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1. Introdução
Deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 19 de Outubro de 2009, a Nota Explicativa que
permitiu a instrução do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental sobre o Projecto “IC37 - Viseu
(IP5/A25) / Seia (IC7)”, apresentado em fase de Estudo Prévio (EP), dando cumprimento à legislação sobre AIA
– DL nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 197/2005, de 8 de Novembro.
Atendendo às suas características, o Projecto em questão enquadra-se na tipologia constante da alínea c), do
ponto 7 do Anexo I do diploma atrás referido: “Construção de itinerários principais e de itinerários
complementares, de acordo com o Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, em troços superiores a 10 km”.
A Estradas de Portugal, S.A é, simultaneamente, o Proponente e a Entidade Licenciadora do Projecto.
A APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida legislação, a respectiva Comissão
de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP (ARH/C IP), Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade, IP (ICNB, IP), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR, IP),
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR/C), Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro (DRAPC), Instituto Superior de Agronomia (ISA), Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
I.P. (LNEG) e Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
Os representantes nomeados por estas entidades são:
 APA – Engª Lúcia Desterro (coordenação), Engª Margarida Grossinho (Consulta Pública).
 ARH-Centro, IP – EngºVirgílio Cravo Roxo (Recursos Hídricos)
 ICNB, IP – Arqª Maria da Paz (Componente Biológica))
 IGESPAR, IP – Drª Alexandra Estorninho(Património)
 CCDR-Centro – Dr. Joaquim Marques (Ocupação do Solo, Qualidade do Ar, Socioeconomia,
Ordenamento do Território)
 DRAP Centro - António Marques Godinho (Solos, Uso Agrícola do Solo)
 ISA – Arqº João Jorge (Paisagem)
 LNEG, IP (alínea f) do n.º 1 do Artigo 9.º) – Drª Susana Machado (Geologia, Geomorfologia e
Hidrogeologia)
 LNEC (alínea f) do n.º 1 do Artigo 9.º) – Engº Jorge Patrício (Ambiente Sonoro)

O EIA, elaborado pela empresa Amb&Veritas – Ambiente, Qualidade e Formação, Lda, data de Junho de 2009 e
constitui o Volume IV do Estudo Prévio, sendo composto por cinco volumes:
 Tomo 4.1. Relatório Síntese (dividido em 4 partes)
 Tomo 4.2. Peças Desenhadas
 Tomo 4.3. Anexos Técnicos
 Tomo 4.4. Conformidade com a Declaração Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica
 Tomo 4.5. Resumo Não Técnico
Juntamente com o EIA foi também apresentado um exemplar do Estudo Prévio, datado de Maio de 2009, o
qual foi desenvolvido pela empresa Projectope.
Pretende-se com este parecer apresentar os aspectos que se consideram relevantes na avaliação efectuada, de
forma a poder fundamentar a decisão superior sobre o projecto.
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2. Procedimento de avaliação
Importa salientar que o EIA entregue não se reporta apenas ao Estudo Prévio do IC37 - Viseu (IP5/A25) / Seia
(IC7), mas sim ao conjunto dos três Itinerários Complementares que constituem a rede rodoviária definida no
PRN- RCI, a qual engloba também o “IC7-Oliveira do Hospital (IC6) / Fornos de Algodres (A25/IP5)” e o “IC6 –
Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2)”.
A metodologia de avaliação adoptada foi a seguinte:
. Instrução do procedimento de AIA, a 30/10/2009, através do ofício de nomeação ref.ª
Of.Circ.660/09/GAIA.
. Análise da conformidade do EIA – Conforme previsto no ponto 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, a CA procedeu à análise da conformidade do Estudo do
EIA, tendo verificado a existência de lacunas graves, quer em termos metodológicos, quer de conteúdo,
em factores ambientais fundamentais. Tal como referido no parecer emitido pela CA a 21/12/2009, a
informação em falta correspondia a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou
corrigir, não permitindo uma adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a
consulta pública quer para a análise técnica, pelo que se pronunciou pela desconformidade do EIA.
. Audiência Prévia - Na sequência da proposta de desconformidade do EIA, apresentada pela Comissão
de Avaliação, a Agência Portuguesa do Ambiente efectuou uma Audiência Prévia, nos termos do artigo
100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, no decurso da qual foi apresentado pelo
Proponente, Estradas de Portugal, S.A. o documento “Análise da Proposta de Desconformidade ao
Estudo de Impacte Ambiental”.
. Apreciação pela CA do documento “Análise da Proposta de Desconformidade ao Estudo de Impacte
Ambiental” - Apesar da CA ter considerado que as alegações apresentadas confirmavam a existência de
lacunas graves, quer em termos metodológicos quer de conteúdo (conforme documento emitido a
22/01/2010), foi solicitada ao proponente a apresentação de informação que permitisse colmatar as
mesmas.
. Solicitação ao Proponente da informação que colmate as lacunas e incorrecções identificadas no
parecer emitido pela CA, em 21/12/2009, pelo que ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 13º do
Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual redacção, o prazo processual ficou suspenso, até à
entrega da informação solicitada.
. Reunião com o proponente para esclarecimento de dúvidas relativas ao factor ambiental Paisagem, em
11/02/2010.
. Prorrogação do prazo para apresentação da informação adicional, por solicitação do proponente (em
19/02/2010).
. Apresentação do documento “Aditamento” ao EIA, em 15/03/2010.
. Emissão da Declaração da Conformidade do EIA em 29/03/2010.
. Solicitação de elementos adicionais relativos aos factores ambientais Paisagem e Uso do solo (fax refª
240/10/GAIA). Esta solicitação foi feita ao abrigo do n.º 6 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3
de Maio, não havendo assim lugar à suspensão do prazo de avaliação. Em resposta ao solicitado, o
proponente apresentou, a 31/05/2010, um segundo Aditamento ao EIA.
. Apresentação dos elementos adicionais relativos aos factores ambientais Paisagem e Uso do solo,
tendo-se verificado que permanecia em falta informação relativa à Paisagem.
. Solicitação da referida informação (fax refª 300/10/GAIA).
. Entrega da informação complementar em falta (em 31/05/2010).
. Solicitação de pareceres externos às seguintes entidades:
1.

Associação dos Amigos da Serra da Estrela

2.

AEM - Associação Empresarial de Mangualde
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3.

Associação Empresarial da Região de Viseu

4.

Associação Comercial do Distrito de Viseu

5.

Associação Comercial e Industrial do Concelho de Seia

6.

Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados

7.

ADRUSE - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela

8.

Autoridade Florestal Nacional (AFN)

9.

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)

10. Câmara Municipal de Viseu
11. Câmara Municipal de Nelas
12. Câmara Municipal de Mangualde
13. Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
14. Câmara Municipal de Seia
15. Comissão Regional da RAN
16. Comissão Vitivinícola do Dão
17. Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
18. Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
19. Direcção Regional de Cultura
20. Direcção Regional da Economia do Centro (DRE – Centro)
21. EDP – Energias de Portugal
22. ENDESA
23. Instituto da Água (INAG)
24. Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias (InIR)
25. Instituto de Meteorologia (IM)
26. Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestre (IMTT)
27. Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)
28. Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)
29. Rede Eléctrica Nacional (REN)
30. REFER
31. RAVE
32. REN Gasodutos
33. Turismo de Portugal
34. Turismo da Serra da Estrela
tendo sido recebidos pareceres das entidades 1, 8,10, 12 a 16, 18 a 22, 25 e 29 a 34, os quais foram
considerados na presente avaliação e se anexam.
. Reiteração da solicitação de parecer ao INIR, IP, em sede das suas competências, nomeadamente em
matéria de risco de acidente e respectivos efeitos na segurança dos utilizadores, dado que se verificou
que o Projecto apresentam alguns troços com nível de serviço D desde o ano de entrada em exploração,
tendo um elevado volume de tráfego de pesados e desenvolvendo-se numa zona na qual ocorrem
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condições para a formação de gelo, factores que poderão determinar situações de insegurança
rodoviária e riscos ambientais. Não foi obtida resposta.
. Realização da visita ao traçado, que decorreu nos dias 26 e 27 de Abril, e na qual estiveram presentes
os representantes da CA, da EP; SA e das equipes projectistas.
. Análise Técnica do EIA, e respectivos Aditamentos, bem como consulta das Peças do Projecto.
. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo por base os pareceres emitidos pelas
entidades que constituem a CA, conforme referido no ponto 1. O ICNB,IP emitiu parecer sobre a
Componente Biológica, o IGESPAR sobre o Património Cultural, a CCDR-Centro sobre a Ocupação do
Solo, Qualidade do Ar, Socioeconomia e Ordenamento do Território, a DRAP-Centro sobre Solos e Uso
Agrícola do Solo, o LNEG,IP sobre a Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia, e o LNEC sobre o
Ambiente Sonoro. Não se verificou a emissão de parecer sobre o Projecto por parte da ARH Centro.
. Realização da Consulta Pública que decorreu durante 35 dias úteis, desde 21/04 a 09/06/2010 e análise
dos respectivos resultados.
. Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA, analisar o
Projecto e respectivos impactes; analisar os contributos sectoriais das entidades representadas na CA e
os pareceres recebidos das entidades externas à CA; definir os factores ambientais fundamentais para
apoiar a tomada de decisão, analisar os resultados da Consulta Pública, identificar as medidas de
minimização a adoptar e acordar as conclusões.
. Elaboração do parecer final.
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, o prazo final deste
procedimento de AIA termina a 2 de Agosto de 2010.

2.1. Apreciação global do EIA e condicionantes da avaliação
O EIA, enquanto documento técnico que suporta a avaliação de impacte ambiental, não deve apresentar
omissões graves, deve ser metodologicamente fundamentado e rigoroso do ponto de vista científico,
contemplando toda a informação necessária às fases de avaliação subsequentes e permitindo uma tomada de
decisão devidamente fundamentada de forma a garantir a concretização dos objectivos de protecção
ambiental inerentes ao procedimento de AIA, enquanto instrumento fundamental de uma política de
desenvolvimento sustentável.
Na verificação da conformidade do EIA foram identificados diversos aspectos críticos, os quais apenas foram
parcialmente colmatados pelo Aditamento. Alguns destes aspectos não permitiram uma avaliação com o nível
de desenvolvimento desejável face às características do projecto. Contudo, a CA desenvolveu a avaliação com o
máximo rigor possível, tentando ainda que algumas lacunas venham a ser colmatadas em fases posteriores do
desenvolvimento do Projecto.
Destacam-se assim as principais condicionantes à avaliação realizada.
O Relatório Síntese deveria apresentar a informação de forma sistematizada e direccionada face ao objectivo
do Estudo e fase de Projecto, neste caso Estudo Prévio.
As peças Desenhadas do Estudo Rodoviário deveriam apresentar uma maior qualidade, a fim de permitir uma
adequada leitura da informação constante das mesmas.
Tendo em conta que as características do traçado indiciam a eventual necessidade de incluir via de lentos e
escapatórias (tal como é apontado na pág. 209 da Parte 1 do Tomo 4.1), o EIA devia ter equacionado estas
componentes de projecto, e avaliado os respectivos impactes.
O EIA devia ter avaliado os impactes decorrentes de determinadas características do Projecto, nomeadamente
a existência de tráineis com inclinação elevada, com perfil 1x1, sem via de lentos e com elevado tráfego de
pesados.
No que respeita a projectos complementares e/ou associados devia ter identificado se o Projecto terá áreas de
Serviço, ou ter identificado distâncias mínimas e máximas para a localização das mesmas.
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A avaliação desenvolvida para alguns descritores apenas permite uma hierarquização das soluções. Ao não
analisar com maior detalhe os impactes mais significativos, não permite aferir de um modo fundamentado a
sua significância e possibilidade de minimização.
O EIA utilizados conceitos incorrectos de magnitude e significância, nomeadamente em termos de uso do solo.
As medidas de minimização a implementar no desenvolvimento do Projecto de Execução, deviam ter sido
particularmente desenvolvidas, dado que a identificação das mesmas constituiu um aspecto primordial de um
Estudo de Impacte Ambiental, relativo à fase de Estudo Prévio.
As medidas de minimização não são, na sua maioria, específicas nem direccionadas para o desenvolvimento do
Projecto de Execução, nem para as situações mais críticas. Esta lacuna reveste-se de particular relevância dado
que dificulta aferir, de um modo fundamentado, se os impactes negativos significativos são minimizáveis.
Importa ainda destacar que a sujeição a AIA de um EIA único, relativo à totalidade da Rede definida no PRNRCI, não contribuiu para a eficácia, clareza e assertividade da avaliação, actuando pelo contrário como factor
limitativo da mesma, ao dificultar uma análise com o grau de detalhe e o rigor intrínsecos a este tipo de
procedimento.
A apresentação de um EIA individualizado para cada projecto não seria impeditiva da necessária abordagem
integrada dos mesmos nos respectivos planos ou programas estratégicos de decisão que os enquadram, nem
tão pouco seria impeditiva da avaliação desses projectos num contexto de impactes cumulativos e sinérgicos
com outros projectos existentes ou previstos. Verifica-se inclusive que o EIA apresentado falha precisamente
neste ponto. Embora o Estudo seja referente aos três itinerários complementares, não procede a uma
adequada avaliação dos impactes cumulativos, os quais poderão ser relevantes, dado que a proximidade física
de alguns troços potencia a ocorrência dos mesmos, nomeadamente os resultantes do excesso de terras, e os
impactes sobre os habitats, a fauna e a paisagem.

3. Projecto
3.1. Enquadramento e justificação
O Plano Rodoviário Nacional (Decreto Lei nº 222/98 de 17 de Julho), através de uma alteração (Lei nº 98/99)
datada de 26.07.99, inclui na sua lista II, relativa aos Itinerários Complementares (IC), o IC37 entre Viseu e Seia,
definindo como ponto intermédio Nelas.
A rede de estradas existentes na dependência dos corredores em estudo para o IC37, que efectua a ligação
Seia-Nelas-Viseu, baseia-se essencialmente na EN 231.
Segundo o EIA, a EN 231, que permite actualmente a ligação de Viseu a Seia, passando por Nelas, apresenta um
elevado volume de tráfego pesado proveniente das áreas industriais (Viseu, Nelas, Paranhos, Urgeiriça, etc),
das pedreiras (Paranhos, extracção de areias do rio Dão, Urgeiriça) e das quintas vitivinícolas existentes na
região. Esta circulação de veículos pesados na rede viária actual, que atravessa diversas povoações com
habitações limítrofes à estrada, afecta a qualidade de vida das populações e induz situações quer de
constrangimentos rodoviários, quer de insegurança pedonal e rodoviária. Para além disso, o tráfego de ligeiros
é igualmente elevado, sendo a via principal de acesso às principais povoações dos três concelhos, Seia, Viseu e
Nelas.
Tendo a CA considerado que no EIA não se encontrava suficientemente desenvolvida a fundamentação do não
aproveitamento das estradas existentes, nem identificadas as situações que motivaram o seu não
aproveitamento, foram identificados no Aditamento alguns dos principais constrangimentos a uma (eventual)
requalificação da EN 231, dos quais se destaca o atravessamento de diversos aglomerados populacionais,
nomeadamente S. João de Lourosa, Oliveira dos Barros, Santar, Vilar Seco, Nelas, Carvalhal da Louça, Paranhos,
Tourais e Vila Chã. Estes trechos da EN231 apresentam-se confinados por edificações marginais e múltiplas
ligações e serventias, induzindo conflitos entre o tráfego motorizado (local e de passagem) e o tráfego pedonal.
A eventual requalificação da EN231 implicaria a construção de variantes às referidas povoações, o
desnivelamento das ligações e o reequacionamento e ordenamento dos múltiplos acessos marginais de
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propriedades privadas existentes. Verifica-se ainda que a requalificação da EN231 afectaria a Quinta de Santar,
que se desenvolve de ambos os lados da estrada.
O Aditamento refere a importância do eixo Viseu – Nelas - Seia, no sentido em que existe uma dinâmica activa
entre estes três concelhos, verificando-se a existência de um elevado número de pessoas que vão de Seia para
Nelas usufruir do transporte ferroviário, e de pessoas que trabalham em Viseu, e vivem em Nelas ou Seia.
Assim considera-se que o IC37, caso colecte os veículos pesados das áreas industriais e das pedreiras, poderá
induzir uma redução dos volumes de tráfego actualmente existentes na EN231, e consequentemente uma
melhoria da qualidade de vida das povoações atravessadas.
Em termos de justificação e objectivos do Projecto importa salientar que o EIA assume que “a rede viária
existente no corredor do IC37, nomeadamente a EN 231, não apresenta as características geométricas
compatíveis com a garantia dos parâmetros definidos no PRN2000 (nível de serviço C), e com a fluidez de
tráfego previsto para a região, (…) quer para o cumprimento das características de circulação rodoviária que se
pretende adoptar de acordo com o requerido no PRN (via vedada, desnivelamentos das ligações, velocidade
100km/h, nós de ligação)”.
Verifica-se contudo que o Projecto apresenta nos troços Teivas – Santar, Santar – Nelas Poente, e no troço
Paranhos — Seia (Sul) nível de serviço D, desde o ano de início de projecto. Acresce que aqueles troços, e ainda
os troços Nelas Nascente - Senhorim, e Paranhos - Seia (Norte) apresentam significativas extensões sem
permissão de ultrapassagem e com elevado tráfego de pesados, factos que não garantem o objectivo de
estabelecer a ligação Seia – Nelas – Viseu através de um eixo rodoviário com as “características geométricas
compatíveis com a garantia dos parâmetros definidos no PRN2000 (nível de serviço C)”.

3.2. Antecedentes do Projecto
No Processo de Avaliação Ambiental Estratégica, foram definidos 3 cenários de rede rodoviária para a Região
Centro Interior.
A – Cenário de Base (PRN 2000)
• O IC6 privilegia a articulação Coimbra - Covilhã, tendo início no IP3 (Coimbra) e o seu final no IP2 (Covilhã).
Vendas de Galizes a Sul de Oliveira do Hospital, constitui um ponto intermédio e de ligação ao IC7.
• O eixo urbano de Oliveira do Hospital/Seia/Gouveia, designado como “Eixo Beira Serra”, encontra-se
apoiado no IC7, que tem o seu início no IC6, em Vendas de Galizes, e termina no IP5, em Celorico da Beira,
tendo como pontos de passagem Seia e Gouveia;
• O IC37, que suporta a articulação da polarização de Viseu com o Eixo Beira Serra, desenvolve-se entre o
IP5 (Viseu) e Seia (IC7), tendo Nelas como ponto intermédio.
O PRN foi assim entendido como estabelecendo a passagem do IC6 a Sul de Oliveira do Hospital, a passagem do
IC37 a Norte de Nelas e a articulação do IC7 com o IP5/A25 em Celorico da Beira, configurando um modelo de
articulação da rede de itinerários IC6, IC7 e IC37 em forma de “Y” com um eixo transversal a Sul da Serra da
Estrela formado pelo IC6.
B – Cenário Extremado (atravessamento do Maciço Central da Serra da Estrela com recurso a túnel)
O IC6 desenvolve-se longitudinalmente a partir de Coimbra, com uma orientação preferencial
Sudoeste/Nordeste, passando a Noroeste de Oliveira do Hospital e a Poente de Seia e Gouveia, articulando-se
com o IP5/A25 em Celorico da Beira.
A principal diferença relativamente ao Cenário A, traduz-se na opção de atravessamento do Maciço da Serra da
Estrela com recurso a túnel. Este cenário corresponde a um modelo de articulação da rede em “x”, ligando, de
forma mais directa, Viseu à Covilhã.
C – Cenário Compósito
As principais diferenças relativamente ao Cenário A expressam-se pela optimização de determinados trechos
da rede rodoviária em causa, sem no entanto alterar o PRN-RCI (sobreposição do IC6 e do IC7 na passagem a
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Noroeste de Oliveira do Hospital, amarração do IC7 ao IP5/A25 em Fornos de Algodres e desenvolvimento do
IC37 a Sul de Nelas).
Segundo o EIA, como resultado da análise integrada realizada na AAE, e da consulta às entidades, verificou-se
que o Cenário C se apresentava como sendo o mais vantajoso, “uma vez que mostrava comportamentos
positivos de forma consistente face a uma avaliação eminentemente técnica e recolhe também fortes apoios no
campo das consultas institucionais e públicas realizadas.”
Contudo, segundo a Consulta efectuada às Entidades Externas pela CA a referida decisão não tomou em
consideração os pareceres das Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) e os resultados da
Consulta Pública.
A Solução 1 do IC37 agora em avaliação é, em termos gerais, semelhante à solução considerada no cenário C,
pelo que as criticas então apresentadas ao Cenário C se mantêm relativamente à Solução 1.
Sendo uma das recomendações da DA o estudo de traçados alternativos na zona de Nelas para o IC37, por se
considerar que os mesmos apresentariam mais-valias do ponto de vista das acessibilidades no eixo ViseuNelas-Seia-Gouveia, surgiu a Solução 2 do IC37 com desenvolvimento a norte de Nelas, cujo desenvolvimento
pretendeu, além de não colidir com o Sítio de Interesse Comunitário de Carregal do Sal, minimizar a afectação
de áreas de vinhas da Região Demarcada do Dão.
Segundo o EIA, na ligação do IC37 à A25/IP5, foi considerada uma solução de amarração junto da área
industrial da Fragosela, a qual foi abandonada pelo facto de se inserir em tecido urbano. Foi assim desenvolvida
uma ligação à A25/IP5, que estabelece ligação ao Nó já existente, o qual articula com a EN 231, solução esta
que foi concertada com a CM de Viseu.
Segundo o EIA, os pontos de amarração do IC37 com o IC7, no concelho de Seia, foram definidos tendo em
consideração além das condicionantes ambientais, sociais e económicas, o favorecimento do eixo urbano
Viseu-Nelas-Seia. O Cenário C, relativamente a este aspecto apresentava o ponto de amarração do IC37 com o
IC7 afastado de Seia, na zona de Carragosela, não favorecendo o referido eixo urbano, nem a proximidade a
Gouveia. Assim, e de acordo com as pretensões da Câmara Municipal de Seia, foi desenvolvido um nó de
ligação à EN 231, junto a Vila Chã (Nó de Seia Norte).
Foram ainda analisadas:
. uma solução de ligação ao IC7 mais próxima de Carragozela, efectuando ligação à EM 504-2, a qual foi
abandonada por se aproximar do espaço urbano afecto à povoação, e não favorecer o eixo Seia-NelasViseu;
. uma solução do IC37 desenvolvendo-se a Nascente de Nelas e de Paranhos, cuja ligação com o IC7 se
localizava a Nascente de Lapa (efectuando ligação à EN 506). Apesar de apresentar a vantagem de
permitir uma maior proximidade ao concelho de Gouveia, desfavorecia contudo o eixo de Viseu-Seia, e
apresentava condicionantes ecológicas e em termos de recursos minerais, pelo que foi abandonada.
. uma solução desenvolvendo-se a Poente de Seixo da Beira e de Canas de Senhorim (a Poente da actual
Solução 1) aproveitando o desenvolvimento do IC12, a qual foi abandonada por se afastar do cenário
seleccionado e não corresponder à garantia da optimização do eixo Seia-Nelas-Viseu. Para além deste
facto atravessava uma área de exploração potencial da DGEG, e uma área de potencial ocorrência de
narciso do Mondego.
Segundo o EIA, na definição de soluções houve a preocupação de não colidir com o Sítio Carregal do Sal, de
diminuir a afectação de núcleos de narciso-do-mondego, bem como a de preservar, ao máximo, a zona de
vinhas da região vitivinícola do Dão e das respectivas quintas associadas.

3.3. Descrição do Projecto
O projecto em avaliação, em fase de Estudo Prévio, é relativo ao Itinerário Complementar nº 37 (IC37) e
desenvolve-se entre o IP5 (Viseu) e Seia (IC7), tendo Nelas como ponto intermédio.
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O IC37 tem início no Nó de Teivas (com o IP5/A25 junto a Viseu) e termina no Nó de Seia com o IC7 (projecto
também em avaliação em fase de Estudo Prévio).
Para o IC37 são apresentadas duas soluções de traçado (Solução 1 e Solução 2) as quais apresentam uma
extensão de cerca de 31 km:
As duas soluções apresentam um pequeno trecho comum, cerca do km 21+500, garantindo a conjugação das
duas soluções, pelo que no decurso da apreciação serão considerados os seguintes troços.

Troço 1
Troço 2

Solução 1
km 0+000 – km 21+340
Km 21+340 – km 31+039

Solução 2
Km 0+000 – km 21+833
Km 21+833 – 31+157

Solução 1 (31,0 km)
A Solução 1 tem início no designado Nó da Teivas, que efectua a interligação entre o IC37 e a A25/IP5, o qual
garante todos os movimentos de circulação, e através da EN231, as acessibilidades a S. João da Lourosa (a Sul)
e a Viseu (a Norte). O traçado desta solução, no trecho inicial, é condicionado pelo edificado urbano da zona
periurbana de Viseu, onde se inclui S. João da Lourosa, pelo que contornando aquela povoação e Póvoa de
Muscoso (km 1+500).
O designado Nó de Santar, ao km 8+899, garante a interligação à rede viária existente, nomeadamente à EM
595.
Cerca do km 6+900 o traçado contempla o atravessamento do rio Dão e do extenso vale que lhe está
associado, através de uma obra de arte (As principais características das pontes e viadutos encontram-se no
anexo I).
Ao km 8+500, o IC37 articula-se com a EM595, através do Nó de Santar.
Após o Nó de Santar o traçado contorna Carvalhal Redondo, por Poente, implantando-se, de forma marginal,
no limite urbano da localidade de Carvalhal Redondo, pelo que contempla dois falsos-túneis, com 114m e
238m, obras estas que procuram garantir a unidade territorial que se verifica sobretudo ao longo da EM 642 e
da EN 231-2..
Ao km 13+498, o traçado prevê o Nó de Nelas Poente, com o IC12 (já avaliado em sede de AIA).
A partir daqui, o traçado que se desenvolve a Poente de Nelas, inflecte para Nascente. Na zona de Urgeiriça, o
traçado foi implantado de modo a preservar e salvaguardar a antiga área mineira de Valinhos, agora em
recuperação ambiental.
Ao km 16+609 desenvolve-se o Nó de Caldas de Felgueiras, o qual garante as acessibilidades ao Folhadal (a
Norte) e a Caldas de Felgeiras, e à sua zona termal, a Sul.
Entre o km 17+376 ao km 20+205 o traçado contempla uma ponte sobre o rio Mondego.
Entre o 21+000 e o km 21+600 o traçado apresenta um pequeno trecho coincidente com a designada Solução
2.
Ao km 23+776, o traçado define com a EM 505-1, o Nó de Paranhos, a partir do qual se desenvolve para Sul.
Entre o km 26 e o km 28+500 o traçado contempla a Ponte sobre o rio Seia e dois viadutos (Boavista i e II).
A Solução 1 termina na interligação com o IC7, no designado Nó de Seia (Sul), ao km 31+039.

Solução 2 (31,2 km)
Com início no Nó de Teivas, já referido, o traçado desta solução é comum ao da Solução.1 até próximo de
Póvoa de Muscoso, ao km 3+000. A partir daqui, diverge da Solução 1 desenvolvendo-se a Nascente desta, com
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orientação Noroeste-Sudeste.
Entre o km 3+383 ao km 5+095 desenvolve-se a ponte sobre o rio Dão.
Ao km 6+500 define com a EM 595 o Nó de Santar, após o qual o traçado atravessa o ribeiro de Cagavaio, ao
km 8+000, através de uma ponte.
Ao km 10+892, desenvolve-se Nó de Nelas (Nascente), articulando com o IC12, cuja localização procurou não
interferir com o Parque Ecológico da Quinta da Cerca (o traçado implanta-se marginalmente ao seu limite
poente).
Depois de atravessar superiormente a actual EN234 e a Linha de Caminho de Ferro, do km 11+750 ao km
12+000, o traçado transpõe o rio Videira e o vale que lhe está associado, através de uma ponte.
O atravessamento do rio do Castelo ocorre ao km 14+500, antecedendo o designado Nó de Senhorim (ao km
15+166 a poente de Carvalhas), o qual garante a articulação à rede viária existente através da EM 329-2.
De seguida, com desenvolvimento para Sul, o traçado implanta-se a Poente de S. João do Monte, efectuando a
travessia do rio Mondego e do vale que lhe está associado, através de uma ponte (km 17+400 ao km 19+265).
Aquela obra de arte especial implanta-se a Nascente de Póvoa de Luzianes e de Bogueira, antecedendo o Nó de
Carvalhal, ao km 19+533, o qual estabelece a interligação com a rede viária existente, nomeadamente com a
EN 231.
Cerca do km 21+500 o traçado apresenta um troço comum com a Solução 1, após o que diverge para Nascente
implantando-se na dependência de Chaveiral e Paranhos.
Ao km 24+255O desenvolve-se o Nó de Paranhos, interligando com a EM505-1.
Após o Nó de Paranhos, o traçado desenvolve-se a Nascente de Vila Verde, Pedras Gordas, Salgueiro e Pereiro,
e a Poente de Figueiredo, contemplando o atravessamento do vale associado a um afluente do rio Seia, o
designado Viaduto do Pereiro (km 28+911 ao km 29+044).
Até final a Solução 2 desenvolve-se a cerca de 1 km da margem direita do Rio Seia, terminando na interligação
com o IC7, no designado Nó de Seia (Norte), distando cerca de 500m de Vila Chã.

Características do Projecto
A velocidade Base do Projecto é de 100km/hora, sendo reduzida para 80km/h em alguns troços.
O IC37 terá um perfil 1x1 (com uma faixa de rodagem de 7 m de largura, com uma via de circulação em cada
sentido de 3,5m e bermas direitas de 2,5m). Em alguns sub-troços apresentará um perfil 1x2.
Segundo a informação apresentada o nível de serviço esperado em 2013 será “C”, e “D” em alguns troços.
Note-se que o Plano Rodoviário Nacional obriga a que nos itinerários complementares seja garantido, pelo
menos o nível de serviço “C”, embora no ponto 5, do artigo 6º refira que “em zonas particularmente difíceis,
por motivos de ordem topográfica (…)” possam apresentar um nível de serviço inferior.
Tendo em conta que as características do traçado (existência de tráineis com inclinação elevada, com perfil
1x1, sem via de lentos e com elevado tráfego de pesados) indiciam a eventual necessidade de incluir via de
lentos e escapatórias a CA considerou que o EIA deveria ter equacionado estas componentes de projecto e
avaliado os respectivos impactes, pelo que solicitou a apresentação um quadro global que permitisse
identificar e integrar as referidas características.
Saliente-se que, embora a CA tivesse solicitado, além da identificação das situações críticas, a sua avaliação, no
Aditamento foi apenas referido que “os trainéis de maiores inclinações e maiores extensões devem merecer
uma análise (…) perspectivando a implementação de trainéis com menores inclinações e menores extensões”
sendo também assumido que “… considerando o conjunto de todas as premissas e do seu relacionamento com
a segurança (…) e atentos ao enquadramento do traçado no meio ambiente e, naturalmente, a custos de
construção e exploração, não se considerou como necessária a introdução de vias adicionais para veículos
lentos”, a qual será aferida em fase Projecto de Execução.
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Com base na informação constante do Aditamento, são identificados no quadro seguinte os troços do IC37 que
apresentam declives elevados, significativas extensões sem permissão de ultrapassagem, tráfego elevado de
pesados e nível de serviço C e D, situações que, associadas à ocorrência de situações de gelo na região,
induzem preocupações em termos de segurança e objectivos do Projecto.

Extensão do
troço (m)

Sub-troços e
extensão (m) com
declive igual ou
superior a 5%

% de extensão
sem permissão
ultrapassagem

Nível de
Serviço
(2013)

% Pesados

Teivas - Santar

8599

2+417 -4+904
7+101 – 8+8087

53

D

9

Santar - Nelas (Poente)

4899

9+900 – 10+472

45

D

12,4

Nelas (Poente) - Caldas
da Felgueira

3111

-

19

C

14,4

Solução 1

Caldas da Felgueira Paranhos da Beira

7167

1+780 – 18+343
19+343 – 21+289

29

C

14,2

Paranhos da Beira - Seia
(Sul)

7263

26+588 – 26+690
28+264 – 28+851

65

D

14,1

Extensão
do troço
(m)

Sub-troços e
extensão (m) com
declive igual ou
superior a 5%

Teivas - Santar

6398

2+417 – 4+177
4+977 - 5+748

41

D

9,3

Santar - Nelas (Nascente)

4494

-

20

C

13,7

4208

-

52

C

13,9

Senhorim - Carvalhal

4432

16+443 – 18+413

30

C

14,6

Carvalhal – Paranhos da
Beira

4744

-

34

C

14,3

Paranhos da Beira – Seia
(Norte)

6880

28+505 – 28+576

55

C

13,6

Solução 2

Nelas
(Nascente)
Senhorim

-

% de extensão
Nível de Serviço
sem permissão
% Pesados
(2013)
ultrapassagem

(Fonte: quadro página 56 do Aditamento e estudo de Tráfego)

Em termos de movimentação de terras prevêem-se os seguintes valores:
3

3

3

Aterro (Mm )

Escavação (Mm )

Balanço de terras (Mm )

Sol.1 + Sol.1

1,615

5,661

4,046

Sol.1 + Sol.2

2,486

5,485

2,999

Sol.2 + Sol.1

3,081

8,329

5,248

Sol.2 + Sol.2

3,953

8,154

4,201

3

Mm - milhões metros cúbicos
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Dos valores expostos destacam-se os muito elevados valores de escavação e de excesso de terras (a levar a
depósito).

No que respeita às escavações e volumes de terras excedentes, destacam-se no quadro seguinte as escavações
com alturas superiores a 20m de altura e com extensões superiores a 250m:

Km

Solução 1

Altura máxima

Extensão

Km 1+800 e o km 3+200

25m

1.400m

km 5+800 e o km 6+200

22m

400m

km 8+300 ao km 9+200

25m

900m

km 20+400 ao km 22+600

30m

200

Altura máxima

Extensão

Km 1+800 e o km 3+200

25m

1.400m

km 5+175 ao km 6+625

25m

1.450

km 13+300 ao km 14+100

27m

800

km 15+400 ao km 17+300

35m

1.900m

km 19+900 ao km 20+500

30m

600m

km 21+300 ao km 22+700

20m

1.400m

Km

Solução 2

Em termos de volumes de tráfego perspectivam-se para o IC 37, no ano 2013, valores de TMDA que, consoante a
Solução e a secção, variam entre 6623 e 12416 veículos (valores mais elevados na secção entre Teivas e Santar)
e, em 2028, entre 8633 e 17260 veículos, variando a percentagem de veículos pesados entre 9% e 14,7%,
consoante a secção.
O Projecto será vedado em toda a extensão.
Segundo a descrição do projecto, prevê-se a utilização de três tipos de pavimento (flexível, semi-rígido e rígido),
não sendo especificadas as diferentes opções de utilização.
Não é proposta qualquer área de serviço, nem apresentadas as determinações que as impõem.
Relativamente à Concessão Scut Beira Litoral e Beira Alta, o Decreto-Lei que procede à primeira alteração ao
Decreto-Lei nº 142-A/2001, de 24 de Abril, relativo à concessão da concepção, projecto, construção,
financiamento, exploração e conservação de lanços de auto-estradas e conjuntos viários associados, designados
por Beira Litoral/Beira Alta, não prevê o pagamento de portagens pelos utentes.
A entrada em exploração do IC37 está prevista para 2013.
Em termos de outros projectos, importa referir que na proximidade, e a montante do km 18+600 da Solução 2
(ponte sobre o rio Mondego) se localiza o contra-embalse da Bogueira, inserido no Projecto “Aproveitamento
Hidroeléctrico de Girabolhos”, à data em fase de avaliação de impacte ambiental. O nível de pleno
armazenamento (NPA) da albufeira do contra-embalse é de 235 m.

___________________________________________________________________________
IC 37 - Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7)
Estudo Prévio
11

Parecer CA

___________________________________________________________________________

Fonte: Aditamento ao EIA

4. Análise específica por factor ambiental
Tendo em conta a tipologia do projecto em avaliação e as características da área na qual o Projecto se
desenvolve, foram considerados na avaliação desenvolvida os seguintes factores ambientais: Geologia,
Geomorfologia e Hidrogeologia, Recursos Hídricos, Solo e Uso Agrícola do Solo, Ocupação do Solo, Qualidade
do Ar, Ambiente Sonoro, Componente Biológica, Componente Social, Planeamento e Ordenamento do
Território, Património Cultural e Paisagem.
O presente parecer não engloba contudo a apreciação do factor Recursos Hídricos dado que, até à data de
conclusão dos trabalhos da CA, a ARH Centro, entidade competente nesta matéria, não emitiu parecer sobre o
Projecto.
Nos pontos seguintes sintetizam-se os principais aspectos relativos aos referidos factores ambientais, de
acordo com a apreciação desenvolvida pelas entidades que integram a CA.
Na sequência da análise desenvolvida, apresentam-se em anexo as condicionantes a serem integradas no
Projecto de Execução, assim como as medidas de minimização e planos de monitorização a adoptar. São ainda
indicados os estudos a considerar no desenvolvimento do Projecto de Execução, bem como outros elementos a
apresentar em sede de RECAPE, para apreciação pela Autoridade de AIA.

4.1. Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia
A região onde se localiza o projecto insere-se na Meseta Ibérica que constitui a unidade de relevo mais antiga
da Península Ibérica e que resulta da aplanação do Maciço Hespérico. A superfície onde se desenvolvem as
duas soluções propostas para o IC37 é quase exclusivamente granítica, correspondendo a uma área aplanada
com uma ligeira subida de cotas para leste, com cotas que variam dos cerca de 350 aos cerca de 500 metros.
Esta superfície é cortada pelos vales encaixados do rio Mondego e do rio Dão que apresentam direcção NE-SW
coincidente com a da fracturação, sendo responsáveis pelos relevos vigorosos da área devido às suas vertentes
abruptas.
Em termos geológicos a área de implantação do projecto situa-se na Zona Centro Ibérica. Na área de
implantação do projecto predominam largamente os granitos mas também ocorrem xistos e grauvaques no
extremo SW do traçado, perto de Seia, que constituem o encaixante dos primeiros. Sucintamente, as litologias
interceptadas pelo traçado são:
Granitos monzoníticos porfiróides, constituídos maioritariamente por feldspatos e biotite, de grão grosseiro a
médio, por vezes com zonas mais finas. São a litologia mais frequente na área do projecto. Segundo o relatório
de EIA, à superfície encontram-se muito alterados e decompostos transformados em solos saibrosos
constituídos por areias e areias siltosas medianamente a muito compactas.
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Filões – Na área de estudo ocorrem filões de quartzo, mais frequentes nos granitos, que se dispõem
segundo direcções NE-SW a NNE-SSW. Ocorrem também, com muito menor frequência, filões e massas
aplito-pegmatíticas.
Complexo Xisto-Grauváquico – alternância de xistos e grauvaques, com maior predominância para os
xistos argilosos que, perto dos contactos com os granitos, (nomeadamente na Solução 2 a partir do km
29 e até ao final, já nas imediações de Seia) apresentam evidências de metamorfismo de contacto
originando xistos mosqueados e corneanas, rocha esta extremamente resistente. Esta unidade ocorre
no final do traçado, perto de Seia, a partir do km 29 da Solução 1 e do km 27,5 na Solução 2.
Depósitos arcósico-argilosos – São depósitos constituídos por calhaus rolados ou sub-rolados de
quartzo, grés arcósico e formações argilosas compactas. Não é conhecida a sua espessura. Apesar de
existirem várias pequenas manchas desta unidade, dispersas pela região, interceptam o traçado das 2
soluções unicamente na zona do Nó de Paranhos (perto do km 24 das 2 soluções).
Aluvião – os depósitos aluvionares ocorrem nas linhas de água mais importantes, interceptando o
traçado da Solução 1 aos km 10 (ribeira da Calva), km 13 (ribeira de Travassos) e km 19, 5 (rio
Mondego).
O Maciço Hespérico no qual se insere este maciço foi profundamente afectado pela Orogenia Varisca, que
originou uma intensa rede de diaclases e falhas no maciço granítico, onde se instalou a rede de filões com
direcções NE-SW a NNE-SSW, como referido atrás.
Em termos de neotectónica refira-se que nas proximidades do troço final do projecto, perto de Seia, ocorre a
falha de Seia-Lousã que constitui uma estrutura principal no Maciço Hespérico português com actividade
neotectónica e que limita o bloco montanhoso da Cordilheira central no seu lado NW. Esta estrutura apresenta
movimentação, com componente vertical do tipo inverso.
Relativamente à sismicidade da área de estudo, e segundo o zonamento sísmico do território continental
adoptado no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas Edifícios e Pontes (DL 235/83 de 31 de
Maio), a área em estudo insere-se na zona sísmica C, a terceira na escala de 4 zonas de risco sísmico em
Portugal continental, à qual se atribui um valor de sismicidade de 0,5.
Não são conhecidos valores geológicos com interesse científico ou com particular significado geológico na área
afectada pelo projecto.

Hidrogeologia
A Situação de Referência está globalmente bem organizada e refere os aspectos mais relevantes de um
trabalho desta natureza, no entanto em alguns tópicos poderia ser mais pormenorizada, nomeadamente:
a) A Situação de Referência identifica correctamente, embora de forma generalista, as unidades aquíferas
cristalinas hercínicas associadas ao Complexo Xisto-Grauváquico do Grupo das Beiras e aos Granitos, sem
contudo analisar em pormenor as situações hidrogeológicas locais associadas à fracturação e ocorrência de
água subterrânea em poços, nascentes e furos, nomeadamente ao longo da faixa de 400 m do traçado.
Em fase de projecto de execução, recomenda-se maior detalhe da análise e trabalho específico de campo no
âmbito da hidrogeologia.
b) Relativamente aos perímetros de protecção das captações municipais (Decreto-Lei nº382/99, de 22 de
Setembro) regista-se a preocupação em obter a informação junto das entidades gestoras. No entanto, por falta
de informação foram apenas indicados os perímetros imediatos determinados pelo Método do Raio Fixo. Em
fase de projecto de execução, deverá haver a preocupação de complementar a informação.
c) No que se refere à qualidade da água subterrânea, a informação é muito escassa, pelo que deverá ser
realizada uma monitorização da qualidade da água ao longo do traçado escolhido, em fase de projecto de
execução.
d) Relativamente aos recursos hidrominerais afectados, nomeadamente a área de protecção alargada das
Termas da Felgueira, a caracterização é suficiente.
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A área de estudo situa-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, não sendo abrangidos sistemas
aquíferos individualizados.
As rochas graníticas e xistentas que predominam na região dão origem em geral a aquíferos livres,
descontínuos e de baixa produtividade, onde a circulação da água é condicionada pela espessura e composição
da camada de alteração e pela rede de fracturas existente. Esta circulação é, segundo o relatório de EIA e na
maioria dos casos, relativamente superficial, na ordem dos 70 a 100 metros de profundidade. Os níveis
freáticos são muito sensíveis às variações da precipitação e acompanham fielmente a topografia. O
escoamento faz-se em direcção às linhas de água onde se dá a descarga.
Os granitos em geral, e em particular os que afloram na região, apresentam baixa produtividade, constituindo
áreas de favorabilidade hidrogeológica as zonas de maior fracturação e as zonas de encosto dos filões.
Os xistos e grauvaques são rochas pouco permeáveis e também com baixa produtividade, havendo predomínio
do escoamento superficial sobre a infiltração. A circulação de água é feita através da rede de descontinuidades
pelo que as zonas mais fracturadas constituem áreas de favorabilidade hidrogeológica.
Os depósitos de cobertura que ocorrem na área de estudo correspondem a aluviões e depósitos arcósicos os
quais dão origem a aquíferos de pequena extensão, os primeiros subordinados às linhas de água e por isso
influenciados pelo regime dos mesmos, e os segundos de baixa produtividade. Estes dois tipos de aquíferos
apresentam nesta região uma expressão muito reduzida.
Verifica-se o atravessamento da Zona de Protecção Alargada das Termas da Felgueira entre o km 14+526 e o
km 16+400 do traçado da Solução 1 do IC37. A água mineral natural destas termas é fracamente mineralizada,
de composição sulfúrea e bicarbonatada sódica.

Recursos minerais
No que se refere a recursos minerais metálicos e energéticos, verifica-se que a região apresenta potencialidade
ao nível de urânio por se situar na faixa uranífera de Viseu-Tondela-Gouveia e também ao nível do estanho e
do titânio.
Segundo os registos do LNEG as ocorrências/recursos minerais que se conhecem no trajecto desta via são:

CÓDIGO

OCORRÊNCIA

LOCALIDADE

CONCELHOS

DISTRITO

762U

Minas da Urgeiriça - 647, 1045, 1054, 1220,
1222, 1279

Nelas e Canas de
Senhorim

Nelas

Viseu

1272U

Carvalhas, Picoto e Montes Fuscos - 683,
1042, 1273

Vilar Sêco

Nelas

Viseu

1278U

Sítio das Cruzinhas e Cocarinhas - 1363,
1369

Carvalhal Redondo

Nelas

Viseu

1288U

Mocho e Cumieiras - 1110, 1221

Nelas

Nelas

Viseu

2037SnTi

Campo Mineiro de Seixo da Beira - 3077,
3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084,
3085, 3086, 3177, 3178, 3280

Seixo da Beira

Oliveira do
Hospital

Coimbra

2038SnTi

Campo Mineiro de Paranhos - 2890, 2891,
2921, 2957, 3060, 3111, 3189 a 3191, 3407,
3420, 3458, 3459

Paranhos

Seia

Guarda

Estas 6 ocorrências/recursos minerais encontram-se abandonados por actualmente não apresentarem
interesse económico.
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Destes recursos minerais apenas se destacam pela sua importância as minas da Urgeiriça e o Campo Mineiro de
Paranhos. No que se refere ao campo mineiro da Urgeiriça no relatório de EIA este é correctamente apontado
como Área em Recuperação ou a Recuperar, não se prevendo que constitua obstáculo à realização deste
projecto, ou que daí advenham impactes.
Relativamente ao Campo Mineiro de Paranhos, verifica-se que é atravessado em 3 das suas 13 antigas
concessões mineiras (Solução 2 entre os km 23 e 24,5), onde foi estimada uma tonelagem “in situ” de
1.417.500 t, contendo 771,6 t de cassiterite e 272,0 t de ilmenite. Este recurso mineral foi explorado a céu
aberto, entre 1954 e 1968, tendo produzido 57,3 t de mistos de cassiterite e ilmenite de onde se extraía
estanho e titânio. Encontra-se abandonado desde 1997.
Avaliação de impactes
Geologia e Geomorfologia
Os principais impactes negativos ao nível da geologia e geomorfologia ocorrem na fase de construção e são de
dois tipos:
i.

Realização de obras escavação e de aterro, que originam impactes na geomorfologia devido às
alterações no relevo. Tanto a necessidade de terras de empréstimo como o excesso de terras geram
impactes nos locais onde estas irão ser retiradas ou depositadas.
Salienta-se que todas as soluções propostas para este projecto são largamente excedentárias em
terras, aproximadamente entre 3 a 5 milhões de metros cúbicos, resultando daqui um dos maiores
impactes no ambiente deste projecto ao nível de todos os descritores considerados.
Na geologia os impactes são originados pela destruição do substrato geológico e pela afectação de
formações com interesse científico ou pouco abundantes na região. Os impactes descritos na Geologia
são de significância reduzida.
Analisando as extensões e alturas máximas dos taludes de escavação e aterro dos 2 troços do
projecto, a classificação da magnitude dos impactes apresenta-se no quadro I, tendo em conta as
proporções (percentagens) das extensões de cada intervalo de alturas.
Também foi tido em conta o facto de o final do troço 1, tanto na Solução 1 como na 2, interceptar uma
zona de xistos onde a estabilidade de taludes de escavação é mais difícil de atingir pela facilidade de
escorregamento que os planos de xistosidade apresentam, no caso de estes inclinarem para a estrada.

Quadro I – Classificação da magnitude dos impactes na geologia e geomorfologia

Troços

Soluções

Taludes de escavação
20 m

10-20 m

Classificação
Impactes

Taludes de aterro
10 m

20 m 10-20 m

da

magnitude

10 m Geomorfologia

Geologia
reduzido

Solução 1

23%

9%

68%

3%

4%

93%

médio
elevado

a

Solução 2

33%

2%

65%

17%

4%

89%

elevado
médio

a

Solução 1

0

12%

88%

0

1%

99%

reduzido
médio

a

Solução 2

0

12%

88%

0

8%

92%

médio
reduzido

a

Troço 1

Troço 2

médio a
reduzido
reduzido
reduzido a
médio

Salienta-se que existem 2 grandes escavações comuns às duas soluções aos:
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. km 1+825-3+125 com 1300 m e altura máxima de 26 m
. km 20+250 a 22+550 da Solução 1, com 2300 m de extensão e altura máxima de 30 m
. km 21+300 ao km 22+650 da Solução 2 com 1350 m de extensão e altura máxima de 22 m
No troço 1 da Solução 1 destacam-se, além das situações referidas:
. km 5+800 a 6+175 com 375 m de extensão e altura máxima de 30 m
. km 8+325 a 9+175 com 850 m de extensão e altura máxima de 25,5 m
No troço 1 da Solução 2 destacam-se, além das situações referidas:
. km 5+175 a 5+625, com 450 m de extensão e altura máxima de 28 m
. km 13+375 a 14+050, com 675 m de extensão e altura máxima de 28,6 m
. km 15+375 a 17+300 com 1925 m de extensão e altura máxima de 33 m
. km 19+925 a 20+425 com 520 m de extensão e altura máxima de 32,74 m
Relativamente ao Troço 2 refira-se que não apresenta escavações de altura superior a 15 m em nenhuma das
soluções.
Em termos de aterros, na solução 1, no troço 1, destaca-se a ocorrência de um aterro com cerca de 25m de
altura e 650 m de extensão. A Solução 2 do troço 1 apresenta também três aterros de grande dimensões com
cerca de 21 m de altura e 525 m de extensão (aos km 5+650-6+175), com cerca de 22 m de altura e 1575 m de
extensão (aos km 8+800-10+375) e com cerca de 24 m de altura e 850 m de extensão (aos km 10+650-11+500).
As escavações de tão grande dimensão induzem o seguinte balanço de terras:
Troço 1 solução 1 – excedente de terras de 3299494 m

3

Troço 1, solução 2 - excedente de terras de 4501626 m

3

3

Troço 2, solução 1 - excedentes de terras de 746324 m ,
3

sendo que apenas a Solução 2, do troço 2, apresenta um deficit de 300802 m .
Verifica-se assim que qualquer das conjugações de soluções implica um muito elevado valor de excedente de
terras:
Solução 1 + Solução 1 – excedente de terras de 4045818m
Solução 1 + Solução 2 - excedente de terras de 2998692m

3

3
3

Solução 2 + Solução 1 - excedente de terras de 5247950 m
Solução 2 + Solução 2 - excedente de terras de 4200824 m

3

Face ao exposto considera-se nas referidas situações são identificados impactes negativos muito significativos
de elevada magnitude, em termos de geomorfologia, os quais devem ser alvo se soluções de projecto
especificas e de adequadas medidas de minimização. Saliente-se estes impactes não foram alvo de análise
adequada no EIA, apesar de solicitado.
ii.

A construção de dois túneis cut&cover na Solução 1 do troço 1, um com 114 m de extensão (aos km
11+644-11+758) e outro com 238 m de extensão (aos km 11+987-12+225), gera os seguintes
impactes:
a.

Na geologia, e tal como se verifica nas escavações, o impacte é resultante da destruição do
substrato geológico (impacte de significância e magnitude reduzidos).

b.

Na geomorfologia o impacte gerado é temporário, já que a morfologia do terreno é reposta.

A utilização de explosivos pode introduzir modificações bruscas no estado de tensão dos maciços rochosos
assim como sismicidade induzida, gerando um impacte de significância e magnitude reduzidos.
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Na fase de exploração os impactes na geologia e geomorfologia estão relacionados com a eventual perda da
estabilidade dos taludes de escavação e aterro, cuja magnitude e significância decorre das soluções de projecto
e medidas adoptadas.

Hidrogeologia
Este capítulo avalia de forma suficiente os impactes previsíveis sobre as águas subterrâneas nas diferentes
fases do projecto, tanto em termos de impactes gerais como específicos, embora não considere aspectos
locais, detectáveis em trabalho de grande escala, sobre a interferência das escavações e/ou túneis com a
alimentação das nascentes.
Assim, os impactes previstos ao nível da hidrogeologia na fase de construção são:
i.

As escavações poderão levar ao corte de fluxos de água subterrânea, assim como à intercepção de
níveis freáticos, situação que poderá provocar diminuição do caudal de nascentes ou o rebaixamento
do nível de água nas captações próximas, assim como alterar a qualidade das águas subterrâneas.
Com base na prospecção geotécnica efectuada no âmbito do EIA identificou-se que o nível freático
será interceptado nas escavações que ocorrem no troço 1, Solução 2 aos km 12+000-12+361 e aos km
19+350-19+800 onde o nível freático ocorre aos 4,5 m e 2,5 m respectivamente. Esta afectação é de
carácter temporário, de significância média e magnitude reduzida.

ii.

Destaca-se o atravessamento da Zona Alargada de Protecção da água mineral natural das Termas da
Felgueira pelo troço1 da Solução 1, entre o km 14+526 e o km 16+400, numa área de 4,7 ha, sendo
2
que o total daquela zona é de 10 km . Este atravessamento origina a impermeabilização das
formações nomeadamente pelos taludes de aterro provocando a diminuição da recarga do aquífero, o
que origina um impacte de média significância e magnitude reduzida. Por outro lado e segundo o EIA,
esta zona encontra-se tectonizada e portanto mais sensível do ponto de vista hidrogeológico.
Pelo exposto considera-se o impacte sobre a Zona Alargada de Protecção da água mineral natural das
Termas da Felgueira de média significância, e média a elevada magnitude.

iii. A construção de aterros e o próprio pavimento da via rodoviária provocam a diminuição da
permeabilidade das formações geológicas atravessadas, o que implica a diminuição da recarga dos
aquíferos, com consequente rebaixamento do nível freático. Este impacte estima-se negativo, de
magnitude variável consoante a área afectada, tanto mais significativo quanto maior a permeabilidade
das formações afectadas. De referir que não ocorre no IC37 qualquer atravessamento por aterro de
zonas aluvionares que a são as formações que apresentam maior permeabilidade.
iv. A instalação de estaleiros poderá originar contaminações dos aquíferos através da produção de
efluentes residuais dos estaleiros e de outras fontes relacionadas, nomeadamente águas de lavagem
das máquinas, efluentes das centrais de fabrico de betão e óleos usados nos motores, que, no geral,
constituem fontes significativas de matéria orgânica e sólidos em suspensão. Este impacte classifica-se
de elevada significância se os estaleiros se localizarem em zonas de elevada permeabilidade, não
sendo possível quantificar a sua magnitude por ainda não se encontrar definida a localização
específica destas áreas.
Impactes na hidrogeologia gerados na fase de exploração:
i.

A descarga das águas de escorrência da via e derrames acidentais de substâncias tóxicas e perigosas
em zonas sensíveis do ponto de vista hidrogeológico, como zonas de protecção de captações de água
podem dar origem à alteração da qualidade da água. Os pontos de descarga na Zona Alargada de
Protecção da água mineral natural de Felgueira podem gerar impactes de média significância.

Recursos Minerais
Não se prevê que a construção desta via induza impactes apreciáveis ao nível dos recursos minerais, por estes
não serem significativos nesta área, conforme atrás identificado.
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O único recurso mineral com alguma relevância, potencialmente afectado, é o Campo Mineiro de Paranhos que
se encontra abandonado.
No entanto, verificam-se ainda as seguintes afectações:
interferência com a Zona de Defesa de 70 m da pedreira de Borceda (Fernando Borges & Borges Lda,
ref 2501723) ao km 25+635 da Solução 1, pedreira esta que se encontra em fase de licenciamento,
originando um impacte com significância e magnitude reduzidas;
interferência com a Zona de Defesa de 50 m da pedreira do Areal do Chaveiral (ref 6571) junto ao nó
de Paranhos aproximadamente ao km 24+500 da Solução 2, não se prevendo qualquer impacte por
esta estar em fase de recuperação paisagística;
proximidade do traçado da Solução 1, ao km 6+100, à Pedreira de Vale Novo (ref 6515) no concelho de
Viseu, apesar de não existir interferência com a área licenciada ou com a zona de defesa desta
pedreira. No entanto, o traçado localiza-se a, apenas, 45 m da área de exploração efectiva daquela
pedreira;
proximidade da Solução 1 (cerca de 115 m) da área de recuperação da Urgeiriça, ao km 14+250
daquela solução.

Análise comparativa de Soluções
Dos impactes atrás descritos para a geologia, geomorfologia, hidrogeologia e recursos minerais destaca-se o
impacte decorrente do desenvolvimento da Solução 1 sobre a Zona Alargada de Protecção da água mineral
natural de Felgueira, pelo que se considera que a Solução 1, no troço 1, deve ser excluída.
Destacam-se também os impactes negativos directos muito significativos na geomorfologia decorrentes das
grandes escavações, bem como os indirectos, decorrentes do grande excesso de terras. Relativamente ao troço
2 os maiores impactes decorrem também da grande movimentação de terras, verificando-se que ao nível das
dimensões dos taludes de escavação e aterros as 2 soluções são quase equivalentes. Contudo, verifica-se que a
3
Solução 2, no troço 2, apresenta um menor desequilíbrio de terras (apresenta um deficit de 300802 m ,
3
enquanto que a Solução 1, no mesmo troço, origina um excedente 746324m ), pelo se considera a Solução 2
menos desfavorável.
O balanço de terras das alternativas menos desfavoráveis em termos de movimento de terras (Solução 2 nos
3
dois troços) será de 4200824 m de terras excedentárias.
De referir que ao nível dos recursos minerais não se encontra ainda adequadamente avaliado o impacte do
atravessamento do Campo Mineiro de Paranhos na Solução 2, do troço 2, a efectuar em Projecto de Execução.
Assim, listam-se de seguida as alternativas ao nível da geologia, geomorfologia, hidrogeologia e recursos
minerais em função dos seus impactes no ambiente (da menos impactante para a mais impactante):
Solução 2 tanto no troço 1 como no 2 – Menos desfavorável
Solução 2 no troço 1 e Solução 1 no troço 2
Solução 1 no troço 1 e Solução 2 no troço 2
Solução 1 tanto no troço 1 como no 2 – Mais desfavorável

4.2. Solo e Uso Agrícola do solo
Situação de referência e avaliação de impactes
Relativamente aos solos, aqueles que apresentam melhor aptidão e com menores limitações para a actividade
agrícola, encontram-se identificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e ocorrem maioritariamente em
zonas de vale ao longo de linhas de água. São solos de origem aluvionar ou coluvionar de média a elevada
fertilidade onde se pratica uma heterogeneidade de culturas de regadio e sequeiro, prados e pastagens,
pomares, olival, etc.
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As áreas para produção de vinho de melhor qualidade não se encontram geralmente classificadas como RAN e
ocorrem principalmente em solos de origem granítica de baixa fertilidade e acidez marcada.
O traçado do IC37 insere-se na região demarcada do Dão e atravessa as sub-regiões de Silgueiros, Terras de
Senhorim e Serra da Estrela.
É uma zona marcadamente de minifúndio onde a viticultura representa uma actividade importante em termos
da subsistência das famílias e onde proliferam quintas vitivinícolas.
Qualquer redução de área vitícola tem deste modo impactos significativos na economia das famílias e
empresas.
Troço 1
O Projecto:
. implica a afectação de 103,27 ha na Solução 1, e de 135,33 ha na Solução 2;
. Interfere com usos agrícolas (área afectada 24,8ha – Solução 1 e 28,42ha – Solução 2) apresentando
maior relevância a vinha (área afectada 11,16 ha – Solução 1 e 8,3 ha – Solução 2) e as culturas
heterogéneas (área afectada 9,53 ha – Solução 1 e 11,59 ha – Solução2);
. Interfere com áreas RAN (área afectada 6,87ha – Solução 1 e 7,91 ha – Solução2).
Na Solução 1, de um total de 2324 m de extensão de área RAN afectada, 1132 m são atravessados em viaduto.
Na Solução 2, de um total de 2056 m de extensão de área RAN afectada, 647 m são atravessados em viaduto.
Troço 2
O Projecto:
. implica a afectação de 36,81 ha na Solução1 e de 38,21 na Solução2;
. Interfere com usos agrícolas (área afectada 6,0 ha – Solução 1 e 9,9 ha – Solução 2) apresentando
maior relevância o olival (área afectada 1,79 ha – Solução 1 e 3,99 ha – Solução 2) e as culturas
heterogéneas (área afectada 2,48 ha – Solução 1 e 2,45 ha – Solução 2);
. Interfere com áreas RAN (área afectada 2,94 ha – Solução 1 e 1,68 ha – Solução 2).
Na Solução 1, de um total de 638 m de extensão de área RAN afectada, 353 m são atravessados em viaduto.
Na Solução 2, de um total de 1041m m de extensão de área RAN afectada, 107 m são atravessados em viaduto.
Análise comparativa de Soluções
Em termos de áreas agrícolas e de RAN, as diferenças entre as duas soluções apresentadas não é muito
significativa como se pode observar pelo seguinte quadro, resultante dos valores indicados no EIA.

Troço 1

Troço 2

Solução 1

Solução 2

Solução 1

Solução 2

Área total de afectação

103,27 ha

135,33 ha

36,81 ha

38,21 ha

Área agrícola afectada

24,8 ha

28,42 ha

6,0 ha

9,9 ha

Área de vinha afectada

11,16 ha

8,3 ha

-

-

Área de olival afectado

-

-

1,79 ha

3,99 ha

Área de culturas heterogéneas
afectada

9,53 ha

11,59 ha

2,48 ha

2,45 ha

Área de RAN afectada

6,87 ha

7,91 ha

2,94 ha

1,68 ha
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Troço 1
Os valores apresentados no EIA suportam a escolha da Solução 1 (menor área de RAN e áreas agrícolas
abrangidas, menor comprimento de RAN atravessada por aterro ou escavação). No entanto, relativamente às
interferências com quintas vitivinícolas, foi desenvolvida uma avaliação segundo a qual se considera a Solução 2
como menos desfavorável.
Da avaliação efectuada, em termos de impactes significativos sobre as áreas de vinha, foram identificados igual
número de situações (6) para as duas soluções, encontrando-se a negrito as situações cujo atravessamento se
entende como mais penalizador, devido á sua extensão e à forma menos marginal como se desenvolve em
relação à mancha e parcelas atravessadas.

Solução 1

Solução 2

Localização (km)

Extensão (m)

1

8+120 – 8+235

115m

2

8+330 – 8+565

235m

3

9+340 – 9+460

120m

4

10+885 – 11+115

230m

5

11+500 – 11+975

475m

6

12+300 – 12+415

115m

Localização (km)

Extensão (m)

1

5+410 – 5+690

280m

2

6+560 – 6+650

90m

3

7+310 – 7+455

145m

4

8+805 – 9+020

215m

5

9+150 – 9+270

120m

6

14+920 – 15+055

135m

Assim, em termos de impactes sobre as vinhas da zona atravessada, verifica-se que a Solução 1 apresenta um
maior número de situações mais penalizadoras (cinco) comparativamente à Solução 2, que só apresenta duas.

Troço 2
A diferença entre as duas alternativas não é significativa, no entanto, de acordo com os dados apresentados, e
em termos de afectação de áreas agrícolas considera-se a Solução 1 menos desfavorável, dado que implica uma
menor afectação de área agrícola abrangida, menor afectação de área de olival, e menor extensão de
atravessamento de área RAN em aterro e escavação (285m para a solução 1 contra 934m na solução 2).

Face às situações identificadas, e a fim de reduzir de forma muito significativa os impactes sobre os espaços
agrícolas, o Projecto de Execução deve equacionar ripagens de traçado e soluções projecto que minimizem as
seguintes situações:

___________________________________________________________________________
IC 37 - Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7)
Estudo Prévio
20

Parecer CA

___________________________________________________________________________
Solução2
- km 5,5 evitar a afectação ou minimizar o seccionamento de parcela de vinha
- km 7,3 evitar a afectação ou minimizar o seccionamento de parcela de vinha
- Km 14 a km 15 evitar o atravessamento de área RAN e salvaguardar área de vinha de boa dimensão.
Ao km 20+700 o Projecto deve ser desenvolvido em viaduto, de forma a salvaguardar vale classificado como
RAN, com povoamento de folhosas e culturas heterogéneas, para o qual o EP prevê um aterro de 23 m de
altura.
Ao km 28+500 o Projecto deve ser desenvolvido em viaduto, de forma a salvaguardar área RAN, com culturas
de regadio, situação para a qual o EP prevê um aterro de 12 m de altura.
Importaria ainda equacionar os traçados apresentados pela DRAP- Centro (constantes do Anexo II) tendo em
vista a minimização de áreas de vinha, os quais se desenvolvem contudo fora do corredor em análise, pelo que
não puderam ser alvo de avaliação detalhada pela CA e, consequentemente, eventual integração nas
condicionantes do Projecto.

4.3.

Ocupação do Solo

Situação de referência
O uso florestal predomina enquanto classe de ocupação do solo, sendo de referir ainda a importante presença
agrícola, nomeadamente e a destacar a vinha, inserida na Região Demarcada do Dão, que se concentra em
inúmeras quintas, destacando-se a Quinta de Santar (próxima do km 8 da Solução 1, embora não afectada por
qualquer das soluções em avaliação).
O uso urbano é mais abundante no Troço 1 (5,1%) versus 1,9% no Troço 2. A ocupação urbana encontra-se
representada por pequenas povoações que se desenvolvem ao longo da rede viária existente.
Quanto a infra-estruturas e equipamentos, saliente-se uma área pública de lazer (próxima da localidade da
Urgeiriça, ao km 14+065 da Solução 1) e o Parque Ecológico da Quinta da Cerca (ao km 10+542 da Solução 2).

Avaliação de impactes e comparação de alternativas
Durante a fase de construção, os impactes negativos irreversíveis prendem-se com a efectiva diminuição da
representatividade das classes de ocupação do solo, dada a implantação do Projecto, sendo maior a sua
importância quando se trate de ocupação urbana, seguindo-se a agrícola, nomeadamente a vinha, dada a sua
importância social e económica.
O Nó de Teivas não interfere com o Regadio Tradicional (Regadio de Teivas), o qual se localiza a Sul da actual
A25/IP5, sendo limitado a Nascente pela EN231.
Sob o ponto de vista da ocupação urbana, considera-se que os impactes negativos não correspondem tanto às
áreas a ocupar efectivamente pelas soluções, não sendo diferentes a esse nível, mas mais pela proximidade de
uma via com estas características a espaço urbano e espaço urbanizável, sendo importante realçar uma
preferência global por parte da Solução2, pelo facto de se afastar mais desse tipo de ocupação.
A título de exemplo, se existe semelhança quanto à proximidade ao espaço urbano e espaço urbanizável de
Póvoa de Moscoso (cerca do km 3+500 da Solução 1), em contraponto com a Solução 2 que também afecta o
espaço urbanizável de Póvoa de Moscoso (cerca do km 3+500), é mais evidente a diferença quanto à afectação
do espaço urbano de Moreira de Cima (junto ao Nó de Santar da Solução 1) e do espaço urbano e perímetro
urbano previsto de Carvalhal Redondo (km 11+500 a 12+500 da Solução1), não obstante o traçado apresentar
falsos túneis, em algumas extensões.
Dada a maior afectação de vinha pela Solução1 (11,16 ha) face aos 8,3 ha pela Solução2 e tendo em conta a
mais-valia económica familiar decorrente dessa actividade, considera-se a Solução 2 como menos desfavorável,
ao nível da ocupação agrícola. Contudo, a Solução 2 apresenta também situações nas quais ocorrerão impactes
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significativos sobre áreas de vinha, destacando-se a afectação decorrente do desenvolvimento em escavação
de grande dimensão sobre áreas de vinha localizadas na envolvente do km 2+550 (comum a ambas as
soluções) do km 5+500 e do km 6+600 da Solução 2. Destaca-se ainda o desenvolvimento em viaduto sobre
áreas de vinha inseridas na região de Moscoso (km 4+200) e o desenvolvimento do traçado em aterro sobre
uma vinha localizada cerca do km 7+700.
Ainda assim a Solução 1, além de ocupar maiores áreas de vinha afecta um maior número de parcelas,
conforme se verifica na carta “RAN, Regadios e Vinha”. Importa assim que o Projecto de Execução integre
soluções específicas que minimizem os referidos impactes, nomeadamente soluções de contenção de taludes
de escavação e aterro, localização dos pilares dos viadutos, rede de caminhos a utilizar na fase de obra.
Destacam-se também os impactes negativos significativos, decorrentes do desenvolvimento do traçado em
escavação e aterro, sobre culturas de regadio, vinha e olival, entre o km 6+650 e o km 7+460, e entre o km
8+319 e 9+460 (ao longo da ribeira do Cagavaio). desenvolver nas condicionantes - soluções do PE que
minimizem ripagem /versus ).
A fase de exploração reforça o impacte negativo irreversível decorrente da implantação do Projecto, quanto à
ocupação dos solos.
O EIA considera como impacte negativo o facto do Projecto, nomeadamente na proximidade aos nós, induzir a
expansão do tecido urbano existente, sendo que para que esse fenómeno seja devidamente acautelado, é
fundamental que os PDM, ao incluírem o espaço canal adoptado, harmonizem o tipo de ocupação futura na
envolvente dos referidos nós.

4.4. Qualidade do Ar
A análise relativa à situação de referência da qualidade do ar na área de implantação do Projecto, recaiu
essencialmente, por um lado, sobre a apreciação dos dados da qualidade do ar medidos em duas estações fixas
do tipo regional de fundo afectas à rede de monitorização da qualidade do ar da Região Centro (estações de
Salgueiro e Fornelo do Monte).
Da apreciação efectuada verifica-se a existência de alguns problemas pontuais de poluição atmosférica no que
diz respeito ao poluente secundário ozono. Por outro lado, foram analisados os dados de inventários de
emissões de poluentes atmosféricos, cujos resultados revelaram serem relativamente baixos os níveis
percentuais de emissão.
Na sequência da identificação dos impactes relativos à qualidade do ar, resultantes da implementação do
Projecto, na sua fase de construção, salienta-se como sendo o impacte negativo mais importante as emissões
de partículas (poeiras), directamente associado a trabalhos de terraplanagem e transporte de terras e as
emissões de partículas, óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis
(COV), associadas à deslocação de veículos afectos à obra e utilização de maquinaria.
As incidências decorrentes das acções desta fase, verificar-se-ão com maior expressão na envolvente imediata
à zona de construção e principais vias de acesso utilizadas pelos veículos pesados, cujo efeito depende das
condições meteorológicas locais, da topografia da região, entre outros factores. O impacte negativo será mais
importante quando os trabalhos decorrem junto de aglomerados populacionais, que se tratam dos receptores
potencialmente mais afectados durante a fase de construção.
O EIA considera os impactes negativos, temporários, cujo significado depende da dimensão dos núcleos
habitacionais, a distância à via rodoviária e a sua posição relativamente aos ventos dominantes da região. A
época seca será aquela em que as incidências atingem maior importância, porém, os seus efeitos consideramse minimizáveis com a implementação de medidas de minimização.
Na fase de exploração, os impactes negativos prendem-se com as emissões dos poluentes atmosféricos
resultantes da circulação automóvel, cuja avaliação dos impactes sentidos, apresentada no EIA, versou no
cálculo estimativo das concentrações de CO, NO2 e PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4,
que permite estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas de
emissão, condições meteorológicas e topografia local.
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As simulações efectuadas consideraram o volume de tráfego estimado para os anos de 2013 e 2043, para dois
cenários definidos em termos de condições meteorológicas, o cenário típico e o cenário crítico, este último
admitindo condições adversas de dispersão atmosférica, tendo as mesmas simulações sido realizadas para
concentrações de poluentes até uma distância ao eixo da via de cerca de 500 m, para as várias soluções,
considerando como receptores sensíveis as povoações mais próximas do troço.
Com base nas simulações efectuadas verifica-se que as concentrações mais elevadas são registadas
maioritariamente no ano de 2013, apesar da via rodoviária estar sujeita a um volume de tráfego menos intenso
no ano de 2013 comparativamente com o ano de 2043. Tal facto é explicado no EIA com os avanços
tecnológicos esperados e uma legislação mais restritiva, no que se refere às emissões originárias do sector dos
transportes que contribuíram para que os factores de emissão diminuam de ano para ano.
Da análise dos resultados das simulações verifica-se que para os três poluentes CO, NO 2 e PM10, para os dois
cenários considerados e para os dois anos em estudo, as concentrações obtidas não excedem os valores limite
legislados, pelo que se pode concluir que não são previstos impactes negativos relevantes sobre a qualidade do
ar na área em estudo, decorrentes da exploração do projecto rodoviário em análise.
Os impactes negativos em termos da qualidade do ar decorrentes da fase de exploração do projecto assumem
uma maior expressão junto dos receptores sensíveis mais próximos da área do traçado da via, pelo que a
escolha da melhor solução para cada itinerário recai no número de receptores existentes na envolvente de
cada um, tendo sido concluído que os itinerários mais favoráveis são os constantes do EIA.
Com o objectivo de minorar os impactes negativos associados ao projecto, principalmente na fase de
construção, será necessário proceder à adopção de medidas de minimização apresentadas no EIA, as quais se
consideram adequadas.
Apesar de, segundo as simulações efectuadas, não ser esperado um agravamento significativo da qualidade do
ar na zona em estudo na sequência da implementação do Projecto, contudo, dada a quantidade de receptores
sensíveis que apresenta um risco significativo de vir a registar concentrações elevadas de poluentes, será de
todo aconselhável proceder à monitorização dos poluentes atmosféricos representativos nesta tipologia de
Projecto.
Análise comparativa de Soluções
Considera-se a Solução 1 como a mais desfavorável face ao maior número de receptores sensíveis a afectar
quer durante a fase de construção, quer durante a exploração, face à Solução 2. Refira-se ainda o facto da
Solução 1 afectar um maior número de povoações durante a fase de construção, contrariamente à Solução 2, a
qual afectará apenas Vilela e Póvoa de Moscoso.

4.5.Ambiente Sonoro
Situação de referência
No que respeita ao ambiente sonoro, verifica-se que o projecto vai afectar um povoamento relativamente
disperso, todavia de ocupação objectivamente sensível (edifícios de uso habitacional).
O Estudo de Impacte Ambiental identifica, para as soluções alternativas de projecto preconizadas, várias
situações de exposição ao ruído (nas quais se realizaram medições de ruído, junto ao receptor mais exposto),
para caracterização da situação de referência, e que a seguir se referem. A menção ao lado da via (direito ou
esquerdo), é atribuída considerando o sentido crescente da quilometragem.
Troço 1 - Solução 1
Situação 1 - Edifícios de habitação, de 2 pisos e edifícios de ocupação agrícola e oficina, á esquerda e à
direita da via, em lugar designado por S. João da Lourosa, entre o km 0+900 e o km 1+700;
Situação 2 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos e edifícios de ocupação agrícola e cemitério (ao km
11+800), à esquerda e à direita da via, em lugar designado por Carvalhal Redondo, entre o km 11+300
e o km 11+800;
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Situação 3 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos e edifícios de ocupação agrícola, à esquerda e à
direita da via, em lugar designado por Carvalhal Redondo, entre o km 11+900 e o km 12+600;

Troço 1 -Solução 2
Situação 1 - Edifícios de habitação, de 2 pisos, edifícios de ocupação agrícola e oficina, à esquerda e à
direita da via, em lugar designado por S. João da Lourosa, entre o km 0+900 e o km 1+700;

De acordo com os resultados obtidos na caracterização da situação de referência e constantes no EIA, os
valores dos indicadores de ruído para os locais onde foram efectuadas medições situam-se, em todos os Troços
e Soluções de projecto estudadas, abaixo dos valores limite regulamentares mencionados, variando entre 46 e
57 dB(A) para o indicador Lden e entre 38 e 45 dB(A) para o indicador Ln, prevendo-se que na ausência de
implementação do Projecto os valores se mantenham idênticos.
Acresce referir-se que o ambiente sonoro existente é essencialmente devido a sons da natureza, e em algumas
situações pela circulação de tráfego rodoviário local.

Avaliação de impactes
No âmbito da implementação deste projecto irão ocorrer duas fases fundamentais de alteração do ambiente
sonoro estabelecido na sua envolvente: a primeira relaciona-se com a fase de construção e a segunda com a
fase de exploração.
Tendo em atenção que a via de tráfego em causa atravessa zonas urbanas, ou equivalentes, não classificadas
(em mista ou sensível), os valores limite de ruído ambiente devem observar o disposto no artigo 11.º, n.º 3 do
Regulamento Geral do Ruído, ou seja Lden 63 dB(A) e Ln 53 dB(A).
Fase de construção
Durante a fase de construção os impactes serão temporários (ocorrerão apenas nos momentos em que, na
proximidade destes receptores, se desenvolvam acções construtivas com recurso a maquinaria pesada),
devendo ser minimizados com uma gestão ambiental adequada das actividades de construção mais ruidosas,
enquadráveis pelos princípios constantes nos artigos 14.º e 15.º do RGR, e com o uso de maquinaria conforme
com as prescrições legais aplicáveis aos equipamentos para utilização no exterior (Decreto-Lei 76/2002, de 26
de Março).
Fase de exploração
Na fase de exploração, o tráfego que irá circular na via em estudo constituirá uma fonte de ruído significativa
que irá incrementar os níveis do ruído ambiente nas zonas envolventes. Para o efeito foi desenvolvido, para os
anos 2013 (início do projecto), 2028 (ano intermédio) e 2043 (horizonte de projecto), um processo de
simulação do ruído particular, para os vários troços e soluções consideradas, recorrendo a Software apropriado
para o efeito, ou seja de acordo com a modelação preconizada pela Directiva Europeia sobre Gestão e
Avaliação do Ruído Ambiente (2002/49/CE).
As simulações efectuadas permitiram quantificar a exposição ao ruído, ao nível dos pisos de interesse (1.º 2.º
ou 3.º) dos edifícios com utilização sensível, tendo-se verificado que no início da exploração são já excedidos os
limites legais. Tendo em atenção a incerteza de modelação de 2 dB(A), tal ainda só ocorre em poucas situações,
no entanto para o ano intermédio e horizonte de projecto, esse incremento já é mais elevado chegando a
atingir 6 e 7 dB(A), respectivamente nas situações 1 do Troço 1 e 2 do Troço 2.
Assim, tendo em atenção a escala qualitativa de impacte usada (diferença entre o ambiente sonoro, com e sem
projecto, prospectivado e o na ausência de projecto), em que, de 3 a 6 dB(A), o impacte é reduzido, de 7 a 12
dB(A) ), é moderado, e superior a 12 dB(A) é elevado, obteve-se:
No ano 2013: início de exploração - ocorrência de impacte elevado, para ambos os indicadores
regulamentares, na Situação 1 da Solução 1 do Troço 1 e moderado nas restantes, e também elevado
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na Situação 1 da Solução 2 do Troço 1, verificando-se nos restantes casos (Situações 2 e 3 da Solução
1 do Troço 1) a ocorrência de impacte moderado.
No ano 2043: ano horizonte - ocorrência de impacte idêntico ao referido para o ano 2013,
acrescentando-se já a ocorrência de impacte elevado para a Situação 2 da Solução 1 doTroço 1, no
que respeita ao indicador de ruído dia-entardecer-noite, Lden .
Saliente-se que no decurso da visita foram identificados locais de uso sensível, os quais não foram integrados
na avaliação desenvolvida, mas cujo uso deve ser confirmado (e, se for caso disso, serem os ditos receptores
avaliados) em fase de Projecto de Execução. Insere-se neste caso um Lar de Idosos ao km 30+500, que à data
da elaboração do EIA se encontrava em construção, mas que actualmente se encontra já em funcionamento.
Análise idêntica à desenvolvida para a plena via deverá ser efectuada para todos receptores existentes nas
proximidades dos Nós, que não foram objecto de avaliação por desconhecimento dos caudais de tráfego
associados, entre os quais se incluem os identificados na visita ao local (km 0+100 e km 0+400).

Análise comparativa de Soluções
Na análise comparativa de Alternativas, a identificação da solução mais favorável tem apenas em consideração
a fase de exploração do projecto dado o seu carácter permanente. Para este efeito, e relativamente aos dois
troços e soluções alternativas em estudo, foram identificados os receptores expostos nos quais houvesse
ultrapassagem dos valores limite legais, tendo-se considerado como apreciação desfavorável o número de
receptores em condições de sobre exposição ao ruído.
Da análise efectuada, com base neste critério, o estudo identifica como menos desfavorável a Solução 2 do
Troço 1, dado contemplar um menor número de receptores expostos, combinada com a Solução 1 ou 2 do
Troço 2, na medida em que não há receptores expostos no Troço 2, em qualquer das soluções preconizadas.
Assim considera-se que, da análise efectuada em termos de impacte na componente acústica do ambiente,
ressalta como menos desfavorável a Solução 2 do Troço 1 combinada indiferentemente com a Solução 1 ou 2
do Troço 2.

4.6. Componente Biológica
Situação de referência
A área de implantação do IC37 localiza-se a Noroeste do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) / Sítio Serra
da Estrela (PTCON0014) e a Noroeste do Sítio Carregal do Sal (PTCON0027). A Solução 1, no Troço 2, passa a
cerca de 1,6 Km do Sítio Carregal do Sal, enquanto a Solução 2 desenvolve-se a 5 Km desta Área Classificada.
Quanto à proximidade com o Parque Natural da Serra da Estrela, no Troço 2, a Solução 1 desenvolve-se a cerca
de 4,6 km destas Área Classificada, enquanto a Solução 2 se desenvolve sensivelmente a 3,6 Km. Esta
localização não faz coincidir fisicamente o IC37 com nenhuma área integrada no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas, como definido no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; “i) Áreas
protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas” nem com “ii) Sítios da lista nacional de sítios e
zonas de protecção especial integradas na Rede Natura 2000”; nem com “iii) As demais áreas classificadas ao
abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português”.
No que concerne aos valores naturais protegidos através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, a área de implantação do IC37 coincide com a
área de distribuição potencial do Narciso-do-Mondego (Narcissus scaberulus), uma espécie endémica da área
geográfica do Médio-Mondego e listada no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
A ocorrência desta espécie está confirmada para os locais situados:
. Entre o km 25 e o km 30 da Solução 1;
. Na área correspondente a um buffer com 1 km em torno da ponte sobre o rio Mondego (km 19+250),
na Solução 1;
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. Na área correspondente a um buffer com 1 km em torno da ponte sobre o rio Mondego (km 18+600),
na Solução 2;
. Na área correspondente a um buffer com 1 km em torno do km 15 da Solução 2.
As linhas de água de caudal permanente interceptadas pelas soluções de implantação do IC37, nomeadamente
o rio Seia, rio Mondego, ribeiro Cagavaio e rio Dão apresentam vegetação ribeirinha bem desenvolvida,
formando em grandes extensões galerias ripícolas. A galeria ripícola é na maioria da extensão formada por
espécies de Salguieros (Salix spp.), Amieiro (Alnus glutinosa) e Freixo (Fraxinus excelsior). Estas formações
vegetais enquadram-se no Habitat 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior.
Estão referenciados para a área de implantação do IC37, tendo por base referências bibliográficas, e por
extrapolação da informação existente para o Parque Natural da Serra da Estrela e Sítio Serra da Estrela
(PTCON0014), espécies de invertebrados que constam dos anexos B-II (Euphydryas aurinia, Callimorpha
quadripunctata, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Oxigastra curtisii, Lucanus cervus e Cerambix cerdo)
e B-IV (Proserpinus proserpina) do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, nomeadamente para os locais onde o IC37 se interliga ao IC7.
Os locais das margens e linhas de água, nomeadamente no rio Seia, rio Mondego, ribeiro Cagavaio e rio Dão,
interceptados pelas soluções de implantação do IC37 (Solução 1 e Solução 2), coincidem com área de
ocorrência das espécies Lacerta schreiberi e Triturus marmoratus. No rio Mondego, além daquelas, ocorre
ainda a espécie Mauremys leprosa. Aquelas espécies constam dos anexos B-II e B-III do Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
A área de implantação do IC37 coincide, no local correspondente a um buffer com 1 km em torno da ponte
sobre o Rio Mondego (≈ km 18+600) da Solução 2 e no local correspondente a um buffer com 1 km em torno
da ponte sobre o Rio Mondego (≈ km 19+250) da Solução 1, com um Sítio Importante para a Conservação (SIC)
da Toupeira de água (Galemys pyrenaicus) (Queiroz et al, 1998), espécie listada no Anexo B-II do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Para
aqueles locais está também confirmada a ocorrência de Lontra (Lutra lutra).
Na área de implantação do IC37 ocorre, quer na forma de mancha quer sob a forma dispersa, o sobreiro
(Quercus suber), que além da legislação específica, pode constituir o Habitat 9330 - Florestas de Quercus suber.
Com o mesmo tipo de padrão, embora mais abundante ocorrem também formações de Carvalho-alvarinho
(Quercus robur) que podem constituir o Habitats 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e
Quercus pyrenaica. Ambos os Habitat estão listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril,
com nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
Entre o km 21 e o km 19 da Solução 1 e entre o km 19 e o km 22 da Solução 2, tal como em outros locais ainda
que com menor grau de cobertura, ocorrem as espécies exóticas Acacia dealbata, Hakea sericia e Ailanthus
altissima. Estas espécies estão classificadas como invasoras segundo o Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99 de 21
de Dezembro.
Adequação do traçado atendendo aos habitats
Ao nível da Conservação da Natureza foram consideradas as seguintes áreas de maior relevância ecológica para
a análise das alternativas:
. Áreas Classificadas;
. áreas de distribuição de espécies e habitats com estatuto de conservação desfavorável;
. áreas com reconhecido valor ecológico.
Flora e Vegetação
A caracterização biográfica, bioclimática e fitossociológica é apresentada de forma sintética e cobre a
totalidade do território abarcado quer pelo IC37, quer pelo IC6 e IC7.
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Para a área em estudo considerada foram inventariadas 167 espécies, entre as quais 4 endemismos ibéricos
(Narcissus asturiensis, Narcissus triandrus, Jurinia humilis, Festuca summilusitana) e 3 endemismos lusitanos
(Murbeckiella sousae, Narcissus scaberulus e Teucrium salviastrum subsp. salviastrum).

Fauna
Para a área de estudo confirmaram-se bibliograficamente 202 espécies de vertebrados, das quais 30 % foram
identificadas durante o trabalho de campo.
É de referir que 20,9% das espécies estão incluídas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral e
tal., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org).
Assim, é possível observar que esta área apresenta uma elevada percentagem de espécies importantes para a
conservação reflectida nas várias Áreas Classificadas da região.
Durante o trabalho de campo, realizado no âmbito do EIA, das espécies inventariadas bibliograficamente foi
detectada a presença de um peixe de água doce, 1 anfíbio, 2 répteis, 50 aves e 7 mamíferos.
A abundância na área de estudo é muito variável ao longo das soluções apresentadas para os traçados em
estudo.
Para o traçado do IC37 os valores de abundância registados são relativamente altos, em relação aos restantes
traçados em estudo.
No Troço 1 da Solução 2 recensearam o maior número de espécies, numa zona de pinhal e matos. Tanto no
Troço 1 como no Troço 2 da Solução 1 registaram valores inferiores para o número de espécies recenseadas.)
Os valores de riqueza específica mais baixos dizem respeito, sobretudo à Solução 1 em áreas agrícolas e de
matos.
O EIA refere que na área de estudo as espécies que apresentam maiores densidades são o pintassilgo e o
estornimho-preto, explicitando que “estes resultados advêm de estas duas espécies serem frequentemente
observadas em bando”.
As espécies com maiores densidades na totalidade dos traçados em estudo (estorninho-preto, toutinegra-domato, chapim-real e tentilhão) são o espelho dos biótopos mais amostrados: pinhal, matos e agrícola;
retratando a maior abundância populacional destas espécies no território nacional quando se amostram os
mesmos biótopos.
Referem que a aplicação do Índice de Valorização da Fauna (IVF) permitiu definir 32 espécies como sendo mais
relevantes em termos conservacionistas, 20 delas confirmadas para a área de estudo.
O EIA refere a ocorrência do Abutre-preto (Aegypius monachus) e da Águia-de-bonelli (Hieraaetus fasciatus) na
área de estudo do EIA, sem contudo explicitar a origem da informação.
A informação apresentada para a caracterização e contextualização local, regional e nacional das espécies da
fauna de vertebrados é sobretudo informação de natureza bibliográfica e fornece muito pouca informação
sobre a distribuição espacial das espécies.

Biótopos e Habitats
Os biótopos com maior representação são o Pinhal, o agrícola e os matos.
De todos os biótopos salienta-se a vegetação ripícola a qual corresponde ao Habitat 91EO* - Florestas aluviais
de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae); Habitat 91BO – Freixiais
termófilos de Fraxinus angustifolia; Habitat 92AO – Florestas-galerias de Salix alba e Populas alba.
Foram incluídos neste biótopo todos os bosques ribeirinhos: amiais, salgueirais e freixiais. Estes biótopos têm
um importante papel ecológico, albergando uma elevada biodiversidade e funcionando como corredores
ecológicos para diversas espécies. Puderam observar-se bosques ribeirinhos em quase todas as linhas de água
permanente existentes, sendo que em alguns locais o seu grau de conservação é bastante bom. Em algumas
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linhas de água de carácter torrencial observaram-se, também, bosques ripícolas. As principais linhas de água
atravessadas pelo IC37 são o rio Dão, o rio Mondego e o rio Seia.

Áreas com maior relevância ecológica
Foram definidas 15 áreas de maior relevância ecológica com base na presença de i- linhas de água; ii- espécies
constantes no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000); iii- biótopos com importância para as espécies
faunísticas; iv- presença de Habitats constantes do PSRN2000; v- corredores ecológicos dos Planos Regionais de
Ordenamento Florestais (PROF); e vi- o estabelecimento da conectividade entre Áreas Protegidas ou Sítios
Rede Natura 2000.
Relativamente à apresentação de cada uma das áreas delimitadas e respectivas condicionantes importa referir:
Área J – 2º parágrafo (ponte sobre o Rio Mondego da Solução 2). Deverá acrescentar-se “a presença
potencial da lontra (Lutra-lutra) e do narciso-do-mondego (Narcissus scaberulus)”.
Área M – 2º parágrafo (ponte sobre o Rio Mondego da Solução 1) – Deverá acrescentar-se “a presença
potencial do Narcissus scaberulus”.
Síntese dos aspectos mais relevantes
A inventariação das espécies de flora presentes na área de estudo permitiu identificar um conjunto de espécies
que, pelo seu estatuto de conservação ou por serem endemismos ibéricos ou lusitanicos, são valores naturais
de referência para a área de estudo. De entre as espécies referidas importa destacar a ocorrência do narcisodo-mondego (Narcissus scaberulus) já que é uma espécie endémica do território nacional continental e cuja
distribuição está essencialmente limitada aos vales do rio Seia, Mondego e Cobral.
De entre as espécies de fauna inventariadas, foi possível verificar que várias apresentam estatuto de
conservação elevado sendo que se destacam várias espécies associadas aos cursos de água como sejam a
toupeira-de-água, o lagarto-de-água, a salamandra lusitanica e a lontra. No entanto, registou-se também, a
ocorrência de aves de rapina como o tartaranhão-caçador e o milhafre-real cuja reprodução está confirmada
para algumas quadrículas da área de estudo (Equipa Atlas, 2008).
O EIA, com base em referências bibliográficas, refere a ocorrência da Lontra (Lutra lutra) para o rio Seia e rio
Mondego. O rio Dão tem condições biofísicas para se constituir como área potencial da ocorrência provável
desta espécie.
Com base na carta de biótopos e habitats realizada foi possível definir os biótopos mais relevantes na área de
estudo sendo que se destacam, pela sua importância ecológica, os bosques de folhosas (com presença dos
Habitats 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica) e 9260 – Florestas de
Castanea sativa), a vegetação ripícola (com presença dos Habitats 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa
e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus
angustifolia e 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba) e os afloramentos rochosos (com presença
dos Habitats 8130 – Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos e 8220 – Vertentes rochosos siliciosas
com vegetação casmofítica).
Face a todos os valores naturais inventariados e com base na interpretação dos dados foi possível definir um
conjunto de áreas de maior relevância ecológica. Estas áreas foram definidas com base na presença de espécies
e Habitats relevantes para a conservação e por formarem corredores ecológicos importantes para os
movimentos das espécies. Desta forma, foram definidas 15 áreas de maior relevância ecológica associadas aos
rios e ribeiras.
As áreas de maior relevância ecológica foram definidas em fase de avaliação de corredores ecológicos como
“faixas que promovam a conexão entre áreas florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio genético,
essencial para a manutenção da Biodiversidade” pelo que nesta fase estes mesmos corredores foram também
considerados áreas de maior relevância ecológica.
Em determinados casos, as áreas de maior relevância ecológica foram também definidas por representarem
um importante papel de conectividade entre as Áreas Classificadas, como seja a conectividade entre o Sítio
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Complexo do Açor (PTCON0051) e o Sítio (PTCON0014) - Parque Natural da Serra da Estrela (Área C) e entre o
Sítio Carregal do Sal (PTCON0027) e o Sítio (PTCON0014) - Parque Natural da Serra da Estrela (Áreas F e N).

Fig 6.8.1 do EIA - Áreas classificadas existentes na região

Na definição das áreas condicionantes pesaram factores como a distribuição de espécies constantes no anexo
B-II do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro actualizado pela Resolução do Concelho de Ministros nº 115
A – 2008, de 21 de Julho sobre o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, locais de possível ocorrência de habitats
naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro actualizado
pela resolução do Concelho de Ministros nº 115 A – 2008, de 21 de Julho sobre o Plano Sectorial da Rede
Natura 2000, dos quais se deu ênfase às linhas de água (rios e ribeiras) por funcionarem como corredores
ecológicos naturais, e por na área em questão muitas das galerias ripícolas são habitat prioritário 91EO* Florestas Aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion-incanae, Silicion albae)
constante no anexo B-1 do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro actualizado pela Resolução do Concelho
de Ministros nº 115 A – 2008 sobre o PSRN2000. Teve-se também em conta os biótopos cartografados: Matos,
Matos Habitat, Bosque Misto e Folhosas; quando presentes na envolvente das linhas de água.

Avaliação de Impactes
Impactes cumulativos
Com a implantação do IC37, conjuntamente com o IC6 e IC7 gera-se um conjunto importante de impactes
sobre a fauna e a flora locais, os quais podem construir um relevante factor de ameaça à conservação das suas
populações e espécies. Os impactes resultantes destas infra-estruturas decorrem de diversas acções inerentes
à sua implantação e estabelecem-se a vários níveis, tais como: a perturbação e destruição de habitats pela
implantação da via e pelas actividades inerentes à fase de construção (instalação de estaleiros, a
abertura/melhoria de acessos, os movimentos de terras, o depósito de materiais, a movimentação de
viaturas/máquinas, etc); e a mortalidade por atropelamento, o efeito barreira, as alterações e fragmentação de
Habitat e da estrutura populacional durante a fase de exploração (ICNB, 2008).
O impacte a gerar pela infra-esturtura nos ecossistemas locais será acrescido aos impactes já exercidos por
infra-estruturas similares existentes na região, sejam os elementos da rede viária (Estradas Nacionais, IC12 e
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IP5/A25), pela linha ferroviária (Linha da Beira Alta), bem como pelos elementos da rede de transporte de
energia.
Na fauna, esses acréscimos de pressão/perturbação far-se-ão sentir pela diminuição de habitat disponível,
aumento do efeito barreira, nomeadamente pela alteração do perfil longitudinal das linhas de água nos locais
onde se venham a instalar passagens hidráulicas, pelo aumento da probabilidade de atropelamento e de
colisão. Na flora e vegetação pela diminuição do espaço adequado disponível, pela perturbação exercida nos
ecossistemas remanescentes, nomeadamente pelas entradas de substâncias próprias para os sistemas
energéticos e de lubrificação veículos, mas alienígenas aos ecossistemas. Hão-de vir a exercer pressão,
selectiva, sobre a vegetação as actividades exercidas nas áreas envolventes à infra-estrutura, nomeadamente
aquelas necessárias à conservação e manutenção da via.
No que refere aos impactes cumulativos sobre a flora e a vegetação, sobre os Habitat Rede Natura 2000, sobre
as comunidades animais e os ecossistemas, o EIA não considera o efeito cumulativo da infra-estrutura
designada Aproveitamento Hidroeléctrico de Fraga, a implantar no rio Mondego, sito nos concelhos de
Carregal do Sal, Oliveira do Hospital e Nelas, conforme Despacho Conjunto n.º 505/2001 de 5 de Junho.

Análise comparativa de Soluções
Para a comparação de alternativas em estudo foram consideradas as significâncias dos impactes registados, os
valores naturais presentes em cada uma das alternativas, as áreas de maior relevância identificadas e não a
proximidade às Áreas Classificadas, mas sim o grau de afectação a estas Áreas Classificadas, nomeadamente o
número de linhas de água a interceptar e o tipo de biótopo existente nos locais de intercepção, a existência de
locais importantes para a conservação, a ocorrência de espécies e Habitat Rede Natura 2000. Foram ainda
consideradas as medidas de minimização previstas para a minimização do efeito barreira fragmentação e
mortalidade por atropelamento/colisão.

Troço 1
Quer na Solução 1, quer na Solução 2 destaca-se a travessia do rio Dão, o qual apresenta uma
importante galeria ripícola com o Habitat 91EO*.
Na Solução 2 é de realçar a travessia das ribeiras de Cagavaio, rio Vidoeiro e rio do Castelo.
Após o Nó de Senhorim, sensivelmente entre o Km 15+500 e o Km 17+300, na Solução 2, regista-se uma
escavação de grande altura e extensão, a qual induzirá impactes paisagísticos negativos significativos.
Também após o Nó do Carvalhal o traçado apresenta uma escavação significativa, que obrigará a
adopção de soluções específicas.
Salienta-se na Solução 1 a travessia das Ribeiras de Travassos (km 13) e a Ribeira da Pantanha
(km14+500). Após o Nó de Caldas de Felgueiras, ao km 17+00, verifica-se o atravessamento em aterro
de uma linha de água, a qual apresenta os habitats (91EO ou 92aO ou 91BO*).
Considera-se que o atravessamento do rio Mondego na Solução 1, relativamente ao seu atravessamento
pela Solução 2, induz impactes de maior significância.
Na junção das duas soluções, aproximadamente ao Km 21+000, prevê-se uma escavação de grande
dimensão, numa cumeada, implicando a adopção de soluções específicas de projecto.
Troço 2
A Solução 1, a partir do Km 25+000 interfere com uma área com menor grau de humanização, áreas
agrícolas, matos e afloramentos rochosos formando lagedas. Trata-se de uma área com valor em termos
de coberto vegetal, com diversidade de matos e recobrimento herbáceo, para além da presença de
pinhal. A sucessão de três travessias: sobre o rio Seia (Habitat 91EO*) e linhas de água (Viaduto da
Boavista I) e mancha de folhosas (Viaduto da Boavista II), dada a sensibilidade ecológica e paisagística
desta área, induzirá impactes negativos muito significativos.
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A Solução 2, nas imediações do Km 29+000 (Viaduto do Pereiro) desenvolve-se sobre uma área com
alguma sensibilidade, abarcando o Habitat 91EO ou 92aO ou 91BO*, pelo que o viaduto dever ser
prologando (facto que implica o seu desenvolvimento a uma cota mais elevada) de forma a salvaguardar
a zona contígua de matos com Habitat.
Assim, no que se refere à avaliação comparativa das duas soluções de traçado apresentadas para o IC37
considera-se que:
No Troço 1 a Solução 2 é, em termos de impactes na ecologia, menos desfavorável, dado que afecta,
relativamente Solução 1, uma menor área de biótopos relevantes e desenvolve-se a uma maior distância do
Sítio Carregal do Sal.
No Troço 2 a Solução 2 é considerada menos desfavorável pois não afecta nenhuma área de elevada relevância
ecológica, desenvolve-se mais afastada do Sítio Carregal do Sal, não se aproximando de qualquer núcleo de
Narcissus scaberulus e desenvolve-se, em toda a sua extensão, paralelamente à EN 231 (a cerca de 2km).
Destaca-se, pelos impactes negativos significativos que originaria, o facto da Solução 1 se desenvolver numa
área de elevado valor ecológico, que apresenta um reduzido grau de humanização, com diversidade de matos e
recobrimento herbáceo para além da presença de pinhal, expondo afloramentos rochosos que formam
lagedas, na qual o traçado da referida solução prevê o atravessamento sucessivo de três linhas de água, numa
área de elevada sensibilidade ecológica e paisagística.

4.7. Componente Social
Situação de Referência
A área do Projecto abarca municípios integrados na sub-região Dão-Lafões (Mangualde, Viseu e Nelas), Serra da
Estrela (Seia) e Pinhal Interior Norte (Oliveira do Hospital).
2

O EIA salienta que “A região Centro ocupa uma área de 28 200 km , abrangendo quase 1/3 da superfície de
2
Portugal Continental. Em 2007 esta região possuía uma densidade populacional de 84,6 hab/km , destacando2”
se como uma das regiões do Continente com um menor número de habitantes por km .
Ao nível concelhio e em 2007, Viseu sobressai pelo número de residentes (um terço da população da respectiva
sub-região), tal como Seia (cerca de 60% da população da Serra da Estrela).
Durante o último período intercensitário (1991-2001), a evolução populacional demonstrou um crescimento
positivo de 1,40% para a sub-região Dão-Lafões e um decréscimo de 8% para a Serra da Estrela e Pinhal Interior
Norte.
Mesmo num cenário de decréscimo populacional, o EIA regista o aumento verificado no parque habitacional,
cujo uso e ocupação denota sazonalidade.
Relativamente à distribuição da população activa pelos diversos sectores de actividade económica, verifique-se
de acordo com o quadro seguinte a maior importância do sector terciário, seguida pelo secundário e por último
o primário, destacando-se Viseu pelo menor peso do sector secundário, mas com mais de 60% de população
empregada no sector terciário.

Unidade Geográfica

Sector de actividade
Primário

Secundário

Terciário

Viseu

4,7%

27,5%

67,8%

Mangualde

7,1%

44,8%

48,1%

Nelas

7,5%

47,0%

45,4%

Oliveira do Hospital

4,9%

50,6%

44,5%

5%

45,4%

49,6%

Seia
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Fonte: Quadro 6.9.9 do EIA/ INE 2001

Segundo os dados constantes do EIA (Quadro 6.9.11) Viseu apresenta também um maior número de
sociedades sedeadas e respectivo volume de negócios. Merece também destaque, em termos industriais, a
Zona Industrial de Nelas e Seia.
Ainda como traços característicos, refira-se o facto da agricultura a tempo parcial constituir complemento de
rendimento familiar, com destaque para a vitivinicultura, sendo que “O vinho é um dos sectores mais
importantes na economia das unidades geográficas em estudo “ (EIA, pág. 419).
Além disso, evidencie-se a relação entre a lã e o queijo da Serra da Estrela e o turismo da neve praticado nessa
zona, em contraponto com o termalismo e o enoturismo de Dão-Lafões.
Durante a construção e quanto à componente emprego, afigura-se como difícil a previsão de criação de postos
de trabalho directos, sendo mais certa a criação de algum emprego indirecto resultante da maior dinâmica
económica gerada durante o período de construção, o que se reveste como positivo e com significado local.
Não se deixa de salientar a positividade da manutenção de postos de trabalho existentes, qualquer que seja a
origem geográfica dos mesmos.
Seria estratégico que a existir necessidade de recrutamento a nível local/regional a mesma se fizesse na
envolvente dos locais de implantação do projecto, o que constituiria um impacte positivo e significativo,
embora temporário.
A dinâmica económica não estará apenas e só relacionada com a procura por parte da mão-de-obra, sendo que
a própria obra necessitará de alguns factores de produção, os quais encontrará nesta dimensão local/subregional. Apesar de temporários, estes impactes configuram-se como positivos.
A eventual adjudicação de algumas subempreitadas a empresas locais/regionais configurará, a acontecer, um
impacte dotado de capacidade de sustentabilidade do mercado empregador, com efeitos redistributivos de
capital.
Como impactes negativos, registe-se a perturbação na segurança e no bem-estar (interferência com o tráfego,
ruído, poeiras) das populações na envolvente, decorrente da movimentação de máquinas e veículos.
A expropriação constitui a medida de compensação mais adequada à perda irreversível criada pelo Projecto,
pelo que a mesma deverá não só ser feita nos termos da legislação específica, como ser justa e célere e incluir
todas as parcelas agrícolas e florestais inviáveis ou as habitações cuja função de habitabilidade seja
significativamente afectada pela proximidade à via.
Quanto à afectação directa e indirecta de estruturas e da análise ao EIA, considera-se para o Troço 1, a Solução
2 como dotada das afectações de menor significado e em menor número, considerando a possibilidade efectiva
do PE não afectar directamente o Snack Bar Flor do Dão (km 3+000). No Troço 2, considera-se existir maior
equilíbrio entre as soluções, sendo que no cômputo geral e a este nível a Solução 2 é a mais favorável.
Ao nível da afectação do espaço agrícola e tomando em consideração a análise da Ocupação dos Solos,
considera-se que a Solução 2, não obstante apresentar na globalidade maior área agrícola atravessada (+ cerca
de 8 ha) segundo o EIA, é a mais favorável tendo em conta o facto de atravessar menor área de vinha, dada a
importância económica familiar que a mesma reveste nesta zona.
Sobre a afectação de inúmeras vias de comunicação, caminhos rurais e florestais, deverá como forma mais
adequada de resolução dos incómodos daí resultantes, ser objecto dos necessários restabelecimentos e
implantação de caminhos paralelos, a apurar com o necessário pormenor em sede de PE. A minimização desses
impactes passa pelo dever de compatibilização com as práticas da envolvente, sobrevalorizando os necessários
restabelecimentos para acessibilidade às diversas parcelas agrícolas e florestais.
Na fase de exploração e centrando a atenção no aspecto que se considera central numa avaliação de impactes
relativa a uma infra-estrutura rodoviária com estas características -Acessibilidades- registe-se a criação de
novas acessibilidades nacionais, regionais e sub-regionais, sendo os impactes a esse nível positivos, estratégicos
e estruturantes ao nível da organização do território e das actividades socioeconómicas, proporcionando
maiores oportunidades no desenvolvimento empresarial e no próprio aproveitamento dos recursos endógenos
e consolidando os centros urbanos mais importantes.
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O Projecto fomentará uma maior diversidade na articulação viária, criadora de maior acessibilidade e
segurança rodoviária, face às debilidades da EN231.
Uma nota para o facto de que qualquer das soluções propostas satisfazer essa necessidade emergente de dotar
de melhores acessibilidades esta região, existindo no entanto algumas diferenças que importa salientar.
Numa análise global das duas soluções e atendendo ao facto do Projecto visar fundamentalmente ligações
entre sedes de concelho, a Solução 2 responderá de forma mais equilibrada a esse desígnio, tendo em conta
que se da mesma forma garante ligações mais locais e importantes (Santar; Vilar Seco; Senhorim e Paranhos),
através dos seus nós de ligação, os concelhos com maior percentagem territorial atravessado, são mais bem
servidos por esta solução do que pela Solução 1.
Considera-se importante realçar um ganho em termos competitivos por parte dos vários concelhos,
nomeadamente na dinamização das principais áreas industriais existentes, e aí refira-se nomeadamente a
facilidade do Nó de Nelas Nascente (Solução 2), assim como a maior proximidade do Nó de Seia Norte (da
mesma solução) a essa cidade e à respectiva zona industrial.
Neste contexto, considera-se que a “indústria do turismo” poderá ser uma das componentes económicas mais
beneficiadas pelo Projecto, na estrita relação com outros factores de atractividade, nomeadamente o conjunto
de projectos que se perspectivam para a Serra da Estrela (instalação de teleféricos de acesso à Torre;
ampliação da pista de esqui; aumento da capacidade hoteleira, entre outros), destino turístico estratégico em
termos do Plano Nacional de Turismo.
A maior afectação durante a fase de construção a equipamentos colectivos (dois campos de futebol e pista de
karts) pela Solução 2 é ultrapassada na fase de exploração do Projecto com os devidos restabelecimentos nos
mesmos locais.
Pode considerar-se que a nível local, os impactes negativos serão mais sentidos pelos residentes mais
próximos, pelo que a este nível a Solução 2 é a menos desfavorável.

4.8. Planeamento e Ordenamento do Território
Concelho de Viseu
O Plano Director Municipal (PDM) de Viseu foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º
173/95, de 21 de Setembro.
De acordo com a Carta de Ordenamento, a Solução1 e a Solução2 atravessam Espaços Agrícolas, Espaços
Florestais e área de expansão, sendo que Regulamento do PDM não impõe qualquer restrição à execução de
infra-estruturas rodoviárias.
O concelho de Viseu dispõe de carta da Reserva Ecológica Nacional (REN), a qual faz parte integrante do PDM.
O artigo 21.º do Regulamento do PDM refere que é aplicável a estes espaços a legislação específica em vigor.
A intervenção proposta interfere, parcialmente, com solos integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN),
encontrando-se inserida nos ecossistemas “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”, “Áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Cursos de água e respectivos leitos e margens – zonas ameaçadas
pelas cheias não classificadas como adjacentes nos termos da Lei da titularidade dos Recursos Hídricos”, de
acordo com a actual nomenclatura dos ecossistemas, prevista no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. A
Solução1 colide parcialmente com a REN numa área maior do que a Solução2.
O concelho de Viseu dispõe de carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), a qual faz parte integrante do PDM
em vigor. As duas soluções interferem com áreas RAN, embora em áreas pouco significativas.
A Solução 1 sobrepõe-se às condicionantes “Protecção às rodovias” – Itinerários principais propostos – A25,
Outras estradas – vias municipais existentes”; “Restrição a uso de áreas do domínio público hídrico” – Linhas de
água; “Protecção a redes de distribuição de energia eléctrica” – Rede eléctrica de 30 KV e rede eléctrica de 60
KV. A Solução 2 sobrepõe-se às condicionantes referidas, mais a referente a “Protecção ao solo arável” – Leito
de cheia.
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Concelho de Mangualde
O PDM de Mangualde foi ratificado pela RCM n.º 171/95, de 21 de Setembro. De acordo com a Carta de
Ordenamento, a Solução2 (única solução a cruzar o território deste concelho) atravessa Espaço Agrícola,
Espaço Florestal e Outros Solos Agrícolas (inserindo-se parcialmente em área de RAN), sendo que para estas
classes de espaço, o Regulamento do PDM não impõe qualquer restrição à execução de infra-estruturas
rodoviárias.
O concelho de Mangualde dispõe de carta da REN, a qual faz parte integrante do PDM. O artigo 6.º, no seu
ponto 1, prevê a proibição de um conjunto de acções, nomeadamente a referente a vias de comunicação.
Porém, o seu ponto 2 exceptua as acções mediante prévio parecer favorável ou autorização prévia, as acções
previstas no artigo 4.º do D.L. 93/90, de 19 de Março.
A intervenção proposta, apenas referente à Solução 2, interfere, parcialmente, com solos integrados na
Reserva Ecológica Nacional (REN) encontrando-se inseridos nos ecossistemas “Cursos de água e respectivos
leitos e margens”, “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, “Áreas estratégicas de protecção e
recarga de aquíferos”.
O concelho de Mangualde dispõe de carta da RAN, a qual faz parte integrante do PDM em vigor, sendo que a
intervenção proposta interfere parcialmente com áreas RAN.
O artigo 7.º do Regulamento do PDM refere no seu número 2 que, exceptuam-se da interdição referida no seu
número anterior, mas estão sujeitas a prévio parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola,
entre outras utilizações não agrícolas dos solos integrados na RAN, “vias de comunicação, seus acessos e outros
empreendimentos de interesse público, desde que não haja alternativa técnica economicamente aceitável para
o seu traçado ou localização”.
O Projecto sobrepõe-se às condicionantes “Rede rodoviária” - Variante à EN 234, rede rodoviária
municipal/C.M.; “Linha ferroviária da Beira Alta”; “Linhas eléctricas” – Tensão nominal superior a 60 KV e
“Domínio Público Hídrico”.
Concelho de Nelas
O PDM de Nelas foi ratificado pela RCM n.º 66/93, de 5 de Agosto. De acordo com a Carta de Ordenamento, a
Solução 1 atravessa Espaço Agrícola, Espaço Florestal e Outros Solos Agrícolas (inserindo-se parcialmente em
área de RAN) e Espaço Urbano – Zona Residencial (periferia do aglomerado de Carvalhal Redondo), sendo que
para estas classes de espaço, o Regulamento do PDM não impõe qualquer restrição à execução de infraestruturas rodoviárias. A Solução 2 atravessa as mesmas classes de espaço, à excepção do Espaço Urbano –
Zona Residencial, pelo que também não existem restrições à sua execução.
O concelho de Nelas dispõe de carta da REN, a qual faz parte integrante do PDM, estando previsto no art.º 6.º
do Regulamento do PDM as condições de uso do solo abrangido por esta condicionante, proibindo algumas
acções (vias de comunicação), admitindo-as desde que de reconhecido interesse público nacional, regional ou
local.
A intervenção proposta, tanto a Solução 1 como a 2 interfere, parcialmente, com solos integrados na REN,
encontrando-se inseridas nos actuais, ecossistemas: “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”,
“Cursos de água e respectivos leitos e margens” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”.
O concelho de Nelas dispõe de carta da RAN, a qual faz parte integrante do PDM, sendo que a Solução 1 e a
Solução 2 interferem parcialmente com essas áreas.
O artigo 7.º do Regulamento do PDM refere no seu ponto 2 que, exceptuam-se da interdição referida no seu
ponto anterior, mas estão sujeitas a prévio parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola, entre
outras utilizações não agrícolas dos solos integrados na RAN, “vias de comunicação, seus acessos e outros
empreendimentos ou construções de interesse público, desde que não haja alternativa técnica economicamente
aceitável, para o seu traçado ou localização”.
A Solução 1 sobrepõe-se às condicionantes “Rede rodoviária” - Actuais estradas nacionais, estradas e caminhos
municipais da rede de distribuição, estradas nacionais / variante à EN 234 e IC12; “Linha da Beira Alta”;
“Adutora / Distribuidora”; “Explorações minerais” – U 1046; “Domínio Público Hídrico”. A Solução2 está
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abrangida pelas seguintes condicionantes: “Rede rodoviária” – Estradas e caminhos municipais da rede
distribuidora municipal, Estradas nacionais projectadas / variante à EN 234 e IC12; “Adutora/Distribuidora”;
“Linhas eléctricas de tensão superior a 60 KV”; “Domínio Público Hídrico”, verificando-se, deste modo, que a
Solução2 está abrangida por um menor número de condicionantes e não interfere com explorações mineiras.
Concelho de Seia
O PDM de Nelas foi ratificado pela RCM n.º 121/97, de 24 de Julho. De acordo com a Carta de Ordenamento, o
Projecto atravessa na sua globalidade “Classe 4 – espaços de indústrias extractivas”, “Classe 5 – espaços
agrícolas” e “Classe 7 – espaços naturais”.
O EIA menciona que, de acordo com a informação prestada pela Câmara Municipal de Seia, na área classificada
como “espaço de indústrias extractivas” não existem actualmente explorações em actividade e que é intenção
do município, no âmbito do processo de revisão do PDM actualmente em curso, propor a alteração da referida
classificação para outra categoria (espaço florestal).
No entanto, e dado que, de acordo com o mencionado no artigo 21.º do Regulamento do PDM, as indústrias
extractivas correspondem a diversas concessões, tendo a sua identificação obedecido ao disposto no DecretoLei n.º 90/90, de 16 de Março, torna-se necessário acautelar a eventual utilização daqueles solos com uma
consulta à Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) para obtenção de parecer.
Para as restantes classes de espaço indicadas, o Regulamento do PDM não impõe qualquer restrição à
execução de infra-estruturas rodoviárias, pelo que a pretensão, relativamente à Carta de Ordenamento, não
apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM, em vigor, à excepção do referido troço localizado em solos
classificados com “espaços de indústria extractiva”.
O concelho de Seia possui carta da REN, a qual faz parte integrante do PDM. O artigo 25.º do Regulamento do
PDM refere que é aplicável a estes espaços a legislação específica em vigor. A intervenção proposta interfere,
pontualmente, com solos integrados na REN abrangidos pelo ecossistema “Cabeceiras de linhas de água”, cuja
classificação foi feita ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março. No enquadramento dado pelo actual
Regime Jurídico da REN (RJREN), publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, aquele ecossistema
poderá ser classificado como “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”.
O concelho de Seia possui carta da RAN, a qual faz parte integrante do PDM, em vigor, referindo o artigo 22.º
do respectivo Regulamento que é aplicável a estes espaços a legislação específica em vigor. A intervenção
proposta interfere parcialmente e em áreas muito reduzidas com essas áreas.
O Projecto sobrepõe-se à condicionante “Rede eléctrica”, definida através do Decreto Regulamentar n.º 1/92,
de 18 de Fevereiro, devendo, em termos de servidão, ser considerado o disposto na legislação actualmente em
vigor.
Concelho de Oliveira do Hospital
O PDM de Oliveira do Hospital foi ratificado pela RCM n.º 210/97, de 9 de Novembro. “No município de Oliveira
do Hospital, são interferidos essencialmente Espaços classificados como Florestais, intercalados com manchas
Agrícolas de RAN e Complementares e, uma diminuta área de Espaços Naturais (afecta ao Rio Mondego). O
atravessamento neste concelho é efectuado apenas pela Solução1, sendo, praticamente em toda a sua
extensão, transposto através da Ponte sobre o Rio Mondego.
Já a Solução 1, no limite do concelho de Oliveira do Hospital intercepta, pelo centro, uma zona classificada
como Espaço de Indústria Extractiva (aproximadamente entre os Km 23+868 e 24+008). Considerando que
nesta área não existem quaisquer actividades de exploração ou infra-estruturas de apoio, os impactes
expectáveis, embora negativos, são considerados de reduzida significância e média magnitude (muito embora a
área atravessada seja diminuta, a disponibilidade desta classe de espaço na área de estudo é parca)” (EIA).
A carta da REN do concelho de Oliveira do Hospital foi aprovada pela RCM n.º 148/97, de 10 de Setembro.
Relativamente à questão da afectação de áreas classificadas como REN, refira-se que o art.º 20.º do RJREN
define o regime de ocupação dos solos classificados como REN, verificando-se que a pretensão não se
enquadra nas excepções previstas nos n.º 2 e 3 do referido artigo e, como tal, a sua execução seria interdita.
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No entanto, dado que a obra está sujeita a um processo de AIA, considera-se que, conforme dispõe o n.º 3 do
art.º 21.º do referido diploma, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável,
equivale ao reconhecimento do interesse público da acção, condição necessária à utilização de solos integrados
na REN, conforme dispõe o n.º 1 do referido artigo.
Ainda de acordo com o RJREN e, dado que, conforme o disposto no n.º 7 do art.º 24.º, a pronuncia favorável da
CCDR no âmbito da AIA compreende a emissão da autorização da utilização dos solos da REN, importa nesta
fase definir que o desenvolvimento do projecto deverá acautelar e minimizar os impactos que o mesmo venha
a ter nas áreas integradas em REN.
Quanto à afectação de áreas classificadas como RAN, à presente data, a regulamentação da RAN rege-se pelo
disposto no Regime Jurídico da RAN (RJRAN), publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março,
Tal como referido na análise à Ocupação dos Solos quanto especificamente à envolvente aos nós do Projecto,
os PDM em sede de revisão deverão atender à sustentabilidade territorial e ambiental da envolvente à
totalidade da solução seleccionada para a implantação do Projecto.
Face às condicionantes observadas ligadas ao Projecto, deverá ser salvaguardado o cumprimento da legislação
aplicável, nomeadamente no que diz respeito às servidões associadas a cada uma das condicionantes.
O impacte negativo sobre as áreas REN durante a fase de construção deriva das principais acções construtivas
do Projecto (movimentações de terras, terraplanagens e a afectação das linhas de água) e prolonga-se para a
fase de exploração de forma definitiva no que respeita à área ocupada pela via.
Análise comparativa das Soluções
Para o Troço 1, as maiores afectações de área REN ocorrem na Solução 2, face à Solução 1. No Troço 2, a
Solução 2 ocupa uma menor área de REN, sendo mais favorável que a Solução1. O modo de atravessamento
dessas áreas constitui o factor mais importante neste contexto, nomeadamente quanto aos taludes de aterro e
escavação, em detrimento da passagem em ponte/viaduto nas áreas de máxima infiltração com menores
impactes.
O diferencial de área afectada em RAN no Troço 1 para as duas soluções (cerca de 1 ha) não constitui factor
diferenciador, o mesmo se verificando no Troço 2 onde a diferença (1,3 ha) apesar de maior, não é ainda assim
significativa e decisiva, sendo evidente a maior preferência da Solução1 no Troço 1 e da Solução2 para o Troço
2.
No que respeita aos impactes negativos em termos de classes de espaço, a implantação do Projecto induzirá
alterações de uso, dependendo a importância da tipologia de uso afectada, nomeadamente com a organização
urbana do território, com a rede viária ou com as infra-estruturas associadas a serviços públicos. O
atravessamento de classes de espaço associadas ao desenvolvimento económico e fixação de população (áreas
urbanas ou com intenção de expansão urbana/industrial) terão uma maior significância.
No Troço 1, verifica-se uma maior ocupação de espaço urbano e urbanizável por parte da Solução 1,
nomeadamente causadas pelas interferências em Carvalhal Redondo e em Moreira de Cima, pelo que a este
nível a Solução 2 é menos desfavorável. Relativamente ao Troço 2, não existem diferenças entre as duas
soluções, sendo de referir que a Solução 2 se aproxima marginalmente de Vila Chã (km final).
Na globalidade, considera-se que a Solução 2 é menos desfavorável relativamente ao atravessamento de
classes de espaço mais sensíveis sob o ponto de vista urbano, não havendo grandes diferenças entre ambas nas
restantes classes de espaço.
Na fase de exploração, os principais impactes positivos e significativos decorrem da melhoria da acessibilidade,
inerente à interligação com a rede viária existente, da qual resulta um fortalecimento do eixo Viseu-Nelas-Seia.
Os factores anteriormente referidos consubstanciarão menores distâncias-custo e distâncias-tempo.
Considerado como fundamental, em termos de ordenamento do território, a proximidade de uma via com
estas características às zonas industriais, afigura-se como estratégica a Solução 2, no que respeita às zonas
industriais de Nelas e de Seia, pelo que o Nó de com IC12 (Nó de Nelas) deve contemplar a ligação com a
EN234.
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Tal como refere o EIA, “Em suma, os Itinerários Complementares em estudo, tenderão a consolidar a
expectativa de uma eficaz articulação da rede viária dos municípios envolvidos, e irão proporcionar a rapidez e
diversificação de acessos, e a necessária polarização para um sustentado desenvolvimento urbano e económico
(desencravamento da região do Centro Interior), permitindo cumprir nesta região os objectivos da rede de
estradas nacionais, enquanto parte da rede nacional complementar, definidos no Plano Rodoviário Nacional e
indo de encontro às disposições estratégicas definidas nos IGT (PNPOT, PROT-C e PDM) e no QREN.”
Em termos de impactes negativos, a nível local, salienta-se a perda de qualidade de vida, decorrentes do ruído
e do efeito barreira causado pelo Projecto, com a maior incidência na Solução 1, que na globalidade se
aproxima mais vezes de núcleos urbanos, por comparação com a Solução 2.
Na comparação de alternativas, reforça-se a questão da menor interferência urbana da Solução 2, assim como
a sua maior proximidade às zonas industriais (Nelas e Seia). Salienta-se ainda a maior proximidade desta
solução quer à cidade de Seia, quer por sua vez ao concelho de Gouveia, assim como a sua múltipla articulação
viária (EN234, com ligação a Mangualde, EM595, que liga às Termas de Alcafache, a partir do Nó de Santar).

4.9. Património Cultural
Situação de Referência
No enquadramento histórico e arqueológico são referidas diacronicamente as principais ocorrências
patrimoniais conhecidas nos concelhos atravessados pelo IC37 que realça o seu potencial, e que revela indícios
de ocupação humana desde a Pré-História Antiga, persistindo em todos os outros períodos históricos uma
continuidade da ocupação do território.
Foram identificadas no corredor 13 ocorrências, integráveis no património arqueológico, arquitectónico e
etnográfico, tendo sido as mesmas sido cartografadas (1:25.000 e 1:10.000) e objecto da elaboração de fichas
patrimoniais individualizadas, onde consta o respectivo valor patrimonial.
Estas ocorrências distribuem-se pelos concelhos atravessados pelo projecto do seguinte modo: no concelho de
Nelas registam-se Francelha/Laje do Roxo (127), necrópole da Idade Média; Grandra (128), túmulo de
cronologia indeterminada; Menir (129), de cronologia indeterminada; Quinta do Soito (130), habitat do período
Neolítico Antigo; Orca do Folhadal (131), mamoa do período Neolítico; Vale do Salgueiro (143), Necrópole da
Idade Média; Pero do Pato (144), sepultura do período Medieval Cristão; Vale do Covo (145), Sepultura da Alta
Idade Média e Vale de Covo 1 (146), Sepultura da Alta Idade Média.
Algumas destas ocorrências 127, 143, 144 e 145 correspondem a sepulturas escavadas. Estas constituem um
dos vestígios arqueológicos mais frequentes na região de Viseu e aparecem agrupadas em necrópoles, isoladas
ou em pequenos núcleos de duas ou três. Se as necrópoles poderão ter constituído núcleos correspondentes a
comunidades, as sepulturas isoladas têm sido interpretadas como tendo um carácter mais familiar.
No concelho de Seia registam-se a Capela de Figueiredo (132), de cronologia indeterminada; Antas de Paranhos
– Antas do Fontão (133), do Neo-Calcolítico; Antas de Paranhos - Anta 1 do Chaveiral (134), do Neo-Calcolítico;
Antas de Paranhos-Anta 2 do Chaveiral (135), do Neo-Calcolítico;
As Antas de Paranhos, classificadas como Monumento Nacional, destacam-se no concelho de Seia, em
particular, pelo melhor estado de conservação, a Anta de Paranhos/Anta do Fontão (133). Estes monumentos
localizam-se fora do corredor de 400m.
Dentro do corredor de 400m localizam-se as seguintes ocorrências: Francelha/Laje do Roxo (127), a 135 m Sul
da Solução 2, ao km 9+930; Grandra (128), sob o Nó de Nelas e a 50m Sul da Solução 2, ao km 11+000;
Menir/Marco (129), a 200 m Oeste da Solução 2, ao km 16+400; Quinta do Soito (130), 200 m SW da Solução 1,
ao km 18+310; Orca do Folhadal (131), a 200m NE da Solução 1, ao km 18+500 e Vale de Covo (145), a 120m
Este da Solução 2, ao km 15+400.
De acordo com o EIA as ocorrências têm na generalidade valor patrimonial médio com excepção das Antas de
Paranhos-Anta do Fontão à qual é atribuído valor patrimonial elevado.

___________________________________________________________________________
IC 37 - Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7)
Estudo Prévio
37

Parecer CA

___________________________________________________________________________
Durante a visita de campo da Comissão de Avaliação foi identificado junto ao Nó de Teivas (Ramo A+B) um
conjunto rural edificado desenvolvido em torno de uma eira, com características arquitectónicas tradicionais,
não referenciado no EIA.
Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que área de implantação do projecto é na sua
globalidade rica em termos de património, com a presença inclusivamente de património classificado. Dado
que a caracterização de algumas zonas foi condicionada, essas lacunas de conhecimento devem
necessariamente ser colmatadas nas fases posteriores de avaliação, nomeadamente no que concerne às
ocorrências patrimoniais não identificadas no EIA.
Avaliação de Impactes
Na avaliação de impactes o EIA considerou duas áreas distintas de afectação dentro do corredor de 400m,
«área de incidência directa – sob o traçado e até 20 metros a partir dos limites da via no eixo da via; a área de
incidência indirecta de 20 até 200 metros a partir do limite da via».
Prevê-se a ocorrência de impacte directo e significativo sobre a ocorrência:
. 128 (Grandra), túmulo de cronologia indeterminada, sob o Nó de Nelas, ao km 11+000 da Solução 2,
e de impactes indirectos sobre as ocorrências:
. 127 (Francelha/Laje do Roxo), a 135 m Sul do km 9+930 da Solução 2;
. 129 (Menir/Marco), a 200 m Oeste do km 16+400 da Solução 2;
. 130 (Quinta do Soito), a 200 m SW do km 18+310 da Solução 1;
. 131 (Orca do Folhadal), a 200m NE do km 18+500 da Solução 1;
. 145 (Vale de Covo), a 120m Este do km 15+400 da Solução 2.
Para as restantes ocorrências não se prevêem impactes.
Importará referir que o Nó de Santar da Solução 1 localiza-se a cerca de 220/240 m das ocorrências
patrimoniais 143 e 144, sendo que o EIA prevê a ocorrência de impacte nulo. Não obstante, é de admitir que se
venha a verificar durante a fase de construção a ocorrência de um impacte negativo indirecto.
Relativamente ao Nó de Senhorim (cerca do km 15+000 da Solução 2), a ligação do mesmo à EM329-2 poderá
causar a afectação da ocorrência nº 146, Vale de Covo 1 (sepultura antropomórfica escavada na rocha), situada
junto de uma grande propriedade rural, em fase de recuperação, com anexos construídos recentemente
(ausentes na cartografia do projecto). Assim, o Projecto de Execução do Nó e respectiva ligação à EM329-2
deve assegurar a preservação da referida ocorrência.
No Nó de Nelas Nascente é referenciada a ocorrência 128, Grandra, um tumulus de pequenas dimensões, cuja
relocalização não foi possível no decurso do trabalho de campo, e para a qual se prevê um impacte directo. A
zona onde se encontra cartografado, situada sob o Nó de Nelas e a 50 m Sul da Solução 2, é composta por
blocos de afloramento que se elevam da superfície do solo, conjugados com densa vegetação rasteira e de
médio porto pelo que é necessário aferir a precisão da localização apresentada nas fases posteriores de
avaliação, a fim de equacionar a possibilidade da sua preservação.
São ainda expectáveis impactes sobre o conjunto edificado rural localizado junto ao Nó de Teivas, não
identificado no EIA, dada a sua proximidade ao referido nó.
Tal como é referido no EIA, a implantação do projecto implica algumas acções durante a fase de construção
que poderão ter impactes negativos directos ou indirectos sobre as ocorrências localizadas nos corredores em
avaliação, não só pela afectação directa de vestígios e estruturas como pela alteração do enquadramento
paisagístico das ocorrências devido à transformação da paisagem original.
Refiram-se ainda as questões ligadas às reposições de estradas, caminhos, zonas de empréstimo e de depósito
de terras e estaleiros. A grande dimensão das escavações e aterros necessários à execução do projecto
acarretarão eventuais impactes de grande magnitude e muito significativos nas zonas afectadas.
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O EIA refere que, para a fase de exploração, não se prevêem impactes. No entanto, não se pode deixar de
referir a alteração do enquadramento paisagístico das ocorrências.
Em síntese, de acordo com o EIA, verifica-se que não são expectáveis impactes significativos sobre o factor
ambiental Património. No entanto, e ainda de acordo com o enunciado no EIA e dada a sensibilidade e
potencialidade arqueológica dos concelhos afectados por esta infra-estrutura, o aprofundamento dos estudos
arqueológicos a efectuar na fase de elaboração do Projecto de Execução poderá levar à identificação
elementos patrimoniais ainda inéditos.
Análise Comparativa de Soluções
Relativamente ao Troço 1, face aos dados obtidos do ponto de vista patrimonial, na Solução 1 registam-se 2
sítios com afectação indirecta, enquanto na Solução 2 ocorrerá a afectação directa de uma ocorrência e a
afectação indirecta de 3 ocorrências. Assim, a Solução 1 considera-se menos desfavorável.
Quanto ao Troço 2 não se verifica a existência de ocorrências patrimoniais.

4.10. Paisagem
O corredor do IC37 apresenta uma ocupação muito diversificada, que varia entre as manchas de matos
associadas a afloramentos rochosos, intercaladas por aglomerados urbanos e pelo mosaico agrícola
heterogéneo – regadio, olival, vinha. A vinha pela sua importância (Região Demarcada do Dão) surge como
elemento importante na definição da estrutura da paisagem, da qual se pode destacar a Casa de Antar. As
manchas florestais existentes são predominantemente pinheiro bravo e eucalipto.
O EIA identifica a presença de um grande Grupo de Unidade de Paisagem que estabelece dentro de si duas
Unidades de Paisagem, tendo ainda sido subdivididas em dez sub-unidades de forma a reflectir com maior
aproximação a especificidade local, que se apresentam no sentido Norte-Sul.

Grupo F – Beira Alta.
Este grande grupo é constituído por unidades de paisagem, que têm em comum uma paisagem caracterizada
pela presença frequente de povoamentos florestais e que se sucedem ao mosaico agrícola compartimentado
por pequenas parcelas – vinha, milho, cereais de sequeiro, batata, árvores de fruto e oliveiras. As linhas de
água apresentam normalmente galeria ripícola. O património edificado é diverso e apresenta interesse
patrimonial.
Descrevem-se em seguida e com maior pormenor cada uma das subunidades:
- sUP I – S. João de Lourosa e envolvente rururbana
Esta unidade tem o seu início na envolvente a São João de Lourosa, sobre um substracto granítico. O
casario apresenta-se disperso, associado a parcelas agrícolas e manchas florestais de produção.
- sUP II – Planalto entre o Rio Dão e Rio Mondego
São zonas de planalto onde, parcelas agrícolas alternam com parcelas florestais. O mosaico agrícola
diversificado apresenta parcelas de dimensões variáveis, mais pequenas quando associadas a culturas
heterogéneas e regadas e de maior extensão quando de vinha. Forte presença da vinha frequentemente
associada a habitação uni-familiar ou a unidades agrícolas de produção de vinho. As manchas florestais
alternam-se entre povoamentos monoespecificas - pinheiro bravo – e povoamentos mistos de pinheiros
e carvalhos.
O povoamento surge de forma concentrada: Oliveira de Barreiros; Santar; Moreira de Cima; Moreira de
Baixo; Carvalhal; Redondo; Aguilheira; Vilar Seco e Senhorim.
- sUP III – Vales do Rio Dão e afluentes
Esta unidade corresponde aos vales encaixados do Rio Dão e pequenos afluentes. As encostas
apresentam um declive acentuado. A ocupação predominante do solo, embora descontínua devido à
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presença de afloramentos rochosos e de matos é o pinhal. A presença do rio é marcada pelas galerias
ripícolas e por pequenas explorações agrícolas situadas no fundo dos vales.

- sUP IV – Nelas e envolvente rururbana
A cidade de Nelas localiza-se entre o Rio Dão e o Rio Mondego e é o aglomerado que mais se destaca na
paisagem pela sua dimensão. Esta unidade é constituída por um núcleo mais antigo, ao qual se associa
um crescimento em mancha de óleo, ao longo das principais vias rodoviárias. Na envolvente urbana
destacam-se uma grande diversidade de parcelas agrícolas associadas a situações de declives suaves.
Este mosaico agrícola é diversificado e apresenta uma estrutura de compartimentação formada por
muros de pedra. A presença de plantações de vinha é constante muitas vezes combinada com o olival.
- sUP V – Planalto associado ao Rio Mondego
O planalto apresenta características agrícolas, expressas por um mosaico multicultural, com parcelas de
maiores dimensões, associadas ao cultivo de cereais. As linhas de água são pouco pronunciadas e pouco
perceptíveis, dado surgirem associadas a parcelas agrícolas. As manchas florestais são de menores
dimensões e surgem como maciços, muitas vezes associados a afloramentos rochosos.
- sUP VI – Vales do Rio Mondego e afluentes
A paisagem é dominada por um relevo vigoroso, acentuado e variado associado a estes vales. O vale do
Mondego e dos afluentes é de tipo encaixado. A galeria ripícola contrasta com as encostas ocupadas
maioritariamente por matos. A densidade do povoamento é baixa, limitando-se a pequenos
aglomerados que se instalam nas poucas zonas de declives pouco acentuados. Destaca-se visualmente a
meandrização do rio e dos afluentes conjuntamente com as galerias ripícolas.
- sUP VII – Planalto entre o Rio Mondego e o Rio Seia
Nestas zonas de planalto os usos são predominantemente agrícolas quase sempre associados a
pequenos aglomerados. O mosaico agrícola surge de forma compartimentada, dominado pela vinha,
olival e agricultura de sequeiro. Junto às povoações surgem as culturas de hortícolas, como forma de
agricultura de subsistência.. Os povoamento florestais são monoespecíficos – pinheiro bravo – por vezes
com uma dimensão considerável e surgindo no limite das áreas agrícolas.
- sUP VIII – Vales do Rio Seia e afluentes
O Rio Seia atravessa duas situações distintas, uma de vale encaixado outra de vale largo. É uma unidade
que contrasta com a situação de planalto agrícola. O relevo é acidentado com as encostas a
apresentarem declives acentuados. Os matos e povoamentos de pinheiro bravo, surgem associados a
zonas mais íngremes, intercalados por vezes por carvalhos. A actividade agrícola ocupa as zonas de
declives menos acentuados e de solos de aluvião no fundo do vale. A densidade do povoamento é baixa
em virtude da dificuldade de acessibilidade.
- sUP IX – Encostas dos vales do Rio Alva e afluentes
Localizada entre o Rio Seia e o Rio Alva, caracteriza-se por apresentar declives acentuados e muito
acentuados e ter uma ocupação predominantemente florestal que alterna nas zonas de cumeada com
matos de composição diversificada. O povoamento é baixo, devido às condicionantes impostas
sobretudo pelo relevo, e implanta-se em socalcos ao longo das encostas ou nas zonas de declive menos
acentuado do fundo dos vales. Os vales surgem reforçados pela presença de vegetação ripícola, que se
distribui ao longo do rio meandrizado e afluentes, onde os carvalhos também marcam presença.
- sUP X – Planalto entre o Rio Seia e o rio Alva
As explorações agrícolas surgem compartimentadas por sebes, intercaladas pelas pequenas ribeiras, e
alternando com as manchas florestais - pinheiro bravo e eucalipto. Os tradicionais carvalhais e soutos,
pontuam a paisagem já só apenas em alguns locais – linhas de água, nas quintas mais antigas e na orla
dos pinhais e eucaliptais. O povoamento é disperso, localizando-se junto aos acessos viários. A esta
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ocupação agrícola surgem por vezes associadas quintas com interesse patrimonial. Destaca-se a
estrutura compartimentada da paisagem, conferida pela presença de muros de pedra solta, por sebes
arbóreas mistas ou pela vinha de “enforcado” que ladeia os campos de hortícolas.

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade Visual
da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade de Paisagem, estimados inicialmente para cada
uma das Unidades de Paisagem definidas e detalhados depois, em resposta a pedido de elementos adicionais.
Para as áreas atravessadas pelas soluções em análise, estes parâmetros definem-se do seguinte modo:

Qualidade Visual

Sensibilidade Visual

Troço 1

Média a baixa, baixa na solução 2

Elevada a Muito Elevada, pontualmente Média e Baixa

Troço 2

Média, pontualmente baixa

Muito Elevada na 1ª metade da Solução 1 e Elevada na 2ª
metade, pontualmente média e baixa. Elevada na Solução
2, pontualmente Muito Elevada, Média e Baixa

Fonte: EIA – Aditamento, Março de 2010, adaptação do quadro 6.13.8.

Avaliação de Impactes
Os principais impactes negativos sobre a paisagem ocorrerão na fase de construção, uma vez que é na fase de
obra que se verificarão maiores transformações da morfologia do terreno. De um modo geral e para qualquer
uma das soluções, apresentam-se as acções necessárias, constantes no EIA, que lhes são comuns e
características a este tipo de obras de construção de infraestruturas viárias. Muitos dos impactes previstos para
esta fase, serão directos e de magnitude moderada a elevada mas de carácter temporário e estarão
directamente relacionadas com as obras de construção civil.
Para além das acções que se desenvolvem na fase de construção, foram avaliadas as características do
projecto, quanto à magnitude e significância dos impactes que induzem. À determinação de classes de
magnitude, pela análise e avaliação das características do projecto e do seu efeito sobre do relevo actual,
foram aplicados factores de ponderação - “Sensibilidade da Paisagem” e presença de “Observadores
Potenciais”. Da sua integração, resultou a definição de classes de afectação ponderada para a determinação da
significância dos impactes na Paisagem.
. Situações classificadas como de afectação 3 – Impacte Visual Pouco Significativo
. Situações classificadas como de afectação 4 – Impacte Visual Significativo
. Situações classificadas como de afectação 5, 6 e 7 – Impacte Visual Muito Significativo
As ocorrências de projecto que correspondem, de acordo com o EIA, a esta última classe de afectação, constam
nos quadros seguintes:

Troço 1
Escavações
Solução 1 (Troço 1) - Escavações
Características do Projecto
Localização (Km)

Paisagem

Altura Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

0+200 – 0+750

14.00

550

III

6

1+825 – 3+125

25.00

1 300

II

7
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5+800 – 6+175

24.43

375

II

5

8+325 – 9+175

25.47

850

III

5

10+850 – 11+275

11.08

425

II

6

11+800 – 11+975

5.49

175

II

5

13+325 – 13+900

8.56

575

II

5

14+950 – 15+575

6.25

625

VI

5

20+250 – 22+550

18.42

2 300

VI

6

Solução 2 (Troço 1) - Escavações
Características do Projecto
Localização (Km)

Paisagem

Altura Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

0+200 – 0+750

14.00

550

II

5

1+225 – 1+550

8.11

325

I

5

1+825 – 3+125

24.79

1 300

II

6

5+175 – 5+625

23.07

450

III

6

13+375 – 14+050

25.44

675

VI

5

15+150 – 15+225

1.18

75

V

5

15+375 – 17+300

32.53

1 925

V

5

19+925 – 20+425

29.03

500

VI

7

21+300 – 22+650

21.77

1 350

VI

7

Fonte: EIA – Aditamento, Março de 2010, adaptado do F4.1 – Reformulação do Anexo XI do Tomo 4.3. do EIA.

Aterros
Solução 1 (Troço 1) - Aterros
Características do Projecto
Localização (Km)

Paisagem

Altura Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

0+000 – 0+175

15.66

175

III

6

7+650 – 8+300

21.30

650

III

5

10+525 –10+825

10.64

300

III

6

Solução 2 (Troço 1) - Aterros
Características do Projecto
Localização (Km)
0+000 – 0+175

Paisagem

Altura Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

15.51

175

II

5
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3+150 – 3+375

9.08

225

II

5

5+650 – 6+175

21.32

525

III

6

6+925 – 7+600

10.10

675

II

5

8+800 – 10+375

22.66

1 575

II

6

10+650 – 11+500

24.74

850

VI

5

20+450 - 21+275

24.78

825

VI

5

Fonte: EIA – Aditamento, Março de 2010, adaptado do F4.1 – Reformulação do Anexo XI do Tomo 4.3. do EIA.

Obras de Arte
Solução 1 (Troço 1) – Obras de Arte
Características do Projecto
Localização

Paisagem
Alt. Máx. Eixo
(m)

Extensão
(m)

subUp

Afectação Ponderada

Viaduto de Póvoa de Muscoso

-

776

II

6

Viaduto de Barreiros II

-

400

III

5

Ponte sobre o Rio Dão

-

1 210

III

5

Ponte sobre a Ribeira da Calva

-

175

II

6

Ponte sobre a Ribeira da Marialva

-

144

II

6

Ponte sobre a Ribeira da Pantanha

-

530

VI

5

Ponte sobre o Rio Mondego

-

2 329

VI

5

Nó de Santar

-

-

II

6

Nó de Nelas Poente

-

-

VI

6

Solução 2 (Troço 1) – Obras de Arte
Características do Projecto
Localização

Paisagem
Alt. Máx.
Eixo (m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

Ponte sobre o Rio Dão

-

1 712

II

5

Ponte sobre o Ribeiro do Cagavaio

-

339

II

5

Ponte sobre o Rio Castelo

-

944

V

6

Ponte sobre o Rio Mondego

-

1 865

VI

5

Nó de Nelas Nascente

-

-

VI

5

Nó de Senhorim

-

-

V

6

Nó do Carvalhal

-

-

V

6

Fonte: EIA – Aditamento, Março de 2010, adaptado do F4.1 – Reformulação do Anexo XI do Tomo 4.3. do EIA.
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Troço 2
Escavações
Solução 1 (Troço 2) - Escavações
Características do Projecto

Paisagem

Localização (Km)

Altura Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

24+825 – 25+550

10.58

725

VII

5

29+625 – 29+800

2.51

175

X

5

Solução 2 (Troço 2) - Escavações
Características do Projecto

Paisagem

Localização (Km)

Altura Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

27+675 – 28+225

7.27

550

VI

5

30+200 – 30+725

10.29

525

VIII

6

Fonte: EIA – Aditamento, Março de 2010, adaptado do F4.1 – Reformulação do Anexo XI do Tomo 4.3. do EIA.

Aterros
A Solução 1 e a Solução 2 apresentam taludes de aterro com Valores de Afectação Ponderada iguais ou
inferiores a 4.

Obras de Arte
Solução 1 (Troço 2) – Obras de Arte
Características do Projecto
Localização

Paisagem
Alt. Máx. Eixo
(m)

Extensão (m)

subUp

Afectação Ponderada

Ponte sobre a Ribeira da
Doleira

-

271

V

6

Nó de Paranhos

-

-

V

6

Solução 2 (Troço 2) – Obras de Arte
Características do Projecto
Localização

Paisagem
Alt. Máx. Eixo (m) Extensão (m)

Nó de Paranhos

-

-

subUp

Afectação Ponderada

V

5

Fonte: EIA – Aditamento, Março de 2010, adaptado do F4.1 – Reformulação do Anexo XI do Tomo 4.3. do EIA.

___________________________________________________________________________
IC 37 - Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7)
Estudo Prévio
44

Parecer CA

___________________________________________________________________________

Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção, resultantes da
alteração de utilização e de função dos espaços e dos movimentos de terra da implementação da
infraestrutura, assumirão um carácter definitivo. Dada a elevada sensibilidade da paisagem, em que se insere o
traçado, os impactes negativos poderão prolongar-se após o fim da obra e até que as medidas de minimização,
entretanto implementadas se consolidem. Em termos gerais, para o traçado em estudo descriminam-se os
seguintes impactes negativos:
- Introdução de novas descontinuidades visuais, derivadas da afectação e alteração do relevo natural,
causado pelas diversas acções que visam a implementação do projecto.
- Introdução de um grau de artificialização ao longo de toda a extensão do traçado, que se acentua nas
zonas onde ocorre a aproximação a outras infraestruturas e a habitações.
Na fase de exploração, os impactes paisagísticos negativos e directos poderão ser significativos e encontram-se
ligados a introdução com carácter permanente de descontinuidades visuais e devido à presença de elementos
externos e artificiais à paisagem. A implementação das medidas de minimização deverá contribuir para
diminuir a significância destes impactes.

Análise comparativa de Soluções
Importa esclarecer que a informação apresentada no Aditamento é por vezes contraditória com o exposto no
EIA. A não apresentação de cartografia de Bacias Visuais, como solicitado, não permite a verificação da
informação apresentada. Assim, as conclusões apresentadas neste ponto resultam menos das análises
apresentadas do que das observações feitas aquando das visitas de campo e da informação apresentada nos
outros factores ambientais. Só deste forma se podem colmatar as muitas lacunas verificadas no processo.

IC37 – Viseu/Seia

Troço 1

Afectação Ponderada
Classe 3

Classe 4

Classe 5, 6 e 7

Solução 1

40.63%

7.07%

52.28%

Solução 2

23.38%

6.98%

64.62%

De acordo com a análise apresentada no Aditamento, a Solução 1 apresenta 52.28% do seu traçado incluído
nas classes de maior gravidade, contra os 64.62% da Solução 2. A Solução 1 apresentar-se-ia assim menos
lesiva para o factor Paisagem, pelo que, do ponto de vista de impacte visual, esta solução é apresentada no
Aditamento como a mais vantajosa. Esta conclusão é oposta à conclusão apresentada no EIA. Note-se ainda
que em ambos os documentos a conclusão termina com a seguinte frase: “esta solução parece ser a mais
gravosa vantajosa”.
Assim, optou-se por decidir de acordo com as observações realizadas em campo e de acordo com alguns
indícios constantes em outros factores com relevância para a Paisagem.
Do ponto de vista do impacte visual, entendido como a alteração de um recurso definido pelo cruzamento do valor
cénico actual com a exposição a potenciais observadores, conclui-se que a Solução 2 é a menos desfavorável para o
Troço 1, no que respeita à Paisagem, dado que apresenta um menor número de povoações nas suas
proximidades; e as que existem são de menores dimensões, pelo que será afectado um número menor de
potenciais observadores.

Troço 2
Ambas as soluções apresentam uma baixa percentagem de traçado em situações mais graves.
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IC37 – Viseu/Seia
Solução 1

Troço 2

Solução 2

Afectação Ponderada
Classe 3

Classe 4

Classe 5, 6 e 7

59.24%

23.28%

17.48%

47.56%

38.22%

14.21%

A Solução 1 apresenta maior extensão do seu traçado em áreas de Elevada Qualidade Visual, agravado pelo
facto atravessar o vale do rio Seia, que a Solução 2 evita, entre outras áreas mais naturalizadas que veriam a
sua integridade cénica comprometida, pela presença permanente da via, pelo que se considera a Solução 2
menos desfavorável.

5. Síntese dos Pareceres Externos
No âmbito da consulta a entidades externas referida no ponto 2 deste documento, foram recebidos pareceres
das seguintes entidades:
Associação dos Amigos da Serra da Estrela
Associação Distrital Agricultores da Guarda
Autoridade Florestal Nacional (AFN)
Câmara Municipal de Viseu
Câmara Municipal de Nelas
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
Câmara Municipal de Seia
Comissão Regional da RAN
Comissão Vitivinícola Regional do Dão
Direcção Geral de Energia e Geologia
Direcção Regional de Cultura
Direcção Regional da Economia do Centro (DRE – Centro)
ENDESA
Instituto da Água (INAG)
Instituto de Meteorologia (IM)
Rede Eléctrica Nacional (REN)
REFER
RAVE
REN Gasodutos
Turismo de Portugal
Turismo da Serra da Estrela

Assim, apresenta-se de forma sucinta as principais questões colocadas nos pareceres das referidas entidades,
cuja cópia integral consta do Anexo III do presente documento.
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A Associação dos Amigos da Serra da Estrela (ASE) previamente à apreciação dos impactes inerentes ao
Projecto, considera que importa esclarecer algumas situações apresentadas como "verdades" no início do
Resumo Não Técnico (RNT), nomeadamente em relação à opção pelo cenário C na fase anterior do processo.
Neste âmbito, a ASE esclarece que embora o RNT refira que, "considerando as conclusões do Relatório
Ambiental, os pareceres das Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) e os resultados da
Consulta Pública, a Declaração Ambiental (DA) conclui pela adopção do Cenário C como Cenário Preferencial,
no entendimento de que o mesmo representa uma optimização do desenho da rede rodoviária definida no
PRN para a zona em causa", verifica-se que a referida decisão não tomou em consideração os pareceres das
Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) e os resultados da Consulta Pública. A titulo
exemplificativo, a ASE refere que a sua posição “(e de várias outras), foi falseada, bem como a própria
realidade geográfica, ao referir que o Cenário C seria o que mais se afastava do Sítio RN 2000,” quando
efectivamente se verifica o oposto.
Ainda segundo a ASE, embora no Relatório Final (fls. 39) seja referido que "os municípios apontaram sem
excepção o Cenário C como o mais desejado", verifica-se que dos 10 municípios intervenientes, cinco
municípios optaram pelo Cenário B (Covilhã, Manteigas, Gouveia, Nelas e Viseu) e um (Celorico da Beira) pelo
Cenário A, ou seja, a maioria não optou contra o Cenário C ao contrário do que consta do Relatório Final. A ASE
refere também que o Cenário C, relativamente ao IC37, “tinha ainda a desvantagem de afastar muito o seu
ponto de amarração do centro geográfico do eixo Beira -Serra, aproximando-o excessivamente de Oliveira do
Hospital descentrando-o em relação à saída de Seia e marginalizando completamente Gouveia, o que teria um
efeito muito negativo tanto ao nível dos fluxos rodoviários como do desenvolvimento regional”.
Quanto a este aspecto, a ASE refere que as criticas feitas ao Cenário C, relativo ao IC37, são directamente
aplicáveis à Solução 1, agora em análise, sendo consideravelmente atenuadas no que se refere à Solução 2.
Em termos das características da área, a ASE identifica o atravessamento pelo IC37 (Solução 1 e 2), na direcção
Noroeste – Sudeste, a mancha florestal que se situa entre a fronteira dos concelhos de Tábua e Oliveira do
Hospital e a Estrada Seia -Nelas -Viseu (EN 231) e se prolonga, para além do Rio Mondego no concelho de
Nelas, que apesar dos incêndios ainda mantêm um coberto florestal interessante, com boa recuperação em
algumas zonas, a qual constitui, a maior zona florestal mista contínua da região centro e uma das maiores de
todo o país, com forte presença de folhosas e vegetação autóctone, como carvalhos (Quercus pyrenaica e
robur) e castanheiros e alguns povoamentos de sobreiro, espécie protegida e que não é muito comum em
outras zonas desta região, além de uma fortíssima presença de Narciso -do -Mondego (narcissus scaberulus) ,
espécie endémica da região e sob protecção comunitária. Assinala ainda uma grande percentagem de
povoamentos antigos de carvalhos, e uma fortíssima recuperação da espécie.
Refere que, por outro lado, a referida zona inclui também significativas áreas agrícolas, aliás com uma notável
interligação com a parte florestal, que constituem um suporte económico indispensável da população
residente quer ao nível do consumo próprio I subsistência, quer como complemento de rendimento familiar.
A parte central da referida área está ocupada pelo Sítio RN Carregal do Sal, considerando a ASE que só se
poderá manter com o nível de qualidade que se pretende, se inserido numa zona natural contínua, sem
barreiras próximas, de forma a interagir livremente com a região circundante, com todos os corredores
ecológicos livres. No caso de se criarem barreiras significativas junto aos seus limites ou mesmo próximo, como
se verifica na Solução 1 que a acompanha de muito perto o seu limite Sudeste, um espaço natural de grande
qualidade e bem inserido será transformado num "jardim botânico" rodeado de betão em grande parte da sua
área (considerando a barreira já formada pelo IC 12 a Norte do Sítio e a correspondente ao IC 7 no limite Sul).
A nível geo-morfológico, a ASE considera que a área em causa tem uma diversidade notável, em que acrescem
aos valores já referidos vários vales de rios de grande valor geológico, paisagístico e cultural (azenhas), como os
vales dos rios Seia e Cobral, complementados por um grande número de linhas de água, todos com galerias
ripícolas de grande valor e em estado muito próximo do original.
Como características fundamentais desta zona, que contribui de forma decisiva para a sua riqueza natural e
carácter único, destacam a sua dimensão e continuidade, ou seja, consideram que se está perante um espaço
florestal contínuo, que apesar de ter pequenos aglomerados urbanos e zonas agrícolas, não é dominado por
qualquer deles, que aliás estão bem integrados e nos quais a componente agrícola está muito bem integrada
com o espaço florestal e contribui significativamente para a diversidade de habitats existentes.
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A nível de fauna a ASE identifica que esta área alberga uma enorme variedade de espécies e com uma presença
significativa devido às excepcionais condições do habitat, citando, meramente a título de exemplo, um
conjunto delas (raposa, coelho -bravo, javali, gineta, saca -rabos, ouriço -cacheiro, fuinha, doninha, lontra
(sobretudo nos rios Seia e Mondego, com alguns vestígios observados também no Cobral), águias (cobreira,
calçada, de asa redonda), milhafre, gavião, açor, falcão, peneireiro -de -dorso - malhado, pombo -torcaz, cuco,
coruja das torres, coruja do mato, pica - -pau, etc), para além de uma grande variedade de répteis e anfibios.
A ASE refere a existência na área de três Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), a Terra-Chã e a Seia -Alva
abrangendo cerca de aderentes (além de outros proprietários) que, aproveitando as já referidas características
únicas da região, estão a fazer um profundo trabalho de protecção e reflorestação com utilização de espécies
autóctones e nobres como o carvalho, castanheiro, nogueira, etc., que além das grandes vantagens ambientais
e de redução de risco de incêndio, tem um impacto económico significativo, devido à mais-valia do tipo de
madeira produzida.
Identificam que a zona atravessada é também de grande infiltração, considerando certo que a construção da
via irá introduzir uma grande área de impermeabilização e que, por outro lado, aumentará os níveis de
poluição em relação às zonas não impermeabilizadas/adjacentes, facto que consideram grave, não só porque a
água é cada vez mais um recurso fundamental e raro, mas também porque se verifica em toda a região, nos
últimos anos, uma significativa descida dos lençóis freáticos.
A ASE destaca que uma das grandes mais-valias da região é precisamente a sua característica rara, não só em
termos nacionais mas de Europa Ocidental em geral, de ser um espaço natural/ floresta de grande dimensão,
com intervenção humana pouco significativa e até com benefícios para o eco-sistema na componente agrícola
e pouco compartimentada, o que para além de todas as vantagens daí decorrentes, como a produção de
madeira e bio-massa, produção agrícola, absorção de CO2 etc., apresenta um enorme potencial turístico,
sobretudo na área do turismo de natureza, nas suas diversas vertentes, que será irremediavelmente destruído,
caso se opte pela Solução 1.
Como características específicas da área atravessada pelos traçados, até ao concelho de Nelas
(aproximadamente troço 2) destacam particularmente as características da área afecta pela Solução 1, uma vez
que consideram ser uma zona muito mais rica do ponto de vista ambiental, considerando que a Solução 2
induzirá menos impactos negativos por atravessar uma zona menos sensível.
Assim, identificam que a Solução 1 atravessará o eco-sistema descrito anteriormente numa zona mais central
(próxima do Sítio RN2000 que ocupa o centro), enquanto a Solução 2 se desenvolverá numa zona marginal,
junto à EN 231, como os efeitos negativos já referidos.
A Solução 1, aproximadamente entre o km 27+500 a 28+500 da Solução 1 atravessa o maior e mais significativo
carvalhal contínuo de Quercus Pyrenaica (tanto pela dimensão como pelo porte e idade das árvores) do
concelho de Seia, que confronta com um extenso lameiro com uma linha de água em estado natural, com uma
galeria ripícola de grande qualidade, de tal forma que o conjunto faz parte de um projecto de classificação de
micro-reservas que está a ser desenvolvido pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) com o título
“Inventariação e Caracterização de Áreas Florestais do Concelho de Seia -Bases para a Criação de um Sistema
de Micro – Reservas”. Referem ainda que este carvalhal apresenta uma área muito mais extensa do que a
identificada na Carta de Síntese de impactes, e anexam a listagem já elaborada pelo CISE no âmbito do projecto
acima referido, das espécies de fauna e flora existentes no local, considerando certo que muitas delas ocorrem
também na restante área alargada anteriormente referida.
Destacam, anexando planta de localização do ICNB (Anexo II do respectivo parecer), que a Solução 1, na zona
que se segue imediatamente ao viaduto da Boavista I abrangendo as duas margens do Rio Seia e prolongandose até ao Mondego, atravessa a maior mancha de Narciso do Mondego (narcissus scaberulus) da região, a qual
se situa fora do Sítio RN 2000, a qual não é identificada na Carta de Síntese de Impactes.
Consideram que importa referir que o narcissus scaberulus é uma espécie prioritária em termos de
conservação no Plano Nacional de Conservação da Flora em Perigo, listado nos Anexos II e IV da Directiva
Habitats e no Anexo I da Convenção de Berna e "o facto de a sua área de distribuição geográfica ser muito
reduzida, levou a que lhe fosse atribuído o estatuto de conservação Vulnerável ao abrigo do Livro vermelho das
Plantas de Portugal, que se encontra em preparação. Encontra-se ainda protegido pela Convenção sobre o
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Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES)", (Boletim CISE
n°. 25 Inverno 2008/2009, fls. 18).
Na travessia do Rio Seia identificam a ocorrência de impactes negativos para a população de salmonídeos e
lontras, que consideram significativa neste rio, além do impacto paisagístico extremamente negativo, num vale
que ainda se encontra em condições próximas do natural e de elevado valor paisagístico, tanto pelas suas
características geo-morfológicas, como pela cobertura vegetal das encostas e galeria ripícola junto ao leito e
ainda com elevado valor cultural devido à presença de antigos moinhos de água, características estas que têm
um elevadíssimo potencial em termos de turismo de natureza e temático, que será drasticamente
desvalorizado caso se opte pela Solução 1.
Identificam que a Solução 1 passa muito perto das Termas da Felgueira e que a travessia do Mondego proposta
na Solução 2 é efectuada numa zona menos sensível.
Pelas razões expostas consideram que, devido à elevada sensibilidade da área atravessada pela Solução 1, os
impactos negativos desta opção são de tal forma avassaladores, que a mesma é inaceitável, sendo a Solução 2
a única viável.
Consideram ainda que a Solução 2 é mais eficiente do ponto de vista de eficiência rodoviária, e permite melhor
equilíbrio entre as sedes de concelho da Beira Serra. Chamam a atenção, como fundamento para não se
deslocar o IC37 para o lado de Oliveira do Hospital (Solução 1) o facto de esta cidade ser, entre as três do
referido eixo (que inclui Seia e Gouveia), a que mais perto está do IC12, que permite um acesso directo por
auto-estrada a Nelas onde, em qualquer solução, converge no acesso a Viseu (IC37).
Referem que a proximidade de Oliveira do Hospital ao IC 12, por Carregal do Sal ou por Oliveirinha, poderá ser
significativamente "encurtada" se as estradas secundárias que asseguram a ligação forem objecto de séria
requalificação, uma vez que em alguns troços o revestimento betuminoso é quase inexistente.
Denotam como erro que consideram gravíssimo e inadmissível o facto do RNT referir que a área de estudo se
localiza "numa região com um valor ecológico baixo", embora no mesmo seja reconhecido que a Solução 2 se
apresenta ambientalmente mais favorável que a Solução 1.
Por todas as razões expostas consideram que a Solução 2 é a única aceitável, e que a Solução 1 é
“absolutamente desastrosa sob todos os pontos de vista”.
Chamam ainda a atenção para o estudo da hipótese de aproveitamento dos acessos da futura Barragem de
Girabolhos para construir o IC37, e do respectivo paredão para atravessamento do Mondego, numa solução
próxima dos cenários A e B, e que além da poupança financeira, evitaria a duplicação de impactes.
A ASE apresenta quatro anexos, sendo os I e II relativos a habitats na zona do estudo e os III e IV,
respectivamente o Parecer elaborado sobre o Relatório Final na fase anterior do processo e o relatório enviado
à Direcção Geral de Ambiente da Comissão Europeia sobre o mesmo tema.
A Associação Distrital dos Agricultores da Guarda refere ser admissível a construção da nova via (IC37), se
estiverem esgotadas as alternativas, mas apenas com recurso à Solução 2, não considerando aceitável o
traçado previsto na Solução 1. Referem que relativamente aos fundamentos técnicos aderem às posições da
ASE, cujo parecer anexam, e cujas conclusões subscrevem.
A Autoridade Florestal Nacional refere a ocupação predominantemente florestal da área de estudo,
constituída por pinhal, eucaliptal e folhosas diversas, entre as quais se encontram espécies protegidas como o
sobreiro, a azinheira e outras de interesse para a economia local como é o caso dos castanheiros.
Neste sentido, realça a necessidade de dar cumprimento a um conjunto de requisitos legais em matéria de
protecção florestal, nomeadamente:
Decretos-Lei n.º 173/88 e 174/88, ambos de 17 Maio, para o corte ou arranque prematuro de
exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha ou de eucalipto em áreas superiores a 2 ha;
Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, na sua actual redacção, que impõe restrições ao corte de
resinosas para controlo e erradicação do nemátodo da madeira do pinheiro;
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Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na sua actual redacção, sobre a protecção aos sobreiros e
azinheiras;
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua actual redacção, sobre áreas ardidas. Esta Entidade
refere que vários troços do traçado se desenvolvem sobre áreas ardidas, estando a zona classificada
como de “Alto risco espacial de incêndio” nos termos deste diploma. Deverá assim ser cumprido o
determinado na alínea a) do n.º 1 do artigo 15º, ou seja, ao longo das vias de comunicação é
obrigatória a gestão de combustível numa faixa lateral de terreno confinante, numa largura constante
nos Planos Municipais da Floresta Contra Incêndios atravessados – Oliveira do Hospital, Seia,
Mangualde, Nelas e Viseu.
Esta entidade aponta ainda o facto do Projecto atravessar rios e ribeiras, pelo que considera que devem ser
asseguradas medidas que impeçam a poluição da água e protejam a fauna piscícola.
A AFN refere também o atravessamento de áreas constantes do PROF da Beira Interior Norte, do PROF de Dão
e Lafões, e ainda que marginal, do PROF do Pinhal Interior Norte, seccionando corredores ecológicos
identificados no âmbito dos mesmos, que têm como função conectar populações, núcleos ou elementos
isolados das comunidades da fauna e da flora, pelo que a referida funcionalidade deve ficar assegurada.
Assim, e tendo em conta que o IC37 faz parte de um conjunto de itinerários complementares (IC6, IC7) também
em avaliação, e ainda que na zona está planeada a construção da Barragem de Girabolhos, a AFN considera que
os impactes negativos e cumulativos destas intervenções nos espaços florestais são excessivos, muitos deles de
carácter permanente, e que contrariam os objectivos da política florestal, expressos no PROF abrangidos, que
visam o aumento das taxas das superfícies arborizadas.
Assim, a AFN considera que na fase de Projecto de Execução deverão ser quantificadas e descritas as áreas
arborizadas a afectar com carácter permanente, e apresentadas medidas minimizadoras e compensatórias da
perda dos espaços com vocação florestal, que deverão incluir entre outros:
. compensação financeira;
. compensação da redução da superfície arborizada, através da rearborização em locais a determinar
nos Perímetros Florestais afectados:
. reorganização da rede florestal e demais infra-estruturas florestais;
. compensação da utilização de terrenos florestais para escombreiras e outras obras necessárias.
Nestes termos, a AFN emite assim parecer favorável ao projecto, condicionada à salvaguarda das situações
assinaladas, e opta pela Solução 2, por ser a que menor impacte terá nos espaços florestais , particularmente
na zona de Nelas – Seia.
A Câmara Municipal de Viseu apresentou também o seu parecer no âmbito da Consulta Pública, pelo que o
mesmo se apresenta no referido ponto.

A Câmara Municipal de Nelas considera que o Projecto do IC37 se reveste de importância estratégica para o
concelho de Nelas constituindo, conjuntamente com o IC12, um eixo essencial para o desenvolvimento do
concelho.
Refere que o desenvolvimento do IC37 Norte/Nascente de Nelas continua a ser a melhor solução, conforme
pronúncia na fase anterior, explicitando que a Solução 2 não tem impacto nas zonas de crescimento das
localidades, contrariamente à Solução 1 que divide claramente o concelho em duas partes, atravessando zonas
amplamente povoadas e afectando as grandes vinhas do concelho.
A favor da "Solução 1" identificam o serviço mais próximo às localidades de Canas de Senhorim e Lapa do Lobo,
inerente ao Nó de Caldas de Felgueira, que consideram muito importante para o serviço daquela estância,
reconhecendo que na Solução 2 a mesma será servida pelo denominado "Nó de Carvalhal", a cerca de 3 km da
localidade. Referem compreender assim que a Solução1 seja a opção preferencial para os habitantes e
empresários daquelas regiões.
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Face ao exposto, os membros da Câmara Municipal de Nelas, propõem uma solução mista, integrando a
Solução 2 entre o Nó de Teivas e o Nó de Nelas Nascente, partilhando depois o traçado do IC12 até ao Nó de
Nelas (Poente), fazendo depois a ligação a Seia através da Solução 1, para a qual identificam as seguintes
vantagens:
“-Aproveitar a ligação entre Nelas e Canas de Senhorim pelo IC12, reduzindo a distância de Estrada a
construir;
-Garantir o acesso tão próximo quanto possível a Viseu e à Serra da Estrela, às freguesias de Canas de
Senhorim e Lapa do Lobo e, à estância termal das Caldas da Felgueira;
-Garantir bons acessos às Zonas Industriais de Nelas;
-Impedir a divisão física do concelho e a criação de uma barreira arquitectónica e ambiental;
-Evitar a destruição de uma imensa mancha de vinhedos do concelho, cartaz económico e turístico do
concelho de Nelas e de toda a Região do Dão;
-Garantir que nenhuma freguesia seja prejudicada na sua ligação viária à sede de Distrito em virtude de,
com esta solução, nenhuma localidade ficar a mais de 5 km de um nó de ligação ao eixo pelo qual se faz
essa ligação.”
Apelam ainda a uma rápida tomada de decisão e reforçam a urgência no início da obra.
Sobre a solução de traçado apresentada pela Câmara Municipal de Nelas, constituída pela conjugação da
Solução 2, com o aproveitamento do IC12 e com a Solução 1, a CA esclarece que a referida solução não se
encontra em avaliação. Refira-se ainda que na fase de Avaliação estratégica foi estudada uma solução para o
IC37 com o aproveitamento do IC12 a qual foi abandonada, entre outros factores, por não garantir a
optimização do eixo Seia - Nelas – Viseu.

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital deliberou que, relativamente às propostas de traçado do IC37 a
proposta mais favorável para o Município de Oliveira do Hospital, e para toda a região Pinhal Interior, Serra da
Estrela e Dão Lafões, não obstante o teor do ElA, será a Solução 1, apresentando as seguintes justificações:
“. A Solução 1 posiciona-se com maior centralidade geográfica na região centro permitindo, uma
aproximação mais justa de todos os município que necessitam do IC37, nomeadamente Oliveira do
Hospital, Seia, Nelas, Carregal do Sal e Arganil, … com benefícios em termos de uma melhor fluidez de
tráfego ...
. Porque será a via de maior importância na ligação Viseu/Covilhã nesta região e de articulação entre os
IC6, IC7, IC12, A25 e IP3, deverá localizar-se … numa posição geograficamente central de modo a
aproximar os municípios mais desfavorecidos. Assim, para os municípios de Oliveira do Hospital, Seia,
Nelas, Carregal do Sal e através da ligação com o do IC6, o sul do município de Seia, os municípios de
Arganil, Covilhã e Pampilhosa da Serra este traçado será o mais favorável.
. ... para além da região a norte da EN 17, permite também uma melhor articulação entre Viseu, os
lugares e os municípios da região a sul da EN17, como Alvôco das Várzeas, Aldeia das Dez, São Gião,
Alvôco da Serra, Vide, Loriga, Arganil, Teixeira, Erada, etc.
. … A Solução 2 … apenas beneficiará os municípios de Seia, Nelas nascente, Gouveia e Mangualde e,
verifica-se que Mangualde possui já uma excelente rede rodoviária existente (A25), Gouveia uma
proximidade evidente que hoje detém à A25 e que irá melhorar com a concretização do IC6, permitindo
rápido acesso à A25 …
. … o Nó de Seia (Sul) se encontra mais próximo do IC6 …
. A Solução 1 permitirá às populações do litoral norte aceder mais rapidamente à região de Turismo da
Serra da Estrela, nomeadamente ao Parque Natural da Serra da Estrela, ao Complexo do Açor e,
também, a toda a região dos Vales do Alva e Alvôco.
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. O Município de Oliveira do Hospital considera a Solução 1 mais favorável também porque, uma vez que
é a solução que mais se aproxima do seu território, permitirá a melhoria das acessibilidades da sua zona
norte e uma acessibilidade directa a Viseu, ao IC12 e, por sua vez à A25 e IP3 … .
. O Nó de Paranhos, próximo da Sobreda [permitirá] melhorar os acessos tanto no município de Seia
como de Oliveira do Hospital … Este nó irá beneficiar a Zona Industrial da Cordinha …
. O Nó de Caldas da Felgueira irá beneficiar um rápido acesso à Termas de Caldas da Felgueira … e a
zona sul do município de Nelas e a zona norte do município de Oliveira do Hospital.
. A existência do Nó de Nelas Poente, um nó de ligação geograficamente central no Município de Nelas e
a sua correcta articulação com o IC12 e a EN234, permitirá, para este município e para a região
envolvente (municípios de Oliveira do Hospital, Seia, Carregal do Sal e Mangualde), um excelente ponto
de articulação com a rede rodoviária existente, uma melhoria da acessibilidade e mobilidade, ao
contrário do que acontece na solução 2, em que se beneficiam apenas as interrelações entre Nelas e
Mangualde.”
Assim, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital considera a Solução 1 do traçado do IC37 mais favorável.

A Câmara Municipal de Seia considera o Projecto do IC37 fundamental, dado que o mesmo estabelece a
conexão entre o eixo IC6/IC7 e Viseu (A25), e desbloqueia a dificuldades de acessibilidade que actualmente se
colocam na EN231 (Viseu-Seia), valorizando a integração do corredor Oliveira do Hospital - Seia - Gouveia, no
Eixo Seia -Nelas -Viseu.
Considera que a Solução 2 apresenta uma maior relação com os núcleos populacionais e de actividades
económicas e empresariais existentes e previstos (caso da Barragem de Girabolhos) ao longo da EN231 (entre
Seia e Carvalhal da Louça), o que não ocorre com a Solução 1, sobretudo porque prevê a localização do Nó de
Paranhos em local afastado da EN231 e exclui as ligações do IC37 à área da futura Barragem de Girabolhos (Nós
de Senhorim e Carvalhal da Louça).
Sobre o desenvolvimento dos traçados no troço 1 a Câmara de Seia apenas ressalva a necessidade de serem
garantidas ligações efectivas entre o Nós do IC37 e as redes viárias locais de acesso ao centro urbano de Nelas
(EN234). A Autarquia julga tal facto relevante na medida em que a cidade de Nelas se articula no eixo de
desenvolvimento urbano territorial do Planalto Beirão com ligação ao Eixo da Beira Serra que integra Oliveira
do Hospital -Seia –Gouveia.

A Comissão Regional da RAN solicita que lhe seja enviado o parecer da avaliação de impacte ambiental, nos
termos do nº7 do artigo 23º do Decreto-Lei nº 73/2009.

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão considera que o património vitivinícola deve ser salvaguardado, pois
trata-se de uma DOP e IGP cuja regulamentação pertence ao IVV e à CVR Dão, como entidade certificadora,
pelo que lhes cumpre zelar e defender o referido património.
Esta Entidade refere que o traçado da IC37 se desenvolve numa zona com alta densidade vitivinícola
principalmente na encosta da margem direita do Rio Dão, freguesia de S. João de Lourosa, assim como na
margem esquerda, onde se inclui a Casa de Santar.
A CVRD refere que, apesar do exposto, mesmo nas zonas de menor densidade há que considerar a pequena
parcela de vinha, uma vez que nesta região de minifúndio, cuja principal cultura é a vinha em parcelas 0,3ha a
3ha, ocorre quase sempre agricultura de subsistência das famílias, pelo que será sempre socialmente negativo
a destruição da cultura da vinha, com a agravante de que a maior parte dessas famílias não vão beneficiar
destas novas estradas, o que poderá causar um muito mal-estar social desta região.
Esta Entidade identifica que o traçado do IC7 no troço que entronca com o IC37, zona de Seia, se desenvolve
principalmente numa zona de montanha, já fora da região do Dão, devendo contudo ocorrer o cuidado de não
destruir as áreas de subsistência familiar.
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Esta Entidade considera que o traçado deve assegurar que o vinho, o principal produto endógeno da região
Demarcada do Dão, na sua valência paisagística económica-social, seja preservado.
A CVRD conclui que se não for tida em consideração a sua informação e os pressupostos dos proprietários
serem indemnizados, e se o património vitivinícola não for minimamente preservado, o respectivo parecer é
negativo.

A Direcção Geral de Energia e Geologia identifica a sobreposição dos traçados com áreas afectas a recursos
geológicos, anexando respectiva planta e identificando conjunto de sobreposições. Neste sentido, esta
entidade realça a necessidade de acautelar a eventualidade da existência de recursos no local e salvaguardar as
condições de segurança actualmente existentes, nomeadamente, no que se refere ao cumprimento das
disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de utilidade
pública vigentes.
Por último, a DGEG conclui não ser expectável que sejam gerados impactes negativos significativos, pelo que
emite parecer favorável.

A Direcção Regional de Cultura do Centro comunicou que relativamente património cultural classificado ou em
vias de classificação sob a sua jurisdição, não há objecções à implementação do projecto.

A Direcção Regional de Economia do Centro identifica um conjunto de pedreiras com interferência directa ou
próxima dos traçados em causa, anexando planta, não desenvolvendo contudo qualquer apreciação sobre as
afectações em causa.

A Endesa identifica que projecto do "IC37", na sua Solução 2, prevê a construção de um viaduto sobre o rio
Mondego numa localização muito próxima da localização prevista para a implantação da barragem de Bogueira
(integrada no Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos), a cerca de 200 m, embora a cotas distintas.
O Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos, cujos direitos exclusivos para o desenvolvimento e exploração
foram concedidos à Endesa, e o qual se encontra em procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA nº
2176), localiza-se no rio Mondego e é constituído por duas barragens: a barragem de Girabolhos (a montante)
e a barragem de Bogueira (a jusante), sendo que a barragem de Bogueira terá um caudal máximo de turbina de
3
50m /s, com uma cota de coroamento de 240m. Adicionalmente, esta barragem será dotada de um sistema de
protecção de cheias, instalado na margem norte do rio Mondego, constituído por um descarregador de cheias
sem comportas. Este descarregador estará dimensionado para uma cheia máxima de 10.000 anos, suportando
3
assim volumes de caudais superiores a 2000m /s.
A Endesa salienta que, embora a probabilidade de existências de cheias desta natureza no rio Mondego seja
extremamente baixa, as regras da segurança na construção destas infra-estruturas obrigam à sua avaliação na
fase de ante-projecto, tal como na fase posterior de projecto de execução.
Esta Entidade salienta que construção de um viaduto nas imediações da barragem de Bogueira, principalmente
a jusante da implantação desta barragem, poderá acarretar riscos para a segurança de ambos os
empreendimentos.
Em face do exposto a Endesa considera que será importante que o projecto do referido viaduto do IC37
respeite e acautele as características fundamentais definidas para a barragem de Bogueira (de acordo com o
Ante-projecto apresentado), se possível, adoptando um trajecto menos próximo da barragem de Bogueira.
Considera ainda que, caso seja escolhida a solução 2 e (ii) caso no âmbito dessa solução 2 não seja considerada
a possibilidade de alterar o traçado agora proposto, poderão ser equacionadas soluções técnicas capazes de
permitir a construção do referido viaduto na localização agora apresentada, embora nesse caso se exija a
compatibilização do projecto do viaduto com o projecto da barragem de Bogueira (nomeadamente no que se
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refere ao projecto dos pilares, tanto em termos de localização, como de características específicas para as
cargas que poderão estar presentes).

O Instituto de Meteorologia identifica um conjunto de incorrecções e insuficiências nos factores Sismicidade e
Clima.

O Instituto da Água referiu que não emitiria parecer sobre o Projecto por não ter disponibilidade técnica.

A Rede Ferroviária de Alta Velocidade indica que os traçados em estudo intersectam a área de estudo do Lote
4ª – Aveiro / Celorico da Beira do Eixo Aveiro – Salamanca. Esta entidade refere que os trabalhos relativos ao
Estudo Prévio e ao EIA deste lote apenas tiveram início em Abril p.p. pelo que à data não se verifica qualquer
incompatibilidade entre estas duas infra-estruturas.

A REFER destaca o facto do eixo viário intersectar, de forma desnivelada, a Linha Ferroviária da Beira Alta,
cerca do km 122,000, na região de Nelas, motivo pelo qual considera que o Projecto de Execução deve atender
a um conjunto de considerações, nomeadamente, as normas em vigor relativamente aos condicionamentos
para projectos de Passagens Superiores rodoviárias e restantes normativos legais em vigor. Esta entidade
realça ainda a necessidade de salvaguardar o Domínio Público Ferroviário e de submeter os projectos das
passagens desniveladas à sua prévia aprovação. No que se reporta à Alta Velocidade reafirma o referido pela
RAVE.

A Rede Eléctrica Nacional identifica que o IC37 envolverá várias travessias de linhas da Rede Nacional de
Transporte, nomeadamente:
Linha Vila Chã – Tábua 1
Linha Vila Chã – Tábua 2

A REN- Rede Eléctrica Nacional relembra que as condições técnicas para estabelecimento das vias rodoviárias,
em observância às servidões constituídas para as infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte, encontramse indicadas no RSLEAT, aprovado e publicado em anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de
Fevereiro. Esta entidade refere ser desejável que a compatibilização do Projecto com o RSLEAT seja feita sem
causar modificações na Rede Nacional de Transporte. É ainda salientada a importância de ser mantida a
segurança e a estabilidade dos apoios das Linhas da Rede Nacional de Transporte, em quaisquer obras de
escavação e/ou aterro que se efectuem na proximidade dos apoios.
A REN refere ainda que a análise de interferências deverá ser feita pelos seus serviços técnicos, tendo por base
o Projecto de Execução da infra-estrutura rodoviária, com elementos topográficos suficientes
(georeferenciação, perfis, etc).

A REN Gasodutos identifica a interferência do Projecto com o gasoduto Coimbra /Viseu (Lote 6 – Linha 11001)
e com o Ramal de Viseu (Linha 11270), pelo que alertam para a necessidade de observância de um conjunto de
condições prévias, das quais se destaca que, nas situações de inevitabilidade de atravessamento da RNTGN
pela futura via rodoviária, deverão ser desenvolvidos pelo proponente estudos adicionais a validar pela RENGasodutos que garantam a protecção, a segurança e a operacionalidade da infra-estrutura de gás natural.
Anexam desenho com representação global das infra-estruturas da RNTGN construídas e em projecto (em
suporte informático).
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O Turismo de Portugal procede ao desenvolvimento da avaliação do Projecto para os diferentes factores
ambientais, concluindo que tendo em conta o impacto positivo resultante na melhoria das acessibilidades, e
não havendo impactes directos para o sector do turismo, consideram nada haver a opor, do ponto de vista
turístico, ao projecto de construção do IC37 Viseu – Seia, devendo ser cumpridas as medidas de minimização
propostas no ElA.
Esta Entidade procede também à identificação dos empreendimentos turísticos existentes ao longo dos
traçados em estudo do qual se retira não existirem na proximidade empreendimentos turísticos ou pretensões
para tal, sendo que o existente mais próximo se encontra a uma distância de cerca de 600 m. do limite da área
de estudo definida com o troço de ligação com a A25/IP5 (o Hotel Príncipe Perfeito Residencial de 4*, em
Cabanões, Viseu), distância que consideram que assegura a salvaguarda dos impactes mais significativos para o
sector, nomeadamente o ruído e o impacte visual. Contudo, relativamente a este estabelecimento hoteleiro,
dada a localização do Nó de Teivas poder vir a afectar as vistas do Hotel, propõem o ajuste do traçado do
referido Nó ou o adequado arranjo paisagístico do local.
Referem ainda que mais a Sul, encontra-se previsto um Hotel de 3*, com projecto de arquitectura com parecer
favorável daquele Instituto em Ribeira, S. João de Lourosa, localizado a cerca de 265 m. do limite da área em
estudo definida.
Esta entidade considera ainda que independentemente da solução a desenvolver devem ser acautelados os
seguintes aspectos considerados mais relevantes para a minimização de eventuais impactes negativos:
-garantir que não sejam obstruídas vistas ou panorâmicas interessantes e que constituem factores de
atracção turística, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento hoteleiro "Hotel Príncipe
Perfeito", devendo ter-se em conta o atrás mencionado em 4.
-assegurar que o conjunto de restabelecimentos da rede viária existente não venha a afectar
negativamente o acesso aos empreendimentos turísticos previstos e existentes.
-serem colocadas barreiras acústicas quando tal se justifique, nas situações que o ruído provocado pela
circulação rodoviária seja susceptível de afectar negativamente os empreendimentos (existentes e
futuros), pela proximidade da via, pela sua implantação ou pela direcção dos ventos dominantes.

O Turismo da Serra da Estrela considera que a importância turística dos municípios da região da Serra da
Estrela obriga à criação de uma rede viária que possibilite a entrada de mais turistas na região. Esta Entidade
expõe ainda que o IC37, além de estabelecer ligação entre o IC7, IC6 e A25, permite uma ligação com o Norte
de Portugal e um acesso mais rápido ao Maciço Central da Serra da Estrela, com benefícios para todos os
concelhos de montanha, para além de resolver os problemas de trânsito da EN231.
O Turismo da Serra da Estrela refere também a importância que este itinerário tem como eixo viário, tendo em
atenção a construção da Barragem de Girabolhos.
Esta entidade sublinha ainda que o projecto parece não ter impacte ambiental para além do decorrente da
própria obra, pelo emite parecer favorável à construção do IC37.

6.

Consulta Pública

A Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis entre o dia 21 de Abril e o dia 9 de Junho de 2010, tendo sido
realizados dois Balcões de Atendimento personalizado, no dia 26 de Abril, em Nelas, e no dia 11 de Maio, na
Casa Municipal de Cultura de Seia, este último comum ao IC6 e IC7.
A Consulta Pública contou com 41 contribuições subscritas por seis autarquias (Câmara Municipal de Viseu,
,
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Associação de Freguesias da Serra da Estrela Câmara Municipal de
)
Seia, Junta de Freguesia de Cabeça, Junta de Freguesia de Sandomil , uma entidade (ANA – Aeroportos de
Portugal), oito organizações não governamentais (Clube de Caça e Pesca de Sameice, QUERCUS - Associação
Nacional de Conservação da Natureza, Associação de Desportos de Aventura “Desnível”, Associação Distrital
dos Agricultores da Guarda, CAULE – Associação Florestal, ERVEDUS, Associação para a Promoção Cultural e
Ambiental, LPN – Liga para a Protecção da Natureza, MAIS – Movimento de Apoio à Construção dos Itinerários
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da Serra da Estrela), uma empresa Extracção de Areais, Lda. (Pindelo de Silgueiros) e vinte e cinco contributos
de Cidadãos, incluindo uma Petição a favor da Solução 1, com 603 assinaturas, e um Abaixo-assinado contra a
Solução 1, com 166 subscritores.
Os contributos recebidos são genericamente favoráveis à construção do IC37, considerando urgente a
execução deste IC para o acesso a Viseu (onde se encontram os serviços de saúde e de ensino e grande parte
do emprego, nos sectores secundário e terciário), devido à intensidade de tráfego que circula na EN231.
Também foi referida a importância da concretização do IC37 associada à barragem de Girabolhos,
empreendimento que consideram potenciar o desenvolvimento económicos dos concelhos de Seia, Gouveia,
Nelas, Viseu, Mangualde e Fornos de Algodres. Foram igualmente propostas algumas alterações pontuais ao
projecto apresentado.
No que se refere à selecção de Soluções:
Troço 1
Os contributos da Junta de Freguesia de Senhorim, da Petição “Pela Solução 1 Uma Solução para todo o
concelho de Nelas” com 603 assinaturas das quais, 78 de empresários, e de um cidadão são Favoráveis à
Solução 1, justificando assim esta opção:


A Solução serve, de forma rápida e equitativa, todas as freguesias;



Permite aceder a todos os núcleos industriais do concelho de Nelas, situados no eixo da EN 234 e
Pedreira do Vale do Boi potenciando o seu desenvolvimento;



Permite aceder rapidamente a Viseu, reforçar a acessibilidade ao Concelho de Oliveira do Hospital nas
deslocações pendulares para Norte e às ligações ferroviárias, servindo ainda o concelho de Carregal do
Sal;



Liga directamente à estância termal Caldas da Felgueira, permitindo valorizar as potencialidades
turísticas locais. Referem que o atravessamento da zona alargada de protecção das Caldas da
Felgueira não interfere com o respectivo aquífero;



Os impactes da Solução 1 não são muito relevantes. A afectação de espaços urbanos é marginal em
áreas não edificadas. Os falsos túneis em Carvalhal Redondo garantem a unidade territorial. Os
Impactes visuais poderão ser minimizáveis. Não implica impacte significativo nas vinhas;

A Comissão de Avaliação não considerou a Solução 1 menos desfavorável, no que se reporta aos aspectos atrás
referidos, dado que induziria uma maior afectação de áreas urbanas, uma maior afectação de áreas de vinha, e
por se desenvolver na Zona de Protecção Alargada das Termas da Felgueira. Note-se que efectivamente as duas
soluções em avaliação servem povoações distintas, verificando-se contudo que as povoações referidas na
exposição serão servidas pelo futuro IC12. Em termos de acessibilidade a áreas industriais a Solução 2 optimiza
também a ligação a um conjunto de áreas industriais, situadas na envolvente da Solução 2, sendo que foi
solicitada que a EN234 efectue ligação ao Nó de Nelas de Nascente da Solução 2.
Relativamente ao acesso às Termas da Felgueira, verifica-se que a Solução 2, além de não se desenvolver sobre
a respectiva Zona de Protecção, contempla um Nó que permite o acesso às Termas que, embora mais longo, se
desenvolve ao longo do vale do Mondego de elevado valor paisagístico.

Expressaram a sua oposição à Solução 1 as Organizações Não Governamentais (QUERCUS, Liga para a
Protecção da Natureza, Associação Distrital dos Agricultores da Guarda Associação de Desportos de Aventura
“Desnível” a ERVEDUS, Associação para a Promoção Cultural e Ambiental, o Clube de Caça e Pesca de Sameice)
bem como os subscritores de um Abaixo-assinado contra a Solução 1 do Traçado do IC37 “A passar pelas
freguesias de Aguieira, Carvalhal Redondo, Moreira e Santar” com 166 assinaturas, e a empresa Extracção de
Areias, Lda., de Pindelo de Silgueiros fundamentando esta posição com base:
Na proximidade a habitações;
Na afectação de terrenos agrícolas;
Na proximidade de viadutos a casas de habitação (5 metros);

___________________________________________________________________________
IC 37 - Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7)
Estudo Prévio
56

Parecer CA

___________________________________________________________________________
No facto de constituir um obstáculo ao crescimento da povoação de Carvalhal Redondo, dividindo-a;
Nos impactes ambientais gravosos;
Por atravessar uma pedreira (Pindelo dos Milagres) em exploração há já 40 anos, retirando-lhe toda a
viabilidade económica;
Proximidade à zona de protecção alargada das Caldas da Felgueira.

Os contributos Favoráveis à Solução 2 do IC37 incluem a Câmara Municipal de Viseu, Câmara Municipal de
Seia, Quercus, LPN, Clube de Caça e Pesca de Sameice, Junta de Freguesia de Cabeça, Associação Distrital dos
Agricultores da Guarda, Associação de Desportos de Aventura “Desnível”, ERVEDUS, Associação para a
Promoção Cultural e Ambiental e 23 cidadãos, apresentando os seguintes fundamentos:
Não afectar nenhuma área de relevância ecológica nomeadamente, núcleos de Narciso do Mondego, e
induzir uma menor interferência com os corredores ecológicos integrados no PROF- Plano Regional de
Ordenamento Florestal (Decreto Regulamentar nº 7/2006, de 18 de Julho). A Solução 2 do projecto
interfere com estes corredores na extensão de 1870 m, enquanto que a Solução 1 afecta 5229 metros;
Permite um melhor acesso às Termas de Alcafache a partir do Nó de Santar;
A não afectação do Restaurante Snack-Bar “Flor do Dão” pode ser equacionada no desenvolvimento
do projecto.
Troço 2
Expressaram a sua oposição à Solução 1 as já referidas Organizações Não Governamentais, fundamentando a
sua posição nos valores ecológicos em causa:
Entre o Viaduto da Boavista I e o viaduto Boavista II a Solução 1 atravessa o maior e mais significativo
carvalhal contínuo de Quercus pyrenaica do concelho de Seia confrontando com um lameiro e uma
linha de água em estado natural, com uma importante galeria ripícola. Este conjunto integra um
projecto de classificação de micro-reservas desenvolvido pelo CISE - Centro de Interpretação da Serra
da Estrela designado “Caracterização de Áreas Florestais do Concelho de Seia – Bases para a Criação
de um Sistema de Micro-Reservas”;
Após o viaduto Boavista I, abrangendo as duas margens do rio Seia e até ao rio Mondego o traçado da
Solução 1 atravessa a maior mancha de Narciso-do-Mondego (Narcissus scaberulus) da região, que se
situa fora do Sítio da Rede Natura 2000. Esta espécie é prioritária em termos de Plano Nacional de
Conservação da Flora em Perigo, integra os Anexos II e IV da Directiva Habitats e o Anexo I da
Convenção de Berna. Foi ainda classificada como Vulnerável no Livro Vermelho das Plantas de
Portugal, em preparação. Está ainda protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES). Esta mancha identificada na
cartografia do ICNB não vem referenciada na Carta Síntese de Impactes;
Impactes negativos na população de salmonídeos e lontras do rio Seia;
Desvalorização dum espaço com apetência para o turismo de natureza e temático.

Os contributos Favoráveis à Solução 2 do IC37 incluem a Câmara Municipal de Viseu, Câmara Municipal de
Seia, as já referidas ONG e 23 cidadãos, apresentando os seguintes fundamentos:
Maior viabilidade, de acordo com as características geomorfológicas, implicando menores custos de
execução;
Maior acessibilidade a Seia, assegurando ainda de forma mais equitativa, o acesso a Oliveira do
Hospital e a Gouveia, municípios que integram o Sistema urbano da Beira Serra e a Viseu;
Atravessamento de uma zona menos sensível sob o ponto de vista ecológico, desenvolvendo-se
próximo da EN231.
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Alterações propostas
Foram propostas as seguintes alterações:
Câmara Municipal de Viseu
Estudar a conjugação do IC37 com a CEC - Circular Externa Concelhia e uma solução de Nó em semitrevo associada a rotunda na Circular Externa Concelhia (em vez da solução em trompete referida no
ofício S.15313/2010 de 18/05/2010), mesmo implicando a demolição do restaurante “Flor do Dão”.
Este Nó permitiria a possibilidade de articulação do IC37 com qualquer das variantes da CEC. Em
última instância poderá, caso a EP – Estradas de Portugal o entenda, considerar a Variante mais a
Norte da Circular Externa Concelhia como a vinculativa para definição do Nó de ligação ao IC 37.
A Comissão de Avaliação esclarece que o Projecto da Circular Externa Concelhia não foi ainda
submetido a avaliação de impacte ambiental, pelo que não se pronuncia sobre a referida solicitação.

Estudar a articulação do IC37/A25 no Nó de Teivas (trompete associado a Rotunda desnivelada com a
EN231) com a EN 231, nos termos da proposta gráfica apresentada, que prevê a articulação directa
com uma rotunda já em execução na EN 231. Esta alteração justifica-se para evitar a saturação
pontual da A25 e reduzir a probabilidade de ocorrerem acidentes.
A Comissão de Avaliação esclarece que o Nó de Teivas garante já todos os movimentos de circulação.

Implementar um Perfil transversal tipo de 2x2 vias. Esta situação justifica-se pela consideração do eixo
ferroviário Aveiro/Viseu/Guarda /Salamanca que irá implicar um reforço do eixo Viseu / Nelas - Beira
Serra com repercussões no dimensionamento da capacidade de serviço das vias rodoviárias.
A Comissão de Avaliação refere que embora as características do Projecto e o correspondente nível de
serviço (nível de serviço C e D) mereça preocupações em termos de segurança e objectivos do Projecto,
solicitou parecer à Entidade Competente, não tendo obtido resposta.

Um cidadão
Alterar o traçado do IC37, junto a Nelas, utilizar um corredor junto à linha de Caminho de ferro, entre
o estádio municipal e a zona industrial, considerando que os Nós previstos no Projecto em avaliação
não servem adequadamente as ligações de Nelas a Viseu e a Seia.
A Comissão de Avaliação refere que o Nó de Nelas se localiza a cerca de 3 km e que a CA solicitou que
a EN234 venha a efectuar ligação a este Nó. Verifica-se ainda que a ligação de Nelas ao Nó de
Senhorim (o qual dista cerca de 6 km) apresenta um traçado quase rectilíneo.
A Petição “Pela Solução 1 Uma Solução para todo o concelho de Nelas” pretende uma ligação adicional da
Solução 1 a Nelas, pela chamada Estrada Velha.
A Comissão de Avaliação refere que esta solicitação não se enquadra na Solução seleccionada.
Um Cidadão
Execução de um Nó do IC37 cerca do km 21+800 da Solução 2, a fim de melhorar a acessibilidade à
freguesia de Seixo da Beira.
A Comissão de Avaliação considera que esta proposta deve ser equacionada no desenvolvimento do
Projecto de Execução dado que as povoações Seixo da Beira, Aldeia Formosa, Vila Franca da Beira e
Ervedal da Beira devem ter a sua ligação à Solução 2 do IC37 melhorada/optimizada.
A ANA, Aeroportos de Portugal refere que os projectos finais lhe devem ser remetidos para emissão de
parecer, e recomenda a consulta das entidades gestoras de meios afectos ao combate a incêndios florestais e à
Força Aérea Nacional.
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A Câmara Municipal de Seia refere ainda que deve ser assegurada a existência do Nó de Carvalhal da Louça,
para ligação à futura Barragem de Girabolhos, e que os Nós dos Itinerários Complementares sejam localizados
e aproximem as ligações entre os centros da cidade, nomeadamente, Seia, Oliveira do Hospital, Gouveia e
Nelas.
A Junta de Freguesia de Sandomil e a Junta de Freguesia de Cabeça referem a necessidade de assegurar a
integração dos nós com as redes viárias locais.

7. Síntese da análise comparativa das soluções de traçado
Na sequência das apreciações constantes no capítulo 4, dos pareceres emitidos pelas entidades externas
consultadas, e considerando as características do projecto, procede-se no quadro seguinte a uma síntese da
análise comparativa das soluções de traçado.

Síntese da comparação de soluções

Solução menos desfavorável
Factores
ambientais

Troço 1
Solução 1

Geomorfologia

Solução 2

Solução 1

. menor
desequilíbrio de
terras (excedente
de 3,3 milhões m3
na Solução 1/ 4,5
milhões m3 na
Solução 2)

Ocupação do
solo

. menor afectação
de área agrícola
(24,8ha/ 28,42ha
. menor afectação
de culturas
heterógeneas
(9,53ha/11,59ha)

Solução 2
. menor
desequilíbrio de
terras (deficit de
300802 m3 na
Solução 1/
excedente de
746324 m3 na
Solução 1)

. não atravessa a
zona alargada de
protecção da água
mineral natural das
Termas de
Felgueiras
. menor afectação
de uso urbano
(1,9%/5,1%) – evita
a significativa
afectação de
Carvalhal Redondo
. menor afectação
de vinha
(11,35ha/9,12ha)

Hidrogeologia

Uso agrícola

Troço 2

. menor afectação
de área de vinha
(8,3ha/11,6ha)

Solução menos
desfavorável
Troço 1/Troço 2

Solução 1/Solução 2

equivalentes

Solução 2 /Solução 1
ou Solução 2

equivalentes

Solução 2 /Solução 1
ou Solução 2

. menor afectação
de área agrícola
(6,0ha/ 9,9ha).
. menor afectação
de olival (1,79ha/
3,99ha
. menor extensão
de
atravessamento
de área RAN em
aterro e
escavação (285m
/ 934m)

Solução 2 /Solução 1
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. menor afectação de
área REN
. menor afectação de
área RAN
(6,87ha/7,91ha)
Ordenamento
do Território

. maior proximidade
à área industrial de
Nelas
. menor
atravessamento de
classes de espaço
mais sensíveis sob o
ponto de vista
urbano

. menor afectação de
estruturas.
. menor afectação
económica familiar
por menor afectação
de área de vinha
. menor proximidade
a áreas urbanas

Componente
Social

. afecta menor nº de
receptores (18/28))

Qualidade do
ar

. menor número de
receptores expostos
a situações de sobre
exposição

Ambiente
Sonoro

Ecologia

. sem qualquer
afectação directa de
ocorrências, e com
menor número de
afectações indirectas
(2 /3)

. equivalentes

Solução 2 /Solução 1
ou Solução 2

. equivalentes

Solução 2 /Solução 1
ou Solução 2

. desenvolve-se
numa área de
maior
artificialização,
paralelamente à EN
231.
. não afecta
nenhuma área de
elevada relevância
ecológica
. desenvolve-se
mais afastada do
Sítio Carregal do
Sal.
. não afecta
qualquer núcleo de
Narcissus
scaberulus;

. menos exposta a
observadores
potenciais.

. menor afectação
de classes
paisagisticamente
mais sensíveis
(14.21% na
Solução 2/
17.48% na
Solução 1)

. afectação directa
de uma ocorrência e
indirecta de 3
ocorrências

Solução 2/Solução 2

Solução 2/Solução 2

. não afecta a área
de distribuição de
Narcissus scaberulus;
. afecta menor área
de biótopos
relevantes.
. desenvolve-se mais
afastada do Sítio
Carregal do Sal.
. atravessa o rio
Mondego com
impactes menos
significativos

Paisagem

Património

. menor afectação
de área REN
menor afectação
de área RAN
(1,68ha/2,94ha)
. maior
proximidade à
área industrial de
Seia
. desenvolve-se
paralelamente à
EN 231, a cerca
de 1,5 km

. não se verifica a existência de
ocorrências patrimoniais

Solução 2 /Solução 2

Solução 2 /Solução 2

Solução 1 /Solução 1
ou Solução 2
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Em complemento do quadro anterior, serão sintetizadas neste ponto os factores que a CA considerou
determinantes na conclusão da sua avaliação, e na selecção da solução menos desfavorável, bem como as
situações nas quais considera que ocorrem os impactes negativos mais significativos, e que justificam um
conjunto de condicionantes ao desenvolvimento do Projecto de Execução, e medidas de minimização
específicas (apenas para o traçado considerado menos desfavorável).
Salienta-se que todas as soluções propostas para o IC37 apresentam grandes volumes de aterro e de escavação
3
e um excedente de terras muito elevado, entre 3 a 5 milhões de m , factos dos quais podem resultar um dos
impactes negativos mais significativos deste projecto, caso não seja adoptadas soluções de projecto
específicas, que minimizem quer os taludes, quer o excedente de terras. Os referidos impactes, decorrentes da
grande dimensão das escavações e dos aterros ocorrerão directamente, em termos geomorfológicos e
paisagísticos, e indirectamente pelo elevado volume de terras a levar a depósito. A ampliar a potencial
magnitude e significância dos impactes decorrentes do excesso de terras denota -se a existência de áreas de
relevância ecológica, de numerosas áreas agrícolas, de vales com galerias ripícolas, e de um relevo acentuado.
Importa ainda salientar, como determinante para a selecção de soluções o facto de ambas as Soluções, no
troço 1 se desenvolverem sobre áreas de vinha integradas na Região Demarcado do Dão, bem como a
existência de diversas povoações, pelo que o uso do solo (agrícola e urbano), e consequentemente o número
de receptores sensíveis localizados na envolvente dos traçados, foram considerados determinantes.
No troço 2 importa destacar a proximidade da zona ao Parque Natural da Serra da Estrela e a existência de
áreas naturais, pelo que foi considerado determinante a componente biológica.
Troço 1 (Km 0+000 – km 21+833)
Ambas as soluções de traçado se iniciam no Nó de Teivas, com a A25/IP5, o qual garante as acessibilidades a S.
João da Lourosa e a Viseu, apresentando desenvolvimento comum até cerca do km 3.
Junto ao Nó de Teivas foi identificado um conjunto edificado rural, na envolvente de uma eira, cuja integridade
deve ser assegurada pela solução de projecto a desenvolver para o Nó.

Fot. 1. - Conjunto edificado rural, na envolvente de uma eira, junto ao Nó de Teivas
Neste troço inicial, no decurso da visita foram identificadas algumas habitações, muito próximo do traçado,
nomeadamente ao km 0+200, km 1+035 e km 1+170, as quais não foram consideradas no EIA e cuja afectação
importa minimizar.
Cerca do km 1+400 o traçado atravessa o espaço urbanizável de S. João da Lourosa, em escavação de pequeno
porte, num espaço sem qualquer habitação, embora afectando área de vinha.
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Fot. 2 - Atravessamento do espaço urbanizável de S. João da Lourosa

Entre o km 1+825 a 3+125 o traçado desenvolve-se em escavação com 1300 m de extensão e altura máxima de
26 m, induzindo impactes negativos directos e indirectos muito significativos, em termos geomorfológicos e de
excedente de terras, pelo que a escavação deve ser coberta, a fim de minimizar o muito elevado excedente de
terras inerente a qualquer das soluções do projecto. A referida escavação desenvolve-se parcialmente em
áreas de vinha.

Fot 3. - Vinha, localizada cerca do km 2+600 afectada pelo desenvolvimento do traçado em escavação.

Cerca do km 3 as soluções divergem, até cerca do km 21+500 (final do troço 1).
No troço 1, a CA considerou determinante para a selecção da solução menos desfavorável o uso do solo, dado
que se verifica quer a ocorrência de numerosas, e algumas extensas, áreas de vinha (inseridas na Região
Demarcada do Dão), quer a proximidade do traçado a perímetros urbanos. Foi ainda considerada determinante
a protecção da água mineral natural das Termas da Felgueira, sobre cuja área de protecção alargada se
desenvolveria a Solução 1 (entre o km 14+526 e o km 16+400).
A zona afectada é marcadamente de minifúndio, embora ocorram parcelas de dimensão significava,
representando a viticultura uma actividade importante em termos da subsistência das famílias e proliferando
também as quintas vitivinícolas. Assim, qualquer redução de área vitícola induz impactes negativos
significativos na economia das famílias e empresas.
Em termos de impactes sobre as vinhas da zona atravessada, verifica-se que a Solução 1 apresenta um maior
número de situações mais penalizadoras, comparativamente à Solução 2, além de afectar uma maior área de
vinha, pelo que se considera a Solução 2 menos desfavorável.
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Fonte: EIA
Fig. 1 - Extracto de carta do EIA relativa a áreas de vinha (a verde)

A solução 2 não é contudo isenta de impactes significativos sobre áreas de vinha, conforme se verifica na
seguinte figura:

Fonte: EIA
Fig. 2 - Extracto de carta do EIA relativa ao uso do solo (áreas de vinha a rosa)
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Destacam-se também os impactes negativos significativos, decorrentes do desenvolvimento do traçado em
escavação e aterro, sobre culturas de regadio, vinha e olival, entre o km 6+650 e o km 7+460, e entre o km
8+319 e 9+460 (ao longo da ribeira do Cagavaio).
Assim, e a fim de minimizar a afectação de áreas de vinha e de áreas agrícolas o desenvolvimento do projecto
de Execução deve integrar ripagens e soluções específicas de projecto permitindo:
Solução2
- km 5,4 evitar a afectação ou minimizar o seccionamento de parcela de vinha;
- km 6,3 - minimizar o seccionamento de parcela de vinha;
- km 7,3 - evitar a afectação ou minimizar o seccionamento de parcela de vinha;
- km 8,5 a 10 – minimizar a afectação de áreas agrícolas (existentes ao longo da ribeira do Cagavaio);
- Km 14 a km 15 - evitar o atravessamento de área RAN e salvaguardar área de vinha.
Ao km 20+700 o Projecto deve ser desenvolvido em viaduto, de forma a salvaguardar vale classificado como
RAN, com povoamento de folhosas e culturas heterogéneas, para o qual o Estudo Prévio prevê um aterro de 23
m de altura.
Importaria ainda equacionar os traçados apresentados pela DRAP- Centro tendo em vista a minimização de
áreas de vinha, apresentados no Anexo II, os quais se desenvolvem contudo fora do corredor em análise, pelo
que não puderam ser alvo de avaliação detalhada pela CA e, consequentemente, eventual integração nas
condicionantes do Projecto.
Em termos de ocupação urbana, considera-se que os impactes negativos não decorrem tanto da ocupação de
áreas com uso urbano, não se registando diferenças significativas a esse nível, mas mais pela proximidade de
uma via com estas características a espaço urbano e espaço urbanizável, sendo importante realçar que a
Solução 2, se desenvolve mais afastada desse tipo de ocupação.
Se existe semelhança entre as duas soluções quanto à proximidade ao espaço urbano e espaço urbanizável de
Póvoa de Moscoso (cerca do km 3+500 de ambas as soluções), é evidente a diferença quanto à afectação do
espaço urbano de Moreira de Cima (junto ao Nó de Santar da Solução 1) e do espaço urbano e perímetro
urbano previsto de Carvalhal Redondo (km 11+500 a 12+500 da Solução1), não obstante o traçado apresentar
falsos túneis, em algumas extensões.

Fonte: Carta de Projecto
Fig. 3 – Desenvolvimento da Solução 1 junto a Carvalhal Redondo e Aguieira
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Inerente ao facto da Solução 2 ser considerada menos desfavorável por se desenvolver mais afastada de
espaços urbanos, verifica-se também a ocorrência de impactes de menor magnitude em termos de qualidade
do ar, ambiente sonoro, e paisagísticos.
Sobressaem ainda os impactes negativos directos muito significativos na geomorfologia, bem como os
indirectos decorrentes do grande excesso de terras, inerentes às seguintes escavações:
. km 5+175 a 5+625, com 450 m de extensão e altura máxima de 28 m
. km 13+375 a 14+050, com 675 m de extensão e altura máxima de 28,6 m
. km 15+375 a 17+300 com 1925 m de extensão e altura máxima de 33 m
. km 19+925 a 20+425 com 520 m de extensão e altura máxima de 32,74 m
. km 21+300 ao km 22+650 da solução 2 com 1350 m de extensão e altura máxima de 22 m
Assim, no desenvolvimento da Solução 2 importa ainda integrar as seguintes condicionantes e medidas:
. km 0 – A Solução a desenvolver para o Nó de Teivas deve assegurar a integridade do conjunto
edificado rural identificado.
. km 1+825 a 3+125 - O Projecto deve ser desenvolvido em escavação coberta, a fim de minimizar os
significativos impactes identificados.
. Km 5+500 – O restabelecimento 7, após integradas as soluções de traçado que minimizem a afectação
de área de vinha, não pode induzir impactes além dos inerentes à plena via.
. Km 6+500 - O Nó de Santar deve integrar uma geometria que minimize a afectação da propriedade
localizada junto ao ramo de ligação à EM 595.
. km 6+300 ao km 7+460, km 8+500 a 10 (ao longo da ribeira do Cagavaio), - O projecto de Execução
deve integrar soluções específicas que minimizem os impactes sobre áreas agrícolas.
. Km 11+000 – O Nó de Nelas Nascente deve integrar uma ligação à EN 234, a fim de maximizar os
impactes positivos em termos de acesso às áreas industriais e desvio de tráfego das áreas urbanas. Deve
ainda minimizar a afectação de povoamento de folhosas (carvalho com sub-coberto e aveleiras).
. Km 15+200 - O Nó de Senhorim deve integrar uma solução de Projecto que permita um maior
afastamento ao conjunto edificado, localizado junto ao aterro do ramo do Nó (a Oeste do traçado), e
que minimize a afectação de áreas de vinha, bem como o conjunto de sepulturas.
. km 15+500 a 17+200 - O Projecto deve ser desenvolvido em túnel a céu aberto, a fim de minimizar os
significativos impactes identificados.
. Km 20+650- O Projecto deve ser desenvolvido em viaduto a fim de minimizar os impactes inerentes ao
desenvolvimento em aterro de 23 m, conformem previsto, sobre um vale com área classificada como
RAN, com culturas heterogéneas e povoamento de folhosas.
. km 21+500 – O projecto deve equacionar um Nó na proximidade a fim optimizar a ligação das
povoações de Seixo da Beira, Aldeia Formosa, Vila Franca da Beira e Ervedal da Beira ao IC37, conforme
solicitado na Consulta Pública.
. km 21+600 ao km 22+650 - O Projecto deve ser desenvolvido em túnel a céu aberto, a fim de minimizar
os significativos impactes identificados.
Saliente-se a necessária articulação da integração no Projecto de Execução das condicionantes e medidas
identificadas para o troço entre o km 20+650 e 22+650, sendo que, caso se verifique a adopção de soluções
com menores impactes ambientais, as mesmas poderão sobrepor-se às condicionantes identificadas para a
solução de projecto analisada em fase de estudo Prévio (nomeadamente entre a travessia do rio Mondego e o
km 22+650).
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Troço 2 (Km 21+833 – 31+157)
As soluções 1 e 2, tendo como ponto comum a escavação localizada cerca do km 22, divergem até ao final do
traçado (Nó de Seia Sul e Nó Seia Norte, com o IC7).
Verifica-se que a Solução 2 se desenvolve paralelamente e a cerca de 2 km da EN 231, enquanto a Solução 1 se
desenvolve numa área com menor grau de humanização, com áreas agrícolas, matos e afloramentos rochosos
formando lagedas. Trata-se de uma área com valor em termos de coberto vegetal, com diversidade de matos e
recobrimento herbáceo. A sucessão de três travessias: sobre o rio Seia (Habitat 91EO*), linhas de água
afluentes e mancha de folhosas (Viaduto da Boavista I e II), dada a sensibilidade ecológica e paisagística desta
área, induziria impactes negativos muito significativos. Segundo os pareceres externos recebidos, na travessia
do rio Seia ocorreriam impactes negativos para a população de salmonídeos e lontras, que consideram
significativa neste rio, além de identificarem impactes paisagístico negativo muito significativo, num vale de
elevado valor paisagístico, tanto pelas suas características geo-morfológicas, como pelo coberto vegetal das
encostas e galeria ripícola junto ao leito.

Fig. 3 – Local de desenvolvimento do Nó de Paranhos na Solução 1.

Fot. 4 – Vale do rio Seia na zona de atravessamento pela Solução 1
Destaque-se que a solução 1, de acordo com os pareceres externos recebidos, atravessaria (aproximadamente
entre o km 27+500 a 28+500) o maior e mais significativo carvalhal contínuo de Quercus Pyrenaica do concelho
de Seia, que confronta com um extenso lameiro com uma linha de água em estado natural, com uma galeria
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ripícola de grande qualidade, cujo conjunto integra um projecto de classificação de micro-reservas, em
desenvolvimento pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) com o título “Inventariação e
Caracterização de Áreas Florestais do Concelho de Seia -Bases para a Criação de um Sistema de Micro –
Reservas”.
Acresce que a Solução 1 se desenvolveria mais próximo do Sítio Carregal do Sal e atravessaria a maior mancha
de Narciso do Mondego (narcissus scaberulus) da região, a qual se situa fora do Sítio RN 2000. Destaque-se que
o narcissus scaberulus é uma espécie prioritária em termos de conservação no Plano Nacional de Conservação
da Flora em Perigo, listado nos Anexos II e IV da Directiva Habitats e no Anexo I da Convenção de Berna
Verifica-se que nenhuma das soluções afecta espaço urbano e urbanizável, sendo de referir que a Solução 2 se
aproxima marginalmente de Vila Chã (km final). Salienta-se ainda a maior proximidade desta solução à zona
industrial de Seia.
Em termos de áreas agrícolas e área RAN verifica-se porém que a Solução 2 induzirá maiores afectações das
destas áreas, embora os diferencias em termos de magnitude não sejam muito elevados (cerca de 3 ha
conforme desenvolvido no ponto 4.2 deste parecer).
No troço 2, dada a proximidade da zona ao Parque Natural da Serra da Estrela e a existência de áreas naturais
de relevante interesse, e conforme já referido, foi considerado como factor determinante para a decisão a
componente biológica.
Face ao exposto, e dado que para a Solução 2, no troço 2, não foram identificados impactes negativos muito
significativos considera-se a Solução 2 menos desfavorável.
Contudo, a mesma não é isenta de impactes importando assim destacar, além dos impactes inerentes à já
referida escavação entre os km 21+300 ao km 22+650, as seguintes situações e respectivas condicionantes e
medidas:
. km 29+000 - O Viaduto do Pereiro desenvolve-se sobre uma área com alguma sensibilidade, abarcando
o Habitat 91EO ou 92aO ou 91BO*, pelo que deve ser prologando (facto que implica o seu
desenvolvimento a uma cota mais elevada) de forma a salvaguardar a zona contígua de matos com
Habitat.
. Km 29+500 – O projecto deve integrar o desenvolvimento em viaduto a fim de evitar o
desenvolvimento em aterro sobre a linha de água com vegetação ripícola, e culturas anuais de
sequeiro).
. Km 30+500 - O projecto deve integrar soluções específicas de projecto, e adequadas medidas de
minimização para o Lar de Terceira Idade localizado junto ao traçado, cuja afectação não foi avaliada no
EIA.

Fot. 5 – Lar de Terceira , junto ao traçado da Solução 2.
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Fot. 5 – Vale de afluente do rio Seia, na zona afectada pelo ramo do Nó de Seia Norte, que efectua a ligação à
EN 231.

. Km 31+157 – O Nó de Seia Norte deve integrar uma solução distinta de ligação à EN 231, que permita a
preservação do vale de um afluente do rio Seia, com estrutura em socalcos, classificado como área RAN
e com carvalhos, para o qual se encontra previsto um aterro com 25m. Deve ainda equacionar a
minimização da afectação de área de vinha.

___________________________________________________________________________
IC 37 - Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7)
Estudo Prévio
68

Parecer CA

___________________________________________________________________________

8. Conclusão
O Projecto em avaliação, em fase de Estudo Prévio, é relativo ao Itinerário Complementar nº37 (IC37) que se
desenvolve entre Viseu (A25/IP5) e Seia (IC7), e enquadra-se na Rede Complementar prevista no Plano
Rodoviário Nacional.
A actual ligação entre Viseu e Seia é actualmente assegurada pela EN 231, a qual apresenta um elevado volume
de tráfego de pesados (proveniente das áreas industriais de Viseu, Nelas, Paranhos, Urgeiriça), de pedreiras e
das quintas vitivinícolas existentes na região. O tráfego de ligeiros é igualmente elevado dado que a EN231
assegura o acesso às principais povoações dos concelhos de Seia, Viseu e Nelas. A circulação dos referidos
volumes de tráfego, dado que a EN 231 atravessa diversas povoações com habitações limítrofes à estrada,
afecta a qualidade de vida das populações e induz situações quer de constrangimentos rodoviários, quer de
insegurança pedonal e rodoviária.
Como fundamentação do não aproveitamento das estradas existentes, foram identificados alguns dos
principais constrangimentos a uma eventual requalificação da EN231, dos quais se destaca o atravessamento
de diversos aglomerados populacionais, nomeadamente S. João de Lourosa, Oliveira dos Barros, Santar, Vilar
Seco, Nelas, Carvalhal da Louça, Paranhos, Tourais e Vila Chã.
A eventual requalificação da EN231 implicaria a construção de variantes às referidas povoações, o
desnivelamento das ligações e o reequacionamento e ordenamento dos múltiplos acessos marginais de
propriedades privadas existentes.
Fundamentando a importância do eixo Viseu – Nelas - Seia, foi identificada uma ligação intensa entre estes três
concelhos, decorrente nomeadamente da utilização do transporte ferroviário em Nelas, e de movimentos
pendulares de pessoas que trabalham em Viseu, e vivem em Nelas ou Seia.
Os principais impactes positivos do Projecto decorrem assim da melhoria da qualidade de vida nas povoações
actualmente atravessadas pela EN231, inerente ao desvio de tráfego para o IC37, e da melhoria das condições
de circulação e segurança na ligação entre Viseu - Nelas – Seia, com a consequente redução de tempos de
percurso.
Em termos de justificação e objectivos do Projecto importa salientar que o EIA assume que “a rede viária
existente no corredor do IC37, nomeadamente a EN 231, não apresenta as características geométricas
compatíveis com a garantia dos parâmetros definidos no PRN2000 (nível de serviço C), e com a fluidez de
tráfego previsto para a região (…), quer para o cumprimento das características de circulação rodoviária que se
pretende adoptar de acordo com o requerido no PRN (via vedada, desnivelamentos das ligações, velocidade
100km/h, nós de ligação)”.
Verifica-se contudo que o Projecto apresenta nos troços Teivas – Santar, Santar – Nelas Poente, e no troço
Paranhos — Seia (Sul) nível de serviço D, desde o ano de início de projecto. Acresce que aqueles troços, e ainda
os troços Nelas Nascente - Senhorim, e Paranhos - Seia (Norte) apresentam significativas extensões sem
permissão de ultrapassagem e com elevado tráfego de pesados, factos que não garantem o objectivo de
estabelecer a ligação Seia – Nelas – Viseu através de um eixo rodoviário com as “características geométricas
compatíveis com a garantia dos parâmetros definidos no PRN2000 (nível de serviço C)”.
Conforme exposto no presente parecer, o Projecto apresentado em fase de Estudo Prévio carece de
optimização em fase de Projecto de Execução, a fim de minimizar os impactes identificados e de assegurar os
objectivos enunciados, sendo que deve ser garantido que a melhoria das características do traçado não induza
impactes superiores aos identificados.
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Saliente-se que todas as soluções propostas para o IC37 apresentam grandes volumes de aterro e de escavação
3
e um excedente de terras muito elevado, entre 3 a 5 milhões de m , factos dos quais podem resultar um dos
impactes negativos mais significativos deste projecto, caso não seja adoptadas soluções de projecto
específicas, que minimizem quer os taludes, quer o excedente de terras. Os referidos impactes, decorrentes da
grande dimensão das escavações ocorrerão directamente, em termos geomorfológicos e paisagísticos, e
indirectamente, pelo elevado volume de terras a levar a depósito. A ampliar a potencial magnitude e
significância dos impactes decorrentes do excesso de terras denota -se a existência de áreas de relevância
ecológica, de numerosas áreas agrícolas, de vales com galerias ripícolas, e de um relevo acentuado.
Importa destacar, como determinante para a selecção de soluções o facto de ambas as Soluções, no troço 1, se
desenvolverem sobre áreas de vinha integradas na Região Demarcado do Dão, bem como a existência de
diversas povoações, pelo que o uso do solo (agrícola e urbano), e consequentemente o número de receptores
sensíveis localizados na envolvente dos traçados, foram considerados determinantes.
No troço 2 destaca-se a proximidade da zona ao Parque Natural da Serra da Estrela e a existência de áreas
naturais, pelo que foi considerado determinante a componente biológica.
Da apreciação desenvolvida para os diferentes factores ambientais é possível concluir que o traçado da Solução
2, no troço 1 e no troço 2, será o menos desfavorável dado que apresenta na globalidade impactes negativos
menos significativos, e que os mais significativos são passíveis de minimização se forem adoptadas soluções
específicas de Projecto.
Ressalve-se contudo que a avaliação desenvolvida não contemplou os impactes do Projecto sobre os Recursos
Hídricos, dado que até à data de conclusão dos trabalhos da CA, a entidade competente nesta matéria (ARH
Centro) não emitiu parecer sobre o Projecto.
Ressalve-se ainda que os impactes cumulativos do IC37 com o IC7, sobretudo em termos de fauna e de
excedentes de terras, não foram adequadamente avaliados.
Os resultados da consulta a entidades externas e da consulta pública permitem, na sua maioria, identificar a
Solução 2 como menos desfavorável.

Tendo em conta os impactes positivos identificados, e dado que os impactes negativos mais significativos
podem ser minimizados se forem adoptadas soluções especificas de projecto, considera-se que pode ser
emitido parecer favorável à Solução 2 do IC37 (no troço 1 e no troço 2), condicionado ao termos e condições
constantes deste parecer, incluindo as condicionantes, as medidas de minimização, os planos de monitorização
e os estudos identificados no Anexo IV.
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