e-mail, subscreve inteiramente o teor do parecer da 
Câmara municipal de Águeda. 
 
Cerca de 210 Cidadãos (Trofa, Recardães) e 6 pareceres (Trofa) acompanhados por 
abaixo assinados subscritos por 165, 106, 14, 10, 9 e 63 cidadãos respectivamente, 
manifestam-se a contra a Solução 1 pelas seguintes razões: 
 

� afectação directa e indirecta de habitações/propriedades/estabelecimentos comerciais 
� destruição de área agrícolas significativas; 
� nova divisão da freguesia da Trofa; 
� impactes sonoros; 
� poluição atmosférica; 
� impactes nos recursos hídricos; 
� afectação de uma fonte pública com água potável; 
� destruição de solos com elevado potencial agrícola. 

 
Face ao exposto, apoiam a Alternativa 4A. 
 
34 cidadãos (Trofa e Lamas do Vouga), um deles acompanhado por um abaixo assinado 
subscrito por 21 cidadãos, um abaixo assinado subscrito por 1200 cidadãos , a IVOL-
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Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda  e a Pneuval, Lda manifestam-se contra a 
Alternativa 4A pelas seguintes razões: 
 

� afectação directa e indirecta de habitações/propriedades/estabelecimentos comerciais 
� impactes sonoros; 
� poluição atmosférica; 
� aumento de vibrações. 

 
Assim, aprovam a Solução 1 (Trecho 3).  
 
Um cidadão (Trofa) refere que não vê qualquer inconveniente em qualquer das soluções em 
análise. 
 
No entanto, visto ser proprietário de dois terrenos, um de cada lado do IC2, solicita uma 
travessia de modo a não precisar de percorrer alguns quilómetros para chegar ao outro lado. 
 
Refere que a referida travessia para além de permitir a circulação de pessoas deverá também 
permitir a circulação de tractores. 
 
Relembra que na mesma situação se encontram outros proprietários e moradores.   
 

Concelho de Albergaria-a-Velha 
 
 
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, a Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha e 
a Junta de Freguesia da Branca discordam totalmente da Alternativa 5 e 5A pelo prejuízo que 
irá causar ao plano estratégico de desenvolvimento da zona industrial, pela inviabilização de 
haver a possibilidade da desejável mobilidade com o concelho de Estarreja e, pelos prejuízos 
causados aos potenciais trabalhadores das empresas sedeadas na zona industrial que residem 
em Estarreja e que se desloquem diariamente ao concelho de Albergaria-a-Velha.  
 
Manifestam-se a favor da Solução 1 (Trecho 3), no entanto solicita o seguinte: 
 

� Em todo o traçado previsto que percorre a freguesia de Albergaria-a-Velha, seja 
salvaguardado o restabelecimento e a acessibilidade relativamente a todos os 
caminhos e vias que venham a ser interrompidos pelo A23/IC2; 

• que os mesmos sejam interligados por uma via paralela de duas faixas de 
rodagem devidamente pavimentadas e asfaltadas; 

• a existência de passagem superior ou de passagem inferior deve ser 
equacionada sempre que a nova distância a percorrer seja igual ou superior a 
1 Km; 

• sejam salvaguardadas todas as situações relacionadas com os regadios, vales 
hidráulicas e escoamento de águas pluviais. 

� No atravessamento da EN16 entre o Lugar de Albergaria-a-Velha e o Lugar do 
Sobreiro o traçado definitivo deve sofrer uma inflação para a nascente, conforme planta 
em anexo, a fim de evitar demolições de moradias e de um condomínio de 
apartamentos; 

• Que seja salvaguardado o cumprimento dos níveis sonoros previstos na lei, 
com a colocação de barreiras acústicas sempre que se justificar; 

� Entre o Nó da Variante do Sobreiro e o nó da EN1-12, as passagens superiores e/ou 
as passagens inferiores devem ter um perfil de duas faixas de rodagem em cada 
sentido, um separador central e passeios em ambos os lados; 

 
 A Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha alerta, ainda, para o facto de estar prevista a 
futura estação da RAVE no espaço sediado entre a portagem de Albergaria-a-Velha, da A1 e a 
actual zona industrial de Albergaria-a-Velha.  
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45 cidadãos (Albergaria-a-Velha) manifestam-se contra o Trecho 3 (entre o Km 33+0 e o 
Km 35+5) pelas seguintes razões: 
 

� Afectação de habitações; 
� Impactes sonoros; 
� Impactes atmosféricos; 
� Impactes visuais; 
� Impactes sociais 
� Desvalorização imobiliária; 
� Zona já penalizada pelas A1, A25, o actual IC2, A29 (em construção) e o TGV previsto 

em S. Marcos/Fondão 
 
É sugerida uma solução a nascente do IC2, zona menos habitada, paralela à existente ou o 
aproveitamento de troços de estradas já existentes, nomeadamente a A1 e a A29 .   
 

Concelho de Oliveira de Azeméis 
 
A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis manifesta-se a favor da Solução 1 com a 
Alternativa 5A, por ser a que considera menos gravosa em termos de inserção paisagística, 
atravessamento dos aglomerados existentes, e conflitos com a população e as actividades 
económicas durante os períodos de obra.  
 
No entanto, considera importante salvaguardar os seguintes aspectos: 
 

�  Implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, através 
da identificação da necessidade de prever os seguintes restabelecimentos: 

 
• Solução 1 – restabelecimento no prolongamento da Rua D. Simão Sá Pereira 

(Curval); restabelecimento do caminho florestal a norte da Quinta do Barral; e 
restabelecimento em dois locais na Quinta do Covo – ligações identificadas 
como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7 da CMOA; 

• Alternativa 5 – ligações identificadas como P8, P9 da CMOA; 
• Alternativa 5A – ligações identificadas como P10, P11 da CMO; 

� Dimensão mínima dos restabelecimentos florestais – largura útil da faixa de rodagem, 7 
metros (6 metros de faixa + bermas) e pé-direito de 6,5 metros; 

� Segurança Pública; 
� Redesenho dos nós desnivelados – necessidade de reformulação do actual nó de 

Travanca; rever o nó previsto para Oliveira de Azeméis, promovendo uma pequena 
correcção de traçado da EM 629; 

� Reperfilamento do troço do actual IC2 entre os nós desnivelados – é necessária e 
urgente a intervenção no actual troço entre nós, para alargamento das faixas de 
rodagem, implicando a demolição de 7 imóveis do lado nascente e alargamento dos 
acessos locais, nomeadamente da Rua Ápio Assunção e da Rua das Pedreiras; 

� Impacte paisagístico  - na Solução 1 importa rever a dimensão do falso túnel em Curval 
de Baixo através do seu prolongamento até ao Caminho da feira; e transformação do 
aterro previsto sobre a linha do caminho de ferro e sobre o actual IC2 em viaduto 

� Ruído – implementação de barreiras acústicas; 
� Loteamentos aprovados – a alternativa 5 colide com um loteamento urbano. 

 
A Junta de Freguesia de Macinhata da Seixa propõe o seguinte: 
 

� Criação de um acesso no nó de Oliveira de Azeméis; 
� Beneficiação das vias de acesso à A32 tendo em conta o aumento considerável de 

trânsito; 
� Que os viadutos a construir em Gemieiro e Mogos sejam objecto de tapamentos por 

forma a diminuir o ruído provocado pelo movimento de viaturas. 
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Um cidadão (Ossela) verificou que um dos nós de acesso passa por cima de uma nascente 
de água (Mina), que serve cinco fogos no lugar de Vermoim. 
 
Assim, alerta para a salvaguarda da mesma. 
 
A Junta de Freguesia de Palmaz manifesta-se a favor da Alternativa 5A. 
 
Solicita, ainda, o acesso directo à A32/IC2 perto do Nó de Oliveira de Azeméis. 
 
A Junta de Freguesia de Pinheiro da Bemposta manifesta-se contra a Solução 1 (Trecho 
3) pelas seguintes razões: 
 

� Proximidade da captação de água que abastece a população do Pinheiro da 
Bemposta; 

� Proximidade de um vale, com um lençol freático excelente; 
� Proximidade da Escola EB1 do Curval; 
� Proximidade da Zona Industrial do Vale D´Água; 
� Divisão da Vila de pinheiro da Bemposta; 
� Estagnação do crescimento e desenvolvimento da freguesia; 
� Proximidade de zona habitacional. 

 
A Junta de Freguesia de Travanca propõe o seguinte: 
 

� O acesso ao IC2 deverá ser deslocado para Sul, para o cruzamento do “Restaurante 
Pinheirense”, construída uma rotunda e que seja adaptada a artéria que liga aquele 
cruzamento à zona de Sanfins / Senhora das Flores com alargamentos, implementação 
de rotundas que permitam o acesso mais próximo às freguesias vizinhas; 

� Relativamente ao troço de ligação da Variante à EN224 ao novo acesso da A32: 
• Execução da rotunda prevista junto às “Pedreiras Sacramento” para reduzir 

velocidade e facilitar os acessos às Ruas das Pedreiras e Armando Oliveira 
(Lugares de Clavel e Caniços); 

• Construção de pontes e corredores pedonais (uma em Clavel e outra em 
Caniços) e criar infra-estruturas de acesso aos transportes públicos que 
circulam naquela via; 

• Criação de uma via de trânsito local para as habitações, empresas existentes e 
acesso à Rua de Clavel na margem nascente do troço compreendido entre o 
Nó de Travanca e as Pedreiras (Clavel de Cima), no sentido Sul-Norte, por via 
do alargamento da via para Poente ou apenas uma faixa de rodagem em cada 
sentido, na impossibilidade daquela execução; 

• Beneficiação das Ruas Armando Oliveira, Daniel santos e alargamento da Rua 
do Bairro para permitir trânsito nos dois sentidos. 

 
Deverão, ainda, repor o pavimento nas artérias utilizadas durante a execução dos trabalhos e 
assegurar o encaminhamento das águas pluviais dos lugares envolventes, nomeadamente 
Lugar da Quintã, Clavel e Caniços. 
 

Concelho de Penacova 
 
A Câmara Municipal de Penacova sugere que seja implantada uma intersecção desnivelada 
por forma a melhorar o IP3. 
 
Considera que o traçado do IP3 deveria prever a construção de um nó nas proximidades de 
Brasfemes/Torre de Vilela, que seria de primordial importância para o concelho de Penacova.  
 
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo 
administrativo na Agência Portuguesa do Ambiente. 
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9. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
 
 

Origem do Parecer 
Menos Desfavorável Desfavorável 

Combinação Combinação 
Concelho de Coimbra 

Câmara Municipal de Coimbra Solução 1 IC2/IP3 (Trecho 2) 
Solução 2 (IC3) - 

Junta de Freguesia de Botão  

.Solução 1 IC2/IP3(Trecho 2) 
.Solução 2 (IC3) 

.Ligação da Solução 2 (IC3) à 
Solução 1 – IC2/IP3; nó com 

ligação ao IP3, neste nó deverá 
ser contemplada a ligação à 

EN336 
. .Ligação da Solução 2 – IC3 à 

Solução 1 – IC2/IP3; nó de 
ligação do IC3 à Solução 1 

- 

Junta de Freguesia de Brasfemes 

Solução 2 (IC3) na condição de 
contemplar um nó de acesso nas 
áreas designadas como Área 1 – 
Picoto ou em alternativa na Área 

2 – Forno da Cal 

- 

Junta de Freguesia de S. Paulo de Frades Solução 2 (IC3) Trecho 2 - 

Junta de Freguesia de Souselas Solução 1 IP3/IC2 (Trecho 2) 
Solução 2 (IC3) - 

Junta de Freguesia de Torre de Vilela Solução 1 IP3/IC2 (Trecho 2) 
Solução 2 (IC3) - 

Provedoria de Ambiente e Qualidade de Vida Urbana 
de Coimbra - Travessia em viaduto da Mata 

Nacional do Choupal 

Treze Cidadãos - Travessia em viaduto da Mata 
Nacional do Choupal 

Quercus – Núcleo Regional de Coimbra e Viseu - 
Travessia em viaduto da Mata 

Nacional do Choupal 
CILVIRIA Imobiliária - - 
Grupo de Moradores - - 

Um cidadão 

Sugere que o IC3 termine em 
Almalaguês e o IC2 Norte/Sul 
contorne Coimbra pelo Norte, 
Nascente e Sul, de forma a 
encontrar o seu traçado original 
no Nó do Orelhudo 

- 

Concelho de Mealhada 
Câmara Municipal de Mealhada  Solução 1 - 

Concelho de Anadia 

Câmara Municipal de Anadia Solução 1 + Alternativa 1 (Trecho 
3) - 

Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho 
Solução 1 (Trecho 3) sem 

alternativa - 

Junta de Freguesia de Sangalho  Solução 1 (Trecho 3) sem 
alternativa - 

Um cidadão e um parecer acompanhado por um 
abaixo assinado com cerca de 148 assinaturas 
(Moita) 

Solução 1 Alternativa 2 (Trecho 3) 

Um cidadão (Moita)  - A qualquer uma das 
alternativas 

Concelho de Águeda 
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Câmara Municipal de Águeda 

No troço inicial do IC2 no 
concelho de Águeda, 
nomeadamente na zona de 
Aguada de Baixo, desvio da 
solução 1 para nascente, dando 
origem a uma nova solução 
alternativa, 
Caso não seja possível a 
execução da solução proposta, 
deverá adoptar-se a alternativa 
3. 
No que respeita ao restante 
traçado, a partir do local onde é 
criada a nova ponte sobre o Rio 
Águeda seja traçado um novo 
corredor para o IC2, 
relativamente paralelo ao actual, 
mas a cerca de 800/900 metros 
a poente deste. Este corredor 
deverá ter dois sentidos de 
trânsito rumando a norte 
(alternativa B), onde atravessará 
a freguesia de Travassô mais a 
poente do que actualmente 
sucede e irá passar entre as 
freguesias da Trofa e Segadães, 
continuando depois para norte, 
unindo, já na zona de Lamas do 
Vouga, ao traçado proposto pelo 
EIA 

- 

Junta de Freguesia de Aguada e Baixo e seis 
cidadãos (Aguada de Baixo), um deles acompanhado 
por um abaixo assinado subscrito por 420 cidadãos 

Alternativa ao traçado, a 
nascente 

Se não for possível, Alternativa 3 
- 

Um cidadão (Aguada de Baixo) Alternativa ao traçado, a poente - 
Três cidadãos (Aguada de Baixo) e um abaixo 
assinado subscrito por 28 cidadãos (Aguada de 
Baixo) 

Alternativa 3 Solução 1 

Dois abaixo assinados subscritos por 41 e 49 
cidadãos (Aguada de Baixo) - - 

Esmalglass, SA Sugere uma correcção para 
oeste - 

Três cidadãos (Barro) - - 

Junta de Freguesia de Espinhel acompanhado por 
um abaixo assinado subscrito por 27 cidadãos 

23 optam pela Solução 1 
4 optam pela Alternativa 4 

A alternativa 4 seria a melhor se 
tiver dois sentidos de trânsito, 

com o abandono do actual 
viaduto para circulação 

automóvel 

- 

Dois cidadãos (Espinhel) Alternativa 4 Solução 1 
Um cidadão (Espinhel) Alternativa 4 - 
Um cidadão (Espinhel) Solução 1 Alternativa 4 
Junta de Freguesia de Lamas do Vouga Solução 1 (Trecho 3) Alternativa 4A 

Junta de Freguesia de Trofa 
Alternativa 4A 

Sugestão de alternativa 
apresentada pela CM 

Solução 1 (Trecho 3) 
 

Um abaixo assinado subscrito por 1800 cidadãos 
(Trofa) Alternativa 4A - 

Duzentos e dez cidadãos e seis abaixo assinados 
subscritos por 165, 106, 14, 10, 9 e 63 cidadãos 
(Trofa) 

Alternativa 4A Solução 1 
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Trinta e quatro cidadãos (Trofa e Lamas do Vouga), 
dois abaixo assinados subscritos por 21 e 1200 
cidadãos respectivamente, a IVOL, Lda e a Pneuval, 
Lda 

Solução 1 Alternativa 4A 

Um cidadão (Trofa) - - 
Abergaria-a-Velha 

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, a Junta de 
Freguesia de Albergaria-a-Velha e a Junta de 
Freguesia da Branca 

Solução 1 Alternativa 5 e 5A 

Quarenta e cinco cidadãos (Albergaria-a-Velha) 

Solução a nascente do IC2, 
zona menos habitada, paralela 

à existente ou o 
aproveitamento de troços de 

estradas já existentes, 
nomeadamente a A1 e a A29 

Solução 1 

Concelho de Oliveira de Azeméis 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Solução 1 + Alternativa 5A - 
Junta de Freguesia de Macinhata da Seixa - - 
Um cidadão (Ossela) - - 
Junta de Freguesia de Palmaz Alternativa 5A - 
Junta de Freguesia de Pinheiro da Bemposta - Solução 1 

Junta de Freguesia de Travanca  O acesso ao IC2 deverá ser 
deslocado para Sul - 

Concelho de Penacova 
Câmara Municipal de Penacova  - 

Pareceres Não Específicos a uma Área do Território 
Autoridade Florestal Nacional   Traçado 
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural 

Alternativa 4A (Trecho 3) Solução 1 (Trecho 3) 
Alternativa 4 (Trecho 3) 

Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga - - 

Quercus Aveiro 
Solução 1 + Alternativa 4A + 
Alternativa 0 a partir do Nó com 
o IP5 (Trecho 3) 

- 

 
 
A Autoridade Florestal Nacional informa que: 
 

� o traçado desenvolve-se sobre áreas de ocupação florestal constituída por eucaliptos, 
pinheiros e alguns núcleos de sobreiros e outros carvalhos, devendo ser cumprida a 
legislação em vigor; 

� parte do traçado atravessa a Mata Nacional do Choupal, submetida a Regime Florestal 
Total por força dos Decretos de 24 de Dezembro de 1901 e 24 de Dezembro de 1903. 

 
Assim, conclui que ponderados todos os factos e consultada a Lei de Bases da Política 
Florestal, Lei nº 33/96, de 17 de Agosto, na sua alínea c) do artº 8, que determina a 
obrigatoriedade do Estado em “Ampliar o património florestal público, tanto em áreas 
produtivas para explorações económico-social como em áreas sensíveis com vista a privilegiar 
o factor protecção”, verificando ainda a localização estratégica daquela Mata, tanto no que 
refere à protecção das margens do Rio Mondego mas também da utilização dada pela 
população de Coimbra para as actividades de usufruto, desportivas e de lazer, respondendo 
cabalmente ao disposto quer aos Decretos de submissão ao Regime, quer aos desígnios de 
política territorial nomeadamente a citada Lei de Bases da Política Florestal, emite parecer 
desfavorável ao projecto em avaliação. 
 
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que dos traçados em 
análise apenas o traçado da Solução Base do Trecho 3, denominada Solução 1, bem como as 
respectivas alternativas 4 e 4A, intersecta o Projecto de Desenvolvimento Hidroagrícola do 
Vouga (PDAV), sob tutela daquela Direcção Geral. 
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Informa, ainda, que o Trecho 3 Solução 1 e Solução 4 intersectam o Bloco do Águeda, onde se 
localiza o Perímetro de Emparcelamento Rural (PER) de “Águeda, Borralha, Recardães e 
Espinhel”  e o Trecho 3 Solução 1 e Solução 4A intersectam o Bloco do Baixo Vouga, onde 
localiza o PER de “Lamas do Vouga e Macinhata do Vouga”. 
 
Para o atravessamento do Vale do Águeda refere que a construção de um viaduto paralelo ao 
já existente, localizado na zona mais estreita do vale, é a solução que menos impacte causa 
aos trabalhos de emparcelamento rural. 
 
Refere que a solução em viaduto, que se situa mais a sudoeste é a mais favorável.  
 
Em conclusão, considera que a solução 4A  é a que melhor salvaguarda as competências 
da DGADR, tendo em consideração o impacte sobre os solos e a produção agrícola, a grande 
sensibilidade ambiental da zona e as competências daquela Direcção Geral na área do 
regadio, da RAN e dos PER e a magnitude dos impactes duma infra-estrutura desta dimensão.  
 
A Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga informa que o traçado previsto vai ter 4 
locais de implicação com as condutas do SRC: 
 

5. conduta em PVC com diâmetro 125mm; 
6. conduta em PVC com diâmetro 125mm; 
7. conduta de Ferro Fundido com diâmetro 600mm; 
8. conduta de Ferro Fundido com diâmetro 400mm. 

 
Informa, ainda, que o nó com a variante de Sobreiro, terá várias implicações com a conduta de 
Ferro Fundido DN 600. 
 
Assim, refere que todas as situações terão que ser acauteladas em fase de obra e de acessos 
à conduta. 
 
São solicitadas as seguintes medidas de minimização: 
 

� manutenção da galeria ripícola do rio Marnel (Quercus-Aveiro); 
� tratamento das águas de escorrência da via antes do seu lançamento no meio 

receptor (Quercus-Aveiro); 
� implementação de medidas de minimização do ruído, nomeadamente no seu 

atravessamento do perímetro urbano (JF Souselas, JF Torre de Vilela, CIVILRIA 
Imobiliária, Cidadãos de Barro, JF de Albergaria-a-Velha, JF da Branca e CM Oliveira 
de Azeméis); 

� que os viadutos a construir em Gemieiro e Mogos sejam objecto de tapamentos por 
forma a diminuir o ruído provocado pelo movimento de viaturas (JF de Macinhata da 
Seixa);  

� após a fase de construção deverá proceder-se à repavimentação da rede viária local 
bem como à requalificação das áreas de estaleiros (JF Souselas e JF Torre de Vilela); 

� repor o pavimento nas artérias utilizadas durante a execução dos trabalhos e 
assegurar o encaminhamento das águas pluviais dos lugares envolventes, 
nomeadamente Lugar da Quintã, Clavel e Caniços (JF de Travanca); 

� intervenção de limpeza do Rio dos Fornos e diversas linhas de água afluentes através 
de protocolo com o Ministério do Ambiente (JF Torre de Vilela). 

 
São, ainda, apresentadas as seguintes recomendações/sugestões: 
 

� Articulação com os traçados previstos para a Rede de Alta Velocidade, que também 
prevêem atravessar o rio Mondego (CM Coimbra); 

� Reformulação da rotunda na confluência das antigas EN1, EN111-1 e EM 537, onde 
amarram os ramos do meio-nó (CM Coimbra); 
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� Nó da Pedrulha – ligação à rede viária local, designadamente à EM 537, onde se 
considera que dificilmente se conseguirá ligar à rotunda existente, o que poderá 
implicar a construção de um troço do “Anel da Pedrulha até ao nó seguinte (CM 
Coimbra); 

� Nó dos Fornos – a travessia do Vale dos Fornos deverá ser efectuada à custa de um 
maior comprimento da obra em viaduto e reduzindo a dimensão dos aterros, 
procurando minimizar os seus impactes (CM Coimbra e JF de Torre de Vilela); 

� Demolição dos actuais viadutos que ligam o IC2 à Ponte Açude deverá estar inserida 
na obra de reformulação do IC2 (CM Coimbra e JF de Torre de Vilela); 

� Nó de Ligação com a Circular Externa de Coimbra – necessidade de se estudar um nó 
que deverá localizar-se o mais próximo possível da “Circular Externa de Coimbra” para 
que o troço do IC3 entre a Rotunda da Portela e este nó funcione de forma 
complementar à “Circular Interna de Coimbra” (CM Coimbra e Junta de Freguesia de S. 
Paulo de Frades); 

� Nó com a Variante a Eiras –  a sua construção servirá  as freguesias de Eiras e S. 
Paulo de Frades, e deverá ligar à designada “Variante a Eiras” (CM Coimbra); 
Caso se verifique a impossibilidade de se construir este nó, deverá, pelo menos 
garantir-se que o Ramo A+B do nó designado por “Nó de Ligação da solução 2 (IC3) 
com a Circular Externa de Coimbra” se articula com a rede viária local; 

� Nó de Brasfemes/Torre de Vilela – construção de um novo nó na zona de Brasfemes, 
articulado com a rede local, de modo a servir o conjunto de freguesias de Brasfemes, 
Souselas e Torre de Vilela e ainda, algumas freguesias do concelho de Penacova que 
actualmente utilizam a rede viária local para aceder à cidade de Coimbra (CM Coimbra 
e JF de Torre de Vilela); 

� Nó com o IP3 (actual)/IC6 – caso não seja possível a redefinição deste nó é sugerido 
uma solução em que o Nó do IC3 se articula com a antiga EN 336 (a melhorar), 
estabelecendo ligação quer com a rede local, quer com o Nó de Souselas, podendo, 
ainda, funcionar como um acesso alternativo para a futura penitenciária a construir na 
freguesia do Botão (Mata de S. Pedro) (CM Coimbra). 

� Face ao traçado indicado passar demasiado próximo da sede da Junta de Freguesia 
de S. Paulo de Frades e outro equipamento complementar incluindo a Igreja Paroquial, 
deverá em fase de projecto de execução, ter-se em consideração e proceder aos 
acertos necessários (CM Coimbra); 

� Construir o nó (entrada/saída) na zona de Resmungão/Junqueira e se articule, 
igualmente, com o nó do IP3 em Souselas (JF de Souselas); 

� Conservar o troço do actual IC2, entre o nó de Trouxemil e Sargento-Mor (JF Souselas 
e JF de Torre de Vilela); 

� Assegurar o acesso aos terrenos agrícolas, caminhos vicinais, serventias, entre outros 
(JF Souselas); 

� Sinalização vertical proposta para o futuro IC2 deverá apresentar nas indicações de 
saída para o novo nó (Nó de Trouxemil) os seguintes destinos: “Mealhada Sul” ou 
“Barcouço” ou “Santa Luzia” (CM Mealhada); 

� Ligação viária para acessos locais entre Santa Luzia/Sargento-Mor e os Fornos (antigo 
traçado da EN1) (CM Mealhada); 

� Criação de um novo acesso à A32, na parte Norte de Anadia, na zona do Lugar do 
Bicarenho (CM Anadia, JF de Avelãs de Caminho, JF de Sangalhos e um residente de 
Aguada de Baixo); 

� Travessia para passagem de um terreno para o outro que permita a circulação de 
pessoas e tractores (um de cada lado do IC2) (Proprietário de dois terrenos na 
freguesia de Trofa); 

� Acesso a propriedades, junto à PS11 e PS12 (Três residentes na freguesia de Barrô); 
� Restabelecimento e acessibilidade relativamente a todos os caminhos e vias que 

venham a ser interrompidos pelo A23/IC2 (Albergaria-a-Velha) (JF de Albergaria-a-
Velha e JF da Branca); 

• que os mesmos sejam interligados por uma via paralela de duas faixas de 
rodagem devidamente pavimentadas e asfaltadas; 
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• a existência de passagem superior ou de passagem inferior deve ser 
equacionada sempre que a nova distância a percorrer seja igual ou superior a 
1 Km; 

• sejam salvaguardadas todas as situações relacionadas com os regadios, vales 
hidráulicas e escoamento de águas pluviais. 

� No atravessamento da EN16 entre o Lugar de Albergaria-a-Velha e o Lugar do 
Sobreiro o traçado definitivo deve sofrer uma inflação para a nascente, conforme planta 
em anexo, a fim de evitar demolições de moradias e de um condomínio de 
apartamentos (JF de Albergaria-a-Velha e JF da Branca); 

� Entre o Nó da Variante do Sobreiro e o nó da EN1-12, as passagens superiores e/ou 
as passagens inferiores devem ter um perfil de duas faixas de rodagem em cada 
sentido, um separador central e passeios em ambos os lados (JF de Albergaria-a-
Velha e JF da Branca); 

� Implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, através da 
identificação da necessidade de prever os seguintes restabelecimentos (CM Oliveira de 
Azeméis): 

• Solução 1 – restabelecimento no prolongamento da Rua D. Simão Sá Pereira 
(Curval); restabelecimento do caminho florestal a norte da Quinta do Barral; e 
restabelecimento em dois locais na Quinta do Covo – ligações identificadas 
como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7 da CMOA; 

• Alternativa 5 – ligações identificadas como P8, P9 da CMOA; 
• Alternativa 5A – ligações identificadas como P10, P11 da CMO; 

� Dimensão mínima dos restabelecimentos florestais – largura útil da faixa de rodagem, 7 
metros (6 metros de faixa + bermas) e pé-direito de 6,5 metros (CM Oliveira de 
Azeméis); 

� Redesenho dos nós desnivelados – necessidade de reformulação do actual nó de 
Travanca; rever o nó previsto para Oliveira de Azeméis, promovendo uma pequena 
correcção de traçado da EM 629 (CM Oliveira de Azeméis e JF de Macinhata da 
Seixa); 

� Reperfilamento do troço do actual IC2 entre os nós desnivelados – é necessária e 
urgente a intervenção no actual troço entre nós, para alargamento das faixas de 
rodagem, implicando a demolição de 7 imóveis do lado nascente e alargamento dos 
acessos locais, nomeadamente da Rua Ápio Assunção e da Rua das Pedreiras (CM 
Oliveira de Azeméis); 

� Revisão da dimensão do falso túnel em Curval de Baixo através do seu prolongamento 
até ao Caminho da feira; e transformação do aterro previsto sobre a linha do caminho 
de ferro e sobre o actual IC2 em viaduto (CM Oliveira de Azeméis) 

� Beneficiação das vias de acesso à A32 tendo em conta o aumento considerável de 
trânsito (JF de Macinhata da Seixa e JF de Palmaz; 

� Relativamente ao troço de ligação da Variante à EN224 ao novo acesso da A32 (JF de 
Travanca): 

• Execução da rotunda prevista junto às “Pedreiras Sacramento” para reduzir 
velocidade e facilitar os acessos às Ruas das Pedreiras e Armando Oliveira 
(Lugares de Clavel e Caniços); 

• Construção de pontes e corredores pedonais (uma em Clavel e outra em 
Caniços) e criar infra-estruturas de acesso aos transportes públicos que 
circulam naquela via; 

• Criação de uma via de trânsito local para as habitações, empresas existentes e 
acesso à Rua de Clavel na margem nascente do troço compreendido entre o 
Nó de Travanca e as Pedreiras (Clavel de Cima), no sentido Sul-Norte, por via 
do alargamento da via para Poente ou apenas uma faixa de rodagem em cada 
sentido, na impossibilidade daquela execução; 

• Beneficiação das Ruas Armando Oliveira, Daniel Santos e alargamento da Rua 
do Bairro para permitir trânsito nos dois sentidos. 
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Um cidadão (Ossela) alerta para a salvaguarda de uma nascente de água (Mina) pois 
verificou que um dos nós de acesso passa por cima da referida nascente. 
 
 
 

 
 
 
. 
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ANEXO  I 
 
 

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública 
 

             Lista de registo das presenças na reunião com a Autarquia 
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NOME MORADA LOCALIDADE 
Redacção do “Jornal 
de Notícias” 

Rua Gonçalo Cristóvão, 195 – 219 4049-011 PORTO 

Redacção da T.S.F. 
Rádio Jornal 

A/c  Sr. José Milheiro  
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301 

1900 LISBOA 

Redacção da Rádio 
Renascença 

Rua Ivens, 14 1200-227 LISBOA 

Redacção do Jornal 
Semanário Sol 

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º 1100-550 LISBOA 

Redacção do Jornal 
“O Expresso” 

A/c Sr. Mário de Carvalho 
 Rua Duque de Palmela, 37-2º 

1200 LISBOA 

Redacção do “Diário 
de Notícias” 

Av.ª da Liberdade, 266 1200  LISBOA 

Redacção do Jornal 
“Correio da Manhã” 

Av.ª João Crisóstomo, 72 1069-043 LISBOA 

Redacção do “Jornal 
Público” 

Rua Viriato, 13 1069-315 LISBOA 

Redacção da 
Agência Lusa 

Rua Dr. João Couto, Lote C - Apartado 4292 1507 LISBOA 
CODEX 

Redacção da RTP  Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849-030 LISBOA 
Redacção da SIC Estrada da Outurela 2795 LINDA-A-

VELHA 
Redacção da TVI Rua Mário Castelhano, 40 2749-502 

BARCARENA 
Diário de Coimbra Rua Adriano Lucas 3020-264 

Coimbra - 
Apartado 542 

Jornal da Mealhada Rua das Escolas Novas, 36 – Apartado 30 3050-901 
MEALHADA 

Jornal da Bairrada Urbanização O Adro, bloco 5, nº 25 Apt. 121 
 

3770-909 Oliveira 
do Bairro 

Litoral Centro Edifício Pasco, Bloco 3, 2º Andar, Apartado 65 3754-900 BARRÔ 
Soberania do Povo Av. Dr. Eugénio Ribeiro, 89 - 3º Ap. 145 

 
3750-146 
ÁGUEDA 

Região de Águeda Rua Fernando Caldeira - Escadas do Adro, 7 -1º 
 Apartado 350  

3750-909 Águeda 

Beira Vouga Rua da Torre, n.º 3  

Sever do Vouga  
 

3740-264 

A Voz de Azemeis Rua 1º de Maio - Barrocas 

3720-277 Oliveira de Azeméis 

3720-277 Oliveira 
de Azeméis 
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NOME MORADA LOCALIDADE 
Associação Nacional de 
Municípios Portugueses - 
ANMP 

Av. Elias Garcia, 7 – 1º 1000-146 LISBOA 

Associação Nacional da 
de Conservação da 
Natureza - QUERCUS 

Apartado 4333 1508 LISBOA CODEX 

Confederação Portuguesa 
das Associações de 
Defesa do Ambiente - 
CPADA 

Rua Ferreira Lapa, 25 – r/c 1150-155 LISBOA 

Grupo de Estudos do 
Ordenamento do 
Território e Ambiente - 
GEOTA 

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª 1200 LISBOA 

Liga para a Protecção da 
Natureza - LPN 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187 1500 LISBOA 

Sociedade Portuguesa de 
Ecologia - SPECO 

Museu Laboratório e Jardim Botânico 
Rua da Escola Politécnica 

1249 LISBOA 

Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves - 
SPEA 

Rua da Vitória, 53-3-Esqº 1100-618 LISBOA 

Assembleia de Freguesia 

de Pinheiro da Bemposta 

 3720 PINHEIRO DA 
BEMPOSTA 

 
Jorge Manuel Corga de 

Pinho e Melo 

 

Rua Jaime Moniz, 37 
 

3800 AVEIRO 

Rui Augusto Corga de 

Pinho e Melo 

Rua Jaime Cortesão, 9-11 
 

3800 AVEIRO 

António Alberto Corga de 

Pinho e Melo 

Av. 25 de Abril, 5 – 2º Dtº 
 

3800 AVEIRO 

Amílcar José Corga de 

Pinho e Melo  

Rua Manuel Firmino, 16 3800-213 AVEIRO 

Maria José Corga de 

Pinho e Melo Pereira 

Marques 

Av. Bombeiros Voluntários de Algés, 52 – 9º C 1495-022 ALGÉS 

José Augusto de Almeida 

Gomes Santos 

Rua da Cheira 3750-744 CHEIRA 
TROFA DO VOUGA 
ÁGUEDA 

Marília Elisabete Duarte 

Ribeiro 

Bairro de Stº António – Cheira Trofa 3750-774 ÁGUEDA 
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NOME MORADA LOCALIDADE 
Fernando Rodrigues 

Almeida 

Rua das Covas, 20 3750-552 PEDAÇÃES – 
LAMAIS DO VOUGA  

Manuel da Silva Brenha  Rua do Cabo, 188 Crastovães 3750-775 TROFA AGD 

António da Silva Baptista Rua das Pouxanas, 78 Crastovães 3750-780 TROFA AGD 

Carlos Jorge Duarte 

Aleixo 

Rua da Nogueira Crastovães 3750-780 TROFA AGD 

Manuel Matos Simões de 

Melo 

Rua da Nogueira, 67 Crastovães 3750-780 TROFA AGD 

Associação dos Naturais 

de Águeda - ANATA 

Rua Luís de Camões, 12 – 1º Apartado 316 3751 ÁGUEDA CODEX 

Grupo de Arqueologia e 

Arte do Centro - GAAC 

Pátio do Castilho, 30 3000 COIMBRA 

ADACO – Associação 

Distrital dos Agricultores 

de Coimbra 

Rua Brasil, 180, r/c 3030-775 COIMBRA 

Associação Comercial e 
Industrial do Concelho da 
Mealhada 

C Com Jardim, 1º - lj R Mealhada, MEALHADA AVEIRO 3050-337 

ADELB – Associação de 
Amigos para a Defesa do 
Luso e Buçaco 

Rua Emidio Navarro, 2  
Luso  
Portugal  
 

3050-224 LUSO 

Associação Empresarial 
de Águeda 

Covão – Apartado 199 3754-909 ÁGUEDA 

Direcção Geral de 
Recursos Florestais 

Av. João Crisóstomo, 28 1069-040 LISBOA 

Direcção Geral de 
Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Av. Afonso Costa, 3 1949-002 LISBOA 
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