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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui um Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Estudo Prévio do IC7 – Oliveira do Hospital (IC6) / Fornos de
Algodres (A25 / IP5) tendo como objectivo apresentar os elementos adicionais
solicitados no parecer da Comissão de Avaliação (CA), relativo à análise da
conformidade do EIA, veiculado pelo Fax 982/09/GAIA, da Agência Portuguesa do
Ambiente, 21 de Dezembro de 2009, o qual se apresenta no Anexo A.
Em sede de Audiência Prévia, a Estradas de Portugal, apresentou diversas
alegações contestando a intenção de proposta de não conformidade do Estudo de
Impacte Ambiental, ao abrigo do Artigo 100.º e seguintes do Código de
Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro).
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em resposta às referidas alegações, veio
solicitar através do fax Ref. 52/2010/GAIA de 21 de Janeiro de 2010 (apresentado
no Anexo A), que sejam fornecidos os elementos solicitados no primeiro oficio, ao
abrigo do n.º 4 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a
redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e pela
Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro.

2. ELEMENTOS ADICIONAIS AO EIA
2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nos pontos seguintes pretende-se dar resposta à solicitação dos elementos
adicionais por parte da CA. Para tal, optou-se por respeitar a estrutura do parecer
da CA, reproduzindo-se os comentários produzidos pela Comissão e apresentando
de seguida a resposta aos elementos adicionais solicitados. O parecer da CA, na sua
íntegra, pode ser consultado no Anexo I do presente documento.
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2.2. APRECIAÇÃO

DO

EIA

FACE AOS

CRITÉRIOS

PARA A

FASE DE CONFORMIDADE EM AIA
Critério 1 - Adequação da estrutura e/ou apresentação dos documentos
para a sua clara compreensão
O Relatório Síntese apresenta a informação de forma pouco sistematizada
e pouco direccionada face ao objectivo do Estudo e fase de Projecto, neste
caso Estudo Prévio.
Resposta: A estrutura do Relatório Síntese, sintetizada no Capítulo 1.6 (Descrição
Geral da Estrutura do EIA) do Relatório Síntese, teve em consideração os critérios
constantes no documento “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”
disponível no sítio da Internet da APA.
O EIA apresenta uma estrutura e organização mais completa que a maioria dos
estudos actualmente apresentados:
Parte 1 - Introdução, Objectivos, Justificação, Metodologia e Descrição de Projecto
1.

2.

Introdução
1.1.

Identificação do Projecto

1.2.

Identificação do Proponente e da Entidade Licenciadora

1.3.

Enquadramento do Projecto no Regime de Concessão

1.4.

Explicitação da Categoria/Tipologia em que o Projecto se inclui

1.5.

Identificação da Equipa Técnica e do Período de Elaboração do EIA

1.6.

Descrição Geral da Estrutura do EIA

Objectivos e Justificação do Projecto
2.1.

O Processo de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Rodoviário

Nacional, da Região Centro Interior (IC6, IC7 e IC37)
2.2.

Historial de Desenvolvimento das Soluções do Estudo Prévio
2.2.1. Grandes opções no desenvolvimento dos corredores
2.2.2 Opções relevantes na configuração da rede viária
2.2.3

Outras

opções

com

significado

no

desenvolvimento

dos

traçados
2.3.

Conformidade do Projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial
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3.

Estratégia Metodológica
3.1.

Explicitação da Metodologia

3.2.

Hipóteses de Combinação de Soluções e Análise Comparativa

4.

Corredores Rodoviários: Síntese de Diagnóstico
4.1.

Localização Geográfica

4.2.

Áreas Sensíveis

4.3.

Classes e categorias de espaço

4.4.

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública

4.5.

Equipamentos colectivos relevantes potencialmente afectados pelo

projecto
5.

Descrição do Projecto
5.1.

Características Geométricas

5.2.

Descrição das soluções propostas

5.3.

Características dos Traçados

5.4.

Serviços Potencialmente Afectados

5.5

Matérias Primas, Recursos, Efluentes, Resíduos e Emissões

5.6.

Resumo do Estudo de Tráfego

5.7.

Calendarização do Projecto

5.8.

Estimativa de Custos

5.9.

Projectos Complementares e/ou Associados

Parte 2 - Caracterização do Estado Actual do Ambiente
A caracterização do ambiente potencialmente afectado apresenta-se organizada
pelos seguintes factores ambientais:
6.

Caracterização do Estado Actual do Ambiente
6.1.

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia

6.2.

Clima

6.3.

Solos, RAN e REN

6.4.

Ocupação do Solo

6.5.

Recursos Hídricos

6.6.

Qualidade do Ar

6.7.

Ambiente Sonoro

6.8.

Componente Biológica

6.9.

Componente Social

6.10.

Planeamento e Ordenamento do Território
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6.11

Condicionantes ao Uso do Solo

6.12

Património Cultural

6.13.

Paisagem

Parte 3 – Avaliação de Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação
7.

Avaliação de Impactes Ambientais e Definição das Medidas de Mitigação
7.1.

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia

7.2.

Clima

7.3.

Solos, RAN e REN

7.4.

Ocupação do Solo

7.5.

Recursos Hídricos

7.6.

Qualidade do Ar

7.7.

Ambiente Sonoro

7.8.

Componente Biológica

7.9.

Componente Social

7.10.

Planeamento e Ordenamento do Território

7.11

Condicionantes ao Uso do Solo

7.12

Património Cultural

7.13.

Paisagem

Parte 4 – Avaliação Integrada de Impactes, Análise Comparativa de Traçados e
Conclusões
9. Avaliação Integrada de Impactes
9.1. Impactes Cumulativos
9.2. Análise de Risco
9.3 Síntese de Impactes
9.4. Medidas de Mitigação Ambiental
10.

Avaliação Global de Alternativas

11.

Directrizes para a Monitorização e para a Gestão Ambiental da Obra
11.1.

Plano de Monitorização Ambiental

11.2.

Programa de Gestão Ambiental da Obra

12.

Lacunas Técnicas e de Conhecimento

13.

Conclusões

14.

Referências Bibliográficas
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O

Relatório

Síntese

procurou

sistematizar

sempre

que

possível

a

análise

comparativa das alternativas inerentes ao Estudo Prévio de cada Itinerário
Complementar, sendo apresentado na Parte 4 (Avaliação Integrada de Impactes,
Análise Comparativa de Traçados e Conclusões), a síntese de impactes para cada
soluções em estudo e a avaliação global de alternativas, sendo efectuada uma
análise comparativa de soluções para cada IC em estudo, considerando de forma
integrada os diversos factores ambientais, e a sua relevância na escolha de cada
alternativa.
Por outro lado, verifica-se que o Relatório Síntese contem informação que
deveria constar em anexo (de que são exemplo pormenores de projecto
relativos a obras de arte, normas relativas a critérios de dimensionamento
de elementos estruturais, quadros relativos à localização quilométrica de
todos

os

restabelecimentos,

metodologias

de

cálculo

de

índices

e

referências a índices sem explicitação do seu significado) enquanto alguns
dados que integram os anexos técnicos deveriam constar no Relatório (por
exemplo, os quadros relativos à localização das principais interferências
com os usos do solo).
Resposta: A organização da informação constante do EIA, foi efectuada tendo em
consideração a sua relevância e extensão dos elementos. Refere-se a título de
exemplo, que os quadros relativos aos usos do solo são bastante extensos,
apresentando adequada referência no texto, pelo que não se considera relevante a
sua integração no Relatório Síntese, para o qual se transpôs apenas a informação
considerada fundamental e, potencialmente, diferenciadora de alternativas. O texto
constante do Capítulo 5 (Descrição do projecto) contempla informação considerada
pertinente e, normalmente apresentada nos Estudos de Impacte Ambiental.
O texto do EIA apresenta situações que evidenciam falta de revisão como
por exemplo: parágrafos repetidos, frases não terminadas, alguns erros de
ortografia

e

pontuação,

referências

quilométricas

repetidas

e

não

ordenadas. Estas situações dificultam a compreensão do Projecto, bem
como a análise dos respectivos impactes.
Resposta: Admitindo-se a ocorrência do tipo de situações enunciadas, sendo estas
pontuais, não se assumem como indutoras da não percepção e/ou compreensão do
projecto.
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Critério 3 – Adequação da escala utilizada no EIA, face à fase do Projecto
Da apreciação do EIA verifica-se que, na globalidade, a escala de análise
utilizada não apresenta o grau de detalhe adequado à fase de Estudo
Prévio.
A abordagem, tanto a nível de caracterização do estado actual do ambiente
como da avaliação de impactes, é demasiado generalista, tal como se
pormenoriza na apreciação feita para cada descritor.
Resposta: As escalas de trabalho utilizadas são variáveis em função da análise
efectuada em cada Factor Ambiental, sendo adequadas à fase de Estudo Prévio.
Não obstante, de uma maneira geral, todos os factores Ambientais incorrem de
uma metodologia, que parte do geral (análises descritivas bastante pormenorizadas
do estado actual do ambiente - Situação de Referência) para o particular (Análise
de Impactes), com a identificação de situações particulares e/ou mais sensíveis do
ponto de vista ambiental, no sentido de se promover medidas de mitigação e
planos de monitorização (quando aplicável), que permitam minimizar ou mesmo
suprimir os impactes directos reconhecidos. Mencione-se, ainda, que a análise de
pormenor efectuada é acompanhada na maioria das situações por elementos
gráficos que permitem um maior detalhe e visualização das situações analisadas.
Em termos de cartografia, a escala 1:25.000 é utilizada pela maioria dos
descritores, sendo para além desta utilizada a escala 1:60.000, no caso por
exemplo do descritor Paisagem, que pretende ilustrar convenientemente para a
rede dos três itinerários a carta de declives, de hipsometria da região, etc. É
igualmente utilizada uma escala de maior detalhe, 1:10.000, no caso da Carta
Síntese Ambiental, do Desenho do Fotoplano com os Locais de Maior sensibilidade
ao Nível da Componente Social; da Localização dos Elementos Patrimoniais, dos
Biótopos e Habitats Existentes na Área de Estudo, e da Localização das Situações e
Pontos de Medição Acústica.
Considera-se esta crítica como extemporânea, uma vez que a utilização flexível das
escalas é sempre um requisito de qualidade dos estudos, reconhecido pelos
especialistas da matéria (diferentes “olhares” consoante a temática e o objectivo),
por isso consagrado no próprio Caderno de Encargos da EP. Acresce que as CA
costumam precisamente insistir nesse ponto, no sentido da adequação da
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cartografia ao objectivo pretendido, isto é, escalas díspares, consoante se pretenda
visualizar aspectos de conjunto a um nível macro (apresentação de plantas de
enquadramento) ou realçar pormenores relevantes (apresentação de extractos à
escala 1:5000 ou 1:10000 ou apresentação de desenhos esquemáticos).

Critério

6

–

Adequação

da

representação

cartográfica

das

várias

componentes do projecto.
O EIA apresenta um extenso conjunto de lacunas e deficiências no que
respeita às peças desenhadas e excertos cartográficos apresentados,
referindo-se, a título de exemplo, os seguintes aspectos:
•

A maioria dos excertos cartográficos apresentados no Relatório
Síntese não têm indicação da escala nem do Norte Geográfico (por
exemplo figuras 2.2.6, 2.2.7, todas as figuras constantes nos
capítulos relativos aos recursos hídricos, etc.) e algumas não se
encontram sequer legíveis (por exemplo as figuras 2.2.2 e 2.2.3,
entre outras).

Resposta: Todas as figuras relativas ao Factor Ambiental Recursos Hídricos e, ao
Tomo 4.1 – Relatório Síntese, Parte 1 - Introdução, Objectivos, Justificação,
Metodologia e Descrição de Projecto, que não possuem Norte geográfico, legenda,
escala ou que se consideraram pouco legíveis, encontram-se no Anexo C –
Optimização de Figuras apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental.
•

Algumas figuras não apresentam a legenda necessária, como por
exemplo as figuras 7.10.3; 7.10.4 e 7.10.5.

Resposta: A apresentação das figuras visa demonstrar de forma mais específica as
situações referenciadas no texto, sendo perceptível que o grafismo apresentado se
refere a espaços urbanos (cor vermelha) e urbanizáveis (cor de laranja). As
referidas figuras representam pormenores do Desenho EIA-RF.00-PGT-01, pelo que
qualquer dúvida poderia ter sido facilmente esclarecida através da consulta desta
peça desenhada.
No entanto, são seguidamente apresentadas as figuras 7.10.3; 7.10.4 e 7.10.5,
IC 7-Oliveira do Hospital (IC 6)/Fornos de Algodres (A 25/IP 5)
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com as devidas reformulações.

Figura 7.10.3 - Interferência da Solução 2 com Espaço Urbanizável do Perímetro Urbano da
localidade de Folhadosa
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Figura 7.10.4 - Interferência das Soluções 1 e 2 (em local onde são coincidentes) com
Espaço Urbanizável da localidade de Várzea de Meruge
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Figura 7.10.5 - Interferência da Solução 2 (Nó de Ribamondego) com Espaço Urbanizável da
localidade de Ribamondego e, da Solução 1 com Espaço Urbano da localidade de Vila Franca
da Serra

•

Na Figura 6.5.3 não é possível fazer uma correcta interpretação da
imagem, uma vez que as cores utilizadas são semelhantes.

Resposta: Considera-se que a Figura 6.5.3 apresenta adequada legibilidade,
comprovada pela sua apresentação (figura seguinte), tal e qual como consta no
Relatório.
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Fonte: Atlas do Ambiente

Figura 6.5.3 – Escoamento – Valores Médios Anuais (mm)

•

A figura 6.5.8 não tem legibilidade, não sendo possível fazer a
distinção entre as Bacias Hidrográficas do Tejo e do Mondego nem
das áreas de inundação.

Resposta: Todas as figuras relativas ao Factor Ambiental Recursos Hídricos, que
não possuem Norte geográfico, legenda, escala ou que se consideraram pouco
legíveis, encontram-se no Anexo C – Optimização de Figuras apresentadas no
Estudo de Impacte Ambiental; C2 – Recursos Hídricos.
Contudo, refira-se que no Quadro 6.5.8 são identificados os troços de inundação no
caso de rotura de barragem atravessados pelos itinerários complementares em
estudo. Tal como é referido no Relatório Síntese, para melhor visualização e
percepção das áreas de inundação, as mesmas vêm representadas no Desenho
IC 7-Oliveira do Hospital (IC 6)/Fornos de Algodres (A 25/IP 5)
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EIA-RF.00-RHD-01, constantes do Volume 4 – Peças Desenhadas, à escala 1:25000
permitindo uma adequada visualização. No Desenho EIA-RF.00-SRR-02, encontrase cartografada as Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
•

A figura 6.5.9. apresenta uma escala demasiado pequena, não
permitindo identificar as massas de água que são interceptadas pelo
traçado, nem os limites dessas mesmas massas.

Resposta: Todas as figuras relativas ao Factor Ambiental Recursos Hídricos que
não possuem Norte geográfico, legenda, escala ou que se consideraram pouco
legíveis, encontram-se no Anexo C – Optimização de Figuras apresentadas no
Estudo de Impacte Ambiental; C2 – Recursos Hídricos.
•

A “Carta Síntese de Outras Condicionantes” e a Carta relativa aos
“Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Equipamentos e Outros
Compromissos Assumidos pelas Entidades” apresentam deficiências
que impossibilitam a sua leitura (falta de continuidade bem visível
nos traçados das vias existentes e nas linhas de água).

Resposta: Apresenta-se, novamente, a “Carta Síntese de Outras Condicionantes”
e a Carta relativa aos “Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Equipamentos
e

Outros

Compromissos

Assumidos

pelas

Entidades”

(Volume

II

–

Peças

Desenhadas), demonstrando que não são legíveis as deficiências supra referidas.
•

As cartas relativas à “Ocupação do Solo” (EIA-RF.00-UAS-02) não
são legíveis.

Resposta: São apresentadas, novamente, no Volume II- Peças Desenhadas, os
Desenhos

relativos

à

“Ocupação

do

Solo”

(EIA-AD.00-UAS-02),

com

as

reformulações consideradas pertinentes.
•

Não são representadas cartograficamente as zonas ameaçadas pelas
cheias.

Resposta: As zonas ameaçadas pelas cheias encontram-se representadas no
Desenho EIA-RF.00-SRR-02 constantes do Volume 4.2 – Peças Desenhadas, do
EIA, pelo não foram cartografadas noutras peças desenhadas, no sentido da não
repetição de informação.
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•

A “Carta dos Recursos Hídricos” (EIA-RF-RHD-01) não apresenta a
delimitação das principais bacias hidrográficas, nem mesmo os
limites das bacias hidrográficas do Tejo e do Mondego.

Resposta: De facto no desenho supra mencionado não é apresentada a
delimitação das principais bacias hidrográficas. Salienta-se, que na figura 6.5.1 do
Relatório Síntese é apresentada a localização do projecto nas Bacias Hidrográficas
do Rio Mondego e do Rio Tejo, o que se afigurou como suficiente para a
caracterização da área de estudo na Situação de Referência, de acordo com o
efectuado em diversos estudos anteriormente aprovados pela APA. Note-se que o
desenho EIA-RF-RHD-01 apresenta os elementos considerados necessários para
uma correcta avaliação do factor ambiental “Recursos Hídricos”, tais como, linhas
de água, vegetação ripícola, captações, albufeiras, etc., não se achando pertinente
e uma mais-valia em termos cartográficos, a delimitação das bacias hidrográficas.
No entanto, face à solicitação pela CA, a peça desenhada EIA-AD-RHD-01 é
novamente apresentada (Volume II – Peças Desenhadas), contendo a delimitação
das

principais

bacias

hidrográficas,

nomeadamente

os

limites

das

bacias

hidrográficas do Tejo e do Mondego.
•

O Projecto “Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos” não se
encontra implementado na Carta de Sensibilidade Territorial e
Ambiental ou na Carta Síntese de Outras Condicionantes.

Resposta: O Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos não se localiza na área
de estudo, pelo que não se encontra representado em nenhuma das cartas supra
mencionadas. No entanto, optou-se por incluir no Desenho dos Recursos Hídricos
(EIA-AD.00-RHD-01)

a

localização

da

albufeira

e

respectiva

barragem

de

Girabolhos, face às Soluções do IC7 em estudo, o qual é apresentado no Volume II
– Peças Desenhadas.
•

Não foi apresentada uma Carta global (à escala 1/25 000 reduzida)
que integrasse os aspectos e traçados referidos no ponto 2.2 do
Tomo 4.1. do EIA. Esta peça desenhada ajudaria a adequada
compreensão das condicionantes ao desenvolvimento dos traçados.

Resposta: No ponto 2.2 é efectuada uma análise exaustiva de todas as opções de
traçado analisadas e posteriormente abandonadas, ao longo das várias etapas até
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se chegar a Estudo Prévio. Essa análise é acompanhada ao longo do texto por
diversas figuras que visam exemplificar as condicionantes ao desenvolvimento de
determinado traçado, e que resultaram no abandono dessa solução a estudar no
âmbito

do

Estudo

Prévio.

Esse

capítulo

pretende

fazer

um

historial

de

desenvolvimento da rede, evidenciando que as soluções apresentadas no Estudo
Prévio foram alvo de análise, em termos rodoviários e ambientais, na perspectiva
da sua optimização, garantido a sua estabilização.
De qualquer forma, face ao solicitado, apresenta-se uma peça desenhada, na qual
se encontram todos os traçados estudados ao longo do desenvolvimento do Estudo
Prévio (fases de viabilidade de corredores e de traçados) e o Cenário C da fase de
AAE, bem como apresentadas as principais condicionantes ao desenvolvimento dos
traçados, na região (Desenho Síntese dos Antecedentes Ambientais e Soluções de
Traçado

Analisadas

e

Abandonadas,

apresentado

no

Volume

II

–

Peças

Desenhadas).

Critério

9

-

Apresentação

da

fundamentação

da

selecção

da(s)

alternativa(s) avaliada(s) no EIA ou da ausência de alternativas.
•

O Relatório Síntese não apresenta uma descrição sumária e explícita
dos

cenários

considerados

na

avaliação

estratégica,

e

da

fundamentação do seu abandono e/ou adopção. São apresentadas
várias afirmações relativas ao Cenário C sem que o mesmo tenha sido
apresentado. O mesmo se aplica em relação às “directrizes da AAE”.
Refira-se que em termos de avaliação estratégica é apresentada
diversa

informação

não

relevante,

não

se

procedendo

a

uma

apresentação, prévia e sumária, dos cenários A a C. Acresce que o
esquema apresentado na Figura 2.1.1. não tem leitura.
Resposta: A Avaliação Ambiental Estratégica objectivou fornecer informação
integrada e sistémica do território, de forma a recomendar o cenário que melhor
assegura o desenvolvimento sustentável da Região Centro Interior. Desta avaliação
resultou uma Declaração Ambiental que indicou o Cenário C como o cenário
preferencial, tendo os traçados do EIA sido desenvolvidos com essa base
estratégica. Considerando que o paralelismo entre o Estudo Prévio e a Avaliação
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Ambiental Estratégica é uma questão pertinente, uma vez que a AAE tece
recomendações para as Fases Subsequentes de Projecto, foi considerado um Tomo
especifico integrado no EIA – Volume 4 (Tomo 4.4 - Conformidade com a
Declaração Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica), onde são analisados os
Cenários A, B e C, bem como as questões que levaram à escolha do Cenário C
como cenário preferencial.
No que respeita às Directrizes da AAE para a fase seguinte de Estudo Prévio,
refere-se que estas se encontram descritas e analisadas no Capítulo 1.4.2 do Tomo
4.4. integrado no EIA.
Contudo, e no sentido de ir ao encontro do solicitado pela CA, apresenta-se um
resumo da informação considerada relevante no âmbito da avaliação dos cenários
da AAE.
No Processo de Avaliação Ambiental Estratégica, foram definidos 3 cenários de rede
rodoviária para a Região Centro Interior (figura seguinte):
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);
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•

o IC 6 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,
constituindo propostas de traçado que permitem ensaiar um novo desenho
da rede, sem, no entanto, alterar o PRN-RCI (sobreposição do IC6 e do IC7
na passagem a Noroeste de Oliveira do Hospital, amarração do IC7 ao
IP5/A25 em Fornos de Algodres e desenvolvimento do IC37 a Sul de Nelas).
Este cenário corresponde a um modelo de articulação da rede em “Y” duplo
invertido, traduzindo, do ponto de vista territorial, benefícios para o reforço
da centralidade urbana de Viseu e do sistema urbano da Beira Serra.
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Figura 2.2.1– Cenários alvo de Avaliação Ambiental Estratégica

Em termos gerais, podem tecer-se os seguintes comentários relativamente ao
traçado das vias que integram cada um dos cenários:
•

O IC6 no cenário A – Cenário Base (PRN 2000) liga Coimbra à Covilhã e
permite uma melhor articulação entre dois centros urbanos que até à data
têm difícil conexão através da rede rodoviária nacional que se implanta
entre a encosta Sul do maciço central da Serra da Estrela e a encosta Norte
da Serra do Açor. Nos cenários alternativos (B e C), o IC 6 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 respectivamente em
Celorico da Beira e em Fornos de Algodres. Estas alternativas de traçados
passam pela existência de ligações mais directas, ou mais indirectas às
sedes de concelho a servir e permitem a conexão directa com Oliveira do
Hospital.
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•

O IC7 no cenário A, desenvolve-se longitudinalmente, marginando a encosta
Poente do maciço central da Serra da Estrela, desde Venda de Galizes (IC6)
até à ligação com o IP5/A25, que pode ser em Celorico da Beira ou em
Fornos de Algodres. A ligação de Fornos de Algodres poderia proporcionar
uma maior aproximação à Serra não só deste concelho, mas dos outros que
lhe estão na proximidade como Penalva. Por sua vez, a conexão com
Celorico privilegia a ligação da parte Oeste da Serra à fronteira, bem como a
todo o interior Norte através do IP2. Nos restantes cenários (B e C), o IC7
faz a ligação transversal, com orientação preferencial Noroeste/Sudeste, na
ligação entre os pólos de Viseu e Covilhã. Na zona de Viseu articula-se com
o IP5/A25 a Sul de Viseu. No seu desenvolvimento para Sudeste, até à zona
do maciço da Serra da Estrela, existem também algumas variações que
estão muito na dependência das alternativas consideradas para este troço
cuja denominação também é variável. A maior alteração deste troço, dá-se
no Cenário C, onde o traçado passa a Sul de Nelas e o nó do IP5 afasta um
pouco de Viseu, e por outro lado, liga a Seia um pouco mais a Sudoeste.
Nas proximidades da encosta Poente da Serra da Estrela os corredores do
IC7, nos cenários B e C, divergem significativamente pois o B desenvolve-se
a norte de Seia e Manteigas, atravessando a maciça central da Serra da
Estela em túneis, passando a Norte de Teixoso e articula-se com o IP2/ A23
na zona da Covilhã. Já no Cenário C, procurou-se atravessar o PN da Serra
da Estrela na ponta Sudoeste, entre Sandomil, São Gião e Vide, onde são
previstos alguns túneis, e depois desenvolve um alinhamento encravado
entre as Serras da Estrela e do Açor com orientação predominante
Oeste/Este até se articular com o IP2 / A23 a sul da Covilhã.

•

O IC37 no Cenário Base (PRN2000) prevê a ligação entre o sistema urbano
Oliveira do Hospital – Seia - Gouveia e o núcleo polarizador de Viseu, cidade
média com uma dimensão razoável no contexto nacional, com uma
localização privilegiada e com um forte dinamismo comercial e industrial, à
volta da qual gravitam núcleos como Mangualde, Tondela e Nelas, com uma
forte presença da actividade industrial, e São Pedro do Sul onde sobressai o
termalismo. Apesar de todos os cenários possuírem obras de arte e túneis,
distingue-se o Cenário B – Cenário Extremado (Túneis) o qual, para transpor
a elevação do PNSE até Manteigas, localizada junto ao vale do Rio Zêzere,
apresenta um túnel com cerca de 8+575m de extensão.
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Já em termos de previsões de tráfego, verificou-se que a utilização das vias em
estudo é mais intensa no Cenário B e menor no Cenário A, enquanto o
Cenário C se encontra com um valor intermédio. Note-se que apesar das
diferenças (TMDA médio: Cenário A 7350 veículos; Cenário B 8500 veículos;
Cenário C 8050 veículos), estes valores médios são relativamente semelhantes
destacando-se, contudo, a existência de sublanços em que os valores de tráfego
previstos são significativamente mais elevados, como é o caso da zona entre Viseu
e Nelas (com destaque para o Cenário B, no qual em 2030 ultrapassa os 20000
veículos/dia), na zona de Arganil, na zona a Sul de Oliveira do Hospital e na zona
da Covilhã.
Referindo-se a dimensão económica, as economias unitárias de tempo e operação
permitiram a actualização para o presente dos fluxos de benefícios anuais e a
comparação com os fluxos actualizados de custos de investimento em construção e
manutenção, evidenciando a rentabilidade em termos de taxa interna (TIR) e
relação Benefício/Custo (B/C), de onde ressalta que os Cenários A e C são os
mais

vantajosos,

semelhantes.

O

apresentando
Cenário

B,

taxas

por sua

de
vez,

rentabilidade
apresentou

positivas

uma taxa

e
de

rentabilidade negativa, isto é, os benefícios esperados até ao ano 2030 não
permitem recuperar os custos de investimento em construção e manutenção.
Como resultado da análise integrada realizada na AAE, obtida a partir do
cruzamento dos resultados provenientes da matriz integrada, da análise por troços
e da consulta às entidades, verificou-se que o Cenário C se apresentava como
sendo o mais vantajoso, uma vez que é aquele que mostra comportamentos
positivos de forma consistente face a uma avaliação eminentemente técnica e
recolhe também fortes apoios no campo das consultas institucionais e públicas
realizadas, tal como se pode comprovar pela análise do quadro seguinte:
Quadro 2.2.1 – Matriz de Avaliação de Impactes Estratégicos dos Cenários (Fonte: ATKINS,
2007)
Domínios
Estratégicos de

Cenários
Factores Críticos

Avaliação
Qualidade

Qualidade

Ambiental e

Ambiental

Recursos

Alterações

Cenário A

Cenário B

Cenário C

-

--

-

-

--

-
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Domínios

Cenários

Estratégicos de

Factores Críticos

Avaliação

Cenário A

Cenário B

Cenário C

--

--

-

--

---

--

++

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

++

++

+

++

++

+++

++

++

+++

++

++

+++

+++

+++

---

+++

Climáticas
Ocupação do Solo e
Paisagem Rural
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Efectivamente, o equilíbrio demonstrado pelo Cenário C ao longo da análise
efectuada na AAE assenta na sua capacidade para:
•

Integrar, na rede de corredores que o compõem, uma lógica de salvaguarda
e mesmo valorização dos principais valores e recursos naturais da subregião e ainda a minimização dos efeitos nefastos sobre o ambiente;

•

Promover uma acessibilidade que assegura a resposta coerente e equilibrada
aos desafios de estruturação e potenciação dos diferentes subsistemas
urbanos em presença (Centro Litoral, Serra da Estrela e Beira Interior) e à
dinamização da economia da sub-região, ou seja, não pondo em causa a
relação litoral/interior, a valorização do sistema Beira Serra e a sua
articulação com a constelação urbana de Viseu;

•

Garantir

uma

rentabilidade

económica

compatível

com

a

necessária

racionalização do investimento público no domínio das infra-estruturas, facto
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que alavanca a sua viabilidade efectiva, ao contrário do verificado com o
Cenário B.
O Cenário B (túneis) apresentava um comportamento muito extremado em alguns
critérios, de sentido negativo no que respeita aos recursos e riscos ambientais
(recursos hídricos e áreas sensíveis para a conservação da natureza) e à
sustentabilidade financeira.
O Cenário C destacou-se do Cenário A nos critérios relativos à Dinâmica de
Economia Regional e Ocupação do Solo e Paisagem Rural, afastando-se do PNSE e
do Sítio de Interesse Comunitário da Serra da Estrela na ligação a Fornos de
Algodres e da mancha vinícola do Dão (na passagem por sul de Nelas). Para além
disso o Cenário C, ao mesmo tempo que garante a articulação entre Coimbra e o
interior da região centro preconizada no Cenário A, possui melhores condições de
valorização do sistema urbano da Beira Serra (Oliveira do Hospital/Seia/Gouveia) e
da sua relação com a constelação urbana de Viseu, cuja polarização tem vindo a
assumir uma importância crescente na Região Centro, com reflexos esperados ao
nível da fixação de investimentos empresariais emergentes. Acresce que a ligação
proposta a Fornos de Algodres é menos extensa que a ligação a Celorico da Beira,
afastando-se mais do PNSE e do SIC Serra da Estrela, não penalizando a
acessibilidade ao IP5/A25 e à Guarda.
Refira-se, ainda, que de acordo com o Relatório Final – Resultados da Consulta da
AAE (ATKINS, 2008), a escolha dos cenários é condicionada pela natureza
geográfica ou pela natureza das entidades participantes. Com efeito, as Juntas de
Freguesia (todas pertencentes ao concelho de Seia) e os municípios (não
considerados ERAE) apontaram, sem excepção, o Cenário C como o mais desejado
e as entidades associadas às questões patrimoniais e ambientais excluíram quase
unanimemente (com excepção da LPN) o Cenário B. Saliente-se a clara rejeição do
Cenário B, por parte da CCDR – Centro (entidade territorialmente competente) e
por parte do ICNB (entidade que tutela a Rede Natura 2000 e a Rede Nacional de
Áreas Protegidas.
Desta forma, as soluções desenvolvidas em Fase de Estudo Prévio, representam
uma optimização, face aos condicionalismos presentes, do desenho rodoviário
definido no Cenário Preferencial (DA da AAE), no respeito pela rede rodoviária
definida em sede do Plano Rodoviário Nacional, e que se traduz na materialização
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do IC 6 na dependência de Oliveira do Hospital e na sua inflexão para a Covilhã, na
dependência do Parque Natural da Serra da Estrela, na implantação do IC37 desde
Viseu (A25/IP5), até Seia (IC7), consagrando o contorno de Nelas, e o
estabelecimento do IC7 (a partir de Oliveira do Hospital/Seia, IC 6), com orientação
para Fornos de Algodres (A25/IP5).
Em conclusão, na definição de soluções houve a preocupação de não se colidir com
o Sítio Carregal do Sal (IC6 e IC37), bem como a de preservar, ao máximo, a zona
de vinhas da região vitivinícola do Dão e das respectivas quintas associadas (IC37).
No mesmo sentido, na Serra da Estrela, através das soluções desenvolvidas e dos
respectivos nós de ligação associados, garantiu-se uma lógica de articulação
funcional entre os principais aglomerados urbanos, ao mesmo tempo que se
restabeleceram as acessibilidades à rede rodoviária existente (EN230 e EN231, na
dependência do IC 6, e da EN17, na dependência do IC7), procurando o seu
funcionamento plano de penetração

à

Serra, num

âmbito mais largo de

enquadramento e desenvolvimento turístico da região, numa lógica de conservação
e preservação da Serra da Estrela, enquanto valor natural e espaço ruralizado.
•

Não se encontra suficientemente desenvolvida a fundamentação para o
não aproveitamento das estradas existentes, nem identificadas as
situações que motivaram o seu não aproveitamento (em complemento
da informação apresentada nas páginas 43/44, da parte 1).

Resposta: Esta questão deverá ser analisada conjuntamente com a resposta
efectuada à Justificação do Projecto (Critério 12).
A questão relativa ao aproveitamento das estradas existentes, no âmbito do
projecto da rede de itinerários complementares para a Região Centro Interior, não
se apresenta em concordância quer com os antecedentes relativos ao processo de
Avaliação Ambiental Estratégica, quer com os objectivos estratégicos definidos nos
Instrumentos de Gestão Territorial para a região. Este projecto decorre de um
processo de Avaliação Ambiental Estratégica no qual se seleccionou um eixo para a
rede e se encontra contemplado no Plano Rodoviário Nacional, instituído pelo
Decreto-Lei n. 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de
Julho, que define que um itinerário complementar deve assegurar a ligação
entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência
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concelhia ou supra-concelhia. Neste sentido, não será possível cumprir os
objectivos definidos no PRN para estes eixos viários, com o aproveitamento das
principais estradas nacionais da região (nomeadamente a EN 231, EN17, EN330,
entre outras).De facto, as necessidades da região requerem uma infra-estrutura
linear com características compatíveis com um itinerário complementar, o qual terá
de

obedecer

a

características

geométricas

adequadas

(planta,

perfil

longitudinal e perfil transversal tipo) de forma a assegurar a circulação em
condições de segurança, garantindo o nível de serviço C.
A proposta de adopção de um itinerário complementar para a região está
justificada em termos de PRN2000, tendo sido corroborada, pela AAE e pelo
modelo territorial do PROT Centro, que enfatizam a necessidade e prioridade desta
proposta.
Os IC´s permitirão estabelecer as ligações de maior interesse regional, com
benefícios em termos de uma maior fluidez de tráfego com consequentes ganhos
de tempo, com repercussões a nível nacional e regional no desenvolvimento
económico e social do país, numa perspectiva de valorização da coesão territorial,
em consonância com os pressupostos dos instrumentos programáticos (QREN,
PNPOT, entre outros).
A valorização do sistema urbano da Beira Serra (Oliveira do Hospital / Seia /
Gouveia) proposto com o IC7, e da sua relação com a constelação urbana de Viseu
(cuja polarização tem vindo a assumir uma importância crescente na Região
Centro), permite na ligação a Fornos de Algodres, ao IP5/A25 e à Guarda, um
maior afastamento do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) e do SIC Serra da
Estrela, permitindo a manutenção da actual EN17, com uma efectiva redução dos
volumes de tráfego actualmente existentes. Esta redução de tráfego nas vias locais
possibilita uma melhoria significativa da qualidade de vida das povoações
atravessadas.

A

EN17

poderá

igualmente

apresentar

valências

turísticas,

possibilitando uma mais directa acessibilidade à Serra da Estrela, sem a afluência
de veículos pesados das áreas industriais e das pedreiras, que para além de
reduzirem

significativamente

risco/insegurança

para

os

o

tempo

de

automobilistas e

percurso,

induzem

situações

população residente

de

nas áreas

habitadas limítrofes aos acessos locais.
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Actualmente, a rede de estradas existente na dependência dos corredores em
estudo para o IC7, que efectuam a ligação Seia – Gouveia - Fornos de Algodres,
baseia-se essencialmente na EN 17 e na EN 330.
Por se tratarem de estradas construídas há décadas, baseadas em velocidades de
circulação em média inferiores a 50Km/h, com estrangulamentos causados pela
expansão urbana linear e dos aglomerados (sobretudo na EN17), por já não darem
resposta cabal às necessidades de deslocação intra e inter-regional entre cidades e
distritos, implicam uma nova abordagem territorial que não é compatível com
qualquer solução de reperfilamento, construção de variantes ou qualquer outra
solução que não passe por uma nova rede de vias, que certamente deve continuar
a servir os aglomerados e populações locais, mas e sobretudo, norteada pela
integração da região nos corredores viários fundamentais e de ligação entre
regiões, cidades, e áreas metropolitanas.
Assim, não obstante o facto do aproveitamento das EN 17 e 330 não cumprirem os
objectivos definidos no PRN2000, no sentido do desenvolvimento de uma infraestrutura rodoviária que possibilite a necessária ligação entre os centros de
importância concelhia (Seia, Gouveia e Fornos de Algodres) e a rede nacional
fundamental, refere-se que estas estradas, de perfil 1x1, não contemplam as
características geométricas adequadas para a garantia do nível de serviço C
pretendido. Neste sentido, o aproveitamento das estradas existentes não cumpre o
objectivo pretendido para fazer face quer às necessidades da região, quer à
satisfação dos pressupostos de ordenamento regional estabelecidos nos vários
instrumentos de gestão territorial.
Muito embora o traçado da EN17 até Gouveia tenha sido objecto de beneficiação
(obras de repavimentação), a secção transversal não se alterou, e não foi
consumada qualquer correcção ao seu traçado, mantendo-se as mesmas limitações
da via no que diz respeito às suas características geométricas.
O aproveitamento de troços de via existente, tendo presentes as condicionantes de
implantação territorial e de geometria das vias actuais (traçado, longitudinal e
transversal), não é alternativa pelas razões seguidamente expostas:
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•

Quaisquer obras circunstanciais de correcção de perfil (longitudinal e
transversal de traçado) ou a construção de Variantes, não incrementará
significativos aumentos de qualidade de serviço às vias existentes.

•

A rede viária existente deverá funcionar em termos de ordenamento viário
como rede complementar de serviço local e de acesso à rede de
acessibilidade inter e intra regional a conceber pelo IC7.

•

O IC7 assume uma natureza estratégica em termos de acessibilidade, mas e
sobretudo

do

ordenamento

do

território

e

desenvolvimento;

outras

abordagens, que considerem o aproveitamento das vias existentes, são
meras intervenções circunstanciais e que nada contribuem para a coesão e
integração territorial da região.
•

A EN17 encontra-se completamente estrangulada pela ocupação urbana
marginal e o atravessamento de aglomerados com os consequentes limites
de velocidade, sinalização luminosa, etc.

•

A EN17 atravessa, entre outros, os seguintes aglomerados populacionais:
Folhadosa, Torrozelo, Catraia da Assamaça, Santiago, Santa Comba,
Pinhanços,

Roris,

Teixugueira.

A

eventual

requalificação

daquela

via

implicaria obrigatoriamente na necessidade de se materializarem Variantes
a estas povoações que se concentram ao longo das estradas existentes
(conduzindo necessariamente a um novo traçado na maior parte da
extensão em estudo), no desnivelamento das ligações e, em todo um
reequacionamento e ordenamento dos múltiplos acessos marginais de
propriedades privadas existentes, face à obrigatoriedade de passar a ser
uma via vedada, onde os acessos marginais, para além dos nós de ligação,
não são permitidos.
Da análise efectuada verifica-se que em alguns locais estas alternativas encontramse bastante condicionadas ambiental e territorialmente, como é o caso do
atravessamento da povoação de Pinhanços e Teixogueira.
Apresentam-se seguidamente alguns dos locais onde seria necessário adoptar-se
Variantes.
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Figura 2.2.2 – Desenvolvimento da EN 17 na povoação de Pinhanços (sem escala)
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Figura 2.2.3 – Desenvolvimento da EN 17 na povoação de Teixogueira (sem escala)

Nas proximidades da povoação de Catraia da Assamaça, para além de apresentar
uma ocupação habitacional adjacente à estrada, atravessa o regadio colectivo
tradicional de S. Romão, situação esta que inviabiliza desde logo o seu
aproveitamento e/ou a inserção de uma alternativa, pelos impactes inerentes à
afectação das culturas agrícolas subjacentes ao regadio.
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Figura 2.2.4 – EN17 – Atravessamento do regadio colectivo tradicional de S. Romão junto a
Catraia da Assamaça

Os concelhos de Seia e Gouveia apresentam uma elevada riqueza vitivinícola, com
a ocorrência de extensas quintas de produção vitícola, com elevada importância na
região.

A

viabilidade das

alternativas

aos

atravessamentos

das

povoações

encontra-se bastante dificultada nestes locais, dos quais é exemplo todo o território
entre Pinhanços e Rio Torto, ocorrendo inclusive a confluência da EN17 com
algumas quintas vitícolas, como a Quinta da Ponte Pedrinha (ver figura seguinte).
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EN17

Figura 2.2.5 – Confluência da EN17 com a Quinta vitivinícola Ponte Pedrinha

•

De acordo com as normas do PRN2000, um itinerário complementar deverá
ter nível de serviço C, o que significa características geométricas adequadas,
não permitindo acessos laterais por ser uma via vedada. Assim, tendo em
consideração que o IC7 representará uma estrada vedada em toda a sua
extensão, sendo restrito o acesso ao mesmo a partir das propriedades
marginais que actualmente acedem normalmente à Estrada da Beira, não
permitindo acessos laterais; e ao facto dessa estrada apresentar diversas
ligações às povoações, campos agrícolas e quintas vitivinícolas, considera-se
que o aproveitamento da estrada nacional, induziria o corte de várias
acessibilidades actualmente existentes e a criação de vários caminhos
paralelos com o inerente acréscimo dos tempos de percurso. Esta rede de
caminhos e os desnivelamentos das múltiplas ligações à EN 17, implicariam
igualmente a expropriação de inúmeras habitações que se encontram ao
longo da estrada.

•

Afluência de tráfego Pesado - A EN17, apresenta circulação de tráfego
pesado proveniente das áreas industriais (Vila Chã, Gouveia, Seia, Fornos de
Algodres, etc.), das pedreiras (Monte Aljão n.º 1, Roto-Bote, Dona Boa,
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entre outras), áreas de exploração de urânio (concelho de Gouveia) e das
quintas vitivinícolas (nomeadamente Quinta de Saes, Quinta da Passarela,
Quinta da Ponte Pedrinha) 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 da população e
induz situações quer de constrangimentos rodoviários, quer de insegurança
pedonal e rodoviária. Para além disso, a EN17 é a principal via de circulação
de acesso às principais povoações dos três concelhos, e ligação à A25.
Assim, a concentração das várias tipologias de tráfego nas estradas existentes cria
diversos

tipos

de

problemas,

associados

por

um

lado

ao

risco

de

sinistralidade/insegurança/falta de conforto e, por outro, aos problemas da
incomodidade urbana (qualidade do ar e ruído, designadamente).
Pretende-se com o projecto inerente ao IC7 entre Oliveira do Hospital e Fornos de
Algodres, que a EN17 continue com a funcionalidade de permitir as acessibilidades
locais tão importantes nesta região.
No concelho de Gouveia, a EN 330 desenvolve-se a partir da sua confluência com a
EN17 a Noroeste da localidade de Nabais, até ao atravessamento da A25/IP5 perto
de Juncais. A Solução 1 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres apresenta
um desenvolvimento bastante aproximado da EN330, tendo sido alvo de diversas
alterações no decurso do desenvolvimento do Estudo Prévio. O aproveitamento do
traçado da EN330 não apresentou qualquer viabilidade, por diversos motivos que se
prendem essencialmente com o seu desenvolvimento periférico ao espaço urbano
de Ribamondego, traçado sinuoso e, ao facto de se encontrar confinada entre o
Vale da Arinta, local sensível do ponto de vista ecológico (ocorrência de narciso do
mondego) e hidrológico, e o maciço rochoso localizado a poente. Para além disso, a
EN330 atravessa a povoação de Vila Franca da Serra, que contempla um contínuo
urbano contíguo a esta, induzindo o seu aproveitamento a afectação de diversas
edificações e o acréscimo dos veículos que atravessam actualmente a povoação.
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EN330
Ribamondego

Maciço
rochoso

Vale da Arinta

Figura 2.2.6 – Desenvolvimento da EN 330 nas proximidades de Ribamondego (sem escala)

Assim, da realidade da rede viária acima descrita, e também de planeamento do
território, face aos objectivos do estudo, a sua requalificação apenas assumiria um
carácter paliativo face às grandes questões de fundo que se prendem com a
concretização do IC7 como via efectivamente estruturante e, por tal, contribuinte
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para

um

desenvolvimento

regional

sustentável,

promovendo

a

coesão,

ordenamento e gestão territorial.
Os novos itinerários complementares irão dar corpo à 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, permitindo cumprir nesta região os
objectivos da rede de estradas nacionais, enquanto parte da rede nacional
complementar, definidos no Plano Rodoviário.
Face ao exposto, considera-se que a rede viária existente no corredor do IC7,
nomeadamente a EN17 e a EN330, representam vias estruturantes da organização
urbana, não apresentando as características geométricas compatíveis com a
garantia dos parâmetros definidos no PRN2000 (nível de serviço C), e com a fluidez
de tráfego necessário para a região, onde os acessos a Oliveira do Hospital – Seia Gouveia apresentam uma elevada importância local e regional.
Assim, pelas inúmeras razões apontadas que justificam o não aproveitamento das
estradas existentes, mas principalmente pela conformidade do projecto com os
objectivos estratégicos definidos para a região no PROT Centro e pela decisão
intrínseco ao processo de Avaliação Ambiental Estratégica efectuada para a referida
rede de itinerários, considera-se que, o fundamento primordial apresenta-se a uma
escala concelhia e supra-concelhia, que permitirá suprimir as carências ao nível
socioeconómico e de rede de acessibilidades, potenciando ao mesmo tempo as
características peculiares associadas à zona da Serra da Estrela e sua envolvente.
Tendo em conta que, imediatamente antes do Nó de Vila Franca da Serra, a
Solução 2 passa a ser coincidente com a Solução 1, o EIA deveria ter
justificado a ausência de alternativas de traçado para atravessamento do
rio Mondego neste troço final do IC7.
Resposta: Nas páginas 71 a 73 (Parte 1) do Relatório Síntese, é efectuada uma
análise sucinta da Solução de Amarração do IC7 à A25/IP5. Nesse capítulo são
apresentadas as condicionantes que equacionaram a prossecução de apenas uma
solução, correspondente ao aproveitamento do actual nó com a A25/IP5. A não
adopção de uma solução alternativa de amarração à A25/IP5, resultou tal como
mencionado, da necessidade de se ter de construir um novo nó num local de relevo
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vigoroso com diversas condicionantes, como sejam o rio Mondego e a linha de
caminho de ferro. Tendo o IC7 um ponto de amarração definido na A25/IP5, não se
verificou técnica e economicamente viável a projecção de uma alternativa ao
atravessamento do Rio Mondego naquele troço.
•

Salienta-se ainda que, dado que no troço 1 a Solução 2 atravessa o
centro da mancha urbana da Folhadosa, originando uma segmentação
da área com efeito barreira, induzindo impactes significativos não
minimizáveis, o EIA deveria ter justificado a sua apresentação como
alternativa de traçado nesta zona, fundamentado a eventual ausência
de outras alternativas à Solução 1 neste troço inicial do IC7.

Resposta: A explicação dos condicionalismos existentes no troço 1, e o facto de
apenas existirem duas soluções em estudo, foram adequadamente explicadas no
Capítulo 2 do EIA.
Tal como explicitado no Capítulo 2, página 62:
“Constituiu uma das principais opções no desenvolvimento dos traçados a não
interferência com o Sítio do Carregal do Sal, corroborando as directrizes da AAE,
onde o não atravessamento do Sítio do Carregal do Sal se apresentava como uma
das principais vantagens relativamente aos restantes cenários em análise, muito
embora penalizando a configuração das soluções do IC6 e do IC7 (traçado menos
eficiente/rectilíneo), e interferindo com os espaços urbanos de Torrozelo e
Folhadosa.
Assim, os traçados do IC6 entre Tábua e Oliveira do Hospital, foram desenvolvidos
a sul do sítio, passando posteriormente o IC7 a inflectir para norte em direcção a
Fornos de Algodres, atravessando uma zona de grandes condicionalismos,
associados por um lado à existência da povoação de Folhadosa e de Torrezelo, e
por outro a um extenso vale nas vertentes do Parque da Serra da Estrela localizado
a este do Sítio do Carregal do Sal.
Derivado deste facto, foi opção o desenvolvimento de duas soluções nesta zona,
uma com o atravessamento do espaço urbano de Folhadosa (sem contudo interferir
com edificações) – Solução 2 do IC7, e outra com o atravessamento do vale com
um viaduto em curva – Solução 1 do IC7.”
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É ainda referido na página 74 do Capítulo 2.2.3 (Interferência com o perímetro
urbano de Folhadosa):
“De acordo com o referido anteriormente, a articulação do IC6 com o IC7 no
concelho de Seia, e o desenvolvimento do IC7 nesta zona apresentou diversas
condicionantes técnicas e ambientais, derivadas essencialmente do Sítio do
Carregal do Sal a norte do IC6 e do Parque Natural da Serra da Estrela a
nascente do IC7, das povoações de Folhadosa e Torrezelo, e do vale do rio Alva.
O desenvolvimento de um traçado mais eficiente/rectilíneo sem a necessária
inflexão do IC7 para nascente entre os Sítios da Serra da Estrela e do Carregal
do Sal, na zona de Folhadosa, obrigaria ao atravessamento do Sitio do Carregal
do Sal, situação esta inicialmente abandonada.
Assim, preconizaram-se duas soluções para o IC7, uma contornando Folhadosa
por nascente, a sul de Torrozelo, desenvolvendo-se em meia encosta no vale do
Alva, mobilizando o designado Viaduto da Folhadosa, após o que se desenvolve
com

orientação

Sul-Norte

até

próximo

de

Carragozela;

e

outra

com

desenvolvimento na dependência do eixo urbano Folhadosa-Torrozelo, com o
atravessamento do espaço urbano de Folhadosa.
O

atravessamento

do

espaço

urbano

da

Folhadosa

não

interfere

com

habitações, tendo sido analisado o melhor local de atravessamento no sentido
de evitar a afectação de usos sensíveis. Para além disso, no sentido de
minimizar a afectação deste espaço, o traçado mobiliza nesse atravessamento
uma adequada passagem superior.”
Em síntese, na análise efectuada são explicadas as grandes condicionantes ao
desenvolvimento do traçado naquela zona, confinada entre o maciço Serra da
Estrela e o Sítio de Carregal do Sal e a necessidade de articulação do IC7 com o
IC6. Acresce a estes factores a existência da área classificada no PDM de Oliveira
do hospital como “espaço cultural”, com perspectivas de ocupação turística, uma
praia fluvial e o Parque de Campismo de S. Gião, ocupação urbana extensiva, entre
outros, resultando que as soluções apresentadas, alvo de análise técnica e
ambiental sucinta em fase de viabilidade de traçados e de corredores, afiguram-se
como sendo as únicas viáveis a serem estudadas nesta fase de projecto.
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Não obstante a Solução 2 interferir com espaço urbanizável do aglomerado da
Folhadosa, reforce-se que o projecto foi desenvolvido nesse local de forma a não
afectar habitações e a permitir manter a continuidade funcional do aglomerado.
Para além disso, no sentido de minimizar a afectação deste espaço, o traçado
mobiliza nesse atravessamento uma adequada passagem superior.
Muito embora as considerações expostas, refira-se que foram contempladas
medidas de minimização para o efeito barreira na povoação de Folhadosa, ao
baixar a rasante da solução de modo a que a EM517 cruzasse superiormente o
traçado do IC7. Para além disso, ao nível do ambiente sonoro, da análise efectuada
no EIA, foi preconizada uma barreira acústica entre os Km 0+800 e 0+900 do lado
direito da via, onde os valores estimados não cumpriam os limites estabelecidos
por Lei para zonas sem classificação acústica.
Saliente-se, por último, que ambas as Soluções apresentam viabilidade técnica –
ambiental, sendo que a Solução 1, com localização mais a Este do aglomerado da
Folhadosa, apresenta outras tipologias de impacte, nomeadamente ao nível das
características rodoviárias, bem como da sensibilidade ecológica e orográfica do
vale do rio Alva, que obriga à construção de um viaduto bastante extenso.
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Figura 2.2.7– Ordenamento territorial da área envolvente ao núcleo urbano da Folhadosa e,
da Solução 2
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Critério 11 - Descrição do projecto
•

A descrição do traçado, constante do ponto 5.2.4 não é acompanhada
de referências quilométricas, facto que dificulta a percepção do traçado
e a identificação das situações/locais referidos.

Resposta: A descrição do traçado do

IC7, acompanhado por referências

quilométricas e com recurso a diversos pontos de referência, é apresentado no
Anexo D – Descrição dos Traçados com Referências Quilométricas.
•

Não é apresentado o perfil transversal tipo das “pontes e viadutos”.

Resposta: Apresenta-se seguidamente o perfil transversal tipo das pontes e
viadutos que contemplam em sintonia com o restante traçado, 1x1 vias de
circulação:
√

Faixa de rodagem com 7.00 m de largura, com uma via de circulação
em cada sentido com 3,50 m;

√

Bermas direitas com 2.50 m de largura.

√

Passadiço com 1,00m de ambos os lados

Refere-se que não se encontram previstas vias de lentos nas pontes e viadutos do
IC7.
•

É apresentada diversa informação relativa à vedação, não sendo
contudo referida a sua altura.

Resposta: Apenas em fase de projecto de execução é efectuado o projecto de
vedações, que especifica as características que estas deverão apresentar tendo em
consideração a análise ecológica efectuada nessa fase. Nesta fase de Estudo Prévio,
a referência às vedações cumpre o especificado no Caderno de Encargos das
Estradas

de

Portugal,

sendo

contudo

mencionadas

medidas

especificas

na

Componente Ecológica do Estudo de Impacte Ambiental, para serem adoptadas no
Projecto de Vedações (Parte 3 – Relatório Síntese, página 487). Não obstante o
referido, assume-se já nesta fase, que a vedação deverá possuir uma altura de
1,80m, de malha progressiva.
Verifica-se que o subcapítulo do EIA relativo às acessibilidades não
apresenta o desenvolvimento desejável. Deveriam ter sido identificados
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quais

os

aglomerados

populacionais

localizados

na

envolvente

dos

traçados que seriam servidos pelas diferentes soluções de projecto,
indicando a extensão e características das ligações preconizadas, face aos
acessos existentes actualmente.
Resposta: No Capítulo 5.2.3 do Relatório Síntese (página 153) é efectuada uma
análise exaustiva do traçado do IC7, com indicação das povoações localizadas ao
longo das soluções, bem como das diversas condicionantes ao desenvolvimento das
mesmas, e principais acessibilidades preconizadas com cada um dos nós de
ligação. Anteriormente, nas páginas 43 e 44 do Capítulo 2.2.1, são identificadas as
estradas nacionais da região nos corredores do itinerário em estudo, bem como os
tempos de percurso comparativamente com a situação actual, sendo este
considerado um critério comparativo mais indicado, relativamente à extensão do
percurso. Neste Capítulo são ainda analisadas as características geométricas das
estradas nacionais actuais, sinuosidade e condicionantes.
Não obstante a informação que se segue, refere-se que o IC7 tem por objectivo
principal, de acordo com as especificação do PRN para um itinerário complementar,
via vedada e sem ligações de nível, proporcionar uma via de acesso aos principais
centros de influência supra-concelhia da região. Dessa forma, a localização dos nós
de um IC, não têm como objectivo proporcionar a acessibilidade a todos os
aglomerados populacionais localizados na envolvente aos traçados, uma vez que o
seu objectivo é concelhio e não local, devendo garantir a adequada acessibilidade
aos principais centros urbanos, e vias de acesso preferenciais, numa perspectiva de
favorecimento da articulação viária e desenvolvimento da região.
Neste sentido, a implementação e exploração do projecto em análise permitirá uma
potenciação das acessibilidades não só ao nível regional como também ao nível
nacional, promovendo consequentemente o desenvolvimento regional e do país.
Efectivamente, a melhoria das acessibilidades ao nível regional, sub-regional e
concelhio irá, por um lado melhorar as actuais condições de transporte de bens e
por outro, potenciar as condições de atractividade dos concelhos junto aos nós de
ligação para a criação e instalação de novas empresas e indústrias, sendo que a
estes factores acresce o facto dos traçados projectados incluírem nós de ligação
que permitem o acesso directo a várias zonas industriais, potenciando assim o
desenvolvimento da actividade económica.
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Por último, tendo em conta as particularidades paisagísticas da região, que
constituem um pólo de atracção turística ao longo de todo o ano, a exploração das
vias

em

análise

permitirá

uma

maior

abertura

ao

exterior

das

áreas

intervencionadas, ao mesmo tempo que dinamizará o seu potencial competitivo ao
nível turístico.
Nos quadros que se seguem apresentam-se as principais povoações que cada Nó
serve até uma distância máxima de 4 Km, bem como as vias de acesso ao mesmo,
a sua extensão e tempo de percurso.
Quadro 2.2.2– Principais aglomerados populacionais servidos pelos Nós da Solução 1 do IC7
– Oliveira do Hospital (IC7)/Fornos de Algodres (A25/IP5) e respectivas vias de acesso, bem
como os tempos de percurso até ao Nó
Nós

Localização

Povoações

aproximada

servidas

Extensão

Tempo de

(m)

percurso

1360

3

2230

4

1750

3

2850

5

Através da EM 504-1

1680

3

Através da EM 504-1

2550

5

Através da EM 504-1 e da EM 512

3440

6

Santiago

Através da EM EN 231 e da EN 17

3330

5

Santa Comba

Através da EN 231 e da EM 521

3470

6

Seia

Através da EN 231

3889

7

Vila Chã

Através da EN 231

1580

3

Lapa

Através da EM 506

1550

3

2680

6

Várzea de Meruge
Carragozela
Nó de Torrozelo

4+888

(Sul)

Através da EM 503-1 e da EM 504-

Assamaça

2

Sameice
Folgosa do

(Norte)

Nó de Tourais

Nó de
Pinhanços

10+601

13+755

18+152

Nó de Gouveia

24+438

Nó de Arcozelo

27+548

2

Catraia da

Salvador

Nó de Seia

Através da EM 503-1 e da EM 504-

Através da EM 503

Madalena
7+320

Através da EM 503

Várzea de Baixo

Folgosa da
Nó de Seia

Acessibilidade ao Nó

Tourais

Através da EM 506 e de Caminho
Local

Lajes

Através da EM 506

2790

5

Pinhanços

Através da EN 17

1980

3

Lagarinhos

Através da EN 17

2890

4

Rio Torto

Através da EN 232 e EM 508

2580

4

Zona Industrial

Através da EN 232

730

1

Arcozelo

Através da EN 523

2450

3

Nespereira

Através da EN 523 e de CM

2130

3
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Nós
Nó de Vila
Cortês
Nó de Vila
Franca da Serra
Nó de Fornos de
Algodres

Localização

Povoações

aproximada

servidas

31+897

38+474

39+811

Ribamondego
Vila Franca da
Serra
Fornos de
Algodres

Extensão

Tempo de

(m)

percurso

Através da EN330-1

3210

6

Através da EN 330

1800

3

Através de CM

1780

5

Acessibilidade ao Nó

Quadro 2.2.3 – Principais aglomerados populacionais servidos pelos Nós da Solução 2 do IC7
– Oliveira do Hospital (IC7)/Fornos de Algodres (A25/IP5) e respectivas vias de acesso, bem
como os tempos de percurso até ao Nó
Nós

Localização
aproximada

Várzea de Meruge
Carragozela
Nó de Torrozelo

3+701

Várzea de Baixo
Catraia da Assamaça
Folgosa da Madalena

Nó de Seia
(Sul)

6+132

Sameice
Folgosa do Salvador

Santiago
Nó de Seia
(Norte)

Nó de Tourais

9+413

12+568

Santa Comba

Nó de Gouveia

22+597

Nó de Arcozelo

26+217

percurso

1360

3

2230

4

1750

3

2850

5

Através da EM 504-1

1680

3

Através da EM 504-1

2550

5

3440

6

3330

5

3470

6

Através da EM 503
Através da EM 503-1 e da EM
504-2
Através da EM 503
Através da EM 503-1 e da EM
504-2

Através da EM 504-1 e da EM
512
Através da EM EN 231 e da EN
17
Através da EN 231 e da EM
521
Através da EN 231

3889

7

Vila Chã

Através da EN 231

1580

3

Lapa

Através da EM 506

1550

3

2680

6

2790

5

2730

5

Tourais

Pinhanços
16+750

Tempo de

(m)

Acessibilidade ao Nó

Seia

Lajes

Nó de Tazém

Extensão

Povoações servidas

Através da EM 506 e de
Caminho Local
Através da EM 506
Através da EM 502 e da EM
508

Lagarinhos

Através da EM 502

2290

4

Paçoinhos

Através da EM 502

1220

3

Vila Nova de Tazém

Através da EM 502

2200

4

Rio Torto

Através da EM 508

2600

5

Cativelos

Através da EM 232

3920

7

Arcozelo

Através da EN 523

2450

3
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Localização

Nós

aproximada

Nó de
Ribamondego
Nó de Vila
Franca da Serra
Nó de Fornos de
Algodres

Povoações servidas

Acessibilidade ao Nó

Extensão

Tempo de

(m)

percurso

2130

4

Nespereira

Através da EN 523 e de CM

31+520

Ribamondego

Através da EN 329

650

2

36+653

Vila Franca da Serra

Através da EN 330

1800

3

37+987

Fornos de Algodres

Através de CM

1780

5

Para além dos Nós referidos anteriormente, verifica-se ainda a existência do Nó de
Folhadosa (comum às duas Soluções no início dos traçados) que apenas permite
estabelecer a ligação entre o IC6 e o IC7 e a Rectificação da EN17.
•

Tendo em conta que as características do traçado indiciam a eventual
necessidade de incluir via de lentos e escapatórias (tal como é
apontado na pg. 209 da Parte 1 do Tomo 4.1), deveria o EIA ter
equacionado estas componentes de projecto e avaliados os respectivos
impactes.

•

Por outro lado, o EIA não procede à avaliação dos impactes decorrentes
de

determinadas

características

do

Projecto,

nomeadamente

a

existência de trainéis com inclinação elevada, com perfil 1x1, sem via
de lentos e com elevado tráfego de pesados. Neste sentido, deveria ter
sido apresentado um quadro global que permitisse cruzar dados de
projecto dispersos ao longo do EIA, designadamente, as extensões com
declives acentuados, as velocidades de projecto, as extensões sem
permissão de ultrapassagem, o perfil transversal, os valores de tráfego
de pesados nesses troços e o nível de serviço previsto. A partir destes
dados deveriam ter sido identificadas e avaliadas as situações críticas.
Resposta: O perfil longitudinal teve em consideração a topografia, o traçado em
planta, a distância de visibilidade, a segurança, os custos de construção, a
drenagem e a integração no meio ambiente.
Em terreno ondulado e difícil, característico da zona onde os ICs se desenvolvem, o
perfil longitudinal foi controlado por exigências de drenagem, com evidentes
vantagens económicas, mas fundamentalmente por condicionamentos topográficos.
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Assim, procurou-se cingir a estrada ao terreno natural, de modo a diminuir o custo
de construção e reduzir os impactes ambientais e territoriais associados.
Na definição de trainéis de maior inclinação, da ordem dos 5% - 6%, e extensão
apreciável, foi tida em conta a redução de velocidade, sobretudo no caso dos
veículos pesados, e considerada a necessidade de maiores distâncias de travagem,
nomeadamente nas descidas.
Em qualquer caso, os trainéis com a inclinação máxima (5% - 6%) nunca
apresentam extensão superior a três quilómetros (cumprindo, assim, um dos
pressupostos da Norma de Traçado da ex-JAE).
As inclinações máximas referidas, apresentam-se satisfatórias para a maioria das
situações e permitem terraplenagens económicas.
Releva-se, em qualquer caso, o facto de se estar em presença de terreno
acidentado e de grande complexidade ambiental, onde a ocupação do solo deve ser
minimizada.
Face aos trainéis em presença (inclinação e extensão), procedeu-se à análise da
sua extensão crítica, baseada na diminuição da velocidade dos veículos pesados,
relativamente aos ligeiros, i.e., análise da máxima extensão que um determinado
trainél pode ter sem provocar uma excessiva redução da velocidade dos veículos
pesados.
Em qualquer caso, a liberdade e a segurança de operação nas estradas com duas
vias depende essencialmente da extensão das zonas onde é possível efectuar
ultrapassagens, assim como da sua frequência. Neste particular, houve a
preocupação de garantir, em perfil, raios mínimos de ultrapassagem, assegurando
a visibilidade necessária para ultrapassar um veículo rodando a uma velocidade
igual ou inferior a 90 km/h.
A análise efectuada, face à inclinação e extensão dos trainéis, de materialização ou
não de vias adicionais para veículos lentos, recaiu nas seguintes premissas
fundamentais:


Extensão do trainél superior ao valor crítico correspondente á sua inclinação
(6 % → 180 / 230 m);



Volume horário de projecto (> 200 veículos);
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Volume de veículos pesados (> 20 v/h);



A extensão mínima desejável para uma via adicional é da ordem dos 800 m
(incluindo a extensão das transições), já que as vias adicionais com pequena
extensão causam impaciência (e indecisões) aos condutores que desejam
aproveitá-la para ultrapassar;



Em estradas, ou troços, com 2 x 2 vias não são usadas (normalmente) vias
para veículos lentos, pois estas estradas, ou troços, têm em geral
capacidade suficiente;



Extensão dos troços onde é permitida a ultrapassagem, com segurança;



Ponderação das múltiplas relações existentes entre o traçado e o meio
ambiente, prevalecendo, em qualquer caso, a necessidade de segurança de
todos os usuários da estrada.

Assim, com base na análise efectuada, considerando o conjunto de todas as
premissas e do seu relacionamento com a segurança, conforme retratado nos
Quadros que se apresentam, 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.
Na realidade, do estudo dos casos singulares adstritos aos trainéis mais críticos
(inclinação, extensão) e dos troços onde estão inseridos, é possível constatar a
existência de zonas significativas (do traçado) onde é permitido a manobra de
ultrapassagem com segurança (vide as % e extensões de ultrapassagem), não
pondo em causa a capacidade da própria via (vide as zonas onde o traçado
apresenta 2 x 2 vias).
Complementarmente àquele estudo, e na dependência dos declives mais gravosos
(i ≥ 6%; L ≥ 2 km, de acordo com a Norma de Traçado, da ex-JAE), analisou-se a
necessidade de se introduzirem adequadas zonas de escapatórias.
Face aos parâmetros de análise, também nestes casos se concluiu pela não
necessidade da sua materialização, nomeadamente tendo em atenção que as
situações críticas correspondem a troços com 2 x 2 vias.
Em qualquer caso, face à região onde o traçado se insere, caracterizado
genericamente por uma orografia agressiva e fortemente condicionada por factores
ambientais, tal como nos aspectos de drenagem, ou mesmo de localização de áreas
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de serviço, também a eventual necessidade de vias adicionais para veículos lentos
e implantação de escapatórias, deve ser aferida em fase posterior de estudo
(projecto de execução) face ao rigor da escala de trabalho (1:2000), e bem assim
da adaptabilidade e optimização do traçado, nomeadamente em perfil longitudinal,
face ao terreno natural.
Neste particular, atentos à orografia, às condições de circulação, custos de
operação, integração no meio ambiente e critérios de segurança rodoviária, quando
do projecto de execução, os casos singulares adstritos a trainéis de maiores
inclinações e maiores extensões devem merecer uma análise cuidadosa no âmbito
do estudo da rasante, perspectivando a implementação de trainéis com menores
inclinações e menores extensões.
Tendo em atenção à presente fase de estudo, admite-se que possam vir a estar
naquelas condições os actuais trechos da Solução 1, definidos aos km 27+621 – km
28+993 e km 34+253 – km 36+829 do troço Erada – Tortosendo do IC 6 – Oliveira
do Hospital (IC 7) / Covilhã (A 23 / IP 2) e aos km 2+417 – km 4+904 e km 7+101
– km 8+087 do troço Teivas – Santar do IC 37 – Viseu (A 25 / IP 5) / Seia (IC 7),
da Solução 2, aos kms 0+421 – km 2+743 do troço Folhadosa – Alvoco do IC 6 –
Oliveira do Hospital (IC 7) / Covilhã e eventualmente aos km 2+417 – km 4+177
do troço Teivas – Santar do IC 37 – Viseu (A 25 / IP 5) / Seia (IC 7).
Seguidamente é apresentado um quadro onde se pretende demonstrar a
informação relativa às características do projecto, incluindo os itens enumerados
pela CA.
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Troços

Tábua - Covas
Covas - Vila Nova de Oliveirinha

3884
2326

781
1512

V.ª N.ª de Oliveirinha - Travanca de Lagos

2840

1281

Travanca de Lagos - Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital - Zona Industrial
Zona Industrial - Folhadosa

2326
3125
4223

1407
1270
1733

Folhadosa - Vide

9089

2270

Vide - Pedras Lavradas
Pedras Lavradas - Erada

7968
8578

1272
1571

Erada - Tortosendo

10661

1692

Tortosendo - Parque Industrial
Parque Industrial - A23/IP2
Folhadosa - Torrozelo
Torrozelo - Seia (sul)

2588
428
4960
2432

1597
428
3469
2432

Seia (sul) - Seia (norte)

3281

1828

Seia (norte) - Tourais
Tourais - Pinhanços
Pinhanços - Gouveia
Gouveia - Arcozelo
Arcozelo - Vila Cortês
Vila Cortês - Vila Franca da Serra
Vila Franca da Serra - Fornos de Algodres

3154
4397
6286
3109
4350
6577
1337

1665
1992
1651
1626
1717
1249
1337

Teivas - Santar

8599

1806

Santar - Nelas (poente)
Nelas (poente) - Caldas da Felgueira

4899
3111

1686
2027

Caldas da Felgueira - Paranhos da Beira

7167

1671

Paranhos da Beira - Seia (sul)

7263

1417

IC 37 - Viseu ( A 25 / IP 5) /
Seia ( IC 7)

IC 7 - Oliveira do Hospital ( IC 6 ) /
Fornos de Algodres ( A 25 / IP 5 )

Itinerário

Extensão Total do
troço (m)

IC 6 - Oliveira do Hospital ( IC 7 ) / IC 6 - Tábua / Oliveira
Covilhã ( A 23 / IP 2 )
do Hospital ( IC 7 )

Solução 1
Extensão do troço
com 2x2 vias (m)

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

6701-6837
8595-9051

421-1887
7884-8400
13205-13312
24848-24887
27621-28993
29698-30551
33122-33427
34253-36829

136
456

1466
516
107
39
1372
853
305
2576

declive do
troço (%)

5
5

5.9
5.5
5
5.8
5.8
5.95
5.8
6

548-1090

542

5

7658-7825
8644-8775

167
131

5
5

37170-37409

239

5

2417-4904
7101-8087
9900-10472

2487
986
572

5
5
5

17280-18343
19343-21289
26588-26690
28264-28851

1063
1946
102
587

5
5
5
5

% de extensão % de extensão
Velocidade com permissão sem permissão
Base (km/h)
de
de
ultrapassagem ultrapassagem

100
100
100
100
100
100
100
80
80
100
100
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

40
79
100
100
62
45
68
85
100
62
100
47
47
47
47
98
100
100
100
100
67
53
52
63
86
66
46
100
47
47
55
81
71
71
35
35
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60
21
0
0
38
55
32
15
0
38
0
53
53
53
53
2
0
0
0
0
33
47
48
37
14
34
54
0
53
53
45
19
29
29
65
65

Nível de
Serviço
(2013)

C
C
C
C
C
C
C
C
C

C

C
C
D
C
C
B
B
B
A
B
C
B
D
D
C
C
D

volume
horário de
veículos
cenário
central
(2013)

volume
horário de
pesados
cenário
central
(2013)

265
275
252
252
219
235
241
258
258
257
270
237
237
237
237
257
235
344
356
220
220
90
89
122
78
103
162
161
498
498
361
314
331
331
322
322

26
26
23
23
23
25
26
49
49
52
53
43
43
43
43
41
35
55
54
17
17
10
10
10
6
7
11
11
45
45
45
46
47
47
46
46

Solução 2

IC 37 - Viseu ( A 25 / IP IC 7 - Oliveira do Hospital ( IC 6 ) / Fornos de
5) / Seia ( IC 7)
Algodres ( A 25 / IP 5 )

IC 6 - Oliveira do
IC 6 - Tábua /
Hospital ( IC 7 ) /
Oliveira do Hospital (
Covilhã ( A 23 / IP 2 ) IC 7 ) (Alternativa 1)

Itinerário

Troços

Extensão Total do
troço (m)

Extensão do troço
com 2x2 vias (m)

Tábua - Vila Chã

3603

693

Vila Chã - Travanca de Lagos

6115

1633

Travanca de Lagos - Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital - Zona Industrial
Zona Industrial - Folhadosa
Folhadosa - Alvoco

2326
3125
4223
7428

1407
1270
1733
1350

Alvoco - Erada

22841

2612

Erada - Tortosendo
Tortosendo - Parque Industrial
Parque Industrial - A23/IP2
Folhadosa - Torrozelo
Torrozelo - Seia (sul)

9459
2597
431
3700
2432

1791
1616
431
2151
1890

Seia (sul) - Seia (norte)

3281

1828

Seia (norte) - Tourais
Tourais - V.ª N.ª de Tazem

3154
4184

1665
1630

V.ª N.ª de Tazem - Gouveia

5847

1699

Gouveia - Arcozelo

3620

1819

Arcozelo - Ribamondego

5303

1587

Ribamondego - Vila Franca da Serra
Vila Franca da Serra - Fornos de Algodres

5032
1437

1577
1437

Teivas - Santar

6398

1792

Santar - Nelas (nascente)
Nelas (nascente) - Senhorim
Senhorim - Carvalhal
Carvalhal - Paranhos da Beira
Paranhos da Beira - Seia (norte)

4494
4208
4432
4744
6880

1409
2038
3081
1527
1546

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

7868-7934
8949-9870

66
921

declive do
troço (%)

5
5

421-2743
7642-8397
13749-14879
27714-28856
32967-33194
40036-40451

2322
755
1130
1142
227
415

5.9
5
6
5.8
5.5
5.6

663-1053

390

5

6470-6637
7456-7588

167
132

5
5

20740-21038
24071-24145

298
74

5
5

28036-29114
30113-30312

1078
199

5
5

2417-4177
4977-5748

1760
771

5
5

16443-18413

1970

5

28505-28576

71

5

% de extensão % de extensão
Velocidade com permissão sem permissão
Base (km/h)
de
de
ultrapassagem ultrapassagem

100
100
100
100
100
100
80
100
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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25
44
100
62
45
68
50
100
78
78
45
100
100
78
80
100
65
53
78
45
45
67
60
60
54
100
59
59
80
48
70
66
45

75
56
0
38
55
32
50
0
22
22
55
0
0
22
20
0
35
47
22
55
55
33
40
40
46
0
41
41
20
52
30
34
55

Nível de
Serviço
(2013)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
B
B
C
A
B
B
A
D
C
C
C
C
C

volume
horário de
veículos
cenário
central
(2013)

volume
horário de
pesados
cenário
central
(2013)

277
260
260
259
259
271
259
246
246
246
303
292
240
380
364
361
361
140
146
170
170
72
107
107
112
111
512
512
321
295
274
273
292

26
25
25
26
24
26
46
47
47
47
42
40
33
53
50
50
50
12
12
11
11
6
7
7
9
8
48
48
44
41
40
39
40

•

Referindo o Relatório Síntese que alguns sublanços do IC7 apresentam
nível de serviço D, seria relevante proceder à identificação dos mesmos.

Resposta: No quadro seguinte apresentam-se os níveis de serviço expectáveis em
cada sublanço do IC7 para as Soluções 1 e 2 em estudo.
Verifica-se que os três troços iniciais apresentam um nível de serviço D no ano
horizonte, sendo que na solução 1 o nível de serviço D ocorre em simultâneo nos
três troços iniciais no ano de 2043 e na solução 2 o nível de serviço D ocorre em
simultâneo nos três troços iniciais no ano de 2023.
Quadro 2.2.4 – Níveis de serviço expectáveis por sublanço do IC7 - Oliveira do Hospital (IC
6) / Fornos de Algodres (A 25/IP 5)
2013

2023

Folhadosa-Torrozelo

D

D

D

D

Torrozelo-Seia (sul)

C

C

D

D

Seia (sul)-Seia (norte)

C

C

C

D

Seia (norte)-Tourais

B

B

B

B

Tourais-Pinhanços

B

B

B

B

Pinhanços-Gouveia

B

B

C

C

Gouveia-Arcozelo

A

A

B

B

Arcozelo-Vila Cortês da Serra

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

B

Folhadosa-Torrozelo

C

D

D

D

Torrozelo-Seia (sul)

D

D

D

D

Seia (sul)-Seia (norte)

D

D

D

D

Seia (norte)-Tourais

B

C

C

C

Tourais-V. Nova de Tazem

B

B

C

C

C

C

C

C

Gouveia-Arcozelo

A

B

B

B

Arcozelo-Ribamondego

B

B

C

C

Ribamondego-Vila Franca da Serra

B

B

C

C

A

A

B

B

Soluções

Solução 1

Sublanços

Vila Cortês da Serra-Vila Franca da
Serra
Vila

Franca

da

Serra-Fornos

de

Algodres

Solução 2 V. Nova de Tazem-Gouveia

Vila

Franca

da

Algodres

Serra-Fornos

de

2033

2043

No quadro seguinte são apresentados os níveis de serviço obtidos em cada um dos
nós das soluções do IC7.Verifica-se que o nível de serviço A é assegurado até ao
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ano horizonte de planeamento e no cenário central de evolução do tráfego para
todos os nós considerados em ambas as soluções do IC 7.
Quadro 2.2.5 – Níveis de serviço expectáveis por Nós do IC7 - Oliveira do Hospital (IC 6) /
Fornos de Algodres (A 25/IP 5)

Soluções

Solução 1

N.º

J2

J1

2033

J2

J1

2043
J2

J1

J2

Nó de Torrozelo

A

A

A

A

A

A

A

A

2

Nó de Seia (sul)

A

A

A

A

A

A

A

A

3

Nó de Seia (Norte)

A

A

A

A

A

A

A

A

4

Nó de Tourais

A

A

A

A

A

A

A

A

5

Nó de Pinhanços

A

A

A

A

A

A

A

A

6

Nó de Gouveia

A

A

A

A

A

A

A

A

7

Nó de Arcozelo

A

A

A

A

A

A

A

A

8

Nó de Vila Cortês

A

A

A

A

A

A

A

A

9

Nó de V. Franca da Serra

A

A

A

A

A

A

A

A

de A

A

A

A

A

A

A

A

Nó

de

Fornos

Algodres

1

Nó de Torrozelo

A

A

A

A

A

A

A

A

2

Nó de Seia (sul)

A

A

A

A

A

A

A

A

3

Nó de Seia (Norte)

A

A

A

A

A

A

A

A

4

Nó de Tourais

A

A

A

A

A

A

A

A

5

Nó de Tazem

A

A

A

A

A

A

A

A

6

Nó de Gouveia

A

A

A

A

A

A

A

A

7

Nó de Arcozelo

A

A

A

A

A

A

A

A

8

Nó de Ribamondego

A

A

A

A

A

A

A

A

9

Nó de V. Franca da Serra

A

A

A

A

A

A

A

A

de A

A

A

A

A

A

A

A

Nó
10

•

J1

2023

1

10

Solução 2

2013

Nós

de

Fornos

Algodres

No item relativo a projectos complementares e/ou associados não é
referido se o Projecto será ou não dotado de Áreas de Serviço.

Resposta: A ausência de referência a áreas de serviço no EIA encontra-se
subjacente ao facto de nesta fase de Estudo Prévio não se ter conhecimento da sua
eventual adopção na fase seguinte de projecto (Projecto de Execução), uma vez
que constitui uma opção da concessionária, não se tendo nesta fase qualquer
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informação relativamente a estes projectos, não sendo possível responder ao
requerido pela APA.
Não obstante o exposto anteriormente, refere-se que as todas as condicionantes
para a localização dos apoios de obra, são aplicáveis para a localização das áreas
de serviço, constantes do Desenho EIA-RF.00-EST-01 (Volume IV, Tomo 4.2 –
Peças Desenhadas) e discriminadas no Capítulo 9.4.1. do Tomo 4.1 – Relatório
Síntese – Parte 4.
•

No capítulo relativo à “Caracterização da Situação de Referência” para o
factor Recursos Hídricos, designadamente na página 231 do Tomo 4.1,
Parte 2, do Volume IV do EIA, é referido que a Albufeira de Girabolhos
ficará situada na proximidade do Projecto em estudo. No entanto,
apenas é mencionado o Nível de Pleno Armazenamento (NPA) de 300
metros e não o de 310 metros, conforme alternativas em avaliação no
procedimento de AIA relativo ao Projecto da Barragem de Girabolhos
(AIA 2176), o qual se encontra actualmente a decorrer.
Neste sentido importa esclarecer se o dimensionamento do Projecto,
nomeadamente da Ponte sobre o Mondego I na Solução 2, permitirá
assegurar eventuais interferências com o NPA 310 previsto no estudo
prévio da Barragem de Girabolhos.

Resposta: Aquando da elaboração do EIA foi solicitada informação relativa à
barragem de Girabolhos prevista no âmbito do Programa Nacional de Barragens
com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) ao INAG, entidade preponente,
tendo sido dada a informação da cota 300 m para o NPA da Albufeira, pelo que a
equipa técnica do EIA desconhecia a existência de outras soluções alternativas que
contrariam o definido nas directrizes do referido Programa nacional de barragens.
Esta informação foi novamente solicitada ao INAG (carta datada de 26/01/2010,
apresentada no Anexo B – Actualização da Correspondência Enviada e Recebida),
não tendo sido recebida, até à data, resposta ao pedido de esclarecimentos.
A Albufeira de Girabolhos ficará situada na proximidade do IC7, nomeadamente da
solução 2 apresentada, sendo que no entanto esta albufeira nunca será
intersectada pelos traçados das soluções do IC7, além de que a Ponte sobre o Rio
Mondego I da solução 2 do IC7 foi estudada para cotas de tabuleiro entre os 372
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metros e os 390 metros de altura, níveis muito acima dos previstos no Estudo
Prévio

do

Projecto

da

Barragem

de

Girabolhos

para

o

Nível

de

Pleno

Armazenamento (NPA), que pode ocorrer entre os 300 metros e os 310 metros
conforme as diferentes alternativas em avaliação no procedimento de AIA
respectivo.

Critério 12 - Apresentação da fundamentação dos objectivos e justificação
do projecto e das suas principais componentes.
•

A justificação apresentada para fundamentar o Projecto é insuficiente
dado que se limita aos ganhos de tempo nas deslocações principais.

Resposta: Apresenta-se, seguidamente, um texto que pretende demonstrar quais
os fundamentos que justificam a relevância da concretização dos IC, na Região
Centro Interior, para além dos ganhos de tempo nas deslocações principais.


Principais Problemas da Região Centro Interior

A Região Centro Interior possui características orográficas e de sensibilidade
ecológica associadas à presença marcante do maciço da Serra da Estrela, que induz
uma fragilidade acentuada ao nível da base demográfica (o encravamento
geográfico

induz

o

aumento

da

população

envelhecida

e

o

esvaziamento

populacional), bem como uma fragmentação do sistema urbano, visível nas
deficientes acessibilidades existentes e no baixo grau de execução do PRN2000
(isolando cada vez mais as povoações envelhecidas).
A Serra da Estrela tem constituído uma barreira natural de difícil transposição,
condicionando o desenvolvimento e moldando a lógica de articulação funcional
entre os principais aglomerados urbanos, de que as acessibilidades rodoviárias são
uma das dimensões de maior relevância.
Uma das consequências registadas destas caracteristicas, é o decréscimo nos
efectivos populacionais nas sub-regiões de Pinhal Interior Norte e Serra da Estrela
no último período inter-censitário, destacando-se a Serra da Estrela com uma das
maiores tendências de declínio demográfico de toda a região (decréscimo de quase
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8% da população entre 1991 e 2001, o correspondente à perda de 4.147
residentes).
Da análise concelhia, verificou-se que o crescimento populacional registado no
último período inter-censitário na região Centro foi descontínuo e limitado ao litoral
e a algumas situações pontuais no interior (maioritariamente nas capitais de
distrito). Não é pois de estranhar que dos concelhos em estudo apenas os centros
urbanos mais dinâmicos, Viseu e Covilhã, tenham registado incrementos na sua
população residente entre 1991 e 2001, destacando-se o concelho de Viseu com
um crescimento de cerca de 12% no período considerado (correspondente ao
acréscimo de 9.900 novos habitantes) valores que explicam as variações subregionais supra-descritas. De um modo oposto todos os restantes concelhos
perderam efectivos populacionais no último período inter-censitário, tendo a maior
repulsão sido registada no concelho de Fornos de Algodres (pertencente à Serra da
Estrela) que registou um declínio de cerca de 10% da população residente no
período em consideração.
Um dos aspectos mais evidentes da evolução demográfica da região Centro é o
forte envelhecimento da população, situação que se tem vindo a agravar desde
1981 até 2007. Enquanto em 1981 existiam cerca de 59 idosos por cada 100
jovens; em 2001, pela primeira vez, o número de idosos (indivíduos com 65 ou
mais anos de idade) ultrapassou o de jovens (com idades inferiores a 15 anos), por
cada 100 jovens existiam já 103 idosos; e em 2007 este panorama ainda se
agravava mais com a existência de 145 idosos por cada 100 jovens.
Este fenómeno que se tem vindo a registar na última década altera totalmente a
estrutura demográfica da região, tendo em conta que permite concluir a existência
de um duplo envelhecimento da população, uma vez que o aumento da população
idosa (envelhecimento pelo topo) tem sido acompanhado pela diminuição da
população jovem (envelhecimento pela base).
Efectivamente, reconhece-se que a Serra da Estrela e área envolvente continuam a
assistir ao fenómeno da desertificação populacional, com consequente degradação
da base demográfica e das condições de urbanidade, bem como à persistência de
um sistema urbano fragmentado (por um lado, eixo consolidado de Castelo
Branco/Fundão/Covilhã/Guarda e, por outro, recente afirmação do eixo “Beira
Serra” Gouveia/Seia/Oliveira do Hospital). Todavia, muito do que se joga no desafio
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do equilíbrio funcional deste território passa quer pelo papel a atribuir às cidades de
Coimbra, de Viseu, da Guarda e da Covilhã, e aos centros de pequena e média
dimensão (Seia, Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Mangualde, Fornos de
Algodres,

Celorico

conectividade

do

da

Beira,

sistema

Manteigas,

urbano,

quer

apenas
pela

para

estratégia

citar

algumas)

de

conservação

na
e

preservação da Serra da Estrela enquanto valor natural e espaço ruralizado.
Assim, considerando as relações de influência recíproca entre o sistema urbanoterritorial e a rede de acessibilidades, a rede definida para os itinerários
complementares (IC6, IC7 e IC37) permitirá servir o desenvolvimento e o
ordenamento do território na zona em causa, tendo em conta os três pilares da
sustentabilidade - social, ambiental e económica.


Baixo Grau de Execução do PRN na Região versus Características da
Rede Rodoviária existente

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), instituído pelo Decreto-Lei n. 222/98, de 17
de Julho, e alterado pela Lei n. 98/99, de 26 de Julho, define que um itinerário
complementar deve assegurar a ligação entre a rede nacional fundamental
e os centros urbanos de influência concelhia ou supra-concelhia. No
contexto do plano rodoviário nacional, os IC permitirão estabelecer as ligações de
maior interesse regional, com benefícios em termos de uma maior fluidez de
tráfego com consequentes ganhos de tempo, com repercussões a nível nacional e
regional no desenvolvimento económico e social do país, numa perspectiva de
valorização da coesão territorial, em consonância com os pressupostos dos
instrumentos programáticos (QREN, programa do Governo, entre outros). Verificase assim que, dadas as características geométricas actuais das principais Estradas
Nacionais da região, nomeadamente a EN231, EN17, EN330, estas vias não
permitem cumprir os objectivos da rede nacional complementar, na ligação entre
as sedes de concelho da região, tal como definido no PRN.
Neste contexto, e reconhecendo o baixo grau de execução do PRN na zona, onde a
fragilidade da base demográfica e a fragmentação do sistema urbano são
acentuadas pelas deficientes acessibilidade existentes na região, isolando cada vez
mais

povoações

envelhecidas,

a

necessidade

de

desenvolvimento

da

rede

IC6/IC7/IC37 é considerada uma questão fulcral para a região.
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A valorização do sistema urbano da Beira Serra (Oliveira do Hospital / Seia /
Gouveia) e da sua relação com a constelação urbana de Viseu (cuja polarização
tem vindo a assumir uma importância crescente na Região Centro), permite na
ligação a Fornos de Algodres, ao IP5/A25 e à Guarda, um maior afastamento do
Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) e do SIC Serra da Estrela, permitindo a
manutenção da actual EN17, com uma efectiva redução dos volumes de tráfego
actualmente existentes. Esta redução de tráfego nas vias locais possibilita uma
melhoria significativa da qualidade de vida das povoações atravessadas. A EN17
poderá igualmente apresentar valências turísticas, possibilitando uma mais directa
acessibilidade à Serra da Estrela, sem a afluência de veículos pesados das áreas
industriais e das pedreiras, que para além de reduzirem significativamente o tempo
de percurso, induzem situações de risco para os automobilistas e população
residente nas áreas habitadas limítrofes às estradas locais.
O IC7, tal como preconizado no Plano Rodoviário Nacional (revisto e aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho
e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto), desenvolve-se entre Venda de
Galizes (IC6) e Celorico da Beira (IP5), possuindo como pontos intermédios Seia e
Gouveia.
A rede viária actual correspondente ao corredor do IC7, que se concentra em
grande medida na EN 17 e EN330, apresenta uma estrutura estreitamente ligada à
estrutura urbana e às dinâmicas socio - territoriais, contemplando um perfil de 1x1
via.
Não obstante o facto do aproveitamento da EN17 e EN330 não cumprirem os
objectivos definidos no PRN2000, no sentido do desenvolvimento de uma infraestrutura rodoviária que possibilite a necessária ligação entre os centros de
importância concelhia (Oliveira do Hospital, Seia, Gouveia e Fornos de Algodres) e a
rede nacional fundamental, refere-se que as actuais estradas nacionais não
contemplam as características geométricas adequadas para a garantia do nível de
serviço pretendido. Neste sentido, o aproveitamento das EN 17 e EN330, não
cumprem o objectivo pretendido para fazer face quer às necessidades da região,
quer à satisfação dos pressupostos de ordenamento regional estabelecidos nos
vários instrumentos de gestão territorial.
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Ainda que o traçado da EN17 até Gouveia tenha sido objecto de beneficiação (obras
de repavimentação), a secção transversal não se alterou, e não foi feita qualquer
correcção ao seu traçado, mantendo-se as mesmas limitações da via no que diz
respeito às suas características geométricas. Contudo, e muito embora a via
apresente razoáveis condições de circulação, o objectivo pretendido com a
introdução de uma rede de itinerários complementares que beneficiem a região
com um adequado nível de serviço, não seria possível com o aproveitamento da
EN17.
No cômputo geral, a EN17 apresenta os seguintes constrangimentos ambientais,
territoriais e rodoviários:
•

atravessa diversos aglomerados populacionais, como sejam Folhadosa,
Torrozelo, Catraia da Assamaça, Santiago, Santa Comba, Pinhanços,
Teixugueira, etc. A existência de habitações limítrofes à estrada, obriga à
criação de várias alternativas fora do traçado da EN17, para contornar as
povoações, e de ligações desniveladas. Da análise efectuada verifica-se que
em alguns locais estas alternativas encontram-se bastante condicionadas
ambiental e territorialmente, como é o caso do atravessamento da povoação
de Pinhanços e Teixogueira.

•

nas proximidades da povoação de Catraia da Assamaça, para além de
apresentar uma ocupação habitacional adjacente à estrada, atravessa o
regadio colectivo tradicional de S. Romão, situação esta que inviabiliza
desde logo o seu aproveitamento e/ou a inserção de uma alternativa, pelos
impactes inerentes à afectação das culturas agrícolas subjacentes ao regadio

•

Tendo em consideração que o IC7 representa uma estrada vedada em toda
a sua extensão, sendo restrito o acesso ao mesmo a partir das propriedades
marginais que actualmente acedem normalmente à Estrada da Beira, e ao
facto dessa estrada apresentar diversas ligações às povoações, campos
agrícolas e quintas vitivinícolas, considera-se que o aproveitamento da
estrada nacional, induz o corte de várias acessibilidades actualmente
existentes e a criação de vários caminhos paralelos com o inerente
acréscimo dos tempos de percurso.

No concelho de Gouveia, a EN 330 desenvolve-se a partir da sua confluência com a
EN17 a NW de Nabais até ao atravessamento da A25/IP5 perto de Juncais. A
Solução 1 do

IC7

Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres apresenta um
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desenvolvimento bastante aproximado da EN330, tendo sido alvo de diversas
alterações no decurso do desenvolvimento do Estudo Prévio. A hipótese de
aproveitar o traçado da EN 330 não se verificou viável, por diversos motivos que se
prendem essencialmente com o seu desenvolvimento periférico ao espaço urbano
de Ribamondego e ao facto de se encontrar confinada entre o Vale da Arinta, local
sensível do ponto de vista ecológico (ocorrência de Narciso do Mondego) e
hidrológico, e o maciço rochoso localizado a poente. Para além disso, a EN330
atravessa a povoação de Vila Franca da Serra, que contempla um contínuo urbano
limítrofe a esta, induzindo o seu aproveitamento a afectação de diversas edificações
e o acréscimo dos veículos que atravessam actualmente a povoação.
As características deficientes da rede complementar não permitem, assim, a ligação
entre a rede fundamental e os centros urbanos, com reflexos nas ligações regionais
e inter-concelhias. Neste sentido, a necessidade do IC7 para a região apresenta-se
como uma condição - base para a promoção do desenvolvimento e ordenamento do
território regional e não como um finalidade per se de favorecimento de
determinadas localidades, sendo esta uma questão imperativa do desenvolvimento
da região.
Os novos Itinerários Complementares irão dar corpo à expectativa de uma eficaz
articulação da rede viária dos municípios envolvidos, e irão proporcionar a rapidez e
diversificação de acessos, bem como a necessária polarização para um sustentado
desenvolvimento urbano e económico, permitindo cumprir nesta região os
objectivos da rede de estradas nacionais, enquanto parte da rede nacional
complementar, definidos no Plano Rodoviário Nacional.


Conformidade com o previsto no Plano Regional de Ordenamento do
Território do Centro (PROT-C); no Programa Operacional Regional do
Centro 2007 – 2013 e no Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT)

O novo contexto relativo a perspectivas e compromissos de desenvolvimento, em
parte associado à consolidação do sistema de gestão territorial e ao processo de
formalização de Planos e Programas de âmbito supra municipal vem corroborar a
necessidade de desenvolvimento dos IC em estudo.
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O PROT Centro, promovido pela Administração Central (CCDR-C), define as
grandes opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento regional,
numa lógica de articulação concertada com as políticas e planos sectoriais, sendo
que a definição do Modelo Territorial para a região, bem como as Normas
Orientadoras e o Programa de Execução demonstram uma significativa sintonia
com as propostas do PRN. Neste sentido, a sua premência é confirmada pelo PROT
Centro, numa perspectiva que é estratégica e que envolve a Administração Central
e Local activamente, vinculando as entidades públicas (art.3 do DL n.º 46/2009 de
20 de Fevereiro, na sua actual redacção).
De acordo com o PROT, a relevância dos investimentos relacionados com a plena
concretização da rede complementar de infra-estruturas rodoviárias que consta do
PRN2000 “..decorre da sua importância para reduzir a situação de perificidade a
que se encontram sujeitos diversos territórios situados no miolo da Região Centro,
condição que tem assumido graves consequências ao nível da sua atractividade, da
qualidade de vida da população e do posicionamento competitivo do tecido
empresarial. A concretização dessa rede corresponde, assim, a uma exigência de
equidade e de desenvolvimento que deve ser finalmente materializada, restituindo
dessa forma um maior equilíbrio entre os investimentos na coesão e os
investimentos na competitividade (estes últimos frequentemente ditados por razões
e prioridades que extravasam largamente os interesses estritamente regionais).”
(…)
Face a estas opções estratégicas, o contributo do sistema de transportes e logística
para o modelo territorial do PROT – Centro assenta em quatro elementos
fundamentais: (i) corredores estruturantes, (ii) eixos prioritários de coesão, (iii)
infra-estruturas nodais, plataformas logísticas (integradas no Portugal Logístico) e
(iv) os principais sistemas intermunicipais de transporte público.
(…)
Em matéria de construção e qualificação dos eixos prioritários de coesão, o modelo
territorial preconizado pelo PROT – Centro define quatro Eixos Prioritários de
Coesão, todos eles de cariz rodoviário, os quais se revelam absolutamente
necessários para mitigar os défices de integração espacial, económica e social que
ainda se verificam em vastas parcelas do território regional. A garantia de
condições de acessibilidade suportadas em níveis de serviço e segurança superiores
aos actualmente existentes é, assim, uma condição necessária – ainda que
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insuficiente per se – para ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos
territórios servidos. A materialização dos Eixos Prioritários de Coesão deverá
assentar na concretização dos Itinerários Complementares previstos no âmbito do
Plano Rodoviário Nacional, admitindo optimizações no traçado aí sugerido por este
instrumento que contribuam para a racionalização dos custos de construção e para
a minimização de impactes ambientais, tendo sempre em consideração a
necessidade de assegurar níveis elevados de acessibilidade e serviço aos territórios
servidos. Consideram-se como Eixos Prioritários de Coesão as seguintes ligações:
1.

Tomar -Coimbra (IC3) [1];

2.

Covilhã

–

Coimbra

(IC6);

Oliveira

do

Hospital

–

Fornos

de

Algodres(Guarda)(IC7);
3.

Castelo Branco – Pombal (IC8);

4.

Covilhã – Viseu (IC6-IC7-IC37).” (pp.48-50)

Figura 2.2.8 - Sistema de transportes e logística definido no modelo territorial do PROT –
Centro

[1]

Transformando-se, em Coimbra, como variante sul-nascente ( ou seja, o PRN deve contemplar à volta

de Coimbra uma Circular Regional Envolvente de Coimbra).
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Neste sentido, de acordo com a Proposta do Modelo Territorial do PROT Centro, as
prioridades para organizar a consolidação qualificada do sistema urbano na área de
desenvolvimento do presente projecto, consistem em:
Sub - Sistema da Beira Alta (Unidade Territorial Dão Lafões):
•

A conclusão do Plano Rodoviário Nacional (IC12, IC6/IC7

e IC37),

permitindo a melhor permeabilidade ao nível sub-regional, regional e
nacional e diversificando as amarrações extra locais (com Coimbra, Viseu,
Guarda e Covilhã);
•

A prioridade ao IC7 e ao tramo do IC6 que o liga ao IP3; ao IC12 e ao IC37.

Sub - Sistema da Beira Interior (Unidade Territorial Cova de Beira):
•

O fecho das redes arteriais rodoviárias (IC31 e IC6), como forma de facilitar
o desencravamento geográfico, melhorar as ligações nacionais entre as
principais cidades e pólos económicos, e as ligações inter-regionais e
transfronteiriças. Consolidar e rever o PRN, sobretudo no que concerne à
obra e calendário dos: IC6 (Covilhã/Oliveira do Hospital), IC31, IC8 (ligação
a Proença a Nova) e IC26 (ligação a Lamego).

Sub - Sistema Serra da Estrela e Pinhal Interior (Unidades Territoriais Serra da
Estrela e Pinhal Interior Norte):
•

A A23, o IC8 e o IC6 constituem as principais vias de relação, sendo que o
IC8 acaba por ser a via que une, directa ou indirectamente, mais sedes
concelhias, de Ansião a Proença-a-Nova. A conclusão do PRN e a melhoria
da

Rede

Regional

inter-concelhia

são

importantes

para

diminuir

o

desencravamento desta vasta região.
As opções estratégicas de actuação sobre o sistema de transportes e logística da
Região Centro procuram responder directamente às necessidades de reorientação
do actual modelo territorial preconizadas pela visão subjacente ao PROT - Centro. A
aceitação deste pressuposto central significa assumir que as intervenções
a privilegiar ao nível das infra-estruturas e dos serviços de transporte e
logística se posicionam como uma condição - base para a promoção do
desenvolvimento e ordenamento do território regional e não como um
finalidade per se. Deste ponto de vista, tais opções passam necessariamente por:
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•

Consolidar a rede de infra-estruturas de transporte e logística de suporte à
afirmação externa dos principais sistemas urbanos regionais;

Visa essencialmente tirar partido dos principais canais de articulação externa da
Região Centro, os quais desempenham um papel fundamental na realização do
potencial de desenvolvimento e internacionalização da base económica regional e,
inclusivamente, na própria conectividade entre os principais sistemas urbanos da
Região. O suporte infra-estrutural destes canais possui já um apreciável grau de
concretização, justificando-se porém um conjunto adicional de investimentos que
incluem a criação de suportes logísticos que reforcem a centralidade/ atractividade
da Região e potenciem a captação de tráfegos marítimos e terrestres e a
concretização

ou

reconfiguração

de

algumas

infra-estruturas

rodoviárias

e

ferroviárias de alto débito.
•

Concluir a rede básica de infra-estruturas de transporte de suporte à
melhoria da acessibilidade intra-regional.

Esta opção está essencialmente relacionada com a plena concretização da rede
complementar de infra-estruturas rodoviárias que consta do PRN2000 mas que
permanece por executar há largos anos. A relevância deste conjunto de
investimentos decorre da sua importância para reduzir a situação de perificidade a
que se encontram sujeitos diversos territórios situados no miolo da Região Centro,
condição que tem assumido graves consequências ao nível da sua atractividade, da
qualidade de vida da população e do posicionamento competitivo do tecido
empresarial. A concretização dessa rede corresponde, assim, a uma exigência de
equidade e de desenvolvimento que deve ser finalmente materializada, restituindo
dessa forma um maior equilíbrio entre os investimentos na coesão e os
investimentos na competitividade (estes últimos frequentemente ditados por razões
e prioridades que extravasam largamente os interesses estritamente regionais).
Também de acordo com o Programa Operacional Regional do Centro 2007 –
2013, as características morfológicas do território da Região Centro, atravessado
na direcção Nordeste - Sudoeste pela Cordilheira Central e recortado por inúmeras
linhas de água, causaram desde sempre grandes dificuldades à mobilidade de
pessoas e mercadorias, e levaram a que se estabelecesse uma organização urbana
polinucleada, composta por um conjunto territorialmente bem distribuído de
cidades médias.
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O projecto em análise, ao introduzir boas ligações entre o eixo da Beira Serra
(Seia-Gouveira-Fornos de Algodres), o eixo Seia-Nelas-Viseu, e o eixo TábuaOliveira do Hospital-Covilhã irá, por um lado, mitigar as dificuldades desde sempre
sentidas na mobilidade entre estas cidades, permitindo uma melhor articulação
social e económica dos concelhos envolvidos, ao facilitar os movimentos pendulares
da população de curto e médio curso, e por outro facilitar o acesso ao litoral, e ao
resto do país através da rede fundamental, facilitando o escoamento dos produtos
da região e a potenciação da sua actividade económica.
Ainda de acordo com o Programa Operacional Regional do Centro 2007 – 2013,
esta organização polinucleada de sistemas urbanos territoriais, associada a uma
distribuição equilibrada de cidades de média dimensão, desde que suportada pelas
redes rodo e ferroviárias, é um dos principais factores estratégicos para a
competitividade e a coesão social e um dos melhores trunfos de que a Região
Centro dispõe para promover as necessárias dinâmicas de crescimento.
Corroborando o acima descrito, o projecto em análise vai ainda de encontro a um
dos objectivos estratégicos nacionais definidos no Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território (PNPOT) - promover o desenvolvimento
policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração à
coesão territoriais, cujo objectivo específico consiste em “estruturar e desenvolver
as redes de infra-estruturas de

suporte

à

acessibilidade

e à

mobilidade,

favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de sistemas urbanos
mais policêntricos”.
O modelo de rede proposto representando acessibilidades regionais estruturantes
da consolidação de um modelo territorial mais policêntrico (equilíbrio funcional do
território), enquadra-se nas orientações estratégicas delineadas pelo PNPOT, na
medida

em

que

fortalece

o

eixo

Coimbra

-

Covilhã

através

do

IC6

e

consequentemente o referido eixo urbano estruturado pela A23, Guarda – Covilhã Castelo Branco; reforça as articulações de Viseu e consequentemente o seu
dinamismo através de qualquer uma das soluções em estudo para o IC37, e reforça
o eixo da Beira - Serra (Oliveira do Hospital – Seia - Gouveia) através do IC7. A sua
concretização
acessibilidades,

contribuirá
na

para

região

do

diminuir
Centro

o

fosso

Interior,

existente,
ao

em

estruturar

termos

de

eixos

de

desenvolvimento no ordenamento do território, numa perspectiva de cooperação
interurbana e dinamismo económico (passando por valorizar também o papel
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também atribuído aos centros urbanos de pequena dimensão (Seia, Gouveia,
Oliveira do Hospital, Nelas, Fornos de Algodres, entre outros), na conectividade do
sistema urbano).


Importância confirmada pela AAE efectuada ao Plano Rodoviário
Nacional, na Região do Centro Interior

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de planos e programas é um instrumento
de avaliação de impactes a nível estratégico. Tem como objectivo principal
incorporar uma série de valores ambientais no procedimento de tomada de decisão
sobre planos e programas, durante a sua elaboração e antes da sua aprovação.
Assegura uma visão estratégica e uma perspectiva alargada em relação às
questões ambientais através da integração global das considerações biofísicas,
económicas, sociais e políticas relevantes que possam estar em causa, num quadro
de sustentabilidade.
Para isso constitui um processo contínuo e sistemático, logo a partir de um
momento inicial do processo decisório, de avaliação da qualidade ambiental de
visões alternativas e de perspectivas de desenvolvimento incorporadas num
planeamento ou numa programação que vão servir de enquadramento a futuros
projectos.
O regime jurídico da AAE resulta do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que
transpõe a Directiva 2001/42/CE, de 27 de Junho, relativa à avaliação dos efeitos
de determinados planos e programas no ambiente, e a Directiva 2003/35/CE, de 26
de Maio, relativa à participação do público na elaboração de certos planos e
programas relativos ao ambiente (cf. Convenção de Aahrus – Resolução da AR n.º
11/2003, de 25 de Fevereiro).
Foi neste âmbito que se decidiu efectuar a AAE para a rede de Itinerários
Complementares na zona da Serra da Estrela, que apresentava, como já é
sabido, um grau de execução rodoviário baixo. Para além disso, e considerando que
no tempo decorrido desde a entrada em vigor do Plano Rodoviário Nacional (1998)
se reconhecem transformações territoriais e de perspectivas de desenvolvimento de
sentido e amplitude ainda não totalmente decifráveis, o objecto da Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE) incidiu sobre o PRN2000, na zona da Serra da Estrela,
tendo por fim a elaboração de uma proposta de configuração da rede de Itinerários
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Complementares (IC6, IC7, IC37), no quadro mais vasto das acessibilidades na
região do Centro Interior.
Da avaliação estratégica dos impactes de cada cenário, numa perspectiva
comparada, retêm-se as seguintes conclusões, apresentadas na Declaração
Ambiental:
•

“ainda que se verifiquem impactes negativos com algum significado sobre o
“Ambiente”, desde logo em virtude do tráfego constituir per si um factor de
degradação da qualidade ambiental numa zona que se caracteriza pela sua
sensibilidade ecológica e paisagística, a implementação de qualquer das
redes de itinerários tem globalmente efeitos muito positivos para a
acessibilidade e para o desenvolvimento regional do território;

•

o Cenário B (túneis) apresenta um comportamento muito extremado em
alguns critérios, de sentido negativo no que respeita aos recursos e riscos
ambientais (recursos hídricos e áreas sensíveis para a conservação da
natureza e, à sustentabilidade financeira e, de sentido positivo, no que
respeita aos critérios que enformam o Domínio do Desenvolvimento Regional
e Territorial (enorme capacidade de assegurar condições de articulação intra
e inter-regional, por via de menores tempos de viagem entre zonas que se
encontram encravadas e/ou separadas pelo Maciço da Estrela, destacandose o centro urbano de Manteigas). O facto dos Cenários A e C possuírem,
apesar de tudo, comportamentos positivos neste último domínio estratégico
acaba por penalizar o Cenário B, que envolve uma maior incerteza do ponto
de vista da previsão de impactes ambientais e apresenta uma TIR negativa;

•

numa

leitura

integrada

e

ponderando

as

questões

ambientais,

de

desenvolvimento territorial e de rentabilidade económica, o Cenário C
apresenta

um

comportamento globalmente

equilibrado, destacando-se

positivamente do Cenário A nos critérios relativos à “Dinâmica da Economia
Regional” e “Ocupação do Solo e Paisagem Rural” (afasta-se do PNSE e do
Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Serra da Estrela na ligação a Fornos
de Algodres, e da mancha vinícola do Dão, na passagem por sul de Nelas;
•

o Cenário C, ao mesmo tempo que garante a articulação entre Coimbra e o
interior da Região Centro preconizada no Cenário A, possui melhores
condições de valorização do sistema urbano da Beira Serra (Oliveira do
Hospital/Seia/Gouveia) e da sua relação com a constelação urbana de Viseu,
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cuja polarização tem vindo a assumir uma importância crescente na Região
Centro, com reflexos esperados ao nível da fixação de investimentos
empresariais emergentes. Acresce que a ligação proposta a Fornos de
Algodres é menos extensa que a ligação a Celorico da Beira, afasta-se mais
do PNSE e do SIC Serra da Estrela, mais direccionada para a sua fruição
turística, não penalizando a acessibilidade ao IP5/A25 e à Guarda.”
Como resultado da análise integrada realizada na AAE, obtida a partir do
cruzamento dos resultados provenientes da matriz integrada, da análise por troços
e da consulta às entidades, verificou-se que o Cenário C se apresentava como
sendo o mais vantajoso, uma vez que é aquele que demonstra comportamentos
positivos de forma consistente face a uma avaliação eminentemente técnica e,
aquele que recolhe também fortes apoios no campo das consultas institucionais e
públicas realizadas.
Desta forma, as soluções desenvolvidas em Fase de Estudo Prévio, representam
uma optimização, face aos condicionalismos presentes, do desenho rodoviário
definido no Cenário Preferencial (DA da AAE), no respeito pela rede rodoviária
definida em sede do Plano Rodoviário Nacional, e que se traduz na materialização
do IC 6 na dependência de Oliveira do Hospital e na sua inflexão para a Covilhã, na
dependência do Parque Natural da Serra da Estrela, na implantação do IC37 desde
Viseu (A25/IP5), até Seia (IC7), consagrando o contorno de Nelas, e o
estabelecimento do IC7 (a partir de Oliveira do Hospital/Seia, IC6), com orientação
para Fornos de Algodres (A25/IP5).
Conclusão:
Em síntese, refira-se que no desenvolvimento do projecto dos IC6, IC7 e IC37,
partiu-se sempre de uma abordagem territorial à Região, a qual assenta nos
seguintes princípios fundamentais:
•

Valorização do policentrismo como lógica de organização territorial, não só
em espaços de maior densidade demográfica e de emprego (sedes de
concelho), mas também em territórios em perda;

•

Necessidade estratégica imperiosa de consolidação dos sistemas urbanos da
Região,

face

à

evolução

prospectiva

previsível

das

regiões

urbanas

metropolitanas de Lisboa e do Norte litoral;
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•

Valorização dos eixos urbanos Viseu – Nelas - Seia; Tábua - Oliveira do
Hospital - Covilhã e Oliveira do Hospital - Seia – Gouveia - Fornos de
Algodres, seguindo as premissas dos eixos estruturantes definidos no
Cenário C para o IC6, IC7 e IC37 no âmbito da Avaliação Ambiental
Estratégica.

É expectável que a melhoria das acessibilidades nestes concelhos se traduza num
forte incentivo ao seu desenvolvimento económico, tornando-os mais atractivos
para a fixação de empresas e indústrias, com a consequente criação de emprego e
fixação e crescimento das populações, o que por sua vez permitirá minimizar as
importantes assimetrias territoriais de desenvolvimento que se verificam na Região
Centro, entre o litoral e o interior.
Considera-se

assim,

que

o

projecto

em

análise

possui

uma

importância

fundamental a nível local e regional, e constituirá um instrumento determinante
para a articulação social das populações neles residentes e, para o desenvolvimento
da sua actividade económica; tendo em conta as particularidades paisagísticas da
região, que constituem um pólo de atracção turística ao longo de todo o ano, a
exploração de vias com características de IC permitirá, também, uma maior
abertura ao exterior das áreas intervencionadas, ao mesmo tempo que dinamizará
o seu potencial competitivo ao nível turístico.
Do exposto verifica-se que são várias as dimensões de análise que justificam a
necessidade da rede de itinerários complementares e mais especificamente do IC7,
indo desde a conformidade com objectivos estratégicos de desenvolvimento
socioeconómico e turístico reflectidos em instrumentos de gestão territorial, às
questões relacionadas com as deficientes condições de circulação nas estradas
actualmente existentes.
Assim, pelas inúmeras razões apontadas, mas principalmente pela conformidade do
projecto com os objectivos estratégicos definidos para a região no PROT Centro e
pela decisão inerente ao processo de Avaliação Ambiental Estratégica efectuada
para a referida rede de itinerários, considera-se que, não obstante existirem
inúmeras razões de âmbito local para a necessidade do IC7 (neste caso especifico),
o fundamento primordial apresenta-se a uma escala concelhia e supra-concelhia,
que permitirá suprimir as carências ao nível socioeconómico e de rede de
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acessibilidades,

potenciando

ao

mesmo

tempo

as

características

peculiares

associadas à zona da Serra da Estrela e sua envolvente.
Por último, considerando as relações de mútuo condicionamento entre o sistema
urbano - territorial e a rede de acessibilidades, o objectivo é identificar a lógica de
articulação entre os IC (eixos) que melhor serve o PRN e o desenvolvimento e
ordenamento do território na zona em causa (emergência de novas polarizações
associadas

ao

papel

das

cidades

Branco/Fundão/Covilhã/Guarda,

médias

recente

–

eixo

afirmação

consolidado

composto

por

de

Castelo

Oliveira

do

Hospital/Seia/Gouveia e constelação urbana de Viseu), tendo em conta os três
pilares da sustentabilidade (social, ambiental e económica).

Critério 13 – Adequação da metodologia de análise dos factores ambientais
relevantes
A apresentação dos valores globais a afectar, nomeadamente em termos
de uso do solo, embora seja conveniente em termos de sistematização,
apenas permite uma análise adequada se for acompanhada de uma
avaliação detalhada das situações de impactes mais significativos.
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.
São

utilizados

conceitos

incorrectos

de

magnitude

e

significância,

nomeadamente em termos de uso do solo.
Para alguns factores ambientais (por exemplo, a nível do uso do solo)
verifica-se ainda que a metodologia adoptada para comparação de
soluções induz conclusões dúbias.
Resposta: No que concerne ao “Uso Actual do Solo”, optou-se por uma revisão da
metodologia utilizada na análise de impactes realizada, de acordo com as
indicações da Comissão de Avaliação, com a consideração das áreas totais a afectar
por cada alternativa considerada e com o destaque das situações em que, apesar
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da extensão/área de afectação de determinada classe não ser relevante em
determinada área do traçado – impacte de magnitude reduzida – face à forma de
afectação/atravessamento da referida área e considerando igualmente a sua
importância, estes impactes podem ser considerados significativos.
Assim, o quadro seguinte expressa a importância de cada uma das classes de
ocupação do solo no contexto da área de estudo, sendo igualmente apresentada
uma justificação para a classificação dessa mesma importância:
Quadro 2.2.6 - Importância das classes de uso actual do solo
Classe

Importância

Justificação
No contexto da área de estudo, a

Culturas anuais de
sequeiro

produção agrícola é uma actividade
Média

relevante do ponto de vista económico e
cultural. A sua afectação implica perda
de rendimento agrícola.

Culturas anuais de

Média a

regadio

Elevada

produção agrícola é uma actividade

Culturas heterogéneas

Média

relevante do ponto de vista económico e

Estufa

Elevada

cultural.

Pomares

Média

Olival

Média

Vinha

Elevada

Uso agrícola

No contexto da área de estudo, a

As classes que contemplem culturas de
regadio estão muitas vezes associadas a
adaptações dispendiosas nos sistemas
de rega.
As classes que contemplem culturas
permanentes estão ainda associados
custos de investimento elevados
derivados do período de instalação das
mesmas até à plena produção.

Vinha com olival

Elevada

A afectação destas classes implica perda
de rendimento agrícola.
São especialmente relevantes as
interferências com áreas agrícolas
inseridas em perímetros hidroagrícolas
e, no caso particular das vinhas, as
parcelas inclusas em Região Demarcada

Pinhal
Floresta
Uso Florestal

de
produção

Média a

No contexto da área de estudo, a

Reduzida

produção florestal é uma actividade

Média a

relevante do ponto de vista económico.

Reduzida

No entanto, a elevada disponibilidade

Floresta

Média a

destas classes de uso do solo na área de

mista

Reduzida

estudo leva a considerar uma

Eucaliptal
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Classe

Importância

Justificação
sindicância inferior às classes agrícolas.
No contexto da área de estudo, os
povoamentos de acácia em presença

Acacial

Reduzida

resultam da infestação recorrente por
acácia e mimosa, pelo que o seu valor é
muito reduzido.

Vegetação arbustiva

Reduzida

O seu valor intrínseco em termos de uso
do solo é pouco significativo
Esta classe possui valor ecológico
acentuado e inclui exemplares de
sobreiro e/ sobreiro pontuais, que se

Povoamento de folhosas

Média a

encontram protegidos pelo Decreto-Lei

Elevada

n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado
pelo Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 de
Junho (protecção do sobreiro e
azinheira)

Áreas edificadas

Elevada

Áreas industriais

Elevada

Infra-estruturas e
Equipamentos

Elevada

Esta sub-classe tem importância
económica e social

No contexto da área de estudo, estas
Indústria extractiva

Média

Uso urbano

zonas são pouco expressivas, possuindo
no entanto alguma importância
económica
No contexto da área de estudo, estas

Rodovias

Reduzida

zonas são pouco expressivas, sendo que
o seu valor intrínseco em termos de uso
do solo é pouco significativo

Sem coberto/ Vegetação
incipiente

Reduzida

O seu valor intrínseco em termos de uso
do solo é pouco significativo
No contexto da área de estudo, esta

Plano de água

Reduzida

classe é pouco expressiva, possuindo
um valor intrínseco, em termos de uso
do solo, pouco significativo
No contexto da área de estudo, esta

Afloramentos rochosos

Reduzida

classe é pouco expressiva, possuindo
um valor intrínseco, em termos de uso
do solo, pouco significativo

Além do referido, é importante destacar que o sobreiro e azinheira, espécies
protegidas por legislação nacional, podem encontrar-se ocasionalmente nas classes
“Povoamento de folhosas” e “Floresta mista”. No que respeita aos usos agrícolas,
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refere-se também que a importância das classes “Olival” e “Culturas heterogéneas”
se justifica pelo facto de a oliveira ser protegida por legislação nacional (DecretoLei n.º 120/86 de 28 de Maio, que condiciona o abate de oliveiras).
Salienta-se ainda que na classificação dos impactes identificados se considera o
enquadramento geral em cada troço analisado e as situações particularmente
relevantes de afectação de usos de grande importância no contexto local. Desta
forma, considera-se particularmente relevante a interferência/ atravessamento com
outras zonas sensíveis, tais como:
•

Quintas

dedicadas

a

actividades

vitivinícolas

e

de

agro-turismo,

considerando-se que este impacte possui elevada significância, dado o
seu elevado valor sócio-económico e cultural, de dimensão tanto regional
como nacional;
•

Áreas correspondentes a Regadios Tradicionais, considerando-se que a
sua afectação conduz a um impacte de elevada significância, dada a sua
importância do ponto de vista económico e cultural, bem como pelo facto
de estarem associados a adaptações dispendiosas nos sistemas de rega;

•

Áreas agrícolas (e.g. vales agrícolas) associadas a pequenas povoações,
dada a sua importância sócio-económica e cultural, uma vez que
possuem geralmente carácter particular para subsistência;

Afectação Directa de Usos do Solo
De modo a facilitar a posterior comparação de alternativas, a avaliação de impactes
é produzida para cada um dos troços utilizados para o efeito. Desta forma, com
base na Carta de Ocupação do Solo – Desenho EIA-00-UAS-02 (, foram calculadas
as afectações directas de classes de uso actual do solo para cada solução do
traçado em estudo.
Em termos da metodologia empregue, foi efectuado o cálculo das áreas afectadas,
considerando: a plataforma da via, taludes de aterro e escavação, obras
hidráulicas, viadutos e falsos túneis.
De referir que os impactes sobre o uso do solo possuem carácter permanente e
irreversível (e.g. movimentos de terras na zona de implantação da via) ou
temporário e reversível (e.g. estaleiros, acessos temporários).
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Apresenta-se de seguida a análise efectuada para o IC 7 – Oliveira do
Hospital/Fornos de Algodres
Troço 1
Analisam-se de seguida as áreas das diferentes classes de ocupação do solo
atravessadas pelos traçados neste troço.
Quadro 2.2.7- Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Solução 1 e Solução2
para o Troço 1 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução 1

Solução 2

Área afectada (ha)

Área afectada (ha)

Culturas anuais de sequeiro

0,00

0,04

Culturas anuais de regadio

0,00

1,00

Culturas heterogéneas

3,63

6,51

Olival

0,13

0,06

Vinha

0,00

0,14

Pinhal

22,38

24,29

Acacial

1,10

0,86

Vegetação arbustiva

3,13

3,06

Povoamento de Folhosas

0,28

0,45

Áreas edificadas

0,09

0,13

30,74

36,53

Classe

Uso Agrícola

Uso Florestal

Uso Urbano

TOTAL

Da análise do quadro anterior, constata-se que a principal afectação causada por
ambas as soluções consideradas neste troço é a classe “Pinhal”, dominante em
termos territoriais na zona de implantação das duas soluções.
Globalmente, verifica-se que a Solução 2 interfere com mais área que a Solução 1,
sendo que as principais diferenças residem na maior afectação de áreas agrícolas
(classe “Culturas heterogéneas”) e florestais (classe “Pinhal”).
Na Solução 1 para o troço em questão, a interferência com zonas de uso florestal
é claramente dominante em relação aos outros usos, sendo afectados um total de
26,88 ha desta tipologia de ocupação, realçando-se a interferência com 22,38 ha da
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classe “Pinhal”. A afectação de usos agrícolas é menos relevante em termos de área
global afectada, sendo interferidos 3,77 ha de classes com usos agrícolas. A este
respeito destaca-se a afectação de 3,63 ha da classe “Culturas Heterogéneas”, não
sendo interferidas áreas de vinha por esta Solução no troço em apreço.
Refira-se que esta classe encontra-se associada a linhas de água no vale do Rio
Alva, sendo de referir que a presença do Viaduto da Folhadosa permite a
transposição deste vale, minimizando os impactes produzidos nestas manchas.
No que diz respeito aos usos urbanos mais relevantes – “Áreas Edificadas”, “Áreas
Industriais” e “Infra-Estruturas e Equipamentos”, verifica-se que as interferências
identificadas são globalmente pouco expressivas e referentes apenas à classe
“Áreas Edificadas”, referente ao contínuo urbano de Folhadosa junto à EN 17 é
intersectado pelo traçado, sendo contudo evitadas/ minimizadas as afectações de
Áreas Edificadas. A afectação residual que se verifica diz respeito à afectação de
uma mancha no Nó da Folhadosa.
No que diz respeito à Solução 2, como referido anteriormente, interfere
principalmente com áreas florestais, particularmente com a classe “Pinhal”
(24,29 ha), sendo esta a classe de uso do solo mais interferida por esta Solução no
Troço em apreço.
Refira-se que, no tocante à interferência com áreas agrícolas, esta Solução 2
afecta directamente uma maior área de usos agrícolas do solo, com especial
relevância

para

a

classe

“Culturas

heterogéneas”

(6,51 ha),

verificando-se

igualmente a interferência com a classe “Vinha” ao invés do que verificado para a
Solução 1.
Realça-se igualmente a interferência com uma área mais relevante – embora
pequena – de uso urbano (classe “Áreas edificadas”) comparativamente à Solução
1, com o atravessamento do contínuo urbano da Folhadosa.
Para este troço, consideram-se os impactes mais significativos os correspondentes
à afectação das classes:
Uso Urbano:
•

Áreas Edificadas, pela sua relevância social;
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Uso Agrícola:
•

Todas as classes interferidas, sendo consideradas significativas as
interferências

que

se

traduzam

na

inviabilização

da

propriedade/mancha decorrentes da forma de afectação não
marginal;
Uso Florestal:
•

Povoamentos de folhosas, em função da presença potencial de
espécies protegidas por legislação específica, nos casos em que a
extensão da afectação põe em causa a viabilidade da mancha;

As situações mais relevantes são apresentadas no quadro seguinte:
Quadro 2.2.8 – Impactes significativos sobre o uso do solo identificados para as soluções
propostas para o Troço 1 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução/Alternativa

Classe

Áreas
edificadas

Km
0+000, Nó da Folhadosa –
Interligação entre o IC6 e o IC7
2+725
0+810 – 1+000

Solução 1

Culturas
heterogéneas

2+205 – 2+345

2+460 – 2+600
Olival

2+340 – 2+420
0+000, Nó da Folhadosa –

Áreas
edificadas

Solução 2

Culturas anuais
de regadio
Culturas
heterogéneas
Povoamento de
folhosas

Interligação entre o IC6 e IC7

Forma de
Atravessamento
Plena Via e Talude
Plena Via e Talude
Sob o Viaduto da
Folhadosa
Plena Via e Talude;
falso túnel 1
Plena Via e Talude;
falso túnel 1
Falso túnel 1
Plena Via e Talude

0+185, Nó da Folhadosa

Plena Via e Talude

0+750

Plena Via e Talude

0+970

Plena Via e Talude

Viaduto da Saragoça

Sob o viaduto

0+265 – 0+370
1+000 – 1+360
0+450 – 0+470

Sob o Viaduto da
Folhadosa
Plena Via e Talude
Sob o Viaduto da
Folhadosa
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Comparativamente, a Solução 1 surge como a alternativa mais favorável no que
concerne ao factor ambiental “Uso Actual do Solo” uma vez que:
• Interfere em menor extensão com classes de usos urbanos que a Solução 2;
• Interfere em menor extensão com classes de usos agrícolas que a Solução
2, sendo que as áreas onde ocorrem impactes significativos sobre estes usos
apresentam, face às características do traçado, grande probabilidade de
recuperação nas zonas onde serão interferidos durante a fase de construção.
Troço 2
O quadro seguinte apresenta as afectações globais referentes às duas soluções
desenvolvidas para o troço em apreço. Refira-se que as soluções em avaliação são
praticamente coincidentes em termos de desenvolvimento, residindo as principais
diferenças na rasante.
Quadro 2.2.9 - Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Solução 1 e
Solução2 para o Troço 2 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução 1

Solução 2

Área afectada (ha)

Área afectada (ha)

Culturas anuais de sequeiro

2,40

2,21

Culturas anuais de regadio

1,69

1,69

Culturas heterogéneas

3,42

5,58

Pomares

0,79

1,22

Olival

8,66

8,68

Vinha

1,20

1,20

Pinhal

13,84

13,79

Floresta mista

22,02

22,03

Vegetação arbustiva

9,51

9,75

Povoamento de Folhosas

1,46

1,46

Áreas edificadas

0,10

0,08

Sem coberto/ Vegetação incipiente

0,03

0,03

65,14

65,37

Classe

Uso Agrícola

Uso Florestal

Uso Urbano

TOTAL
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Da análise do quadro anterior, constata-se que, em termos globais, as soluções
desenvolvias

para

o

troço

em

apreço

afectam

directamente

áreas

muito

semelhantes, sendo que a Solução dois afecta mais 0,23 hectares que a Solução 1
(cerca de 0,35%).
Neste contexto, ambas as soluções relevam interferências predominantemente
sobre usos florestais (46,84 ha no caso da Solução 1 e 47,03 ha no caso da
Solução 2), com a classe mais afectada dentro destes usos a corresponder, em
ambos os casos, à “Floresta mista” (22,02 ha para a Solução 1 e 22,03 ha para a
Solução 2).
No que concerne às afectações de usos agrícolas, as diferenças entre as áreas
globais interferidas pelas duas soluções em análise são igualmente pouco
relevantes, com a Solução 1 a interferir com cerca de 18,16 ha de classes de usos
agrícolas e a Solução 2 com 18,22 ha. Realça-se que, a classe de uso agrícola mais
interferida corresponde ao “Olival” para ambas as soluções, atingindo áreas totais
de 8,66 ha no caso da Solução 1 e 8,68 ha no caso da Solução 2.
Destaca-se igualmente a interferência com áreas ocupadas com o cultivo da
“Vinha”, com a afectação de 1,20 ha por ambas as soluções consideradas.
No tocante às afectações de usos urbanos, os valores globais das áreas em causa
para as soluções analisadas são igualmente muito semelhantes, sendo que as
interferências com a classe “Áreas Edificadas” se cifram nos 0,10 ha no caso da
Solução 1 e nos 0,08 ha no caso da Solução 2.
À semelhança do referido para o troço anterior, para este troço, consideram-se os
impactes mais significativos os correspondentes à afectação das classes:
Uso Urbano:
•

Áreas Edificadas, pela sua relevância social;

Uso Agrícola:
•

Todas

as

classes

interferidas,

sendo

consideradas

significativas

as

interferências que se traduzam na inviabilização da propriedade/mancha
decorrentes da forma de afectação não marginal;
Uso Florestal:
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•

Povoamentos de folhosas, em função da presença potencial de espécies
protegidas por legislação específica, nos casos em que a extensão da
afectação põe em causa a viabilidade da mancha;

As situações mais relevantes são apresentadas no quadro seguinte:
Quadro 2.2.10 – Impactes significativos sobre o uso do solo identificados para as soluções
propostas para o Troço 2 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução/Alternativa

Classe

Áreas
edificadas

Culturas anuais
de sequeiro

Solução 1

Culturas anuais
de regadio

Culturas
heterogéneas

Km

Forma de
Atravessamento

6+135

Plena via e talude

6+170

Talude

10+805, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo Norte

Plena via e talude

10+910, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo Norte

Plena via e talude

7+350 – 7+425, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo Norte

Plena via e talude

7+740 – 8+000

Plena via e talude

9+770 – 9+800

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia I

10+605, ramo Sul do Nó de Seia
(Norte), interligação entre o IC7 e o
IC37 (solução 2), ramo Sul

Plena via e talude

10+605, ramo Sul do Nó de Seia
(Norte), interligação entre o IC7 e o
IC37 (solução 2), ramo Norte

Plena via e talude

13+105 – 13+190

Plena via e talude

3+925 – 4+250

Sob o Viaduto de
Torrozelo

5+725 – 5+780

Sob o Viaduto de
Carragozela

9+000 – 9+100

Sob o Viaduto de
Folgosa do Salvador

10+095 – 10+415

Plena via e taludes

10+500, Nó de Seia (Norte),
interligação do IC7 ao IC37 (solução
2), ramo Norte

Plena via e taludes

4+250 – 4+335

Sob o Viaduto de
Torrozelo; plena via e
taludes

4+500 – 4+600

Plena via e taludes

4+725 – 4+760, ramo Sul do Nó do
Torrozelo

Plena via e taludes
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Solução/Alternativa

Classe

Pomares

Olival

Vinha

Povoamentos
de folhosas

Km

Forma de
Atravessamento

4+990 – 5+040, ramo Norte do Nó do
Torrozelo

Plena via e taludes

5+125 – 5+215

Plena via e taludes

5+780 – 5+880

Sob o Viaduto da
Carragozela

6+275 – 6+330

Plena via e taludes

6+410 – 6+530

Plena via e taludes

7+500, Nó de Seia (Sul), interligação
entre o IC7 e o IC37 (solução 1), ramo
Sul

Plena via e taludes

7+580 – 7+660

Plena via e taludes

8+000 – 8+150

Plena via e taludes

11+695 – 11+810

Plena via e taludes

3+720 – 3+825

Sob o Viaduto do
Torrozelo

4+410 – 4+500

Plena via e taludes

5+975 – 6+030

Plena via e taludes

6+335 – 6+465

Plena via e taludes

6+740 – 6+820

Plena via e taludes

6+975 – 7+185, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo sul

Plena via e taludes

7+305 – 7+345, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo norte

Plena via e taludes

7+460 – 7+565, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo norte

Plena via e taludes

10+555 – 10+635, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte

Plena via e taludes

10+695 – 11+530, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte; plena via

Plena via e taludes

10+605 – 10+745, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo norte

Plena via e taludes

11+605 – 11+695

Plena via e taludes

13+160 – 13+270

Plena via e taludes

4+045 – 4+060

Sob o Viaduto do
Torrozelo

6+735 – 6+680

Plena via e taludes

7+200 – 7+280, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo sul

Plena via e taludes

9+000 – 9+015

Sob o Viaduto de
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Solução/Alternativa

Classe

Km

Forma de
Atravessamento
Folgosa do Salvador

Áreas
edificadas

Culturas anuais
de sequeiro

Solução 2

Culturas anuais
de regadio

Culturas
heterogéneas

9+750 – 9+770

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia I

10+110 – 10+200

Plena via e taludes

10+265 – 10+500, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37, ramo
sul; plena via

Plena via e taludes

4+050

Plena via e taludes

9+600, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte

Plena via e taludes

9+725, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte

Plena via e taludes

6+170 – 6+285, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo norte

Plena via e taludes

6+500 – 6+680

Plena via e taludes

8+580 – 8+615

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia I

9+350, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte

Plena via e taludes

9+350, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo sul

Plena via e taludes

11+885 – 12+000

Plena via e taludes

2+740 – 3+050

Sob o Viaduto do
Torrozelo

4+540 – 4+595

Sob o Viaduto da
Carragozela

6+750 – 6+815

Plena via e taludes

7+830 – 7+895

Sob o Viaduto de
Folgosa do Salvador

8+910 – 9+000

Plena via e taludes

9+450, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37, ramo
norte

Plena via e taludes

3+050 – 3+130

Sob o Viaduto do
Torrozelo; plena via e
taludes

3+305 – 3+395

Plena via e taludes

3+540 – 3+570, Nó do Torrozelo,
ramo Sul

Plena via e taludes

3+800 – 3+851, Nó do Torrozelo,
ramo Norte; plena via

Plena via e taludes

3+940 – 4+025

Plena via e taludes
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Solução/Alternativa

Classe

Pomares

Olival

Vinha

Povoamentos
de folhosas

Km

Forma de
Atravessamento

4+595 – 4+695

Sob o Viaduto da
Carragozela

5+085 – 5+145

Plena via e taludes

5+225 – 5+350

Plena via e taludes

6+225 – 6+325, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo sul

Plena via e taludes

6+395 – 6+475

Plena via e taludes

6+810 – 6+960

Plena via e taludes

10+500 – 10+615

Plena via e taludes

2+530 – 2+710

Sob o Viaduto do
Torrozelo

3+225 – 3+305

Plena via e taludes

4+785 – 4+845

Plena via e taludes

5+145 – 5+215

Plena via e taludes

5+475 – 5+630

Plena via e taludes

5+785 – 6+050, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo sul; plena via

Plena via e taludes

6+120 – 6+185, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo norte

Plena via e taludes

6+275 – 6+395, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo norte; plena via

Plena via e taludes

9+350 – 10+340, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte; plena via

Plena via e taludes

9+420 – 9+575, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 2), ramo norte

Plena via e taludes

10+415 – 10+505

Plena via e taludes

11+975 – 12+085

Plena via e taludes

2+840 – 2+855

Sob o Viaduto do
Torrozelo

5+450 – 5+500

Plena via e taludes

6+000 – 6+120, Nó de Seia (Sul),
interligação entre o IC7 e o IC37
(solução 1), ramo sul

Plena via e taludes

8+560 – 8+580

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia I

8+920 – 9+000

Plena via e taludes

9+170 – 9+320, Nó de Seia (Norte),
interligação entre o IC7 e o IC37,
(solução 2), ramo sul; plena via

Plena via e taludes
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Em termos comparativos, as diferenças entre os impactes gerados por uma ou
outra solução de traçado para o trecho em causa são muito pequenas,
considerando-se as soluções equivalentes.

Troço 3
O quadro seguinte apresenta as afectações globais referentes às duas soluções
desenvolvidas para o troço em apreço.
Quadro 2.2.11 - Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Solução 1 e
Solução2 para o Troço 3 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução 1

Solução 2

Área afectada (ha)

Área afectada (ha)

Culturas anuais de sequeiro

5,66

8,31

Culturas anuais de regadio

1,51

0,00

Culturas heterogéneas

1,51

1,92

Pomares

0,84

0,57

Olival

2,28

0,54

Vinha

4,14

4,60

Vinha com Olival

0,84

0,00

Pinhal

10,26

6,67

Floresta mista

0,42

1,86

Acacial

0,51

2,72

Vegetação arbustiva

17,48

13,94

Povoamento de Folhosas

0,79

1,73

Áreas edificadas

0,01

0,06

Sem coberto/ Vegetação incipiente

0,01

0,45

Afloramentos rochosos

0,61

0,97

TOTAL

46,85

44,37

Classe

Uso Agrícola

Uso Florestal

Uso Urbano
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Da análise do quadro anterior, constata-se que, em termos globais, as soluções
desenvolvidas para o troço em apreço afectam directamente áreas muito
semelhantes, sendo que a Solução 1 afecta mais 2,43 hectares que a Solução 2.
A Solução 1 desenvolve-se maioritariamente sobre solo ocupado com usos
florestais, afectando em termos globais 29,46 ha deste tipo de ocupação, sendo
que, neste contexto, a classe “Vegetação arbustiva” é a que sofre mais
interferências que totalizam 17,48 ha. Realça-se igualmente a extensão das
afectações globais sobre a classe “Pinhal”, que atinge para toda a solução os
10,26 ha.
Menos interferidas que as classes de uso florestal – face à dominância destas no
território – as classes de usos agrícolas representam uma parte menor das
afectações globais da presente solução, atingindo os 16,76 ha. Neste capítulo a
classe mais afectada pela implantação da Solução 1 corresponde às “Culturas
anuais de sequeiro”, cuja afectação global atinge os 5,66 ha. De grande relevância
é a afectação da classe “Vinha” que, no presente caso da Solução 1 se cifra nos
4,14 ha.
É relevante referir que para o troço do IC7 em causa foram identificadas e
cartografadas (desenho EIA-RF.00-UAS-02) diversas Quintas que se dedicam à
produção vitivinícola que não são afectadas pelas soluções em análise. As figuras
seguintes representam a localização das referidas propriedades em relação aos
traçados em estudo:
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N

S/escala

Figura 2.2.9 – Localização da Quinta de Saes na envolvente da Solução 1 (troço 3) do IC7
Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres, perto do km 17+500

N

S/escala

Figura 2.2.10 – Localização da Quinta da Ponte Pedrinha na envolvente da Solução 1 (troço
3) do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres, entre os kms 20+500 e 22+500
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Para além das Quintas acima mencionadas, na envolvente à Solução 1 foi
identificada uma área de regadio tradicional – Açude do Concelho – que também
não é interferida pelo traçado (desenho EIA-AD.00-UAS-02) como pode ser
observado na figura seguinte:

N

S/escala

Figura 2.2.11 – Localização do Regadio Tradicional Açude do Concelho na envolvente da
Solução 1 (troço 3) do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres, próximo do km 23+000

No que concerne à interferência com usos urbanos, as áreas globais afectadas são
pouco relevantes, com a afectação da classe “Áreas edificadas” a não ultrapassar os
0,01 ha correspondentes à duas situações sob a Ponte sobre o Rio Seira II, próximo
do km 19+000.
No tocante à Solução 2 – e tal como o que sucede para a Solução 1 – o projecto
desenvolve-se maioritariamente sobre usos florestais (26,92 ha), destacando-se
neste capítulo a classe “Vegetação arbustiva” como a mais directamente afectada
pelo traçado da solução em causa. Realça-se igualmente que a interferência com
outras classes de uso florestal é menos expressiva, não ultrapassando os 6,67 ha
no caso da classe “Pinhal”.
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No que concerne a usos agrícolas, em termos globais a Solução 2 interfere com
15,94 ha de classes deste grupo, sendo de realçar a expressiva afectação da classe
“Culturas anuais de sequeiro” (8,31 ha) e “Vinha” (4,60 ha).
Tal como foi referido para a Solução 1, foram identificadas diversas Quintas
importantes em termos de produção vitivinícola na área envolvente ao traçado,
sendo estas representadas no desenho EIA-AD.00-UAS-02 e nas figuras seguintes,
não se tendo identificado qualquer afectação directa das áreas das propriedades
identificadas, isto apesar da grande proximidade entre os limites da Quinta da
Passarela e o traçado da Solução 2.

N

S/escala

Figura 2.2.12 – Localização da Quinta da Espinhosa na envolvente da Solução 2 (troço 3) do
IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres, próximo do Nó de Tazem
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N

S/escala

Figura 2.2.13 – Localização da Quinta da Passarela (dois limites) na envolvente da Solução 2
(troço 3) do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres, entre os km 17+500 e 19+000

No tocante a usos urbanos, os valores globais de área afectada são extremamente
reduzidos, não ultrapassando os 0,06 ha no caso da classe “Áreas Edificadas”,
numa situação verificada perto do km 19+000 desta Solução.
À semelhança do referido para o troço anterior, para este troço, consideram-se os
impactes mais significativos os correspondentes à afectação das classes:
Uso Urbano:
•

Áreas Edificadas, pela sua relevância social;

Uso Agrícola:
•

Todas

as

classes

interferidas,

sendo

consideradas

significativas

as

interferências que se traduzam na inviabilização da propriedade/mancha
decorrentes da forma de afectação não marginal;
Uso Florestal:
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•

Povoamentos de folhosas, em função da presença potencial de espécies
protegidas por legislação específica, nos casos em que a extensão da
afectação põe em causa a viabilidade da mancha;

As situações mais relevantes são apresentadas no quadro seguinte:
Quadro 2.2.12 – Impactes significativos sobre o uso do solo identificados para as soluções
propostas para o Troço 3 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução/Alternativa

Classe

Km

Forma de
Atravessamento

Áreas
edificadas

19+030

Plena via e talude

16+380 – 16+490

Plena via e talude

17+325 – 17+500

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª da Lapa II; plena
via

18+520 – 18+640

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia II

18+875 – 19+060

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia II; plena via

19+140 – 19+200

Plena via e talude

20+480 – 20+600

Plena via e talude

20+630 – 20+750

Plena via e talude

21+105 – 21+120

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª das Aldeias

21+275 – 21+400

Plena via e talude

21+730 – 21+800

Plena via e talude

21+880 – 21+950

Plena via e talude

23+500 – 23+955

Plena via e talude

25+560 – 21+600

Sob a Ponte sobre o
Rib.º do Bouco

Culturas anuais
de sequeiro

Solução 1

25+710 – 21+760

Culturas anuais
de regadio

Culturas
heterogéneas

16+975 – 17+240

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª da Lapa II

22+995 – 23+050

Sob a Ponte sobre o Rio
Torto

23+955 – 24+020

Plena via e talude

25+515 – 25+710

Sob a Ponte sobre o
Rib.º do Boco

15+350 – 15+415

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª da Lapa I

18+380 – 14+430

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª da Lapa II

23+050 – 23+110

Sob a Ponte sobre o Rio
Torto
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Solução/Alternativa

Classe

Olival

Pomares

Vinha

Km

Forma de
Atravessamento

24+285 – 24+400, Nó de Gouveia

Plena via e talude

18+000 – 18+145, Nó de Pinhaços

Plena via e talude

18+320 – 18+380

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia II

21+400 – 21+465

Plena via e talude

22+450 – 22+500

Plena via e talude

14+100 – 14+250

Plena via e talude

18+430 – 18+480

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia II

25+470 – 25+515

Sob a Ponte sobre o
Rib.º do Boco

14+265 – 14+335

Plena via e talude

14+995 – 15+070

Plena via e talude

17+500 – 17+550

Plena via e talude

17+725 – 17+875

Plena via e talude

Ramo norte do Nó de Pinhanços

Plena via e talude

19+060 – 19+120

Plena via e talude

20+820 – 20+960

Plena via e talude

22+600 – 22+765

Plena via e talude

25+040 – 25+420

Plena via e talude

18+480 – 18+520

Sob a Ponte sobre o Rio
Seia II

18+660 – 18+880
Povoamento de
folhosas

Áreas
edificadas

Culturas anuais
de sequeiro
Solução 2

Culturas
heterogéneas

Olival

19+965 – 20+005

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª da Brandoiva

21+120 – 21+150

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª das Aldeias

18+940

Plena via e talude

13+800 – 14+250

Plena via e talude;
Ponte sobre a Rib.ª da
Lapa II

14+300 – 14+410

Plena via e talude

17+110 – 17+265

Plena via e talude

17+500 – 17+750

Plena via e talude

22+395 – 22+884, Nó de Gouveia,
ramos Sul e Norte; plena via

Plena via e talude

17+265 – 17+380

Plena via e talude

17+870 – 18+140

Plena via e talude

18+950 – 19+335

Plena via e talude

17+380 – 17+510

Plena via e talude

17+780 – 17+825

Plena via e talude
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Solução/Alternativa

Classe

Km

Forma de
Atravessamento

Pomares

12+900 – 13+100

Plena via e talude

13+080 – 13+150

Plena via e talude

13+660 – 13+745

Plena via e talude

14+800 – 14+850

Plena via e talude

15+720 – 15+810

Plena via e talude

16+430 – 16+735, Nó de Tazem

Plena via e talude

18+140 – 18+340

Plena via e talude

18+800 – 18+910

Plena via e talude

19+335 – 19+450

Plena via e talude

22+635 – 22+715, ramo Sul do Nó
de Gouveia

Plena via e talude

21+120 – 21+190

Sob a Ponte sobre o Rio
Torto

21+950 – 22+255

Plena via e talude

22+820 – 22+890

Sob a Ponte sobre o
Rib.º do Boco

Vinha

Povoamentos
de folhosas

Considerando o acima exposto, considera-se que a solução mais favorável no que
concerne ao factor ambiental “uso Actual do Solo” para o presente troço 3 do IC7 é
a Solução 1.
Esta conclusão fica a dever-se à maior afectação global de áreas ocupadas com a
classe “Vinha” pela Solução 2 (cerca de mais 5.000 m2) numa zona em que a
presença de diversas Quintas vitivinícolas atesta a importância sócio-económica da
cultura da vinha, conferindo-lhe um grau de relevância excepcional.
Assim, e apesar da Solução 2 implicar uma afectação global de área menor que a
Solução 1 – o que se traduz na redução relativa da área de incidência dos impactes
sobre o uso do solo - e implicar uma menor afectação global de áreas agrícolas, a
extensão das afectações sobre a classe de maior relevância local é menos favorável
que no caso da Solução 1.
Refira-se que, em relação ao documento anteriormente entregue para avaliação no
âmbito do procedimento formal de AIA, esta conclusão é nova e deriva da
metodologia utilizada para a avaliação de impactes.
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Troço 4
O quadro seguinte apresenta as afectações globais referentes às duas soluções
desenvolvidas para o troço em apreço.
Quadro 2.2.13 - Afectações directas nas classes de ocupação do solo – Solução 1 e
Solução2 para o Troço 4 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução 1

Solução 2

Área afectada (ha)

Área afectada (ha)

Culturas anuais de sequeiro

9,72

3,26

Culturas anuais de regadio

0,07

0,07

Culturas heterogéneas

2,12

3,61

Pomares

0,06

0,01

Olival

0,21

0,30

Vinha

0,01

0,00

Vinha com Olival

0,00

0,27

Pinhal

2,37

3,50

Floresta mista

0,23

0,23

Acacial

0,70

1,71

Vegetação arbustiva

34,17

34,37

Povoamento de Folhosas

0,92

1,49

Áreas edificadas

0,31

0,15

Rodovias

5,97

5,91

Sem coberto/ Vegetação incipiente

3,38

3,51

Plano de água

0,07

0,11

Afloramentos rochosos

6,64

7,97

TOTAL

66,95

66,45

Classe

Uso Agrícola

Uso Florestal

Uso Urbano

Da análise do quadro anterior, constata-se que, em termos globais, as soluções
desenvolvidas para o troço em apreço afectam directamente áreas muito
semelhantes, sendo que a Solução 1 afecta mais 0,50 hectares que a Solução 2.
Para o presente troço 4, a Solução 1 desenvolve-se maioritariamente sobre usos
florestais, interferindo directamente com 38,39 hectares de classes do referido
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uso, destacando-se claramente neste aspecto a classe “Vegetação arbustiva” com
uma área global de 34,17 ha. Consideravelmente menos interferida é a classe
“Pinhal”, cujas afectações pela Solução em causa não ultrapassam os 2,47 ha.
No que diz respeito aos usos agrícolas, em termos globais representam
consideravelmente uma porção menos significativa da área interferida, atingindo
uma área de 12,19 hectares dos quais 9,72 dizem respeito à classe “Culturas
anuais de sequeiro”. Realça-se igualmente que a interferência com áreas ocupadas
por “Vinha” é, na solução em apreço, muito reduzida, não ultrapassando os 0,01
hectares, reportando-se a interferências marginais derivadas da intervenção na
ligação do Nó de Vila Franca da Serra.
Refira-se que, para o troço 4 em causa, não se identificaram situações sensíveis
correspondentes a Regadios Tradicionais ou Quintas vitivinícolas.
No que concerne a interferências com classes de uso urbano, a Solução 1 afecta
directamente 9,66 hectares, sendo que do valor global contabilizado apenas
0,31 ha correspondem à classe “Áreas edificadas”, reportando-se a situações no Nó
de Arcozelo, do Nó de Vila Cortês e do Nó de Vila Franca da Serra.
À semelhança do anteriormente referido para a Solução 1, para o presente troço 4,
a Solução 2 desenvolve-se maioritariamente sobre usos florestais, interferindo
directamente com 41,30 hectares de classes do referido uso, destacando-se
claramente neste aspecto a classe “Vegetação arbustiva” com uma área global de
34,37 ha.

Consideravelmente

menos

interferida

é

a

classe

“Pinhal”,

cujas

afectações pela Solução em causa não ultrapassam os 3,50 ha.
No que diz respeito aos usos agrícolas, em termos globais representam
consideravelmente uma porção menos significativa da área interferida, atingindo
uma área de 7,51 hectares dos quais 3,61 dizem respeito à classe “Culturas
heterogéneas”. Realça-se igualmente que a interferência com áreas ocupadas por
“Vinha” é nula.
No que concerne a interferências com classes de uso urbano, a Solução 2 afecta
directamente 9,56 hectares, sendo que do valor global contabilizado apenas
0,15 ha correspondem à classe “Áreas edificadas”, reportando-se a situações no Nó
de Arcozelo, de Ribamondego e de Vila Franca da Serra.
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À semelhança do referido para o troço anterior, para este troço, consideram-se os
impactes mais significativos os correspondentes à afectação das classes:
Uso Urbano:
•

Áreas Edificadas, pela sua relevância social;

Uso Agrícola:
•

Todas

as

classes

interferidas,

sendo

consideradas

significativas

as

interferências que se traduzam na inviabilização da propriedade/mancha
decorrentes da forma de afectação não marginal;
Uso Florestal:
•

Povoamentos de folhosas, em função da presença potencial de espécies
protegidas por legislação específica, nos casos em que a extensão da
afectação põe em causa a viabilidade da mancha;

As situações mais relevantes são apresentadas no quadro seguinte:
Quadro 2.2.14 – Impactes significativos sobre o uso do solo identificados para as soluções
propostas para o Troço 4 do IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Solução/Alternativa

Classe

Áreas
edificadas

Solução 1

Culturas anuais
de sequeiro

Km

Forma de
Atravessamento

27+440, Nó de Arcozelo, ramo
nascente

Plena via e talude

27+605, Nó de Arcozelo, ramo
nascente

Plena via e talude

Nó de Vila Cortês

No interior do Nó

Nó de Vila Franca da Serra, ramo de
ligação

Plena via e talude

28+230 – 28+255

Plena via e talude

30+100 – 30+500

Plena via e talude

30+805 – 30+860

Plena via e talude

31+160 – 31+260

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de S. Paio

31+775 – 32+210, Nó de Vila
Cortês

Plena via e talude; sob
o Viaduto de Vila Cortês

32+235 – 32+600

Sob o Viaduto de Vila
Cortês; plena via

34+590 – 34+620

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª do Freixo

35+300 – 35+390

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª do Freixo; plena
via e talude
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Solução/Alternativa

Classe

Culturas
heterogéneas

Olival

Povoamentos
de folhosas

Áreas
edificadas

Solução 2

Culturas anuais
de sequeiro

Culturas
heterogéneas

Km

Forma de
Atravessamento

35+515 – 35+575

Plena via e talude

35+615 – 35+870

Plena via e talude

36+500 – 36+630
36+650 – 36+680

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de Linhares

37+600 – 37+850

Plena via e talude

33+860 – 33+950

Plena via e talude

36+305 – 35+500

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de Linhares

37+280 – 37+410

Plena via e talude

39+465 – 39+550

Sob a Ponte sobre o Rio
Mondego

35+460 – 35+515

Plena via e talude

27+850 – 27+860

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de Gouveia

30+075 – 30+100

Plena via e talude

31+050 – 31+075

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de S. Paio

32+210 – 32+240

Sob o Viaduto de Vila
Cortês

34+620 – 34+655

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª do Freixo

36+630 – 36+650

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de Linhares

37+430 – 37+600

Sob a Ponte sobre o Rio
Mondego

26+290, ramo nascente do Nó de
Arcozelo

Talude

31+350, ramo nascente do Nó de
Ribamondego

Plena via e talude

Nó de Vila Franca da Serra, ramo de
ligação

Plena via e talude

26+900 – 26+930

Plena via e talude

28+115 – 28+195

Plena via e talude

28+265 – 28+320

Plena via e talude

28+550 – 29+050

Plena via e talude

30+670 – 30+870

Plena via e talude

35+710 – 35+900

Plena via e talude

29+900 – 29+980

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de S. Paio

31+400 – 31+545, Nó de
Ribamondego

Plena via e talude

37+645 – 37+725

Sob a Ponte sobre o Rio
Mondego III
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Solução/Alternativa

Classe
Olival

Vinha com
Olival

Povoamentos
de folhosas

Km

Forma de
Atravessamento

30+955 – 31+000

Plena via e talude

31+160 – 31+210

Plena via e talude

30+885 -30+955

Plena via e talude

31+395 – 31+420, ramo nascente
do Nó de Ribamondego

Plena via e talude

26+520 – 26+555

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de Gouveia

28+195 – 28+265

Plena via e talude

28+520 – 28+655

Plena via e talude

29+575 – 29+610

Sob a Ponte sobre a
Rib.ª de S. Paio

31+825 – 31+870

Sob a Ponte sobre o Rio
Mondego I

32+225 – 32+280

Sob o Viaduto de
Ribamondego

34+740 – 34+770

Sob a Ponte sobre o Rio
Mondego II

37+430 – 37+600

Sob a Ponte sobre o Rio
Mondego III

Considerando o acima exposto, considera-se que a solução mais favorável no que
concerne ao factor ambiental “uso Actual do Solo” para o presente troço 4 do IC7 é
a Solução 2.
Esta conclusão fica a dever-se à menor afectação global de áreas ocupadas com
usos agrícolas (menos cerca de 5 hectares) quando em comparação com a Solução
1. Da mesma forma embora pouco relevante em termos da globalidade das
soluções em análise, a Solução 2 interfere com menor área (menos cerca de 0,5
hectares).
Ressalva-se, no entanto, a questão do Nó de Ribamondego que, implicando uma
situação de impacte negativo significativo sobre o uso do solo em função da
afectação directa de edificações, também implicará alterações no que concerne a
desenvolvimento do sistema urbano, em função da geometria que apresenta.
Refira-se que, em relação ao documento anteriormente entregue para avaliação no
âmbito do procedimento formal de AIA, esta conclusão é nova e deriva da
metodologia utilizada para a avaliação de impactes.
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Os Nós inerentes às diferentes soluções de projecto, e respectivas ligações
à rede viária, deveriam ter merecido uma avaliação específica, no que se
reporta a todos os factores ambientais particularmente afectados.
Resposta: A análise efectuada em todos os factores ambientais engloba todos os
nós de cada solução em estudo. Esta análise é individualizada aos nós sempre que
considerado necessário em cada factor ambiental. Por exemplo, no caso dos
Recursos Hídricos são analisados os impactes da interferência de alguns nós com
áreas de máxima infiltração e leitos de cheia. O factor ambiental Ordenamento do
Território, apresenta igualmente uma análise específica para os nós e respectivas
ligações que interferem com os espaços inclusos no solo urbano.
Refere-se igualmente que no Capítulo 5.2.3, é efectuada uma análise particular do
Nó de Vila Franca da Serra e do Nó de Ribamondego do IC7, e respectivas ligações
à rede viária, sendo analisadas as principais condicionantes à sua localização ao
nível dos factores ambientais mais relevantes.
Não obstante, apresenta-se uma sistematização da análise dos Nós de ligação,
incorrendo às principais características ambientais e territoriais na zona do seu
desenvolvimento.
Quadro 2.2.15 – Localização e características dos Nós do IC7–OLIVEIRA DO HOSPITAL
(IC6)/FORNOS DE ALGODRES
Designação

Localização

Tipologia

Obra de Arte
Associada

Observação

SOLUÇÃO 1
Interligação entre o IC 6 e o IC 7 e

Nó da Folhadosa

0+000

Trompete

PS 1A

Nó de Torrozelo

4+888

Diamante

PS 2A

Nó de Seia Sul

7+320

Nó de Seia Norte

10+601

Semi-Trevo

PS 6A

Nó de Tourais

13+755

Trompete

PS 8A

EM 506 (Tourais / Lajes)

Nó de Pinhanços

18+152

Trompete

PI 2A

EN 17 (Pinhanços / Lagarinhos)

Nó de Gouveia

24+438

Diamante

PS 15A

Nó de Arcozelo

27+548

Diamante

PS 16A

Trevo
Incomplecto

PS 4A

Rectificação da EN 17
Torrozelo (EM503-1) / Várzea de Meruge (EM
503)
Interligação entre o IC 7 e o IC 37 (Sol. 1)
Interligação entre o IC 7 e o IC 37 (Sol. 2),
Vila Chã (EN 231) / EN 17 (Santa Comba)

EN 232 (Gouveia / Cativelos ) e Rio Torto (EN
17)
Arcozelo (EM 523) / Nespreira (EM 523) e EN
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Designação

Localização

Obra de Arte

Tipologia

Observação
17

Nó de Vila Cortês
Nó de Vila Franca da
Serra
Nó de Fornos de
Algodres

31+897

Semi-Trevo

PI 3A

Ribamondego ( EN 330 ) / EN 330-1 e EN 17

38+474

Trompete

PI 4A

EN 330 (Vila Franca da Serra)

PS 23A

A 25 / IP 5

Semi-Trevo
39+811

existente a
reformular.

SOLUÇÃO 2
Nó da Folhadosa

0+000

Trompete

PS 1A

Nó de Torrozelo

3+701

Diamante

PS 2A

Nó de Seia Sul

6+132

Nó de Seia Norte

9+413

Semi-Trevo

PS 6A

Nó de Tourais

12+568

Trompete

PI 2A

Nó de Tazem

16+750

Nó de Gouveia

22+597

Diamante

PI 5A

Nó de Arcozelo

26+217

Diamante

PS 16A

Nó de Ribamondego

31+520

Semi-Trevo

36+653

Trompete

37+987

Semi-Trevo

Nó de Vila Franca da
Serra
Nó de Fornos de
Algodres

Trevo
Incompleto

Rotunda
desnivelada

(1)

PS 4A

PI 3A e PI 4A

Ponte sobre o
Rio Mondego I

Interligação entre o IC 6 e o IC 7 e
Rectificação de EN 17
Torrozelo ( EM 503-1 ) / Várzea de Meruge
(EM 503)
Interligação entre o IC 7 e o IC 37 (Sol. 1)
Interligação entre o IC 7 e o IC 37 (Sol. 2),
Vila Chã ( EN 231 ) / EN 17 (Santa Comba)
EM 506 ( Tourais / Lajes )
Vila Nova de Tazem ( EM 502 ) / Pinhanços e
EN 17
EN 232 ( Gouveia / Cativelos ) e Rio Torto (EN
17)
Arcozelo ( EM 523 ) / Nespreira ( EM 523 ) e
EN 17
EN 329 ( Ribamondego / Arcozelo )

PI 6A

EN 330 ( Vila Franca da Serra )

PS 19A

A 25 / IP 5
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Quadro 2.2.16- Análise das principais características ambientais e territoriais nas zonas de desenvolvimento dos Nós
Designação

Características ambientais e territoriais da área de desenvolvimento dos Nós
SOLUÇÃO 1
Implanta-se essencialmente numa zona de pinhal. Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte e afecta 1
área de elevada Relevância Ecológica: Área “F”

*. O ramo do Nó abrange, parcialmente, áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN),

estando o uso do solo afecto a culturas heterogéneas.
O Nó da Folhadosa encontra-se localizado numa área de encosta pouco declivosa, ocupada por povoamento florestal de pinheiro bravo, que
Nó da Folhadosa

apresenta uma média a baixa qualidade visual, e média absorção visual. Na envolvente próxima a presença de observadores potenciais é
reduzida pelo que a implantação desta infra-estrutura originará impactes negativos, muito significativos.
As escavações previstas neste Nó afectam exclusivamente granitos, atingindo alturas superiores a 20m. Neste local (Km 0+0000 – Km 0+350),
prevêem-se impactes negativos de elevada magnitude, de elevada significância na geomorfologia da área afectada, permanentes e irreversíveis.
No que diz respeito aos impactes na geologia associados à destruição do substrato geológico, as escavações identificadas induzem impactes
negativos de elevada magnitude e de reduzida significância.
Este Nó interfere, de forma marginal através do Ramo A+B, com Espaço Urbanizável da localidade de Várzea de Meruge, cujo objectivo consiste
em restabelecer a EM503-1. Não são visíveis quaisquer áreas edificadas nesta zona (o solo encontra-se ocupado com floresta mista e culturas
heterogéneas) e não se considera serem postas em causa as intenções futuras de gestão urbana do concelho.
Em termos ecológicos, localiza-se em áreas com bosque misto, sendo o uso actual do solo afecto a floresta mista e vegetação arbustiva ,

Nó de Torrozelo

abrangendo pontualmente, áreas de culturas heterogéneas.
Apresenta uma média qualidade visual e baixa a média absorção visual, logo de elevada sensibilidade visual; a não existência de observadores
potenciais determinou impactes negativos e significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 12m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida a média magnitude e de reduzida a média significância na geomorfologia.

Nó de Seia Sul

No concernente ao uso do solo, desenvolve-se numa zona com uso de olival, vinha, culturas heterogéneas e povoamento de folhosas. Em
termos ecológicos, localiza-se em áreas com bosque misto. Abrange, marginalmente, áreas afectas ao regime da RAN.
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Designação

Características ambientais e territoriais da área de desenvolvimento dos Nós
Em termos paisagísticos, apresenta uma média qualidade visual e baixa a média absorção visual, logo de elevada sensibilidade visual; a não
existência de observadores potenciais determinou impactes negativos e significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 12m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida a média magnitude e de reduzida a média significância na geomorfologia.
Desenvolve-se numa zona com uso de olival, vinha e Floresta mista. Abrange parcialmente áreas classificadas no regime da Reserva Agrícola
Nacional.
Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte. Em termos ecológicos, localiza-se em áreas com bosque
misto e também em áreas de vegetação ripícola e bosque de folhosas (habitat 9230 – carvalhais galaico-portuguêses de Quercus robur e

Nó de Seia Norte

Quercus pyrenaica da Rede Natura 2000).
Em termos paisagísticos, apresenta uma média qualidade visual e baixa absorção visual. A existência de observadores (Vila Chã e utentes da EN
231) determinou impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Desenvolve-se numa zona ocupada maioritariamente por pinhal e vegetação arbustiva.
Em termos paisagísticos, apresenta-se numa área de baixa absorção visual e média qualidade visual, pelo que a sensibilidade visual da paisagem

Nó de Tourais

é muito elevada. A presença observadores ( povoação de Lapa e rede de caminhos secundários na envolvente) determinou a ocorrência de
impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Desenvolve-se, essencialmente, em zona ocupada com vinha, olival, culturas anuais de sequeiro e pinhal.
Interfere com áreas de REN – Áreas de Máxima Infiltração associadas ao rio Seia, induzindo um impacte significativo ao nível da redução da

Nó de Pinhanços

permeabilidade do vale e, abrange, marginalmente, uma mancha integrada na RAN.
Desenvolve-se, marginalmente, no perímetro de protecção à distância de uma Captação Pública (nascente), que abastece fontanários públicos
activos – junto à povoação de Pinhanços (perímetro de 200m, segundo o Regulamento do PDM de Seia). Apesar de não se dispor de informação
relativamente à posição dos níveis de água nesta zona, embora tenha sido novamente solicitado à Câmara Municipal de Seia, considera-se que a
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Designação

Características ambientais e territoriais da área de desenvolvimento dos Nós
realização da escavação, a montante poderá interceptar o nível freático e interferir com a sua produtividade. No entanto, uma vez que o
atravessamento desta área é feito junto ao limite do perímetro de protecção à distância, considera-se que o seu atravessamento constitui um
impacte negativo, pouco significativo.
Regista-se grande proximidade do traçado relativamente a uma habitação, que dista 7m dos taludes de escavação (Ramo do Nó) (afectação
indirecta muito provável, com impactes significativos).
O Nó encontra-se numa área de média qualidade visual e baixa absorção visual pelo que a sensibilidade da paisagem é muito elevada.
Considerou-se que a as vias existentes nomeadamente a EN 17 e a povoação de Pinhanços localizada na envolvente próxima potenciam a
existência de observadores, assim, a implantação desta infra-estrutura induzirá impactes negativos e muito significativos.
Importa ainda referir que no Nó de Pinhanços ocorrem taludes com altura máxima ao eixo superior a 20m, prevendo-se impactes negativos de
elevada magnitude e de elevada significância na geomorfologia.
Desenvolve-se, essencialmente, em zona ocupada com vegetação arbustiva e, em menor grau, pinhal e culturas heterogéneas.
Encontra-se parcialmente em áreas classificadas de RAN. Atravessa uma pequena Quinta com cultivo de árvores de fruto, constituída por uma
habitação em pedra e um anexo/barracão (afectação directa muito provável, com impactes muito significativos).

Nó de Gouveia

O Nó de Gouveia encontra-se numa área de baixa qualidade visual e baixa absorção pelo que a sensibilidade da paisagem é média. Considerouse que a as vias de circulação na envolvente potenciam a existência de observadores, induzindo esta infra-estrutura impactes negativos e muito
significativos.
Em termos geomorfológicos, a implantação deste Nó induzirá impactes de reduzida magnitude e significância, decorrentes das diminutas alturas
e extensões dos taludes.
Desenvolve-se, essencialmente, em zona ocupada com afloramentos rochosos, vegetação arbustiva e pinhal.
Constata-se uma grande proximidade de um Ramo do Nó de Arcozelo relativamente a uma habitação isolada (esta dista cerca de 5m dos taludes
de aterro) que actualmente está adjacente à EM527 que liga Arcozelo a Nespereira (afectação indirecta muito provável, com impactes

Nó de Arcozelo

significativos); Grande proximidade do traçado relativamente a uma habitação isolada, que dista cerca de 7m dos taludes(afectação indirecta
muito provável, com impactes significativos); Grande proximidade do traçado relativamente a uma habitação isolada, distando esta cerca de 6m
dos taludes de aterro (afectação indirecta muito provável, com impactes significativos).
O Nó de Arcozelo encontra-se numa área de baixa qualidade visual e média absorção pelo que a sensibilidade da paisagem é média. Considerou-
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Designação

Características ambientais e territoriais da área de desenvolvimento dos Nós
se que a presença da EN 523 determina a existência de observadores, , induzindo esta infra-estrutura impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Desenvolve-se, maioritariamente, em área ocupada por culturas anuais de sequeiro e vegetação arbustiva.
Encontra-se inserido numa área afecta a Recursos Minerais – Área em Recuperação (Fonte: DGEG). No entanto, não se verifica a intercepção de
nenhuma das áreas associadas a antigas concessões mineiras e que serão alvo de recuperação por parte da EDM, nomeadamente a área a
recuperar de Barrôco I, a cerca de 140m do Km 31+500. De facto, após contacto com a EDM (entidade responsável pelos Planos de Recuperação
Ambiental), foi-nos informado que o traçado em estudo não interfere com o Projecto de Execução para a remediação ambiental da antiga área
mineira.

Nó de Vila Cortês

Constata-se a existência de uma oficina (“Auto Peças Lopes”) localizada no interior do Nó de Vila Cortês, sem qualquer acesso ao mesmo
(afectação directa muito provável, com impactes muito significativos - tendo em conta que esta oficina se situa no meio do Nó, coloca-se a
necessidade de considerar a sua expropriação); existência de uma habitação (a Norte) a menos de 50m de um Ramo do Nó (afectação indirecta
provável, com impactes significativos).
O Nó de Vila Cortês, em termos paisagísticos, encontra-se numa área de baixa qualidade visual e média absorção pelo que a sensibilidade da
paisagem é média. Esta infra-estrutura conduzirá à afectação de uma edificação, pelo que o impacte será negativo e muito significativo.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Abrangência de Espaço Urbano da povoação de Vila Franca da Serra resulta da indispensabilidade de se proceder ao Restabelecimento da EN
330 (que dá acesso a Gouveia e Fornos de Algodres). A interferência é efectuada nos limites mais a norte do perímetro urbano, numa área com
menor densidade de ocupação urbana e onde não se vislumbra a presença de edificações. Somente se verifica, o atravessamento pelo Nó de

Nó de Vila Franca da
Serra

uma pequena estrutura em ruínas (afectação directa muito provável, mas de reduzida significância).
Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte e abrange uma área de grande relevância ecológica (área “I”

*). Em termos de uso actual do solo, desenvolve-se primordialmente em zona ocupada com vegetação arbustiva.
O Nó de Vila Franca da Serra encontra-se numa área de baixa qualidade visual e baixa absorção, pelo que a sensibilidade da paisagem é média.
A presença na envolvente de observadores potenciais determinou que a implantação deste Nó induzirá a ocorrência de impactes negativos,
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muito significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
A interferência com o perímetro urbano de Fornos de Algodres, é uma consequência da reformulação/remodelação do Nó já existente com a
A25/IP5, não se constatando qualquer afectação de áreas inclusas em solo urbano. De facto, somente se vislumbra a presença de cinco
habitações a mais de 50m do Nó, três delas do lado esquerdo do traçado e duas do lado direito (afectação indirecta muito pouco provável,
impactes pouco significativos); existência de uma habitação a menos de 50m do traçado (afectação indirecta provável, com impactes
significativos na fase de construção).

Nó de Fornos de
Algodres

Interpõe-se com REN – Áreas de máxima infiltração e Zonas ameaçadas pelas cheias, em aterro, associadas a um afluente do Rio Mondego.
Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte.
O Nó de Fornos de Algodres encontra-se numa área de média qualidade visual e baixa absorção, pelo que a sensibilidade da paisagem é muito
elevada. Considerou-se que a linha de caminho de ferro e as vias existentes na envolvente potenciam a existência de observadores induzindo,
assim, impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
SOLUÇÃO 2
Implanta-se essencialmente numa zona de pinhal. Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte e afecta 1
área de elevada Relevância Ecológica: Área “F”*. O ramo do Nó abrange, parcialmente, áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN),
estando o uso do solo afecto a culturas heterogéneas.
O Nó da Folhadosa encontra-se localizado numa área de encosta pouco declivosa, ocupada por povoamento florestal de pinheiro bravo, que

Nó da Folhadosa

apresenta uma média a baixa qualidade visual, e média absorção visual. Na envolvente próxima a presença de observadores potenciais é
reduzida pelo que a implantação desta infra-estrutura originará impactes negativos, muito significativos.
As escavações previstas neste Nó afectam exclusivamente granitos, atingindo alturas superiores a 20m. Neste local (Km 0+0000 – Km 0+350),
prevêem-se impactes negativos de elevada magnitude, de elevada significância na geomorfologia da área afectada, permanentes e irreversíveis.
No que diz respeito aos impactes na geologia associados à destruição do substrato geológico, as escavações identificadas induzem impactes
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negativos de elevada magnitude e de reduzida significância.
Este Nó interfere, de forma marginal através do Ramo A+B, com Espaço Urbanizável da localidade de Várzea de Meruge, cujo objectivo consiste
em restabelecer a EM503-1. Não são visíveis quaisquer áreas edificadas nesta zona (o solo encontra-se ocupado com floresta mista e culturas
heterogéneas) e não se considera serem postas em causa as intenções futuras de gestão urbana do concelho.
Em termos ecológicos, localiza-se em áreas com bosque misto, sendo o uso actual do solo afecto a floresta mista e vegetação arbustiva ,

Nó de Torrozelo

abrangendo pontualmente, áreas de culturas heterogéneas.
Apresenta uma média qualidade visual e baixa a média absorção visual, logo de elevada sensibilidade visual; a não existência de observadores
potenciais determinou impactes negativos e significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 12m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida a média magnitude e de reduzida a média significância na geomorfologia.
No concernente ao uso do solo, desenvolve-se numa zona com uso de olival, vinha, culturas heterogéneas e povoamento de folhosas. Em
termos ecológicos, localiza-se em áreas com bosque misto.

Nó de Seia Sul

Em termos paisagísticos, apresenta uma média qualidade visual e baixa a média absorção visual, logo de elevada sensibilidade visual; a não
existência de observadores potenciais determinou impactes negativos e significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida a média magnitude e de reduzida a média significância na geomorfologia.
Desenvolve-se numa zona com uso de olival, vinha e Floresta mista. Abrange parcialmente áreas classificadas no regime da Reserva Agrícola
Nacional.
Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte. Em termos ecológicos, localiza-se em áreas com bosque
misto e também em áreas de vegetação ripícola e bosque de folhosas (habitat 9230 – carvalhais galaico-portuguêses de Quercus robur e

Nó de Seia Norte

Quercus pyrenaica da Rede Natura 2000).
Em termos paisagísticos, apresenta uma média qualidade visual e baixa absorção visual. A existência de observadores (Vila Chã e utentes da EN
231) determinou impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida a média magnitude e de reduzida a média significância na geomorfologia.
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Desenvolve-se numa zona ocupada maioritariamente por pinhal e vegetação arbustiva.
Em termos paisagísticos, apresenta-se numa área de baixa absorção visual e média qualidade visual, pelo que a sensibilidade visual da paisagem

Nó de Tourais

é muito elevada. A presença observadores ( povoação de Lapa e rede de caminhos secundários na envolvente) determinou a ocorrência de
impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que no Nó ocorrem taludes de dimensões pouco significativas, com alturas máximas inferiores a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
A implantação do Nó, implicará, em termos de uso actual do solo, a afectação de áreas de culturas heterogéneas, floresta mista, vinha e, pinhal.
O Nó de Tazem encontra-se totalmente em áreas classificadas de RAN. Verifica-se a existência de um armazém a menos de 50m do Ramo do Nó
(afectação indirecta provável, impacte pouco significativo).

Nó de Tazem

O Nó de Tazem situa-se numa área de baixa qualidade visual e média absorção visual. O facto de na envolvente próxima não existirem
observadores potenciais afectados determinou a existência de impactes negativos e significativos na paisagem.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Desenvolve-se, essencialmente, em zona ocupada com pinhal, culturas anuais de sequeiro e vinha.
Encontra-se parcialmente em áreas classificadas de RAN. Constata-se uma grande proximidade do traçado relativamente a uma habitação que
dista apenas 8m dos taludes de aterro do Nó (afectação indirecta muito provável, impacte significativo).
Convém mencionar a interferência da Solução (sensivelmente entre os Km 21+730 e 22+566, na zona do Nó de Gouveia) com os limites da
propriedade da Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG), entidade gestora do Parque de lazer e de desporto aventura da Senhora

Nó de Gouveia

dos Verdes, Aljão. As zonas definidas actualmente com infra-estruturas/equipamentos de natureza variada localizam-se na vertente oposta da
passagem da Solução, embora esta “corte” a propriedade sensivelmente pelo seu centro, produzindo um acentuado efeito – barreira e podendo
inviabilizar a expansão futura do Parque, pelo que os impactes expectáveis são negativos e significativos. No entanto, segundo informações
fornecidas pela ABPG, somente se prevê, a curto prazo, a construção de um campo de golfe (campo de aprendizagem/Academia de Golfe), o
qual é marginalmente abrangido pelos Ramos do Nó de Gouveia, não se prevendo impactes muito significativos, decorrentes da reduzida área
afectada, assim como da zona de atravessamento (limite), não inviabilizando a actividade futura. Deverá também ser tido em conta o facto da
existência do Nó de Gouveia permitir uma ligação mais célere a esta área de lazer, a partir da EN232.
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O Monte Aljão e respectiva potencial área de dispersão constitui uma ocorrência patrimonial (n.º 124 do inventário), localizada a 160m Norte da
Solução 2. No entanto, a potencial área de dispersão de vestígios arqueológicos encontra-se sob a Solução, sensivelmente entre os km 22+370
e 22+484 (abrangendo parcialmente o Nó de Gouveia), pelo que o impacte é considerado directo, de valor de impacte patrimonial elevado.
O Nó de Gouveia, em termos da paisagem, encontra-se numa área de média qualidade visual e baixa absorção, pelo que a sensibilidade da
paisagem é muito elevada. O facto de na envolvente próxima não existirem observadores potenciais afectados origina a ocorrência de impactes
negativos e significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões bastante reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 1m, prevendo-se nestes
locais impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Desenvolve-se, essencialmente, em zona ocupada com afloramentos rochosos, vegetação arbustiva e pinhal.
Constata-se uma grande proximidade de um Ramo do Nó de Arcozelo relativamente a uma habitação isolada (esta dista cerca de 5m dos taludes
de aterro) que actualmente está adjacente à EM527 que liga Arcozelo a Nespereira (afectação indirecta muito provável, com impactes

Nó de Arcozelo

significativos); Grande proximidade do traçado relativamente a uma habitação isolada, que dista cerca de 7m dos taludes(afectação indirecta
muito provável, com impactes significativos); Grande proximidade do traçado relativamente a uma habitação isolada, distando esta cerca de 6m
dos taludes de aterro (afectação indirecta muito provável, com impactes significativos).
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Em termos de ordenamento urbano, verifica-se a afectação de Espaço Urbanizável do aglomerado urbano de Ribamondego (cerca do Km
31+500), no concelho de Gouveia, derivado da necessidade de restabelecimento da EN329, através do Restabelecimento associado à rotunda do
Nó de Ribamondego; não obstante, não se verifica a abrangência de quaisquer áreas edificadas nesta classe de espaço. Atravessamento de um
anexo/barracão agrícola por um dos ramos do Nó, ficando uma pequena estrutura em ruínas no meio do mesmo (afectação directa muito

Nó de Ribamondego

provável, impactes pouco significativos); Existência de um conjunto de habitações pertencentes ao aglomerado populacional de Ribamondego a
mais de 100m do Ramo do Nó de Ribamondego (afectação indirecta muito pouco provável, impactes pouco significativos); Existência de duas
habitações pertencentes ao aglomerado populacional de Ribamondego a menos de 50m do Ramo do Nó de Ribamondego. Refere-se que estas
duas habitações se localizam na actualidade a menos de 50m da EN329 (afectação indirecta provável, impactes significativos).
Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte, e num corredor ecológico definido pelo PROF de Dão-Lafões.
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Em termos de uso do solo, este Nó desenvolve-se em área ocupada com vegetação arbustiva, acacial, culturas heterogéneas e pinhal.
O Nó encontra-se numa área de média qualidade visual e baixa absorção pelo que a sensibilidade da paisagem é muito elevada. A presença na
envolvente de observadores (povoação de Ribamondego) induz a existência de impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
Abrangência de Espaço Urbano da povoação de Vila Franca da Serra resulta da indispensabilidade de se proceder ao Restabelecimento da EN
330 (que dá acesso a Gouveia e Fornos de Algodres). A interferência é efectuada nos limites mais a norte do perímetro urbano, numa área com
menor densidade de ocupação urbana e onde não se vislumbra a presença de edificações. Somente se verifica, o atravessamento pelo Nó de
uma pequena estrutura em ruínas (afectação directa muito provável, mas de reduzida significância).

Nó de Vila Franca da
Serra

Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte e abrange uma área de grande relevância ecológica (área “I”

*). Em termos de uso actual do solo, desenvolve-se primordialmente em zona ocupada com vegetação arbustiva.
O Nó de Vila Franca da Serra encontra-se numa área de baixa qualidade visual e baixa absorção, pelo que a sensibilidade da paisagem é média.
A presença na envolvente de observadores potenciais determinou que a implantação deste Nó induzirá a ocorrência de impactes negativos,
muito significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.
A interferência com o perímetro urbano de Fornos de Algodres, é uma consequência da reformulação/remodelação do Nó já existente com a
A25/IP5, não se constatando qualquer afectação de áreas inclusas em solo urbano. De facto, somente se vislumbra a presença de cinco
habitações a mais de 50m do Nó, três delas do lado esquerdo do traçado e duas do lado direito (afectação indirecta muito pouco provável,

Nó de Fornos de
Algodres

impactes pouco significativos); existência de uma habitação a menos de 50m do traçado (afectação indirecta provável, com impactes
significativos na fase de construção).
Interpõe-se com REN – Áreas de máxima infiltração e Zonas ameaçadas pelas cheias, em aterro, associadas a um afluente do Rio Mondego.
Localiza-se sobre corredores ecológicos definidos pelo PROF da Beira Interior Norte.
O Nó de Fornos de Algodres encontra-se numa área de média qualidade visual e baixa absorção, pelo que a sensibilidade da paisagem é muito
elevada. Considerou-se que a linha de caminho de ferro e as vias existentes na envolvente potenciam a existência de observadores induzindo,
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assim, impactes negativos e muito significativos.
Importa referir que neste Nó ocorrem taludes de dimensões reduzidas, com altura máxima ao eixo inferior a 10m, prevendo-se nestes locais
impactes negativos de reduzida magnitude e de reduzida significância na geomorfologia.

* As Áreas “F” e “I” referem-se a áreas de maior relevância ecológica definidas 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 Florestal (PROF); e vi) - o estabelecimento da conectividade entre área protegidas ou sítios Rede
Natura 2000. Estas áreas encontram-se devidamente caracterizadas e pormenorizadas no Factor Ambiental Componente Biológica – Tomo 4.1 – Relatório
Síntese, Parte 2.
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Os quadros Síntese de Impactes (cerca de 80 páginas) apresentados na
Parte 4 do Tomo 4.1., não permitem uma sistematização objectiva dos
impactes identificados, conduzindo a uma homogeneização da informação
que não induz mais-valia na apreciação. A título de exemplo refira-se que
da análise do mesmo se pode concluir que os impactes sobre áreas de
vinha são idênticos no troço 1 e no troço 2, facto que, segundo a
informação constante da carta relativa a áreas de vinha, não corresponde
ao real.
Resposta: Os Quadros Síntese de Impactes, permitem identificar de forma
objectiva e sintetizada os principais impactes existentes em cada Factor Ambiental,
nunca tendo sido menosprezado por nenhuma Comissão de Avaliação nos diversos
EIA’s aprovados.
No tocante especificamente ao Uso Actual do Solo, a reformulação da metodologia
de avaliação dos impactes efectuada, traduz-se em algumas alterações ao conteúdo
do mesmo, apresentando-se seguidamente as rectificações efectuadas:
Quadro 2.2.17 – Quadro Síntese de Impactes – Ocupação do Solo
Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Geral
Negativo, directo, de
significância e magnitude
correspondente à tipologia
Área de obra,
estaleiros, áreas de
depósito e empréstimo,

de classe e área afectada,
Substituição dos usos

vias provisórias de
acesso

actuais

respectivamente. O impacte
possui carácter permanente

Construção

e irreversível no caso da área
de implementação do
projecto e temporário e
reversível nas áreas
acessórias
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, indirecto, de
Alteração de usos
Envolvente à área

actualmente existentes

ocupada pela via

pela expansão de áreas
urbanas

significância e magnitude
correspondentes à tipologia
de classe e área afectada,

Exploração

respectivamente.
O impacte possui carácter
permanente e irreversível.

Contaminação por
poluentes provenientes da
Envolvente à área

via pela deposição das

ocupada pela via

emissões atmosféricas ou
águas de escorrência da
via

Negativo, indirecto, de
significância e magnitude
correspondentes à tipologia
de classe e área afectada,

Exploração

respectivamente.
O impacte possui carácter
permanente e reversível.

IC7 – Oliveira do Hospital (IC6) / Fornos de Algodres (A25/IP5)
Troço 1
Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe

Ao longo de todo o
traçado – Solução 1

Substituição dos usos

Áreas edificadas e nas

sensíveis com relevância

situações de afectação não

sócio-económica

marginal de manchas das

(agrícolas, urbanos e

classes de uso agrícola

florestais), com particular

Culturas heterogéneas e

relevância para a classe

Olival que impliquem uma

Culturas heterogéneas pela

afectação de área da

extensão global das

mancha relevante ou que,

afectações

pela forma de

Construção

atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe
Áreas edificadas e nas

Ao longo de todo o
traçado – Solução 2

Substituição dos usos

situações de afectação não

sensíveis com relevância

marginal de manchas das

sócio-económica

classes de uso agrícola

(agrícolas, urbanos e

Culturas heterogéneas,

florestais), com particular

Culturas de regadio e Olival

relevância para a classe

e florestal Povoamento de

Culturas heterogéneas pela

Folhosas que impliquem uma

extensão global das

afectação de área da

afectações

mancha relevante ou que,

Construção

pela forma de
atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via
Troço 2
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe
Áreas edificadas e nas

Ao longo de todo o
traçado – Solução 1

Substituição dos usos

situações de afectação não

sensíveis com relevância

marginal de manchas das

sócio-económica

classes de uso agrícola

(agrícolas, urbanos e

Culturas anuais de sequeiro,

florestais), com particular

Culturas anuais de regadio,

relevância para a classe

Culturas heterogéneas,

Olival, Culturas

Pomares, Olival, Vinha e

heterogéneas, e Culturas

florestal Povoamento de

anuais de sequeiro pela

Folhosas que impliquem uma

extensão global das

afectação de área da

afectações

mancha relevante ou que,

Construção

pela forma de
atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe
Áreas edificadas e nas

Ao longo de todo o
traçado – Solução 2

Substituição dos usos

situações de afectação não

sensíveis com relevância

marginal de manchas das

sócio-económica

classes de uso agrícola

(agrícolas, urbanos e

Culturas anuais de sequeiro,

florestais), com particular

Culturas anuais de regadio,

relevância para a classe

Culturas heterogéneas,

Olival, Culturas

Pomares, Olival, Vinha e

heterogéneas, e Culturas

florestal Povoamento de

anuais de sequeiro pela

Folhosas que impliquem uma

extensão global das

afectação de área da

afectações

mancha relevante ou que,

Construção

pela forma de
atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via
Troço 3
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe
Áreas edificadas e nas
Substituição dos usos
sensíveis com relevância
sócio-económica
(agrícolas, urbanos e
Ao longo de todo o

florestais), com particular

traçado – Solução 1

relevância para as classes
Culturas anuais de
sequeiro, Vinha, e Olival
pela extensão global das
afectações

situações de afectação não
marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas anuais de regadio,
Culturas heterogéneas,

Construção

Pomares, Olival, Vinha e
florestal Povoamento de
Folhosas que impliquem uma
afectação de área da
mancha relevante ou que,
pela forma de
atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe
Substituição dos usos
sensíveis com relevância
sócio-económica
(agrícolas, urbanos e
Ao longo de todo o
traçado – Solução 2

florestais), com particular
relevância para as classes
Culturas anuais de
sequeiro, Vinha, e Culturas
heterogéneas pela
extensão global das
afectações

Áreas edificadas e nas
situações de afectação não
marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas heterogéneas,
Pomares, Olival, Vinha e

Construção

florestal Povoamento de
Folhosas que impliquem uma
afectação de área da
mancha relevante ou que,
pela forma de
atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via

Troço 4
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe

Ao longo de todo o
traçado – Solução 1

Substituição dos usos

Áreas edificadas e nas

sensíveis com relevância

situações de afectação não

sócio-económica

marginal de manchas das

(agrícolas, urbanos e

classes de uso agrícola

florestais), com particular

Culturas anuais de sequeiro,

relevância para as classes

Culturas heterogéneas,

Culturas anuais de

Olival e florestal Povoamento

sequeiro e Culturas

de Folhosas que impliquem

heterogéneas pela

uma afectação de área da

extensão global das

mancha relevante ou que,

afectações

pela forma de

Construção

atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
interferências com a classe
Substituição dos usos
sensíveis com relevância
sócio-económica
(agrícolas, urbanos e
Ao longo de todo o
traçado – Solução 2

florestais), com particular
relevância para as classes
Culturas anuais de
sequeiro e Culturas
heterogéneas pela
extensão global das
afectações

Áreas edificadas e nas
situações de afectação não
marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas heterogéneas,
Olival, Vinha com Olival e

Construção

florestal Povoamento de
Folhosas que impliquem uma
afectação de área da
mancha relevante ou que,
pela forma de
atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível
nas áreas ocupadas pela via

Refira-se que a localização quilométrica das situações de impacte negativo
significativo sobre a ocupação actual do solo se encontra expressa na resposta à
questão da Comissão de Avaliação referente à metodologia de análise e
classificação dos impactes ambientais nos quadros 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6 e 2.2.8.

Critério 19 - Apresentação de medidas de minimização e/ou compensação
Não são particularmente desenvolvidas as medidas de minimização a
implementar no desenvolvimento do Projecto de Execução, quando a
identificação das mesmas constituiu um aspecto primordial de um EIA,
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, sendo até apresentadas em muitos casos
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medidas para fase de obra. Esta lacuna reveste-se de particular relevância
dado que não permite aferir de um modo fundamentado se os impactes
negativos

significativos, cuja

avaliação

também

não

é

devidamente

desenvolvida, são minimizáveis.
Resposta: No Anexo E – Medidas de Minimização para a fase de Projecto de
Execução, encontram-se especificadas as medidas de mitigação para a referida
fase do projecto, por cada factor ambiental.

Critério 21 - Adequação do Resumo Não Técnico, à luz dos “Critérios de
boas práticas para a elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”,
publicado no sítio da Internet da APA.
O Resumo Não Técnico (RNT), documento que serve de base à Consulta
Pública, deve ser claro e específico, não devendo ser muito extenso.
O RNT em causa, sendo comum a três Itinerários Complementares, tornase demasiado extenso e de difícil consulta. A informação não se apresenta
de forma autónoma para cada uma dos itinerários (Caracterização da
situação de referência, avaliação de impactes e medidas de minimização /
compensação e comparação de alternativas), mas de forma intercalada o
que torna difícil a sua consulta por cidadãos que apenas pretendem
recolher informação sobre uma das vias. Salienta-se que apenas no
concelho de Seia confluem os três itinerários.
A título exemplificativo indicam-se algumas incorrecções ou lacunas
patentes neste documento:
•

Na descrição do Projecto (p. 15) refere-se que o traçado do IC7 se
desenvolve nos concelhos de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres
omitindo o concelho de Mangualde atravessado por este Itinerário
Complementar na freguesia de Abrunhosa-A-Velha.

•

A avaliação de impactes encontra-se demasiado genérica sendo que
apenas na comparação de traçados se obtém alguma informação
mais detalhada (por exemplo, que no Troço 3 a Solução 1 poderá
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afectar duas habitações, nomeadamente:
-

Não é referida a proximidade do traçado ao Regadio Tradicional
do Açude do Concelho.

-

No capítulo da identificação e avaliação de impactes na
qualidade do ar alude-se a povoações sem se indicar quais das
três vias as irão afectar: p. 31 “Em situações particularmente
desfavoráveis […] prevê-se a diminuição da qualidade do ar na
envolvente de determinados receptores, nomeadamente na
envolvente das povoações de Carragozela, perto de Cocarinhas,
Carvalhas, S. Sebastião, S. Gião, Corgo, Quinta da Barroca
Cimeira, Guinchal, Barroca Fundeira e Ribeirinha.”

-

No factor Ambiente Sonoro não são indicados nem localizados
os receptores que terão de ser protegidos com barreiras
acústicas a partir do início da exploração.

-

Na componente social refere-se que “Os principais problemas
sociais que decorrem da implementação do projecto ocorrem
devido

à

afectação

directa

de

habitações

outras

infra-

estruturas e às actividades de construção, bem como da secção
de algumas vias e das alterações da envolvente, obrigando os
indivíduos a adaptarem-se a essa nova realidade”. Não são
assim identificados nem localizados:
o

As

edificações/infra-estruturas

indirectamente

(pela

sua

a

afectar

proximidade

directa
ao

e

traçado

nomeadamente os Reservatórios nas imediações dos nós
de Torrozelo e Vila Franca da Serra e outra informação
constante do EIA - quadro síntese pp. 526-527 e 551 do
EIA).
o

Os acessos interferidos pelas várias soluções e a forma
como serão restabelecidos.

A síntese de impactes é assim demasiado genérica para fundamentar a
escolha das alternativas preferenciais para cada um dos itinerários.
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Face ao exposto, verifica-se que o RNT não apresenta as condições
necessárias para servir de base à Consulta Pública.
Resposta: O Resumo Não Técnico, por Itinerário Complementar, é apresentado
em Volume autónomo, incorporando as sugestões e colmatando as lacunas
apresentadas pela CA.

2.3. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA POR FACTOR AMBIENTAL
2.3.1.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

No que concerne os factores ambientais Geologia e Geomorfologia foram
identificadas várias lacunas, nomeadamente:
•

Falta de coerência e uniformidade entre as legendas das cartas
geológicas apresentadas para a escala regional e para a escala local,
em particular no que se refere aos critérios de classificação dos
granitos. Na Carta Geológica 1/500 000 dos Serviços Geológicos de
Portugal (1992) os granitos são classificados atendendo ao seu
tempo de instalação e à sua relação com as fases de deformação
varisca. Nas cartas geológicas 1/50 000 de Tondela (Folha 17-C),
Gouveia (Folha 17-D) e Fornos de Algodres (Folha 17-B) e na planta
de enquadramento geológico na escala 1/60 000 do Estudo Geológico
e Geotécnico, os granitos são classificados apenas de acordo com a
sua diferenciação litológica.

Resposta: Tal como referido no EIA, pág. 29 (Volume IV, Tomo 4.1, Parte 2) a
área de estudo não se encontra totalmente coberta pelas Cartas Geológicas de
Portugal à escala 1:50.000, como tal foi utilizada a cartografia geológica à escala
1:500.000 que cobre toda a área de estudo. Contudo para a descrição das várias
unidades

litoestratigráficas

foi

utilizada

de

forma

complementar

a

notícia

explicativa da carta geológica de Portugal – Folha 17-B, 17-C e 17-D e a descrição
apresentada no estudo geológico-geotécnico que acompanha o presente projecto.
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Seguidamente apresenta-se um quadro, com a correspondência, das várias
unidades litostratigráficas identificadas na Carta Geológica à escala 1:500.000 e as
formações identificadas na Carta Geológica, à escala 1:50.000 (folha 20B –
Covilhã), e as identificadas na cartografia geológica elaborada no estudo geológicogeotécnico.
Quadro 2.3.1 – Correspondência entre as formações geológicas identificadas na Carta
Geológica 1:500.000, na Carta Geológica 1:50.000 e na cartografia geológica do Estudo
Geológico-Geotécnico

Era

Carta Geológica de
Portugal - Escala
1:500.000
Q – Depósitos glaciários do
Gerês e da Estrela.
Depósitos do Vale do
Cávado. Cascalheiras

Carta Geológica de
Portugal - Escala
1:50.000

Carta Geológica – Escala
1:25.000 (Estudo
Geológico-Geotécnico)

a - Aluviões

a - Aluviões

MF – Conglomerados de
Folques e Lutitos de Vidoal

MF – Conglomerados de
Folques e Lutitos de Vidoal

MF – Conglomerados de
Folques e Lutitos de Vidoal

Eocénico/
ΦN – Arcoses de Coja,
Oligocénico Nave de Haver e Longroiva

ΦQ – Depósitos arcósicoargilosos

Super Grupo Douro-Beiras
(Complexo XistoGrauvaquico)

Complexo XistoGrauváquico
X – Xistos e Grauvaques
XZ – Orlas metamórficas
XYZ – Complexo xistogranito-migmatítico

ΦQ – Depósitos arcósicoargilosos
Complexo XistoGrauváquico
X – Xistos e Grauvaques
XZ – Xistos mosqueados e
corneanas
XYZ – Complexo xistogranito-migmatítico

Período

Época

Quaternário

-

Cenozóico

Miocénico
Terceário

Paleozóico

Câmbrico

-

CBA – Formação de
Almaceda

Tardi-Hercínicas

q – Filão de quartzo e
quartzo-carbonatado

q – Filão de quartzo

q – Filão de quartzo

γap – Filões pegmatíticos e

γap – Filões e massas

aplito-pegmatíticos

δ - Filões de rochas básicas
γII3d – Granitos
moscovítico-biotítico
Orogénicas Tardi a PósTectónicas

Orogénicas Sintectónicas

γII3b – Granitos
monzoníticos porfiróides
γII2b – Granitos e
granodioritos porfiróides
γI1 – Granitos geralmente
porfiróides

γΠ’m – Granitos de grão
médio a fino, de duas
micas
γΠm – Granitos porfiróides
de grão médio a fino
γΠg – Granitos porfiróides
de grão grosseiro ou
grosseiro a médio
γ´f - Granitos de grão fino,
essencialmente biotíticos

aplito-pegmatíticas

δ - Filões e massas
básicos, por vezes
alterados

γΠ’m – Granitos não
porfiróides, de grão médio
ou médio a fino
γΠm – Granitos porfiróides
de grão médio ou grosseiro
a médio, essencialmente
biotíticos
γΠg – Granitos porfiróides
de grão grosseiro ou
grosseiro a médio
γ´f - Granitos de grão fino,
essencialmente biotíticos

No Volume II – Peças Desenhadas, é apresentada a cartografia geológica à escala
1:25.000 (Fonte: Estudo Geológico-Geotécnico) e os perfis geológico-geotécnicos à
escala 1:12.500 (ver Anexo F.1 - Geologia).
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•

Não foi apresentada a Carta Geológica à escala 1/25 000 nem tão
pouco indicados dados relativos a:
–

Unidades litológicas e litoestratigráficas que afloram ao longo do
seu traçado;

–

Faixas termometamórficas de contacto;

–

Tipos de contactos entre as várias unidades geológicas;

–

Atitude dos principais elementos estruturais de natureza dúctil e
frágil, nomeadamente as clivagens, as charneiras de dobras e as
falhas, para além da estratificação.

Resposta: Usualmente para o estudo prévio utiliza-se a cartografia geológica à
escala 1/50.000, a qual já constitui uma escala aceitável para esta fase do
desenvolvimento do estudo. Contudo, após consulta dos serviços geológicos
(LNEG) verificou-se que não existe publicada a Carta Geológica de Portugal folha
20A, à escala 1:50.000, nem as folhas nº 221, 222 e 233 à escala 1:25.000 (ver
Anexo B - Correspondência). Por esta razão foi apresentada no EIA, apenas a
cartografia geológica à escala 1:500.000 por ser aquela que cobre toda a área de
estudo (IC6, IC7 e IC37), não se considerando correcto a utilização de 2 cartas
com escalas diferentes no mesmo desenho (escalas publicadas e disponíveis
1:50.000 e 1:500.000).
Com base no Estudo Geológico e Geotécnico foi elaborada uma cartografia
geológica à escala 1:25.000, apresentada no Volume II – Geologia, onde se
encontram assinaladas:
•

Unidades litoestratigráficas aflorantes ao longo do traçado e seus estados de
alteração e fracturação;

•

Contactos entre as várias unidades geológicas;

•

Elementos

estruturais

(falhas,

xistosidade,

estratificação

e

respectivas

atitudes).
•

Não foi apresentado o corte geológico na escala 1/25 000 com
desenvolvimento paralelo ao traçado do referido itinerário, o que
dificulta a compreensão da estrutura geológica da área de estudo.
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Resposta: No Anexo F.1 – Geologia, apresentam-se os perfis geológicos à escala
1:12.500,

tal

como

apresentados

no

Estudo

Geológico

e

Geotécnico

que

acompanhou o EIA. Refere-se que os referidos perfis geológicos apenas foram
disponibilizados pela equipa projectista à escala 1:12.500, por esta razão não foi
possível apresenta-los à escala 1:25.000, conforme solicitado.
•

A exposição relativa às unidades geológicas é insuficiente não tendo
sido feita uma abordagem descritiva das tipologias dos maciços
graníticos reconhecidos, bem como do seu estado de alteração e de
deformação. Relativamente às unidades litoestratigráficas não foram
tidos em conta os estudos recentes disponíveis na bibliografia, o que
impediu a caracterização precisa das várias unidades. Na descrição
de cada uma das unidades litoestratigráficas deveria constar a
indicação da sua espessura, do seu estado de alteração e da sua
variação lateral de fácies.

Resposta: A descrição das unidades geológicas foi feita com base nos elementos
obtidos do reconhecimento geológico e geotécnico, bem como dos elementos
bibliográficos disponíveis, tendo-se descrito as suas características litológicas,
estruturais e estados de alteração e fracturação, com base nos dados do Estudo
Geológico-Geotécnico.
No Anexo F.1 – Geologia, apresenta-se a reformulação do capítulo 6.1.3.1 Unidades Litostratigráficas.
•

A descrição de referência da tectónica é demasiado generalista e
apresenta lacunas, em particular no que se refere à estrutura dúctil.
Não foi feita a descrição e caracterização detalhada das fases de
deformação Varisca que se podem observar ao longo do traçado do
referido itinerário. Também não foram descritas as principais famílias
de falhas que intersectam o traçado da via rodoviária em estudo nem
tão pouco representadas na Carta Geológica.

Resposta: No Anexo F.1 – Geologia, apresenta-se a reformulação do capítulo 6.1.4
– Tectónica e a Cartografia Geológica em planta à escala 1:25.000 e os respectivos
perfis, à escala 1:12.500 onde estão marcadas todos os elementos estruturais.
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Importa, no entanto, salientar, que se considera que as principais famílias de falhas
que intersectam o traçado foram descritas e assinaladas na Carta Geológica
apresentada no EIA, bem como a implantação dos traçados na Carta Neotectónica
de Portugal Continental (ver pág. 37 do Volume IV, Tomo 4.1, Parte 2), onde se
verificam quais as estruturas e acidentes que interferem com os traçados, sendo
efectuada a análise necessária para um EIA em fase de Estudo Prévio.
•

Não

foram

abordados

conservacionista,

essenciais,

recursos
para

o

geológicos
melhor

com

valor

ordenamento

do

território. Deveria ter sido apresentada a inventariação dos valores
geológicos sob a forma de ponto, sítio e lugar de interesse geológico,
bem como a sua quantificação mais precisa quanto ao carácter local,
regional ou nacional.
Resposta: No Anexo F.1 – Geologia, foi acrescentado um novo capitulo 6.1.6.1 –
Recursos Geológicos com Valor Conservacionista.
Salienta-se, no entanto, que no Anexo XIII – Correspondência do EIA (Volume IV,
Tomo 4.3, Parte 2) apresenta-se a resposta ao pedido de elementos efectuado ao
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) no qual se
encontra referência à não existência dentro dos corredores em estudo de nenhuma
ocorrência de património geológico e geomorfológico, nomeadamente geosítios e
ocorrências incluídas no Parque Natural da Serra da Estrela. Por esta razão não se
achou pertinente a sua inclusão no presente EIA de um capítulo específico para esta
índole. Tendo sido referido na pág. 45 do Volume IV, Tomo 4.1, Parte 2, do EIA, no
capítulo dos Recursos Minerais: “Importa referir que não foram identificados na
área de estudo sítios com interesse geológico ou que constituam património
geológico ou geomorfológico.”
•

Ausência de uma análise da previsibilidade e da tipologia dos
escorregamentos potenciais que podem ocorrer em função das
unidades litológicas e litoestratigráficas e da estrutura geológica das
áreas intersectadas. Tal revela-se essencial tendo em conta as
numerosas escavações a efectuar para construção do Projecto, as
quais irão originar taludes com valores de altura que podem atingir
os 25 a 30m, alguns dos quais com extensões significativas.
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Resposta: Segundo o Estudo Geológico-Geotécnico (capítulo 6-Túneis) e no
Capítulo 7.1 do Tomo 4.1 Parte 3 do EIA estão descritas as características dos
terrenos interessados pelas escavações e analisadas as suas alturas ao eixo e
inclinações. No Estudo Geológico-Geotécnico foi estabelecido um pré-zonamento
geotécnico com previsão dos meios de suporte/contenção dos terrenos escavados.
De acordo com o referido nesse estudo, nas escavações a realizar nos túneis cut &
cover e nos emboquilhamentos dos túneis subterrâneos, poder-se-á dizer, tendo
em conta a litologia e os graus de alteração e fracturação detectados e esperados
em profundidade, que os escorregamentos que eventualmente possam ocorrer
serão do tipo queda de blocos, ou na presença de um nível de saturação dos
terrenos, também escorregamentos do tipo circular ou em concha.
Segundo o referido no Capítulo 7.1, a geometria dos taludes de escavação “...foi
estabelecida com base na litologia, compacidade das formações, estado de
alteração e fracturação, alturas previstas para as escavações e condições
hidrogeológicas, considerando sempre uma tentativa de conciliar as características
dos traçados com a morfologia da região onde este se insere”. De acordo o Estudo
Geológico e Geotécnico, recomenda-se a adopção generalizada de geometria suave
com V/H=1/1.5. No entanto, nas escavações maiores em que se intersecta o
maciço a maiores profundidades em que por regra é de esperar um menor índice de
alteração e fracturação poder-se-á admitir geometria mais gravosa de V/H=1/1.
Em todo o caso, em fase de Projecto de Execução dever-se-á aferir, com base em
prospecção geológica e geotécnica complementar, as geometrias a adoptar.
Refere-se contudo, que tal como é do conhecimento da Comissão de Avaliação,
somente após as prospecções geotécnicas rigorosas efectuadas em fase de Projecto
de Execução, com base na estabilização de um traçado em planta e em perfil, é
possível localizar os escorregamentos e identificar as adequadas estruturas de
contenção dos taludes a adoptar em cada caso.
Seguidamente apresentam-se algumas considerações de carácter generalista, não
entrando

em

particularidades,

relativamente

à

possibilidade

de

eventuais

instabilidades nos terrenos interessados pelas escavações, dado que para uma
análise mais refinada e criteriosa será necessário dispor de elementos de
prospecção geológica e geotécnica complementar a efectuar em fase posterior do
estudo, correspondendo ao projecto de execução. No entanto, tendo em conta os
elementos disponíveis nesta fase, é possível antever possíveis situações de
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instabilidade dos terrenos a serem escavados. Assim sendo, e tendo em
consideração a natureza dos terrenos a atravessar pelos traçados, sua litologia,
estrutura, deformação, estado de alteração e fracturação, poderão eventualmente
ocorrer as seguintes situações de instabilidade:
Maciços Xistosos
Nestes terrenos, para além do estado de alteração e fracturação que os afectam,
tem particular importância a xistosidade, cujos planos constituem superfícies de
fraqueza e descontinuidade, podendo originar potenciais deslizamentos.
Nas escavações será necessário ter especial atenção aos taludes escavados no
sentido desfavorável da xistosidade, pois serão os que poderão apresentar maior
probabilidade de situações de ruptura.
Particular atenção merecem também as escavações de maior altura, em que se
tenha, por razões de um desenvolvimento muito prolongado dos taludes ou nos
casos de interferência com eventuais infra-estruturas ser necessário agravar a
geometria de taludes. Salienta-se contudo que ao longo da Solução 1 e da Solução
2 do IC7, não se verificam escavações com alturas superiores a 20m. Contudo
recomenda-se, em casos de instabilidade que dever-se-á recorrer a medidas
eficazes de contenção que poderão passar por soluções de talude pregado com
revestimento em betão projectado com malhasol ou fibras em aço, execução de
muros ancorados, execução de muros de gabiões, aplicação de rede metálica contra
a queda de pedras, etc.
Uma

adequada

drenagem

dos taludes em

situações de interferência

com

exsurgências de água deverá ser assegurada pelo dimensionamento de eficazes
dispositivos de drenagem tais como máscaras drenantes, esporões drenantes e
drenos associados a revestimento geotêxtil com função de separação e filtro
instalados em furos previamente realizados, assegurando assim o aliviar das
tensões hidrostáticas no interior do maciço e na face dos taludes.
Zonas atravessadas por falhas, de contactos litológicos e geológicos, muito
metamorfizadas e deformadas nas orlas de metamorfismo, filões especialmente os
muito alterados e com exsurgências de água, zonas mais meteorizadas e
fracturadas constituem por norma zonas de maior debilidade geotécnica que
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deverão também constituir pontos de atenção especial no que diz respeito à
previsibilidade de instabilidade.
Refere-se ainda a possibilidade de verificar exsurgências de água nas frentes de
trabalho. Esta situação associada a outros factores anteriormente mencionados
levará a um reforço nas medidas de sustimento aquando das escavações.
Maciços Graníticos
Neste tipo de terreno merecem especial atenção as bolsadas de alteração nas quais
se encontrem eventuais blocos graníticos com alguma dimensão, podendo dar
origem a queda de blocos.
As zonas de maciço decomposto (saibros) quando saturadas poderão ser atingidas
por fenómenos de instabilidade do tipo escorregamento em concha ou circular. Daí
ser necessário, sempre que se venha a intersectar exsurgências de água aquando
das escavações dos taludes, proceder à execução de eficiente sistema de drenagem
interna destes, por meio de máscaras, esporões e/ou furos drenantes com
geodrenos revestidos com geotêxtil de separação e filtro.
A adopção de uma geometria adequada e uma eficiente drenagem dos taludes,
assegurará na generalidade a sua estabilidade, reservando-se especiais meios de
contenção e reforço em face de particularidades geotécnicas e de projecto e
execução da obra que se venham a verificar entretanto.
Nos afloramentos rochosos o sistema de diaclasamento e fracturação que os
afectam poderão gerar superfícies de potencial instabilidade que, segundo a sua
orientação e geometria, conjugadas à orientação e geometria dos taludes, poderão
ocasionar queda de blocos e deslizamentos em cunha.
As escavações em terrenos graníticos que apresentam alturas superiores a 20m são
as seguintes:
•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 1, Falso Túnel de
Torrozelo, km 2+100 e o km 2+550;

•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 1, km 2+900 ao km
3+500;
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•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 1, km 28+250 ao km
28+650;

•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 1, Km 37+300 ao km
38+000;

•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 2, Km 1+700 ao km
2+300;

•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 2, Km 20+000 ao km
20+900;

•

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 2, Km26+800 ao km
27+300.

Seguidamente apresenta-se a localização das referidas escavações, neste tipo de
maciço, nas quais deverá ser tida especial atenção devido à sua altura e extensão.
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IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres,
Solução 1, Falso Túnel de Torrozelo,
km 2+100 e o km 2+550

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres,
Solução 1, km 2+900 ao km 3+500
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IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres,
Solução 1, km 28+250 ao km 28+650

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres,
Solução 1, Km 37+300 ao km 38+000
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IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres,
Solução 2, Km 1+700 ao km 2+300

IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres,
Solução 2, Km 20+000 ao km 20+900;
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IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de Algodres, Solução 2,
Km26+800 ao km 27+300

De facto as medidas propostas para a fase de construção não apresentam medidas
de

mitigação

específicas

no

que

respeita

à

ocorrência

de

potenciais

escorregamentos, tendo em consideração que apenas em Fase de Projecto de
Execução é que são efectuadas as sondagens geotécnicas específicas que permitem
identificar com rigor estes locais e dessa forma preconizar as adequadas medidas
de minimização, nomeadamente com estruturas de contenção dos taludes.
De acordo com o referido na pág.128 do EIA (Volume IV, Tomo 4.1, Parte 3),
relativa às medidas de mitigação para o factor Geologia e Geomorfologia, “O Estudo
Prévio prevê inclinações nos taludes de escavação e aterro adequados à
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manutenção da estabilidade dos mesmos (em geral de 1:1,5 (v:h), podendo ser
adoptada uma geometria mais gravosa de 1:1 (v:h) quando a escavação
interceptar o maciço a maiores profundidades). Neste sentido, no desenvolvimento
do Projecto de Execução deverão ser adoptadas as mesmas inclinações nos taludes
de escavação e de aterro, ou outras que assegurem condições de estabilidade,
tendo em conta o enquadramento geomorfológico e geotécnico da área de projecto
e os estudos posteriores de prospecção mais dirigida a desenvolver”.
Durante a fase de Projecto de Execução, para além de ser desenvolvido um traçado
optimizado no corredor aprovado em sede de AIA, aquando da definição da
geometria de traçado do IC7, todas as escavações e aterros serão avaliados e
naqueles onde se verifiquem características geotécnicas e geomecânicas de
instabilidade, serão propostas medidas de contenção adequadas e específicas para
cada caso (colocação de pregagens, rede metálica, malhasol, betão projectado,
impermeabilização de banquetas, entre outras).
Durante a fase de construção, as medidas de contenção e de segurança deverão
ser cabalmente cumpridas de modo a evitar os potenciais riscos de soterramento,
esmagamento de trabalhadores e danificação de equipamento e infra-estruturas.
Efectivamente, não foi preconizada nenhuma medida específica para a fase de
exploração uma vez que apenas em Fase de Projecto de Execução será verificada a
sua real necessidade, nomeadamente vistorias periódicas, ao longo de todo o IC7,
de modo a verificar se as medidas de contenção executadas durante a fase de
construção estão a ser eficazes e caso sejam detectadas novas situações de
instabilidade dos taludes deverão ser tomadas novas medidas de contenção.
Refere-se ainda que durante a fase de Projecto de Execução, caso se verifique
necessário, será definido um Plano de Monitorização Geotécnico de modo a
monitorizar os taludes de aterro e de escavação.
•

A indústria extractiva existente na área de estudo é descrita de forma
demasiado sucinta e não é feita uma caracterização efectiva dos
recursos minerais não metálicos existentes. A avaliação de impactes
e as medidas de mitigação propostas são também omissas no que se
refere a estes recursos.

Resposta: Relativamente aos recursos minerais não metálicos, a área de estudo,
conforme referido no EIA (Volume IV, Tomo 4.1, Parte 2) “…apresenta interesse
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para a exploração de argila para cerâmica de construção, granitos industriais e/ou
ornamentais, saibros e areias.” Acrescenta-se que o granito é explorado em várias
pedreiras da região para fins industriais. O granito é também explorado para
cascalho de empedramento de estradas, bem como as corneanas. Salienta-se
ainda que o granito de grão fino ou muito fino é explorado em várias pedreiras
sendo a pedra extraída utilizada para construção, nomeadamente as pedreiras
localizadas nas proximidades de Santa Comba, de Santiago e de Paçô.
Relativamente à identificação de manchas graníticas com potencial efectivo para a
exploração deste tipo de recurso mineral, é difícil de identificar, uma vez que não
se conhecem adequadamente as características deste tipo maciço.
Ao longo da Solução 1 e Solução 2 do IC7 Oliveira do Hospital – Fornos de
Algodres, verifica-se que afloram maioritariamente granitos porfiróides de grão
médio ou grosseiro a médio (γΠg) o que em termos de recurso mineral não metálico
com potencialidade para ser explorado não é favorável, uma vez que o seu grão
grosseiro não permite uma grande aplicabilidade. Ao longo destas soluções verificase a existência de pequenas manchas de granito de grão fino (γ’f) e de granito não
porfiróide de grão médio ou médio a fino (γΠ´m), bem como granito porfiróide de
grão médio ou médio a fino (γΠm), que caso se apresente muito fracturado e pouco
alterado, poderá constituir, tal como se comprova pelas várias pedreiras na região
que exploram este tipo de granitos, um recurso mineral não metálico passível de
ser explorado. Este último é explorado, de uma forma geral para agregados de
vários tipos, nomeadamente britas. Já no que se refere à aplicabilidade dos
granitos como rocha ornamental, os granitos de grão médio e pouco fracturados
são os que apresentam melhores características para serem explorados para este
fim. Na área de estudo afloram os granitos não porfiróides de grão médio ou médio
a fino (γΠ´m), bem como os granitos porfiróides de grão médio ou médio a fino
(γΠm), que caso se apresentem pouco fracturados em profundidade poderão
constituir possíveis reservas para exploração.
Relativamente à avaliação de impactes, realmente houve uma omissão na sua
caracterização, justificável pela não afectação directa de nenhuma pedreira
exploradora de recursos minerais não metálicos, sendo apenas afectadas algumas
zonas de defesa das referidas pedreiras, razão pela qual também não foram
preconizadas nenhumas medidas de minimização.
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No que respeita à existência de potenciais áreas de recursos minerais não
metálicos, refere-se que as formações de granitos anteriormente referidas afloram
no final de ambas as Soluções do IC7, pelo que a este nível se considera um
impacte negativo, de baixa significância, uma vez que actualmente não se
verificam explorações no local, e de média magnitude, uma vez que estas
formações poderão ter o potencial para serem exploradas. Contudo refere-se que
nas sondagens executadas no local, ver perfis geológico-geotécnicos à escala
1:12.500 (Volume II – Peças Desenhadas) estes granitos apresentam de uma
forma geral, segundo a classificação de Fracturação (ISRM – International Society
for Rock Mechanics) F4-3, ou seja, rocha muito fracturada a medianamente
fracturada.
•

O estudo apresenta lacunas em relação à caracterização dos recursos
uraníferos e estaníferos da qual se destaca a omissão da referência
ao Campo Mineiro de Tourais – Lages. Nesta concessão mineira, nº
3132 – Fontinha, foi estimada uma tonelagem “in situ” de 1.050.000
m3, contendo 147 t de cassiterite no ano de 1975. Resta ainda
acrescentar que entre 1965 e 1967 foram exploradas as aluviões,
tendo sido produzidas 8 t de concentrados com 70% de cassiterite e
8 t de concentrados com 50% de ilmenite. Desde 1993 que este
couto mineiro se encontra abandonado, mas dada a apreciável
tonelagem

ainda

existente,

deveria

ter

sido

caracterizado

detalhadamente, assim como elaborada a respectiva avaliação de
impactes e medidas de mitigação.
Resposta: Na figura seguinte apresenta-se a localização do Campo Mineiro
Tourais-Lages e das respectivas concessões mineiras que o constituem. Verifica-se
o traçado proposto quer para a Solução 1, quer para a Solução 2 do IC7, irá
atravessar algumas destas concessões, destacando-se a nº 3132, denominada por
Pontinha, uma vez que esta é atravessada pelas duas soluções e segundo o LNEG é
aquela, de que se tem conhecimento de apresentar uma elevada tonelagem
susceptível de ser explorada. Relativamente às restantes concessões atravessadas,
segundo o LNEG não se conhecem as suas reservas passíveis de ser exploradas.
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CAMPO MINEIRO DE PINHANÇOS

•
Figura 2.3.1 – Localização do Campo Mineiro de Tourais-Lages e da Solução 1 e 2 do IC7.
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Das concessões mineiras atravessadas refere-se que a concessão mineira com o nº
3132 – Pontinha foi abandonada em 1967. Segundo o parecer de abandono emitido
pela Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos em 1967 “(…) Esta mina,
concedida em 11/3/1957, nunca deu prova, pela exploração, de ter interesse como
unidade industrial, pelo que em nossa opinião, a concessão deverá ser anulada,
passando a sua área a campo livre.” No entanto, refere-se que segundo informação
disponibilizada pelo LNEG a produção registada durante o período de exploração
desta concessão foi muito reduzido, cerca de 8ton de concentrados com 70% de
cassitrite e 8ton de concentrados com 50% de ilmenite, relativamente à tonelagem
que se calculou existir neste local (cerca de 1.050.000ton). Por esta razão este
local apresenta um elevado interesse no que respeita aos recursos minerais
metálicos, uma vez que, caso os cálculos estejam correctos, existe recurso mineral
para ser explorado. Por esta razão considera-se que o atravessamento marginal da
Solução 1 desta concessão gera um impacte negativo menos significativo que a
Solução 2, que atravessa a referida concessão ao meio, contudo refere-se que
ambas as Soluções geram um impacte de elevada magnitude, uma vez que se trata
de um recurso localizado, de elevada tonelagem passível de ser explorado.
Acrescenta-se

ainda

que

foi

solicitada

informação

complementar

sobre

a

caracterização dos recursos minerais metálicos e não metálicos existentes na área
de estudo ao LNEG (ver Anexo B – Correspondência). Foi disponibilizada
informação relativa à ocorrência de recursos minerais metálicos, que foi incluída no
Desenho Síntese de Outras Condicionantes do IC7 (ver Volume II – Peças
Desenhadas). Pelo que se apresenta de seguida a caracterização das novas
ocorrências incluídas no Desenho Síntese de Outras Condicionantes do IC7
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Quadro 2.3.2 – Caracterização das novas ocorrências minerais
Código

Ocorrência

Localidade

Concelho

Substância explorada

Geologia Local

Concessionário

Método de
Exploração

Faixa de Viseu-Tondela-Gouveia onde predominam filões
Vale Tamão

1282U

III

Ocorrências de Urânio – ligadas a
Ribamondego

Gouveia

granitos (γII3 – Granito porfiróide
tardi a pós-F3)

de quartzo e jaspe brechificados com direcções N50º a

E.N.U. –

70ºE e stokworks, mineralizados por pecheblenda,

Empresa

Não houve

sulfuretos e minerais secundários de urânio, que intruem

Nacional de

exploração

granitos monzoníticos porfiróides.

Urânio, S.A.

Teor médio de 0,588% em U3O8
Ocorrências de Estanho e/ou
Chão das
2042Sn

Poldras 2674

Vila Franca
da Serra

Volfrâmio – Associadas a
Gouveia

formações detríticas

(γII3

–

Granito porfiróide tardi a pós-F3)

Ocorre associado ao granito porfiróide e aos Aluviões da
Ribeira de Linhares

Período de
Concessão entre

Aluvionar

1950 e 1968

e aluvionares (Quaternário)
Aluvionar

Ocorrências de Estanho e/ou

2058SnTi

Salgueiro2427

Cabra

Gouveia

Volfrâmio – Associadas a

Ocorre associado a depósitos arcósico-argiloso estano-

formações detríticas (ΦQ –

titanífero e a Aluviões.

Depósitos arcósico-argilosos);

Produziu 12,8ton de concentrados com 70% de cassitrite e

Eluvionares e Aluviões

1ton de concentrados com 50% de limenite.

Período de
Sociedade

Concessão entre

Mineira Ribolas,

1949 e 1995.

Lda.

(Quaternário)

2186U

Vale da
Videira

Ribamondego

Gouveia

1954 e 1965

Ocorrência de Urânio – Associada

Faixa de Viseu-Tondela-Gouveia onde predominam filões

a granito – brechas (γII2b –

de quartzo e jaspe brechificados com direcções N50º a

Granitos e granodioritos

70ºE e stokworks, mineralizados por pecheblenda,

porfiróides e

γI1

– Granitos

geralmente porfiróides)

Período de
Produção entre

sulfuretos e minerais secundários de urânio, que intruem
granitos monzoníticos porfiróides.

E.N.U. –
Empresa
Nacional de

Ceú Aberto

Urânio, S.A.
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Importa salientar que as ocorrências anteriormente referidas são atravessadas pelo
traçado da Solução 1 do IC7, contudo estas constituem reserva de urânio e de
estanho e titânio que em tempos passados foram explorados e que actualmente
não apresentam nenhum tipo de exploração. Sendo assim, considera-se um
impacte negativo, pouco significativo, uma vez que não existe qualquer tipo de
exploração; e de média magnitude, uma vez que existe a afectação de reservas,
que futuramente podem vir a ser exploradas. Como medida de minimização
propõe-se que em fase de Projecto de Execução se mantenha o contacto com as
empresas concessionárias para perceber se futuramente estes locais serão alvo de
exploração, e caso sejam, qual será o tipo de desmonte, de modo a verificar a
compatibilidade de ambos os projectos.
Na figura seguinte apresenta-se a localização das referidas ocorrências.
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Figura 2.3.2 – Localização das Ocorrências de Urânio, Estanho e Volfrâmio
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Concluiu-se assim que a caracterização da situação de referência dos
factores acima mencionados, encontra-se pouco elaborada tendo sido
detectadas inúmeras lacunas que poderão ter reflexos na avaliação de
impactes, a qual se encontra demasiado generalista à semelhança das
medidas de mitigação propostas.
Resposta: Ao longo das respostas do presente Aditamento, bem como a
articulação que houve com os técnicos do LNEG das várias especialidades
considera-se que todas as questões foram dentro do âmbito de um EIA
correctamente

respondidas

e

colmatadas

algumas

das

lacunas

existentes.

Considera-se contudo que algumas das lacunas se mantém devido à reduzida
informação sobre algumas temáticas na zona, nomeadamente no que concerne aos
recursos minerais metálicos e não metálicos dos quais apenas se poderá saber
mais informações com recursos a prospecções adequadas e direccionadas (do
âmbito de cada concessão mineira e/ou futuras pedreiras).

2.3.2.
A

situação

de

HIDROGEOLOGIA
referência

relativa

ao

factor

Hidrogeologia

(Águas

Subterrâneas) é demasiado generalista nomeadamente no que se refere à
indicação das unidades aquíferas cristalinas variscas associadas ao Grupo
das Beiras, incluído no Supergrupo Dúrico-Beirão, e aos Granitos sensu
lato, não sendo referida a importância da fracturação e natureza dos
inúmeros

filões

na

circulação

subterrânea.

De

facto,

as

formações

intersectadas constituem meios descontínuos de fraca produtividade, em
termos absolutos, mas de grande importância local no abastecimento
público e privado.
Apesar de se referir que a zona é pobre em recursos hídricos subterrâneos,
o Quadro 6.5.18 do EIA desmente parcialmente esta ideia preconcebida,
dado que o abastecimento público de 4 concelhos (Covilhã, Fornos de
Algodres, Gouveia e Seia) é garantido em mais de 50% pelas captações de
águas subterrânea (furos, poços, minas e nascentes) e em Tábua as águas
subterrâneas garantem aproximadamente 30% do abastecimento público.
Este facto é indicador da importância a atribuir ao estudo correcto das
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águas subterrâneas, nomeadamente em relação ao perímetro de protecção
das origens de água e, se necessário, à sua reformulação com base em
critérios hidrogeológicos.
Resposta: No que se refere à importância da fracturação e filões, bem como de
outras zonas de conturbação tectónica e de alteração, esta é apresentada no
subcapítulo 6.1.7 – Enquadramento Hidrogeológico (pág. 65, Volume IV, Tomo 4.1,
Parte 2) onde se refere “O Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior
extensão em Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e
metassedimentares. Em termos gerais, pode-se considerar como materiais com
escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos, apenas
apresentando disponibilidades hídricas para pequenos abastecimentos.”. Refere-se
no entanto que no subcapítulo 3.3-Hidrologia e Hidrogeologia (Volume III – Estudo
Geológico-Geotécnico) é também referido que ”No entanto, eles desempenham um
papel importante, tanto nos abastecimentos à população, como na agricultura”.
Ao longo do capítulo 6.5.3 – Recursos Hídricos Subterrâneos (pág. 196-211 do
Volume IV, Tomo 4.1, Parte 2) são identificadas todas as captações subterrâneas
de

abastecimento

público

e

privado,

nomeadamente

no

quadro

6.5.21

–

Caracterização das captações municipais de origem subterrânea (pág. 197-198),
com indicação de que “não se verifica o atravessamento de nenhuma captação
municipal de origem subterrânea”; e no quadro 6.5.24 – Características das
Captações Privadas licenciadas (disponibilizadas pela ARH-Centro) (pág. 205-210)
com indicação das captações que serão directamente afectadas pelos traçados.
No que respeita aos perímetros de protecção das captações municipais, refere-se
que no desenho EIA-RF.00-RHD-01 – Recursos Hídricos, são apresentados os
perímetros de protecção definidos pelas câmaras municipais, bem como os
definidos com base no DL nº382/99, de 22 de Setembro, tal como referido na pág.
204 (Volume IV, Tomo 4.1, Parte 2) “… de acordo com a informação disponibilizada
pelas Autarquias contactadas ou outras entidades gestoras do sistema de
abastecimento de água, não existem zonas de protecção definidas ou propostas ao
abrigo do Decreto-Lei nº382/99, de 22 de Setembro, para as captações municipais
identificadas. Face a esta situação, foram identificadas as zonas de protecção
imediata, com recurso ao método do raio fixo, ao abrigo do referido Decreto-Lei. As
zonas de protecção intermédia e alargada não foram determinadas devido à falta
de elementos referentes às características das captações, por parte das entidades
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gestoras, sem os quais não é possível o cálculo do raio das referidas zonas de
protecção.” Relativamente à reformulação dos perímetros de protecção, considerase que a implementação e reformulação dos mesmos é da responsabilidade da
entidade que explora o recurso hidrogeológico, logo a pretensão não cabe no
âmbito de uma avaliação de impacte ambiental. Contudo a análise efectuada teve
em consideração todos os perímetros de protecção das captações de água e
nascentes existentes na área de estudo.
Verifica-se ainda que as estações de referência do SNIRH são escassas e
não foram completadas com monitorização da qualidade da água em
origens ao longo do traçado.
Resposta: Efectivamente ao longo dos traçados as captações de água com dados
relativos à qualidade das águas são escassas e praticamente inexistentes. No EIA
foram apresentados apenas 3 pontos com dados de qualidade das águas, referentes
a estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas do SNIRH, sendo
que apenas uma se localiza dentro da área de estudo (referência 233/C45),
conforme indicado na figura seguinte, o que realmente é insuficiente para uma
caracterização da qualidade das águas da área de estudo. Neste sentido foram
novamente contactadas todas as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento
público, tais como INAG, ARH-Centro, ARH-Tejo, e Câmaras Municipais abrangidas
pela área de estudo (ver Anexo B – Correspondência), no âmbito da obtenção de
informação relativa à localização destas infra-estruturas de abastecimento e
respectivas monitorizações.
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Fonte: www.snirh.pt

Figura 2.3.3 - Localização das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea

Até à data de entrega do presente Aditamento, apenas recebemos informação
relativa a:
•

Câmara Municipal de Seia que refere: “Relativamente a captações de águas
subterrâneas, não dispomos de outra informação adicional relativamente à
já enviada em Fevereiro de 2009, designadamente a shapfile com o nome
“captações”

que

apenas

inclui

os

atributos,

nome,

localização,

activa/inactiva.” Acresce ainda que relativamente a duas captações de águas
situadas a sul, junto do Nó de Pinhanços na Solução 1 do IC7 identificadas
no EIA como desactivadas, esclarece-se que estas correspondem a duas
IC 7-Oliveira do Hospital (IC 6)/Fornos de Algodres (A 25/IP 5)
Estudo Prévio – EIA – Aditamento

150

nascentes que abastecem fontanários públicos activos; enquanto que as
outras duas captações localizadas junto do mesmo nó, mas a norte, também
identificadas no EIA como desactivadas, na realidade são captações de
reserva à origem principal de abastecimento de água à freguesia de
Pinhanços, até há pouco mais de seis anos, serviam a população;

Figura 2.3.4 – Captações públicas localizadas junto do Nó de Pinhanços, Solução 1 do IC7

No quadro seguinte apresenta-se as características das referidas captações, tendo o
Desenho dos Recursos Hídricos (EIA-AD.00-RHD-01) sido actualizado e apresentado
no Volume II – Peças Desenhadas do Aditamento.
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Quadro 2.3.3 – Características das captações públicas da CM de Seia anteriormente
identificadas
Ref.

Concelho

Coordenadas

Tipo

Uso

Prof. (m)

M

P

237877

390266

Furo

238102

390150

Furo

42

238095

388951

Nascente

Abastecimento fontanários

-

43

238375

389191

Nascente

públicos activos

-

40
41

Seia

•

Captações de reserva à

-

origem principal de
abastecimento de água à

-

freguesia de Pinhanços

ARH-Tejo que refere: “Relativamente à informação solicitada, informo que
os dados que dispomos sobre captações de água subterrânea na área em
estudo são: a localização com coordenadas, o tipo de captação, a
profundidade da captação, a profundidade do entubamento, o volume
extraído mensalmente, e a finalidade da água captada. No que diz respeito a
dados sobre a qualidade da água subterrânea, não dispomos de quaisquer
dados para a zona em estudo. Como tal, sugiro que consulte o sítio na
internet do SNIRH (snirh.pt), onde pode consultar dados sobre a qualidade
da água subterrânea na zona em estudo (…). Relativamente a captações de
água subterrânea para abastecimento público e respectivos dados de
qualidade da água, também não dispomos de quaisquer dados, como tal
sugiro que consultem o sítio na internet do INSAAR (localização, tipo de
captação e volume anual captado) e do ERSAR (qualidade da água).”
Contudo as informações que a ARH-Tejo dispõe, são aquelas que foram
incluídas no EIA (ver capítulo Recursos Hídricos – Volume IV, Tomo 4.1,
Parte 2);

•

Águas da Covilhã que refere: “Após análise dos traçados dos IC´s posso
afirmar que não existe qualquer captação de água, da responsabilidade
desta empresa, nas faixas de protecção dos mesmos”. Refere-se no entanto
que o concelho da Covilhã não é abrangido pelos traçados do IC7;

•

Câmara Municipal de Tábua que refere: “… que a exploração da água do
concelho é da responsabilidade da Firma águas do Planalto, Sociedade
Concessionária do Sistema de Abastecimento e Distribuição de Água, S.A.”
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Refere-se no entanto que o concelho da Tábua não é abrangido pelos
traçados do IC7;
•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital enviou informação relativa à
qualidade das águas das Captações de Águas Subterrâneas Públicas.
Informou ainda que não estão instituídas para estas captações as zonas de
protecção definidas pelo DL n.º 382/99 de 22/9, no entanto, o Regulamento
do PDM em vigor (art.10º) prevê uma faixa de protecção próxima e uma
faixa de protecção à distância, com 50 e 200m, respectivamente, de raio em
torno das captações subterrâneas e uma faixa de protecção com 400m a
montante das captações e ao longo das linhas de água para as captações de
água superficial.”
Salienta-se que todas as captações actualmente enviadas pela CM de
Oliveira do Hospital, que se encontram dentro da área de estudo, tinham já
sido identificadas no EIA (ver quadro 6.5.21, pág. 197-198, Volume IV,
Tomo 4.1, Parte 2), ver Desenho EIA-AD-RF.00-RHD-01 – Recursos Hídricos.
Refere-se ainda que apenas nesta fase foram disponibilizados os dados
relativos à qualidade das águas, apresentando-se em anexo (Anexo F.1 Geologia) os respectivos boletins da qualidade das águas referentes às
captações subterrâneas para abastecimento público do concelho de Oliveira
do Hospital, que se encontram dentro da área de estudo. No quadro
seguinte apresenta-se a correlação das características das captações
identificadas pela C.M. Oliveira do Hospital, com a respectiva referência
indicada no EIA e no Desenho EIA-AD-RF.00-RHD-01 – Recursos Hídricos,
apresentam-se igualmente quais os parâmetros que ultrapassam os VMR´s e
os VMA´s segundo o DL 236/98.

Quadro 2.3.4 – Características das captações públicas da CM de Oliveira do Hospital
Concelho

Designação

Ref.

Ref. Boletim C.M.

da Captação

EIA

Oliveira do Hospital

3

2VT

Furo

Furo das
Pedras Ruivas

Tipo

Parâmetros que ultrapassam
os VMR´s e/ou os VMA´s
Fluoretos e pH

Oliveira do

Chã de Cima

5

7SG – São Gião

Furo

Hospital

Groal 1

6

1SG – São Gião

Mina

Níquel

Groal 2

7

2SG – São Gião

Mina

pH

Groal 3

8

3SG – São Gião

Mina
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Concelho

Designação

Ref.

Ref. Boletim C.M.

da Captação

EIA

Oliveira do Hospital

Groal 4

9

4SG – São Gião

Mina

Groal 5

10

5SG – São Gião

Mina

Groal 6

11

6SG – São Gião

Furo

Rio Mel

12

1RM – Rio de Mel

Furo

Tipo

Parâmetros que ultrapassam
os VMR´s e/ou os VMA´s

pH

Verifica-se as captações do concelho que se localizam dentro da área de
estudo apresentam alguns valores que ultrapassam os VMR´s e os VMA’s
definidos para a qualidade das águas que se destinam ao consumo humano,
nomeadamente para os parâmetros pH em todas as captações, fluoretos
apenas na captação de Pedras Ruivas e, o níquel para as captações de S.
Gião.
•

Câmara Municipal de Nelas refere que: “(…) Relativamente às captações
subterrâneas públicas existentes, as coordenadas são as seguintes (…)
Actualmente não se encontram em funcionamento.” No quadro seguinte
apresenta-se as características das referidas captações, tendo o Desenho
dos Recursos Hídricos (EIA-AD.00-RHD-01) sido actualizado e apresentado
no Volume II – Peças Desenhadas do Aditamento. Refere-se no entanto que
o concelho de Nelas não é abrangido pelos traçados do IC7.

Quadro 2.3.5 – Características das captações públicas da CM de Nelas anteriormente
identificadas
Ref.

Concelho

38

Coordenadas

Local
Areal

M

P

223653

396583

Tipo

Uso

Prof. (m)

Furo

Captações de abastecimento

-

Nelas
39

público que actualmente se
Toiças

224038

396629

Furo

-

encontram desactivadas

Importa ainda referir, que nesta fase de estudos (Estudo Prévio), com tantas
soluções de traçado em análise, seria um trabalho muito moroso, que não se
compadece

com

os

tempos

de

realização

dos

estudos,

a

realização

da

monitorização in situ da qualidade das águas subterrâneas ao longo do traçado.
Contudo em fases seguintes do estudo (Projecto de Execução), com a escolha de
uma das hipóteses de traçado, poderá ser realizada uma monitorização da
qualidade da água ao longo do traçado escolhido.
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De realçar ainda que no capítulo 6.1.7. relativo ao “Enquadramento
Hidrogeológico” são referidos os sentidos de escoamento subterrâneo,
valores de precipitação e vulnerabilidades à poluição, sem contudo ser
feita qualquer referência bibliográfica.
Resposta: Por lapso não foi indicada a bibliografia utilizada na caracterização
hidrogeológica, pelo que se refere que foi utilizada: “Instituto da Água (2000)
Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”.
O EIA deveria ter apresentado informação relativa às cotas a que serão
construídos os túneis, dados considerados relevantes pelas implicações no
rebaixamento

do

nível

freático

e

consequentes

impactes

sobre

as

captações.
Resposta: Ao longo das 2 soluções do IC7, apenas se verifica a existência de um
túnel falso, aproximadamente entre o km 2+165 e o km 2+550 da Solução 1. Este
túnel será construído à cota 515m, obrigando a um desmonte de 25m de altura.
Salienta-se

que

neste

local

não

foi

identificada

nenhuma

captação

de

abastecimento público nem nenhuma captação privada licenciada.
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Figura 2.3.5 – Localização do túnel falso existente entre o km 2+165 e o km 2+550 na
Solução 1 do IC7

Verifica-se a existência de uma captação pública a cerca de 1.220m, que segundo
informação da C.M. Seia, corresponde a um poço, que abastece um fontanário
público na localidade de Arcozelo. Verifica-se igualmente a existência de uma
captação subterrânea privada licenciada, localizada a 1.000m do local onde se
prevê a construção do túnel (Ref. 101). Segundo informação disponibilizada pela
ARH-Centro esta apresenta uma profundidade de 60m sendo utilizada para rega.
Na figura seguinte apresentam-se as localizações das referidas captações.
Importa referir que a cota da construção do túnel será aos 515m, e a captação
subterrânea privada licenciada encontra-se à cota, aproximada de 505m, sendo
que, conforme referido anteriormente, esta apresenta uma profundidade de 60m;
enquanto que a captação publica (poço) se localiza à cota 470m. Assim, considerase que para além de estarmos a

uma distância de 1.000m e 1.220m,

respectivamente, mesmo que o nível freático seja interferido durante a construção
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do túnel, o que será provável que aconteça, uma vez que se prevê um desmonte de
cerca de 40m de altura, não se prevê que haja interferência com o nível da água
das captações.
Refere-se ainda que, segundo a planta-perfil do estudo geológico-geotécnico (ver
Volume II – Peças Desenhadas) foi executada uma sondagem (S38) ao km 2+000
da Solução 1 e uma outra sondagem (S39) ao km 2+500 da Solução 2. A S38 foi
executada até aos 9.29m de profundidade (cota do terreno = 477m, cota atingida
= 468m) sem interceptar o nível freático; enquanto que a S39 foi executada ate
aos 9,23m de profundidade (cota terreno = 457m, cota atingida = 448m)
interceptando o nível freático aos 8m, ou seja, à cota 449m.
A captação pública (poço), conforme referido anteriormente, encontra-se à cota
470m, desconhece-se a profundidade, mas uma vez que se trata de um poço este
não será muito profundo, atingindo cerca de 10-15m, uma vez que o nível da água
é muito superficial. Por sua vez a captação privada licenciada (furo) encontra-se à
cota 505m atingindo uma profundidade de 60m (cota 445m). Assim, apenas se
prevê que a escavação do túnel possa interferir com o nível piezométrico da
captação privada licenciada. Contudo, devido à diferença de cotas e à distância a
que se encontra a referida captação do túnel, será pouco provável que se verifique
o rebaixamento do nível freático, pelo que os impactes gerados a este nível serão
reduzidos.
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Figura 2.3.6 – Localização do túnel e das captações existentes nas proximidades

Para avaliação dos impactes previsíveis sobre as águas subterrâneas não
foram considerados aspectos locais, detectáveis em trabalho de grande
escala,

sobre

a

interferência

das

escavações

e/ou

túneis

com

a

alimentação das nascentes.
Resposta: Ao longo dos corredores das 2 soluções do IC7, verifica-se apenas a
existência de duas nascentes, junto do Nó de Pinhanços, na Solução 1, que são
consideradas captações públicas que abastecem fontanários públicos activos.
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Sondagem S43

Figura 2.3.7 – Localização do túnel “Cut & Cover” e das Captações subterrâneas existentes
nas proximidades

Verifica-se que estas nascentes se localizam em granitos (γΠg), junto do contacto
com os depósitos arcósico-argilosos (ΦQ). Estas localizam-se a uma cota inferior
(485m) à da escavação prevista neste local (490m). No entanto, importa referir
que próximo deste local foi realizada uma sondagem (S43) que foi executada até
aos 9,21m de profundidade, não tendo sido a este nível detectado o nível de água.
Assim, considera-se que muito provavelmente esta escavação, situada a sul do Nó
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de Pinhanços, não venha a interferir com a alimentação das referidas nascentes.
Não se prevendo que sejam gerados impactes significativos a este nível.
Quanto às medidas de mitigação deveria ter sido reforçada a necessidade
de colectores pluviais e encaminhamento das águas de escorrência para
bacias

receptoras

em

zonas

de

recarga

preferencial

e/ou

alta

vulnerabilidade.
Resposta: O projecto de Drenagem que contempla os locais de descarga das
águas provenientes da plataforma apenas é efectuado em fase de Projecto de
Execução. Este projecto tem em consideração a análise ambiental efectuada nessa
fase, sendo evitada a descarga em locais de maior sensibilidade, como sejam a
área afecta às captações (perímetro de protecção).
De acordo com o referido no Capitulo 9.4.2.4. do Tomo 4.1, Parte 4, do EIA, “Em
fase de projecto de execução, não deverão ser previstas descargas das águas de
drenagem da plataforma rodoviária na envolvente de zonas hídricas sensíveis,
nomeadamente captações de água para abastecimento público ou rega. Em fase
posterior, aquando da definição dos pontos de descarga das águas de escorrência,
deverá ser considerado o seu encaminhamento para zonas menos sensíveis, fora
dos perímetros de protecção das captações. (…)”
Considera-se que no EIA foram referidas as medidas de mitigação possíveis nesta
fase, recomenda-se contudo que na Fase de Projecto de Execução, o Projecto de
Drenagem tenha em conta as zonas hídricas sensíveis e evite pontos de descarga
nestes locais. Em fase de Projecto de Execução deverá igualmente ser aferido, com
a ajuda da modelação matemática, se os pontos de descarga definidos no Projecto
de Drenagem apresentam concentrações de poluente acima dos permitidos pelo DL
236/98, referente à qualidade da água. Na eventualidade destes apresentarem
concentrações muito elevadas deverá ser proposto a adopção de bacias de
recepção das águas da estrada. Contudo importa salientar que estas induzem
impactes nos diversos factores ambientais, sendo muitas vezes de questionável
utilidade.
Refere-se ainda

que o IC7

atravessa

essencialmente formações graníticas

caracterizadas por apresentarem uma vulnerabilidade à poluição baixa a média,
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considerando-se apenas as zonas das baixas aluvionares como de elevada
vulnerabilidade.
O Plano de Monitorização deveria ter contemplado a construção de
piezómetros dedicados nas zonas cartografadas como de média ou alta
vulnerabilidade, em local onde não houvesse origens de água particulares
ou públicas susceptíveis de ser monitorizadas.
Resposta: Este tipo de medida não se considera adequada quer para o tipo de
projecto, quer para a sensibilidade hidrogeológica da região atravessada. Refira-se
que, em outros projectos rodoviários que atravessam efectivamente sistemas
aquíferos individualizados de elevada vulnerabilidade, não são aplicadas medidas
desta índole.
A análise do rebaixamento do nível freático tem importância para a análise de
potenciais impactes nas captações/poços que servem de abastecimento de água
para a população, rega, industria, etc., no sentido de serem adoptadas as
adequadas medidas.
Aquando da definição do corredor aprovado em sede de AIA e do respectivo
traçado, será realizado um novo levantamento de campo, mais detalhado onde
serão identificadas todas as captações, furos, poços e nascentes, susceptíveis de
poderem ser utilizados no plano de monitorização e consequentemente, apenas e
só nessa altura se poderá verificar a necessidade de construção de piezómetros
para realizar a monitorização das águas subterrâneas, especialmente nos locais
onde a vulnerabilidade é elevada e onde existam zonas hídricas sensíveis.
Concluiu-se assim que também a caracterização da situação de referência
a nível da Hidrogeologia se encontra pouco elaborada e com inúmeras
lacunas. A avaliação de impactes e as medidas de mitigação propostas são
uma vez mais de carácter demasiado generalista.
Resposta: Ao longo das respostas do presente Aditamento, bem como a
articulação que houve com os técnicos do LNEG e da ARH considera-se que todas
as questões foram dentro do âmbito de um EIA correctamente respondidas e
colmatadas algumas das lacunas existentes. Considera-se, contudo, que algumas
das lacunas se mantêm devido à reduzida informação sobre algumas temáticas na
zona. Nomeadamente no que concerne aos dados sobre a qualidade das águas
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subterrâneas, sendo que a maioria das autarquias não dispõe destes dados. Referese que de todas as entidades contactadas, apenas a C.M. Oliveira do Hospital
respondeu com boletins de análise relativos às captações públicas existentes ao
longo do traçado. O que realmente face à extensão dos traçados em estudo se
torna insuficiente.
Considera-se que estes dados só poderão ser colmatados com a execução de
análises in situ, no entanto, devido à grande extensão de traçados esta medida
apenas se considera aplicável, após a escolha de um traçado. Reunidas estas
condições e caso as autarquias locais não forneçam este tipo de informação, será
possível

proceder

a

uma

amostragem

onde

sejam

medidas

algumas

das

características hidrodinâmicas e físico-químicas in situ. Salienta-se, contudo, que a
análise de parâmetros físico-químicos implica
representa

um

custo

adicional

para

o

análises laboratoriais, o que

projecto,

o

qual

não

tem

essa

responsabilidade. As autarquias deveriam disponibilizar este tipo de informação,
uma vez que por lei são obrigadas a efectuar este tipo de análises com alguma
regularidade.
2.3.3.

SOLOS, RAN E REN

A informação para avaliação dos impactes do Projecto a nível de Solos,
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Uso Agrícola do Solo não está
organizada de forma a tornar clara a ponderação qualitativa que consta
nos quadros síntese do Capitulo 10.2. – Avaliação Global de Alternativas
do EIA.
As apreciações quantitativas e qualitativas que possibilitam esta síntese
estão dispersas pelas Partes 3 e 4 do Relatório Síntese, sem que exista
uma sistematização global que clarifique as opções adoptadas no Capitulo
10.2. – Avaliação Global de Alternativas.
Resposta: A leitura atenta dos pontos 7.3 e 7.4 permitiu identificar com precisão
as áreas consideradas mais críticas ao nível das especificidades do território que se
revelaram importantes para serem transpostas para o Capítulo 10.2 - Avaliação
Global de Alternativas. Mais uma vez, esta descrição foi realizada por Itinerário e
por

Troço,

tendo

cada

factor

ambiental

sistematizado

os

impactes

mais

significativos e considerados relevantes para a comparação global. Esta análise
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culminou nos Quadros apresentados nas páginas 213 e 214 para o IC6 –
Tábua/Oliveira do Hospital (IC7), 223 a 225 para o IC6 – Oliveira do Hospital
(IC7)/Covilhã (A23/IP2), 233 a 235 para o IC7 – Oliveira do Hospital (IC6)/ Fornos
de Algodres (A25/IP5), e da 241 a 242 para o IC37 – Viseu (A25/IP5)/Seia (IC7),
os quais de baseiam numa metodologia previamente definida (de natureza
qualitativa: = indiferente, + favorável, ++ muito favorável – desfavorável, -- muito
desfavorável).
Não obstante, no sentido de dar resposta às considerações explicitadas pela CA,
procede-se, seguidamente, a uma sistematização global da caracterização e
respectiva avaliação de impactes, nas componentes Solos, Reserva Agrícola
Nacional (RAN) e Uso Agrícola do Solo.
Caracterização do Estado Actual do Ambiente e Avaliação de Impactes –
Síntese Integrada
O

corredor

do

IC7

–

Oliveira

do

Hospital/Fornos

de

Algodres,

insere-se

maioritariamente numa zona caracterizada por solos do tipo Cambissolos. Estes
solos encontram-se em zonas que apresentam declives moderados a elevados,
encontrando-se, neste caso, associados a Cambissolos dístricos - rochas eruptivas
e, parcialmente a xistos. Em termos gerais, os traçados desenvolvem-se em solos
com capacidade agricola elevada, sendo que as maiores manchas de áreas com
solos com capacidade agrícola se localizam em zonas associadas às maiores
concentrações de vinhas. Surgem, ainda ao longo do corredor solos com
capacidade agrícola moderada a reduzida.
A área de estudo caracteriza-se, ainda, pela existência de um elevado número de
importantes linhas de água, dos quais se destacam o Rio Mondego, Rio Seia e Rio
Alva, apresentando alguns acidentes orográficos, nomeadamente a Serra da Estrela
e Serra do Açor. O padrão de ocupação do solo relaciona-se estreitamente com o
relevo, observando-se que as cumeadas e encostas mais declivosas se encontram
cobertos por matos e povoamentos florestais. As áreas mais elevadas, onde se
encontram solos mais degradados e com frequentes afloramentos rochosos estão
essencialmente presentes os matos. Já nas zonas mais planas, a ocupação é
predominantemente agrícola.
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Os espaços classificados de RAN encontram-se distribuídos ao longo de toda a área
em estudo, localizando-se maioritariamente nas áreas envolventes às linhas de
água referidas, em zonas de aluvionares e coluvionares. As maiores concentrações
de áreas de RAN encontram-se no concelho de Seia, aproximadamente a
Oeste/Noroeste do Parque Natural da Serra da Estrela, e ainda no vale do rio Seia e
planalto agrícola de Gouveia e Seia. Tendo em consideração que as áreas
classificadas de RAN, correspondem aos solos com maior aptidão agrícola,
constituindo desta forma elementos fundamentais no desenvolvimento sustentável
da actividade agrícola e no contributo para preservação dos recursos naturais,
estima-se que as zonas mais sensíveis, são as áreas classificadas de RAN que se
encontram efectivamente agricultadas; a visita ao local permitiu confirmar o uso
agrícola de grande parte das manchas classificadas como RAN, com culturas
heterogéneas, culturas anuais de sequeiro, culturas anuais de regadio, olival,
pomar e vinhas.
Neste corredor encontram-se grandes concentrações de parcelas de vinhas,
associadas essencialmente às Quintas vitivinícolas existentes na região, das quais
se destacam a Quinta da Passarela. A Quinta da Passarela, encontra-se em área
classificada como RAN, numa área caracterizada em termos de paisagem por uma
peneplanície de transição entre a Serra da Estrela e o vale do Mondego, mais
especificamente numa zona de planalto agrícola. Refira-se que a Solução 2 no
Estudo de Viabilidade de Corredores desenvolvia-se em parcelas de vinhas
pertencentes à Quinta da Passarela. No entanto, nesta fase esta situação já não se
verifica tendo-se procedido à ripagem do traçado para Norte. Salienta-se ainda, a
existência

de

outras

Quintas

localizadas

fora

do

corredor

em

análise,

nomeadamente a Quinta da Espinhosa e da Quinta de Saes, também elas em áreas
classificadas de RAN, tal como se pode observar na figura seguinte.
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Figura 2.3.8 – Identificação das Quintas em áreas classificadas de RAN

Seguidamente, apresentam-se os locais classificados de RAN atravessados pelo
itinerário e o respectivo uso actual do solo.
Quadro 2.3.6 - Identificação dos locais classificados de RAN e o respectivo uso actual do solo
– Troço 1
Solução

Solução 1

Solução 2

Localização

Extensão

aproximada (km)

(m)

Modo de atravessamento

Ocupação actual do Solo

52

Talude de aterro

Culturas heterogéneas

0+248/0+304

56

Viaduto da Folhadosa

1+153/1+355

202

Talude de aterro

Pinhal; Vinha

50

Talude de aterro

Culturas heterogéneas

79

Viaduto de Saragoça

Culturas heterogéneas; Pinhal

Ramo do Nó da
Folhadosa

Ramo do Nó da
Folhadosa
Viaduto de Saragoça

Culturas heterogéneas;
Povoamento de folhosas
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Quadro 2.3.7 - Identificação dos locais classificados de RAN e o respectivo uso actual do solo
– Troço 2
Localização
Solução

aproximada
(km)

Extensão
(m)

Modo de atravessamento

Ocupação actual do Solo

Culturas anuais de regadio; Culturas
3+919/4+302

383

Viaduto de Torrozelo

heterogéneas; Pomar; Povoamento
de folhosas
Culturas anuais de regadio; Culturas

5+733/5+804

71

Viaduto de Carrozela

heterogéneas; Povoamento de
folhosas

7+603/7+697

94

Talude de escavação

Culturas heterogéneas; Floresta
mista
Culturas anuais de regadio; Culturas

7+697/8+000

303

Talude de aterro

anuais de sequeiro; Floresta mista;
Culturas heterogéneas

Solução 1
8+940/9+117

177

Viaduto de Folgosa do
Salvador

Culturas anuais de regadio; Culturas
anuais de sequeiro; Floresta mista;
Pinhal; Povoamento de folhosas
Culturas anuais de sequeiro; Pinhal;

9+752/9+825

73

Ponte sobre o rio Seia I

10+072/10+171

99

Talude de aterro

11+660/11+767

107

Talude de aterro

Vinha; Culturas heterogéneas

11+767/11+806

39

Talude de escavação

Culturas heterogéneas

13+068/13+163

95

Talude de aterro

Povoamento de folhosas
Culturas anuais de sequeiro; Pinhal;
Povoamento de folhosas

Culturas anuais de sequeiro;
Vegetação arbustiva; Vinha
Culturas anuais de regadio; Culturas

2+831/3+116

285

Viaduto de Torrozelo

heterogéneas; Pomar; Povoamento
de folhosas
Culturas anuais de regadio; Culturas

4+545/4+616

71

Viaduto de Carrozela

heterogéneas; Pomar; Povoamento
de folhosas

Solução 2

6+416/6+500

84

Talude de escavação

Culturas heterogéneas; Floresta
mista
Culturas anuais de sequeiro;

6+500/6+815

315

Talude de aterrro

Culturas anuais de rega; Culturas
heterogéneas

7+754/7+906

152

8+565/8+638

73

Viaduto de Folgosa do
Salvador
Ponte sobre o rio Seia I

Culturas anuais de regadio; Culturas
anuais de sequeiro; Floresta mista;
Povoamento de folhosas; Pinhal
Culturas anuais de sequeiro; Pinhal;
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Localização
Solução

aproximada
(km)

Extensão
(m)

Modo de atravessamento

Ocupação actual do Solo

Povoamento de folhosas
Ramos do nó de

Culturas anuais de regadio; Pinhal;

194

Talude de aterro

10+444/10+565

121

Talude de aterro

Vinha; Culturas heterogéneas

10+465/10+615

150

Talude de escavação

Culturas heterogéneas

11+880/11+973

93

Talude de aterro

Seia (norte)

Povoamento de folhosas

Culturas anuais de sequeiro;
Vegetação arbustiva; Vinha

Quadro 2.3.8 - Identificação dos locais classificados de RAN e o respectivo uso actual do solo
– Troço 3
Localização
Solução

Extensão

Modo de

(m)

atravessamento

14+245/14+333

88

Talude de aterro

Vinha; Pomar; Vegetação arbustiva

15+408/15+475

67

Ponte sobre a Ribeira

Culturas anuais de sequeiro; Vegetação

da Lapa I

arbustiva e culturas heterogéneas

16+964/17+182

218

Ponte sobre a Ribeira

Culturas anuais de sequeiro; Culturas

aproximada
(km)

Nó de Pinhanços

73

da Lapa II
Talude de escavação

heterogéneas; Vegetação arbustiva
Culturas anuais de sequeiro; Vegetação
arbustiva
Olival; Pomar; Povoamento de Folhosas;

Solução 1
18+311/18+657

Solução 2

Ocupação actual do Solo

346

Ponte sobre o rio Seia

Culturas anuais de sequeiro; Cultura

II

heterogéneas

18+863/18+988

125

Pinhal

19+298/19+900

602

Talude de escavação

Pinhal; Vegetação arbustiva

20+228/20+313

85

Talude de aterro

Pinhal

20+313/20+366

53

Talude de escavação

Pinhal

nó de Gouveia

25+145

Talude de aterro

Pinhal; Vegetação arbustiva; Vinha

13+051/13+147

96

13+951/14+000

49

14+000/14+412

412

Talude de aterro

15+245/15+301

56

Talude de aterro

16+011/16+463

452

Talude de escavação

16+463/16+920

457

Talude de aterro

Ponte sobre a Ribeira
da Lapa I

Vinha; Pomar

Ponte sobre a Ribeira

Culturas anuais de sequeiro; Vegetação

da Lapa II

arbustiva
Culturas anuais de sequeiro; Pinhal;
Vegetação arbustiva
Culturas anuais de sequeiro
Acacial; Culturas de sequeiro; Vinha; Floresta
mista
Vinha; Culturas anuais de sequeiro; Floresta
mista; Pinhal
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Localização
Solução

Extensão

Modo de

(m)

atravessamento

16+920/17+072

152

Talude de escavação

Floresta mista; Pinhal

17+072/17+270

198

Talude de aterro

Culturas anuais de sequeiro

17+270/17+680

410

Talude de escavação

17+680/17+851

171

Talude de aterro

18+201/18+323

122

Talude de aterro

vinha

18+323/19+483

1160

Talude de escavação

vinha; culturas heterogenéas; Pinhal

aproximada
(km)

Ocupação actual do Solo

Culturas anuais de sequeiro; Culturas
heterogéneas; olival
Culturas anuais de sequeiro; Culturas
heterogéneas; Olival; Pinhal

Talude de escavação
19+483/19+593

110

(lado esquerdo da

Vegetação arbustiva

via); Talude de aterro
(lado direito da via)

19+593/19+629

36

Talude de aterro

Vegetação arbustiva

19+629/19+877

248

Talude de escavação

Acacial; Vegetação arbustiva

19+877/20+022

145

Talude de aterro

Acacial; Vegetação arbustiva

20+022/20+090

68

Talude de escavação

Afloramentos rochosos; Vegetação arbustiva

21+958/22+026

68

Talude de escavação

Povoamento de folhosas

22+026/22+635

609

Talude de aterro

22+913/22+975

62

Talude de aterro

Pinhal; Vegetação arbustiva

22+975/23+176

201

Talude de escavação

Pinhal; Vegetação arbustiva

23+176/23+301

125

Talude de aterro

Vegetação arbustiva

23+299/23+524

225

Viaduto do rio Torto

23+524/23+629

105

23+623/23+866

243

Culturas anuais de sequeiro; Pinhal;
Povoamento de folhosas; Vegetação arbustiva

Sem coberto (vegetação incipiente);
vegetação arbustiva
Sem coberto (vegetação incipiente);

Talude de aterro
Ponte sobre a Ribeira
do Boco

vegetação arbustiva
Povoamento de folhosas; Vegetação arbustiva

Quadro 2.3.9 - Identificação dos locais classificados de RAN e o respectivo uso actual do solo
– Troço 4
Localização
Solução

Extensão

Modo de

(m)

atravessamento

29+283/29+400

117

Talude de aterro

29+659/29+678

19

Talude de escavação

Vegetação arbustiva

29+678/29+827

149

Talude de aterro

Vegetação arbustiva

aproximada
(km)

Solução 1

Ocupação actual do Solo

Povoamento de folhosas; Vegetação
arbustiva
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Localização
Solução

Extensão

Modo de

(m)

atravessamento

29+827/29+902

75

Talude de escavação

Afolramentio rochoso

36+618/36+857

239

Ponte sobre a ribeira

Povoamento de folhosas; Culturas anuais

de Linhares

de sequeiro; Vegetação arbustiva

31+754/31+852

98

34+744/34+949

205

34+949/35+021
35+021/35+096

aproximada
(km)

Solução 2

Ocupação actual do Solo

Ponte sobre o rio

Pinhal; Povoamento de folhosas

Mondego I
Ponte sobre o Rio

Povoamento de folhosas; Vegetação

Mondego II

arbustiva

72

Talude de aterro

Vegetação arbustiva

75

Talude de escavação

Vegetação arbustiva

Talude de aterro (lado
35+021/35+140

119

esquerdo da via);
Talude de escavação

Vegetação arbustiva

(lado direito da via)

Assim, em termos de impactes nos Solos e, tendo em conta que o corredor se
desenvolve em solos que apresentam uma capacidade agrícola moderada a
elevada, classificam-se os impactes como negativos, de elevada magnitude
e de média a elevada significância, sendo temporários e reversíveis nas
zonas de implementação de estaleiros e vias acessórias.
Os principais impactes que ocorrem durante a fase de construção são causados
pelas movimentações de terras (incluindo a execução de aterros e escavações), a
construção dos acessos temporários à obra, a circulação de maquinaria pesada e
outros veículos. As movimentações de terras e as acções de desmatação levam à
destruição do coberto vegetal, provocando instabilidade nos solos não protegidos,
bem como a sua exposição a agentes erosivos; sendo que a aceleração do processo
erosivo provoca normalmente uma alteração da textura do solo.
A circulação de maquinaria pesada é outro factor a considerar na inserção dos
traçados sobre os solos agrícolas, na medida em que provocará uma maior
compactação do solo. A implementação dos estaleiros provoca, ainda que de uma
forma temporária, uma compactação dos solos, podendo ocorrer igualmente a
contaminação destes por agentes poluentes como betão, asfalto, óleos ou
combustíveis, podendo causar alterações nas condições de circulação de água e a
diminuição da produtividade. As áreas marginais da obra serão igualmente
afectadas pela compactação, provocada pela circulação de máquinas e veículos.
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Em síntese, as consequências das acções mencionadas são a perda de solos, a
alteração das suas propriedades físico-químicas, a degradação ou destruição da
vegetação presente, a diminuição da qualidade dos solos devido à compactação, à
contaminação ou à alteração hídrica, assim como, a um aumento do escoamento
superficial e o consequente aumento de vulnerabilidade aos agentes erosivos.
Já no que se refere à RAN (áreas que em termos agro - climáticos, geomorfológicos
e pedológicos apresentam maior aptidão para a actividade agrícola) os impactes
ocorrem quase exclusivamente durante a fase de construção e devem-se, no seu
essencial, à afectação directa e indirecta das áreas actualmente sujeitas a este
regime - impacte negativo, directo, de elevada significância. Durante esta
fase poderá ainda haver lugar à interferência com estes espaços pelas demais
actividades associados à obra (movimentação de maquinaria, construção de
estaleiros, implementação de caminhos de acesso à obra, entre outros.).
No que concerne a classificação de magnitude, resulta da conjugação de diversos
factores, nomeadamente as áreas afectadas por cada solução, a representatividade
de cada tipologia na área de estudo, modo de atravessamento (atravessamento em
aterro e escavação é mais impactante, pois deixa de ser possível a utilização
agrícola nesses locais) e zona de atravessamento (atravessamento numa zona
marginal da mancha ou não). Refira-se que não se consideram que os locais
atravessados em viaduto apresentem impactes negativos de elevada magnitude.
De facto, os viadutos foram projectados primordialmente, para o atravessamento
de linhas de água, zonas aluvionares e desníveis orográficos, importantes para a
defesa da paisagem e para o equilíbrio ecológico da região, pelo que as áreas a
afectar são pouco expressivas, correspondendo aos locais de inserção dos pilares.
De seguida apresenta-se a análise de impactes para cada uma das soluções e
troços do IC7, ao nível das áreas de RAN.
Troço 1
Quadro 2.3.10 – Áreas de RAN atravessadas pelos traçados
Solução

Área da tipologia afectada (ha)
RAN

Solução 1

0,44

Solução 2

0,70
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Quadro 2.3.11 – Modo de atravessamento das áreas de RAN
Modo de atravessamento (m)
Solução

Talude de

Talude de

escavação

aterro

Solução 1

-

52

-

Solução 2

-

252

135

Viaduto/Ponte

Neste troço as áreas classificadas de RAN são bastante reduzidas concentrando-se
apenas a Sul da localidade da Folhadosa. Desta forma, classificam-se os impactes
como negativos, permanentes e irreversíveis, no caso das afectações definitivas e
reversíveis no caso das infra-estruturas de apoio à obra, de elevada significância e
reduzida magnitude. Relativamente ao modo de atravessamento, constata-se que
as afectações são realizadas maioritariamente em aterro, com apenas 135m de
área atravessada por via de Viaduto (Viadutos da Folhadosa e de Saragoça).
Troço 2
Quadro 2.3.12 – Áreas de RAN atravessadas pelos traçados
Área da tipologia afectada (ha)

Solução

RAN

Solução 1

4,74

Solução 2

4,81

Quadro 2.3.13 – Modo de atravessamento das áreas de RAN
Modo de atravessamento (m)
Solução

Talude de

Talude de

escavação

aterro

Solução 1

133

604

704

Solução 2

234

723

581

Viaduto/Ponte

Neste troço verifica-se a afectação de áreas classificadas de RAN, que se encontram
efectivamente agricultadas com culturas heterogéneas, culturas anuais de regadio,
culturas anuais de sequeiro, vinha e pomar. Tendo em consideração que as
soluções

bastante

semelhantes,

classifica-se

os

impactes

como

negativos,

permanentes e irreversíveis, no caso das afectações definitivas e reversíveis no
caso das infra-estruturas de apoio à obra, de elevada significância e reduzida
magnitude. Relativamente ao modo de atravessamento, constata-se que as
afectações são realizadas maioritariamente em aterro e por Viaduto/Ponte, em
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ambas as Soluções (Viaduto de Folgosa do Salvador, Ponte sobre o rio Seia I,
Viaduto de Torrozelo e Viaduto de Carrozela)
Troço 3
Quadro 2.3.14 – Áreas de RAN atravessadas pelos traçados
Área da tipologia afectada (ha)

Solução

RAN

Solução 1

10,06

Solução 2

21,48

Quadro 2.3.15 – Modo de atravessamento das áreas de RAN
Modo de atravessamento (m)
Solução

Talude de

Talude de

escavação

aterro

Solução 1

728

351

756

Solução 2

2869

2608

613

Viaduto/Ponte

Este troço caracteriza-se pela existência de uma mancha de RAN de grandes
dimensões que se estende a Oeste das localidades da Passarela e Lagarinhos,
assim como por uma área localizada a Nordeste da localidade de Rio Torto. Estas
áreas encontram-se agricultadas com culturas anuais de sequeiro, culturas
heterogéneas, vinha, pomar e olival. Refira-se que o Nó de Tazem – Solução 2 – se
encontra totalmente em áreas classificadas de RAN e que o Nó de Gouveia –
Solução 1 e 2 - se encontra parcialmente em áreas classificadas de RAN.
Relativamente ao modo de atravessamento, constata-se que as afectações são
realizadas maioritariamente em escavação e aterro.
No âmbito do supra-mencionado considera-se que a Solução 2 será indutora de
impactes mais significativos, classificando-se como negativos, permanentes e
irreversíveis, no caso das afectações definitivas e reversíveis no caso das infraestruturas de apoio à obra, de elevada significância magnitude. No que concerne a
Solução 1 classificam-se os impactes como negativos, permanentes e irreversíveis,
no caso das afectações definitivas e reversíveis no caso das infra-estruturas de
apoio à obra, de elevada significância e de média magnitude.
Refira-se que na envolvente dos traçados encontram-se localizadas diversas
quintas vitivinícolas (Quinta da Passarela, Quinta de Saes, Quinta da Espinhosa e
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Quinta de Ponte Pedrinha), inseridas em áreas classificadas de RAN, não sendo
afectadas por nenhuma das soluções.
Troço 4
Quadro 2.3.16 – Áreas de RAN e REN atravessadas pelos traçados
Área da tipologia afectada (ha)

Solução

RAN

Solução 1

1,00

Solução 2

1,30

Quadro 2.3.17 – Modo de atravessamento das áreas de RAN
Modo de atravessamento (m)
Solução

Talude de

Talude de

escavação

aterro

Solução 1

94

266

239

Solução 2

194

191

303

Viaduto/Ponte

Neste troço as áreas classificadas de RAN surgem de uma forma bastante reduzida,
encontrando-se maioritariamente ocupadas com vegetação arbustiva, constatandose que as soluções se desenvolvem de forma semelhante. Desta forma, classificam
os impactes para ambas as Soluções como negativos, permanentes e irreversíveis,
no caso das afectações definitivas e reversíveis no caso das infra-estruturas de
apoio à obra, de elevada significância e de reduzida magnitude.
O

quadro

infra

apresentado

pretende

sistematizar

os

principais

impactes

decorrentes da implantação prevista do IC7.
Quadro 2.3.18 – Síntese analítica de Impactes – Solos, RAN e Áreas de Uso Agrícola
Localização

Impacte

Fase de

Classificação

Ocorrência

Impactes Gerais
Área de implantação do

- Destruição

projecto

vegetal, instabilidade nos solos

e

respectiva

envolvente

do

coberto

não protegidos, exposição aos
agentes erosivos, e alteração
dos padrões de drenagem

- Impacte negativo, e tanto
mais

significativo

quanto

melhor a qualidade do solo e a
sua aptidão agrícola

Área de implantação do

- Compactação dos solos (pela

- Impacte negativo, e tanto

projecto

circulação

mais

e

respectiva

de

maquinaria,

Construção

significativo

quanto

Construção

IC 7-Oliveira do Hospital (IC 6)/Fornos de Algodres (A 25/IP 5)
Estudo Prévio – EIA – Aditamento

173

Localização

Impacte

envolvente

equipamentos

e

pessoal

e

instalação de estaleiros)
Área de implantação do
projecto

e

respectiva

envolvente

asfalto,

combustíveis

Ocorrência

melhor a qualidade do solo e a
sua aptidão agrícola

- Contaminação dos solos com
betões,

Fase de

Classificação

óleo

e

resultantes

de

derrames acidentais

- Impacte

negativo

significância

e

de

consoante

a

Construção

qualidade dos solos afectados

- Contaminação dos terrenos
Área de implantação do

envolventes

projecto

deposição

e

respectiva

envolvente

atmosféricas

às

vias

das
ou

pela

emissões
águas

de

- Impacte

negativo

significância

e

de

consoante

a

Exploração

qualidade dos solos afectados

escorrência das vias

- Impacte
Área de implantação do
projecto

- Afectação de áreas de RAN

irreversível
significância

negativo,
e
e

de

elevada

reduzida

a

Construção
Exploração

média magnitude
Negativo, directo, de
significância e magnitude
correspondente à tipologia de
Área de obra, estaleiros,
áreas

de

depósito

empréstimo,

e
vias

classe e área afectada,
Substituição dos usos actuais

provisórias de acesso

respectivamente. O impacte
possui carácter permanente e

Construção

irreversível no caso da área de
implementação do projecto e
temporário e reversível nas
áreas acessórias
Negativo, indirecto, de
significância e magnitude

Envolvente à área ocupada
pela via

Alteração de usos actualmente

correspondentes à tipologia de

existentes pela expansão de

classe e área afectada,

áreas urbanas

respectivamente.

Exploração

O impacte possui carácter
permanente e irreversível.
IC7 Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres – Análise específica
Troço 1
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
Substituição dos usos agrícolas
Ao longo de todo o traçado
–

classes de uso agrícola

actuais, com particular
relevância para as classes

Solução 1

marginal de manchas das

Culturas heterogéneas pela
extensão global das afectações

Culturas heterogéneas e
Olival que impliquem uma

Construção

afectação de área da mancha
relevante ou que, pela forma
de atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via
Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
marginal de manchas das

Ao longo de todo o traçado
–
Solução 2

Substituição dos usos agrícolas

classes de uso agrícola

actuais, com particular

Culturas anuais de regadio e

relevância para as classes

Culturas heterogéneas que

Culturas heterogéneas pela

impliquem uma afectação de

extensão global das afectações

área da mancha relevante ou

Construção

que, pela forma de
atravessamento/afectação se
traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via
Troço 2
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
Substituição dos usos
agrícolas actuais, com
Ao longo de todo o traçado
–
Solução 1

particular relevância para as
classes Culturas anuais de
sequeiro, Culturas
heterogéneas e Olival pela
extensão global das
afectações

marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas anuais de regadio,
Culturas heterogéneas,

Construção

Pomares, Olival e Vinha que
impliquem uma afectação de
área da mancha relevante ou
que, pela forma de
atravessamento/afectação se
traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via
Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não

Substituição dos usos
agrícolas actuais, com
Ao longo de todo o traçado
–
Solução 2

particular relevância para as
classes Culturas anuais de
sequeiro, Culturas
heterogéneas e Olival pela
extensão global das
afectações

marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas anuais de regadio,
Culturas heterogéneas,

Construção

Pomares, Olival e Vinha que
impliquem uma afectação de
área da mancha relevante ou
que, pela forma de
atravessamento/afectação se
traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via

Troço 3
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Localização

Aproximadamente entre o
km

16+000/17+849

(incluindo o Nó de Tazem);
km

18+000/20+089

(Solução 2 – Troço 3)

Impacte
Afectação

Classificação

de

classificadas
agricultadas

Ocorrência

áreas

de
com

Fase de

RAN,
culturas

anuais de sequeiro, culturas

Impacte

negativo,

Construção

irreversível, significativo

Exploração

Impacte

Construção

heterogéneas, vinha, pomar e
olival
Afectação

de

classificadas

áreas

de
com

RAN,

Nó de Gouveia (ambas as

agricultadas

culturas

Soluções – troço 3)

anuais de sequeiro, culturas

negativo,

irreversível, significativo

Exploração

heterogéneas, vinha, pomar e
olival
Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
marginal de manchas das

Ao longo de todo o traçado
–
Solução 1

Substituição dos usos

classes de uso agrícola

agrícolas actuais, com

Culturas anuais de sequeiro,

particular relevância para as

Culturas anuais de regadio,

classes Culturas anuais de

Culturas heterogéneas,

sequeiro, Olival e Vinha pela

Pomares, Olival, Pomares e

extensão global das

Vinha que impliquem uma

afectações

afectação de área da mancha

Construção

relevante ou que, pela forma
de atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
Substituição dos usos
agrícolas actuais, com
Ao longo de todo o traçado

particular relevância para as
classes Culturas anuais de

–

sequeiro e Vinha pela

Solução 2

extensão global das
afectações

marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas heterogéneas,
Pomares, Olival e Vinha que

Construção

impliquem uma afectação de
área da mancha relevante ou
que, pela forma de
atravessamento/afectação se
traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via

Troço 4
Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
Substituição dos usos

marginal de manchas das

agrícolas actuais, com

classes de uso agrícola

Ao longo de todo o traçado

particular relevância para as

Culturas anuais de sequeiro,

–

classes Culturas anuais de

Culturas heterogéneas, e

Solução 1

sequeiro e Culturas

Olival que impliquem uma

heterogéneas pela extensão

afectação de área da mancha

global das afectações

Construção

relevante ou que, pela forma
de atravessamento/afectação
se traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via
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Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Negativo, directo, de
magnitude correspondente à
área afectada e de
significância elevada nas
situações de afectação não
Substituição dos usos
agrícolas actuais, com
Ao longo de todo o traçado

particular relevância para as

–

classes Culturas anuais de

Solução 2

sequeiro e Culturas
heterogéneas pela extensão
global das afectações

marginal de manchas das
classes de uso agrícola
Culturas anuais de sequeiro,
Culturas heterogéneas, Olival
e Vinha com Olival que

Construção

impliquem uma afectação de
área da mancha relevante ou
que, pela forma de
atravessamento/afectação se
traduza na perda de
viabilidade da parcela, sendo
permanente e irreversível nas
áreas ocupadas pela via

Assim, no cômputo geral, no que concerne às áreas de RAN e Uso agrícola do Solo,
quer no troço 1, quer no troço 3 as soluções apresentam-se bastante semelhantes,
contudo ao analisarmos o modo de atravessamento considerou-se que a Solução 1,
nestes troços se apresenta como mais favorável. Relativamente ao troço 2, apenas
são afectadas áreas classificadas de RAN e áreas agrícolas, de uma forma
semelhante por ambas as soluções, pelo que não é possível identificar uma solução
mais favorável. Relativamente ao troço 4, refira-se que, tendo em conta que as
áreas classificadas como RAN não possuem expressão diferenciadora e não se
encontram agricultadas, a escolha da Solução mais favorável incidiu sobre a
afectação de áreas com uso agrícola efectivo.
De acordo com a caracterização e avaliação de impactes apresentada, bem como
com a comparação entre as Soluções por troço, foi possível chegar a uma visão
integrada dos impactes ambientais do projecto e de qual a alternativa, em cada
troço, que se considera mais favorável em termos ambientais, nas temáticas
consideradas.
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O quadro seguinte sintetiza, então, as preferências expressadas pelas temáticas
ambientais – Solos, RAN e Usos Agrícolas dos Solos, quanto à melhor alternativa de
projecto no IC7.
Quadro 2.3.19- Grau de preferência das Áreas Temáticas analisadas
Soluções
Troços

Solução 1

Solução 2

1

+

-

2

=

=

3

+

-

4

-

+

= indiferente, + favorável, ++ muito favorável – desfavorável, -- muito desfavorável

Verifica-se, através da observação do quadro anterior que a análise integrada das
componentes relativas à ocupação agrícola do solo confirmam as preferências
apresentadas no Capítulo 10 – Avaliação Global de Alternativas para o IC7. É
mesmo de realçar, que tendo em conta que o Factor Ambiental onde se incluem os
Solos e a RAN integra também a área temática REN, que a que na análise
comparativa das diferentes soluções se considerou que as áreas de RAN assumem
uma maior relevância do que as áreas de REN (apesar de na análise de impactes se
ter considerado como idênticas em termos de significância), em virtude da
existência de um elevado número de áreas agricultadas e parcelas de vinhas.
Realça-se ainda que, dada a reconhecida importância da agricultura no
território em causa, a afectação de áreas consideráveis de RAN e Vinha,
algumas incluídas em quintas vitivinícolas, só se poderá justificar se não
existirem soluções alternativas viáveis. No entanto, o EIA não demonstra,
para cada mancha de RAN afectada, a inexistência de alternativas nem
analisa as eventuais alternativas estudadas mas abandonadas por se
revelarem inviáveis.
O projecto em análise resultou de uma extensa análise, efectuada em três fases
distintas, Viabilidade de Corredores, Viabilidade de Traçados e Estudo Prévio. Ao
longo destas fases foram efectuados diversos contactos e reuniões com diversas
entidades, no sentido de se obter toda a informação necessária para a identificação
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das condicionantes ambientais e territoriais existentes na região. Com base neste
levantamento (teórico e através de trabalho de campo) foram efectuadas diversas
alterações aos corredores em estudo, tendo sido abandonadas soluções por
variadas razões, quer sejam de natureza ambiental, de ordenamento urbano,
socioeconómico ou mesmo cultural, no sentido de se obterem traçados o mais
ambientalmente favoráveis, permitindo minimizar/evitar os impactes identificados
em cada factor ambiental, tal como expresso no Capítulo 2.
Assim, considera-se que as soluções preconizadas para o IC7 contemplam a
compatibilização dos diversos factores ambientais, revelando-se como sendo as
ambientalmente mais sustentáveis, apresentando um desenvolvimento que permite
minimizar/preservar quer a afectação de áreas RAN e vinhas (integradas ou não em
quintas vitivinícolas), considerando-se a sua proliferação na área de estudo.
No que se refere à análise da Reserva Ecológica Nacional, o EIA não
apresenta o devido enquadramento na Portaria n.º 1356/2008, de 28 de
Novembro.
Por lapso, não foi incluído no enquadramento legal da Reserva Ecológica Nacional, a
Portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro, a qual estabelece as condições para a
viabilização dos usos e acções (mecanismos administrativos) na Reserva Ecológica
Nacional referidos nos nºs 2 e 3 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22
de Agosto.
No entanto, o presente projecto (tal como mencionado no EIA), enquadra-se no
Artigo 21.º - Acções de Relevante Interesse Público, nomeadamente no n.º 3 do
Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, que refere o seguidamente enunciado:
“Nos casos de infra -estruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias,
portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a
avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da
acção”.
Deste modo, face ao anteriormente exposto, considera-se que a componente
escrita se encontra adequadamente enquadrada face à legislação que regula a
Reserva

Ecológica

Nacional,

aplicável

ao

presente

projecto,

sendo

que

a
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caracterização, avaliação de impactes e conclusões apresentadas se mantêm
inalteráveis.
2.3.4.

OCUPAÇÃO DO SOLO

No que se refere ao factor Ocupação do Solo, verifica-se que os critérios de
magnitude e significância dos impactes descritos no EIA estão incorrectos,
o

que

consequentemente

compromete

a

avaliação

de

impactes

desenvolvida.
Verifica-se também que não foi feita a avaliação de impactes, ao longo dos
traçados, sobre os diferentes usos do solo. O EIA apenas apresenta os
valores globais de afectação das várias classes de uso para cada
combinação de traçado, o que impossibilita uma avaliação de impactes
com o detalhe necessário. Consequentemente, não são apresentadas as
respectivas medidas de minimização.
Resposta: A resposta a esta questão foi apresentada no Critério 13.
Nos quadros 46 e 47 do Anexo IV do Tomo 4.3. do EIA apenas são
indicadas como principais interferências as Áreas Edificadas, o que não se
afigura correcto uma vez que da análise das figuras 6.4.6 a 6.4.9. da Parte
3 do Tomo 4.1. do EIA resulta claro que os usos dominantes na área de
estudo são o uso florestal e o uso agrícola.
Resposta: A resposta a esta questão foi apresentada no Critério 13.

2.3.5.

RECURSOS HÍDRICOS

A caracterização da situação de referência para os Recursos Hídricos é
omissa relativamente ao estado de conservação da galeria ripícola nos
troços dos cursos de água interceptados pelos traçados em estudo.
Resposta: A vegetação ripícola corresponde ao coberto vegetal associado às
margens de rios e ribeiras sendo que, representa uma zona de transição entre o
curso de água e o uso de solo adjacente, de forma a minimizar os impactes desse
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uso na linha de água, mantendo a integridade hidrológica, ecológica e paisagística
do curso de água, dado que actua como um filtro biológico de nutrientes e de
diversas substâncias poluentes retendo os sedimentos da erosão hídrica e os
nutrientes de lixiviação.
De acordo com o trabalho de campo efectuado aquando da elaboração do EIA,
foram identificados os Habitats 91E0, 92A0 e 91B0, associados à vegetação ripícola
em quase todas as linhas de água permanentes interceptadas, apresentando em
muitos casos um bom grau de conservação. Nestas zonas incluem-se todos os
bosques ribeirinhos: amiais, salgueirais e freixiais.
Uma vez que, na área de estudo, a envolvente das linhas/cursos de água são
muitas

vezes

lameiros

ou

terrenos

agrícolas

sem

expressão

cartográfica

considerou-se que o habitat 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
apenas ocorre de forma marginal formando sebes em torno destas áreas
humanizadas. Assim, optou por não o considerar para a avaliação do grau de
conservação. Interessa, ainda, referir que a ocorrência deste habitat a nível
nacional é muito pontual, uma vez que a maioria foi convertida em lameiros.
De forma a se categorizar o grau de conservação das galerias ripícolas
atravessadas pelo traçado da via em questão, utilizaram-se os seguintes critérios:


extensão da galeria ripícola (coberto arbóreo): continua ou fragmentada;



intervenção humana: muito ou pouco intervencionada;



contacto catenal com os biótopos “Folhosas” e “Bosque Misto”.



para as galerias ripícolas em que o habitat prioritário 91E0* foi dado como
possível, foi considerada a pendente das linhas/cursos de água e o carácter
permanente ou temporário do curso de água. Assim, o Habitat 91E0* foi
considerado para as linhas de água que apresentavam uma pendente
modera a baixa e o curso de água apresentava um carácter permanente.
Nos restantes casos, considerou-se apenas a ocorrência do habitat 92A0,
que é relativamente comum nas linhas de água da área de estudo.

Assim, tendo em conta os critérios supra mencionados, o grau de conservação dos
cursos/linhas de água foi classificado como:


Bom: sempre que a galeria ripícola forme um corredor arbóreo contínuo,
pouco intervencionado e apresente o habitat prioritário 91E0*;
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Médio: sempre que a galeria ripícola seja pouco fragmentada e não se
encontre profundamente intervencionada. Pode formar o habitat prioritário
91E0* mas este encontra-se fragmentado e degradado;



Razoável: todas as linhas/cursos de água que se apresentem profundamente
intervencionados, e o seu coberto arbóreo seja extremamente fragmentado.
Não formam o habitat prioritário 91E0*, sendo que no estrato arbóreo não
se regista a presença de amieiro (Alnus glutinosa).

No quadro seguinte efectua-se uma síntese da localização das galerias ripícolas
localizadas nas linhas de água interceptadas pelo traçado do IC7, modo de
atravessamento, e estado de conservação das mesmas. Refira-se que uma análise
mais pormenorizada da vegetação ripícola é efectuada no Anexo F1 – Componente
Biológica.
Quadro 2.3.20- Galerias ripícolas associadas às linhas de água do IC7 – Oliveira do
Hospital/Fornos de Algodres
Linha de Água

Localização

Modo

de

(km)

Atravessamento

Estado

de

Conservação

Troço 2
Solução 1
Rio Cobral

4+000

Ribeiro do Esporão

5+700

Viaduto

de

Torrozelo
Viaduto

de

Carragozela

Razoável
Razoável

Viaduto sobre o rio
Rio Seia

9+000

Seia I; Viaduto de
Folgosa

do

Bom

Salvador
Afluente do Rio Seia

10+000

ph

Razoável

Solução 2
Rio Cobral

3+000

Ribeiro do Esporão

4+550

Viaduto

de

Torrozelo
Viaduto

de

Carragozela

Razoável
Razoável

Viaduto sobre o rio
Rio Seia

8+000

Seia I; Viaduto de
Folgosa

do

Bom

Salvador
Afluente do Rio Seia

9+500

ph

Razoável

Troço 3
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Solução 1
Rio Seia/Ribeira de Paços

18+200

Ribeira da Bandoiva

20+000

Ribeira das Aldeias

21+150

Ponte sobre o rio
Seia II
Ponte

sobre

a

ribeira da Bandoiva
Ponte

sobre

a

ribeira das Aldeias

Razoável
Médio
Médio

Solução 2
Rio Torto

21+000

Ribeira do Boco

23+900

Ponte sobre o rio
Torto
Ponte

sobre

o

ribeiro do Boco

Bom
Razoável

Troço 4
Solução 1
Ribeira de Gouveia
Afluente da Ribeira de S.
Paio

Ponte

27+800

31+050

Afluente do Ribeiro do Freixo

32+000

Ribeiro do Freixo

34+650

Ribeira de Linhares

36+600

Rio Mondego

39+350

a

ribeira de Gouveia

30+100

Ribeira de S. Paio

sobre

ph
Ponte

Razoável
sobre

a

ribeira de S. Paio
Viaduto

de

Vila

Cortês
Ponte

sobre

a

ribeira do Freixo
Ponte

Razoável

sobre

a

ribeira de Linhares
Ponte sobre o rio
Mondego I

Médio
Razoável
Bom
Bom
Bom

Solução 2
Ribeira de Gouveia

26+500

Ribeira de S. Paio

29+600

Ponte

34+750
37+550

Ribeira da Calhandra

32+300

a

ribeira de Gouveia
Ponte

sobre

a

ribeira de S. Paio

31+800,
Rio Mondego

sobre

e

Ponte sobre o rio
Mondego I, II e III
Viaduto
Ribamondego

de

Razoável
Médio

Bom

Razoável

Verifica-se também que não são identificados os cursos de água desviados
para a rede de drenagem transversal. Além disso não é representada
cartograficamente a localização aproximada dos pontos de descarga das
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águas de drenagem da estrada nem indicadas as massas de água onde
serão feitas as descargas.
Resposta: Os pontos de descarga da estrada apenas poderão ser definidos em
fase de Projecto de Execução, no âmbito do Projecto de Drenagem. Tal como
referido no capítulo 7.5.1.3 do Relatório Síntese, “os pontos de descarga das águas
de escorrência considerados na presente avaliação de impactes, são indicativos e
foram seleccionados em função da inclinação do terreno e do perfil do terreno,
considerando o encaminhamento das águas para as linhas de água, ou seja, para
as passagens hidráulicas e pontes. Assim sendo, os km’s referidos não são
definitivos, servirão unicamente de base para a localização definitiva dos pontos de
descarga determinada em fase de Projecto de Execução aquando da definição do
traçado a construir.”
No entanto, e de forma a salvaguardar os locais mais vulneráveis e/ou sensíveis,
em fase de Projecto de Execução, o Projecto de Drenagem deverá ter em
consideração os locais de maior sensibilidade, seguidamente referenciados:
-

Regadio Tradicional de Açude do Concelho, a jusante das linhas de água
interceptadas pela solução 1 aos kms 22+300 e 23+100

-

Praia Fluvial de Ribamondego e Ponte Nova, localizadas a jusante da linha
de água (Rio Mondego) atravessada pelo projecto;

-

Linhas de água com uso de sensibilidade acrescida, nomeadamente Águas
de Ciprinídeos e Águas de Salmonídeos. Refere-se, contudo, que tendo em
consideração

a

sua

elevada

capacidade

de

diluição

dos

poluentes,

comparativamente com outras linhas de água de menor dimensão, o
impacte inerentes às descargas nestas linhas de água não se considera
muito significativo.
Quadro 2.3.21 – Linhas de água que suportam a vida piscícola
Itinerário

Solução

IC7 – Oliveira do
Hospital/Fornos

Solução 1

de Algodres

Localização (km)

Classificação

Linha de água

39+405

Água de Ciprinídeos

Rio Mondego

9+759

Água de Salmonídeos

Rio Seia

18+487

Água de Salmonídeos

18+865

Água de Salmonídeos

Rio Seia
Ribeira de
Paços
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Itinerário

Solução

Localização (km)

Classificação

36+653

Água de Salmonídeos

31+852

Água de Ciprinídeos

Rio Mondego

34+740

Água de Ciprinídeos

Rio Mondego

37+585

Água de Ciprinídeos

Rio Mondego

8+571

Água de Salmonídeos

Rio Seia

Solução 2

-

Linha de água
Ribeira de
Linhares

Áreas de protecção às captações, nomeadamente, ao km 18+200 da
Solução 1, onde o nó de Pinhanços afecta marginalmente o perímetro de
protecção da Captação de Pinhanços, identificada no Desenho EIA-AD.00RHD-01, com o número 43.

-

Áreas

de

importância

vitivinícola,

nomeadamente

as

seguidamente

expressas.
Quadro 2.3.22– Áreas de importância vitivinícola a ter em consideração na definição do
Projecto de Drenagem
Itinerário

Solução

Localização (km)
11+600
13+200
14+300

Solução 1

18+000, Nó de Pinhanços
22+600
25+000

IC7 – Oliveira do

1+000

Hospital/Fornos de

10+500

Algodres

12+000
13+100
Solução 2

15+725
16+500 (Nó de Tazem)
18+130 – 19+500 (proximidade da Qta. da
Passarela)
22+500 (Nó de Gouveia)

- Áreas de máxima infiltração, particularmente as seguidamente enunciadas.
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Quadro 2.3.23 – Áreas de máxima infiltração a ter em consideração na definição do Projecto
de Drenagem
Itinerário

Solução

Localização (km)
18+000 (Nó de Pinhanços)
34+000

Solução 1

IC7 – Oliveira do

39+811 (Nó de Fornos de Algodres)

Hospital/Fornos de
Algodres

33+000

Solução 2

37+987(Nó de Fornos de Algodres)

No que concerne aos cursos de água desviados para a rede de transversal, os
mesmos apresentam-se no quadro seguinte. Salienta-se, mais uma vez, que o
Projecto de Drenagem apenas ficará totalmente definido em fase de Projecto de
Execução, pelo que, com uma maior aproximação ao terreno nessa fase, serão
reavaliadas as necessidades de desvios de algumas das linhas de água.
Quadro 2.3.24 – Linhas de água desviadas para a drenagem transversal Atravessamento de
linhas de água na Solução 1 do IC7 – Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres
Restabelecimento

Localização

Linha de água

(pk)
Troço 1

Solução 2
PH 0-1

0+582

Afluente da Ribª do Cobral

PH 1-1

1+140

Ribeira do Cobral

Troço 2
Solução 1
PH 4-1

4+500

Afluente do Rio Cobral

PH 5-1

5+130

Afluente do Rio Cobral

PH 8-1

8+140

Afluente do Rio Seia

PH 8-2

8+550

Afluente do Rio Seia

--

Afluente do Rio Seia

PH 3-1

3+264

Afluente do Rio Cobral

PH 3-2

3+950

Afluente do Rio Cobral

PH 6-2

6+952

Afluente do Rio Seia

PH 7-1

7+362

Afluente do Rio Seia

--

Afluente do Rio Seia

Nó de Seia Norte
PH N-03
Solução 2

Nó de Seia Norte
PH N-03

Troço 3
Solução 1
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Restabelecimento

Localização

Linha de água

(pk)

PH 15-2

15+225

PH 24-1

24+809

Afluente da Ribª da Lapa de
Tourais
Afluente do Ribº do Boco

Solução 2
Afluente da Ribª de

PH 17-1

17+150

PH 22-2

22+871

Afluente do Rio Torto

PH 24-1

24+506

Afluente do Ribº do Boco

Girabolhos

Troço 4
Solução 1
Nó de Vila Franca da Serra
PH N-01

--

Afluente do Rio Mondego

31+200

Afluente do Rio Mondego

Solução 2
PH 31-1

Nó de Vila Franca da Serra
PH N-01

--

Afluente do Rio Mondego

As massas de água onde serão feitas as descargas são apresentadas no quadro
seguinte. Ressalva-se novamente, que os pontos de descargas são apenas
indicativos, sendo os mesmos definidos em Fase de projecto de execução.
Troço 1
Quadro 2.3.25 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 1
Ponto de

Linha de Água

Descarga

associada

0+405
2+006
2+700
2+885
3+515

Afluentes do
Rio Alva
Afluentes do
Rio Alva
Afluente do Rio
Cobral
Afluente do Rio
Cobral
Afluente do Rio
Cobral

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

3,27

0,14

0,02

0,00

37,72

0,44

0,04

21,86

0,23

21,27
4,66

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

286,46

11,42

0,48

0,08

0,005

0,01

1548,28

24,37

0,29

0,02

0,004

0,02

0,00

775,27

28,19

0,30

0,03

0,005

0,23

0,02

0,00

764,91

27,81

0,30

0,03

0,005

0,16

0,02

0,00

360,00

12,94

0,45

0,06

0,005
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Quadro 2.3.26 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 2
Ponto de

Linha de Água

Descarga

associada

0+111
0+396
0+582
0+844

Afluente do
Ribº do Cobral
Afluente do
Ribº do Cobral
Afluente da
Ribª do Cobral
Afluente da
Ribª do Cobral
Ribeira do

1+140
1+250
1+350
1+675
2+325

Cobral
Afluente da
Ribª do Cobral
Afluente da
Ribª do Cobral
Afluente do Rio
Cobral
Afluente do Rio
Cobral

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

9,14

0,14

0,02

0,00

2,59

0,10

0,02

36,05

0,42

16,66

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

389,05

23,50

0,36

0,05

0,006

0,00

208,40

12,41

0,49

0,08

0,006

0,04

0,01

1473,87

24,46

0,29

0,02

0,004

0,24

0,03

0,00

723,87

23,02

0,33

0,04

0,005

14,32

0,23

0,03

0,00

671,54

21,33

0,34

0,04

0,005

48,85

0,31

0,03

0,01

1234,46

39,57

0,25

0,02

0,004

7,99

0,09

0,01

0,00

254,05

31,44

0,35

0,05

0,007

7,14

0,15

0,02

0,00

387,05

18,44

0,39

0,05

0,005

4,59

0,16

0,02

0,00

357,56

12,85

0,45

0,06

0,005

Troço 2
Quadro 2.3.27 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 1
Ponto de
Descarga

Linha de
Água

Carga de poluentes (Kg)

Volume

associada

SST

Zn

Cu

Pb

3+723

Rio Cobral

23,96

0,37

0,03

0,00

4+300

Rio Cobral

14,07

0,25

0,03

5,03

0,23

4,80

4+500
5+130
5+682
5+945
6+275

Afluente do Rio
Cobral
Afluente do Rio
Cobral
Ribeiro do
Esporão
Ribeiro do
Esporão
Afluente do

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

1162,18

20,62

0,32

0,03

0,004

0,00

726,79

19,37

0,35

0,04

0,004

0,03

0,00

501,19

10,03

0,46

0,06

0,004

0,12

0,02

0,00

285,93

16,77

0,42

0,06

0,006

12,61

0,32

0,03

0,00

856,50

14,72

0,37

0,04

0,004

5,14

0,23

0,03

0,00

497,14

10,34

0,46

0,06

0,004

3,26

0,18

0,03

0,00

352,32

9,24

0,50

0,07

0,005
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Ponto de
Descarga

Linha de
Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

9,63

0,18

0,02

0,00

5,12

0,27

0,03

3,86

0,08

7,36

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

490,32

19,65

0,37

0,05

0,005

0,00

578,64

8,85

0,47

0,06

0,004

0,01

0,00

183,91

20,99

0,42

0,07

0,007

0,17

0,02

0,00

440,00

16,73

0,40

0,05

0,005

11,85

0,22

0,03

0,00

611,16

19,38

0,36

0,04

0,005

20,44

0,18

0,02

0,00

620,43

32,94

0,30

0,03

0,005

5,86

0,10

0,02

0,00

267,62

21,91

0,39

0,06

0,006

Ribº do
Esporão
6+930
7+944
8+140
8+550
8+895
9+151
9+275

-Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia

9+663

Rio Seia

8,79

0,18

0,02

0,00

468,60

18,76

0,38

0,05

0,005

9+880

Rio Seia

6,63

0,24

0,03

0,00

564,00

11,75

0,43

0,05

0,004

11,44

0,32

0,03

0,00

833,84

13,72

0,38

0,04

0,004

16,80

0,35

0,04

0,00

1008,95

16,65

0,35

0,04

0,004

10+146
10+555

Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia

10+855

--

11,54

0,31

0,03

0,00

808,80

14,27

0,38

0,04

0,004

11+230

--

7,62

0,20

0,03

0,00

492,37

15,49

0,40

0,05

0,005

0,84

0,11

0,02

0,00

165,15

5,08

0,70

0,14

0,005

4,09

0,15

0,02

0,00

321,16

12,73

0,46

0,07

0,005

Afluente da
13+114

Ribª da Lapa
de Tourais

13+455

--

Quadro 2.3.28 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 2
Ponto de
Descarga

Linha de
Água

Carga de poluentes (Kg)

Volume

associada

SST

Zn

Cu

Pb

2+530

Rio Cobral

22,61

0,36

0,03

0,00

3+115

Rio Cobral

43,68

0,46

0,04

8,35

0,31

7,64

0,17

3+264
3+950

Afluente do Rio
Cobral
Afluente do Rio

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

1129,10

20,02

0,32

0,03

0,004

0,01

1672,56

26,12

0,28

0,02

0,004

0,04

0,00

736,01

11,35

0,42

0,05

0,004

0,02

0,00

436,99

17,48

0,39

0,05

0,005
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Ponto de
Descarga

Linha de
Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

5,25

0,20

0,03

0,00

3,47

0,18

0,03

3,34

0,18

5,90

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

445,65

11,79

0,45

0,06

0,005

0,00

363,67

9,54

0,49

0,07

0,005

0,03

0,00

356,68

9,36

0,50

0,07

0,005

0,13

0,02

0,00

313,11

18,85

0,40

0,06

0,006

5,03

0,27

0,03

0,00

573,65

8,77

0,47

0,06

0,004

3,85

0,08

0,01

0,00

183,44

20,98

0,42

0,07

0,007

7,93

0,18

0,02

0,00

468,86

16,92

0,39

0,05

0,005

11,20

0,22

0,03

0,00

594,35

18,84

0,36

0,04

0,005

13,16

0,17

0,02

0,00

498,80

26,38

0,33

0,04

0,005

10,77

0,16

0,02

0,00

451,67

23,85

0,35

0,04

0,006

Cobral
4+478
4+759

Ribeiro do
Esporão
Ribeiro do
Esporão
Afluente do

5+100

Ribº do
Esporão

5+742
6+756
6+952
7+362
7+723
7+910
8+087

-Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia

8+465

Rio Seia

23,86

0,33

0,03

0,00

1060,03

22,51

0,31

0,03

0,004

8+702

Rio Seia

9,84

0,27

0,03

0,00

686,36

14,34

0,39

0,04

0,004

7,91

0,29

0,03

0,00

694,19

11,39

0,42

0,05

0,004

16,80

0,35

0,04

0,00

1008,95

16,65

0,35

0,04

0,004

--

9,04

0,26

0,03

0,00

657,92

13,74

0,40

0,05

0,004

--

5,77

0,16

0,02

0,00

380,27

15,18

0,42

0,06

0,005

0,45

0,06

0,01

0,00

75,46

6,02

0,74

0,19

0,007

2,04

0,10

0,02

0,00

185,37

11,02

0,52

0,09

0,006

8+958
9+367
9+667
10+043

Afluente do Rio
Seia
Afluente do Rio
Seia

Afluente do
11+926

Ribº da Lapa
de Tourais

12+300

--
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Troço 3
Quadro 2.3.29 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 1
Ponto de
Descarga

Linha de
Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

1,47

0,15

0,03

0,00

2,60

0,10

0,02

23,83

0,22

45,23

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

237,26

6,18

0,61

0,11

0,005

0,00

202,10

12,88

0,49

0,08

0,006

0,02

0,00

743,05

32,07

0,29

0,03

0,005

0,29

0,03

0,01

1151,69

39,27

0,25

0,02

0,005

5,67

0,18

0,02

0,00

411,05

13,80

0,43

0,06

0,005

4,55

0,17

0,02

0,00

368,55

12,35

0,45

0,06

0,005

6,44

0,11

0,02

0,00

280,42

22,98

0,38

0,06

0,006

2,82

0,13

0,02

0,00

267,29

10,56

0,50

0,08

0,005

11,44

0,19

0,02

0,00

533,95

21,42

0,35

0,04

0,005

6,84

0,27

0,03

0,00

623,83

10,96

0,43

0,05

0,004

44,42

0,46

0,04

0,01

1666,24

26,66

0,27

0,02

0,004

23,78

0,29

0,03

0,00

942,82

25,22

0,30

0,03

0,004

2,00

0,10

0,02

0,00

193,39

10,36

0,53

0,09

0,006

14,70

0,17

0,02

0,00

518,58

28,35

0,32

0,04

0,006

Afluente da
14+313

Ribª da Lapa
de Tourais
Afluente da

15+100

Ribª da Lapa
de Tourais
Afluente da

15+225

Ribª da Lapa
de Tourais

15+364
15+473

Ribeira da Lapa
de Tourais
Ribeira da Lapa
de Tourais
Afluente da

16+055

Ribª da Lapa
de Tourais
Afluente da

16+750

Ribª da Lapa
de Tourais

16+940
17+400
18+120

Ribeira da Lapa
de Tourais
Ribeira da Lapa
de Tourais
Afluente do Rio
Seia
Rio Seia e

18+263

Ribeira de
Paços
Rio Seia e

19+030

Ribeira de
Paços

19+161
19+944

Afluente do Rio
Seia
Ribeira da
Bandoiva
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Ponto de
Descarga

20+100

Linha de
Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

Zn

Cu

Pb

354,14

29,12

0,34

0,05

0,006

0,00

653,59

54,25

0,25

0,03

0,006

0,02

0,00

524,66

25,19

0,33

0,04

0,005

0,09

0,02

0,00

180,39

11,95

0,51

0,09

0,006

13,67

0,14

0,02

0,00

450,01

30,38

0,32

0,04

0,006

21,56

0,16

0,02

0,00

564,21

38,22

0,29

0,03

0,006

1,08

0,08

0,02

0,00

127,83

8,42

0,61

0,13

0,006

Rio Torto

1,74

0,09

0,02

0,00

162,02

10,71

0,54

0,10

0,006

Rio Torto

3,05

0,09

0,02

0,00

193,61

15,77

0,46

0,08

0,007

5,69

0,10

0,02

0,00

263,68

21,58

0,39

0,06

0,006

1,69

0,12

0,02

0,00

206,98

8,14

0,57

0,10

0,005

3,60

0,14

0,02

0,00

301,50

11,94

0,47

0,07

0,005

Bandoiva

Zn

Cu

Pb

10,31

0,12

0,02

0,00

35,46

0,16

0,02

13,22

0,18

2,16

(mg/l)
SST

Ribeira da

SST

(m3)

Concentração de poluentes

Afluente da
20+278

Ribª da
Bandoiva
Afluente da

20+475

Ribª da
Bandoiva

21+055
21+185
21+275

Ribeira das
Aldeias
Ribeira das
Aldeias
-Afluente da

22+292

Ribª das
Aldeias

22+983
23+218
23+330
23+960
24+809

Afluente do Rio
Torto
Afluente do Rio
Torto
Afluente do
Ribº do Boco

25+000

--

3,32

0,18

0,03

0,00

355,66

9,33

0,50

0,07

0,005

25+454

Ribeiro do Boco

5,37

0,15

0,02

0,00

345,75

15,53

0,42

0,06

0,005

25+890

Ribeiro do Boco

4,41

0,14

0,02

0,00

313,59

14,07

0,44

0,07

0,005

Quadro 2.3.30 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 2
Ponto de
Descarga

Linha de
Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

2,37

0,16

0,03

0,00

4,73

0,17

0,02

0,00

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

301,15

7,88

0,54

0,09

0,005

388,43

12,17

0,45

0,06

0,005

Afluente da
Ribª da Lapa
12+947

de Tourais
Afluente da
Ribª da Lapa

13+146

de Tourais
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Ponto de
Descarga

Linha de
Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

2,04

0,13

0,02

0,00

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

8,52

0,55

0,09

0,005

Ribeira da Lapa
14+000

de Tourais

239,76

Ribeira da Lapa
14+775

de Tourais

1,54

0,13

0,02

0,00

215,94

7,14

0,59

0,11

0,005

16+630

--

1,03

0,08

0,02

0,00

132,07

7,80

0,62

0,13

0,006

6,29

0,13

0,02

0,00

323,28

19,47

0,39

0,06

0,006

6,67

0,19

0,02

0,00

450,77

14,79

0,41

0,05

0,005

1,48

0,07

0,01

0,00

135,64

10,94

0,55

0,11

0,007

3,08

0,16

0,02

0,00

310,21

9,93

0,50

0,08

0,005

1,67

0,08

0,01

0,00

143,83

11,61

0,54

0,10

0,007

2,84

0,09

0,02

0,00

187,08

15,17

0,47

0,08

0,007

Afluente da
Ribª de
17+150

Girabolhos
Afluente da
Ribª de

17+775

Girabolhos
Afluente da
Ribª de

18+025

Girabolhos
Ribeira de

19+400

Almeida
Afluente do Rio

19+968

Torto
Afluente do Rio

20+338

Torto

20+965

Rio Torto

5,65

0,18

0,02

0,00

423,24

13,35

0,43

0,06

0,005

21+337

Rio Torto

49,07

0,28

0,03

0,01

1151,20

42,62

0,25

0,02

0,005

7,21

0,18

0,02

0,00

444,47

16,22

0,40

0,05

0,005

5,37

0,1805

0,0247

0,0020

413,94

12,98

0,44

0,06

0,005

2,60

0,1515

0,0240

0,0014

289,58

8,99

0,52

0,08

0,005

4,05

0,1688

0,0245

0,0018

360,49

11,24

0,47

0,07

0,005

Afluente do Rio
21+430

Torto
Afluente do Rio

22+225

Torto
Afluente do Rio

22+871

Torto
Afluente da

23+323

Ribº do Boco
Afluente da

23+500

Ribº do Boco

34,71

0,3635

0,0325

0,0051

1282,61

27,06

0,28

0,03

0,004

23+627

Ribeiro do Boco

19,72

0,3786

0,0367

0,0042

1127,28

17,50

0,34

0,03

0,004

23+910

Ribeiro do Boco

7,83

0,3019

0,0353

0,0027

713,00

10,99

0,42

0,05

0,004

24+506

Ribº do Boco

5,34

0,1662

0,0231

0,0019

385,36

13,86

0,43

0,06

0,005

3,85

0,0740

0,0127

0,0013

176,97

21,78

0,42

0,07

0,007

Afluente do
Afluente da
Ribeira de
25+250

Gouveia
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Troço 4
Quadro 2.3.31 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 1
Ponto de
Descarga

Linha de Água
associada

Carga de poluentes (Kg)
SST

Zn

Cu

Volume
Pb

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

Afluente da
Ribª de
27+052

Gouveia

5,21

0,24

0,03

0,00

523,86

9,94

0,46

0,06

0,004

27+087

--

90,59

0,49

0,04

0,01

2161,08

41,92

0,22

0,02

0,004

5,81

0,25

0,03

0,00

553,09

10,51

0,45

0,06

0,004

28,28

0,34

0,03

0,00

1135,18

24,91

0,30

0,03

0,004

Ribeira de
27+713

Gouveia
Ribeira de

28+095

Gouveia
Afluente da
Ribª de

28+238

Gouveia

8,00

0,25

0,03

0,00

606,73

13,19

0,41

0,05

0,004

28+836

--

7,08

0,16

0,02

0,00

404,97

17,48

0,40

0,05

0,005

29+293

--

2,66

0,12

0,02

0,00

237,60

11,18

0,50

0,08

0,006

Gouveia

3,32

0,10

0,02

0,00

212,98

15,58

0,46

0,08

0,006

--

5,34

0,13

0,02

0,00

313,83

17,03

0,42

0,06

0,006

7,01

0,19

0,02

0,00

470,97

14,88

0,41

0,05

0,005

12,44

0,31

0,03

0,00

839,44

14,82

0,37

0,04

0,004

Paio

27,33

0,34

0,03

0,00

1139,21

23,99

0,30

0,03

0,004

--

57,94

0,41

0,03

0,01

1653,90

35,03

0,25

0,02

0,004

4,17

0,15

0,02

0,00

323,66

12,89

0,45

0,07

0,005

29,50

0,33

0,03

0,00

1121,04

26,32

0,29

0,03

0,004

7,78

0,24

0,03

0,00

578,77

13,45

0,41

0,05

0,004

3,36

0,13

0,02

0,00

266,84

12,59

0,47

0,07

0,006

8,96

0,14

0,02

0,00

395,13

22,69

0,36

0,05

0,006

Afluente da
Ribª de
29+725
30+092

Afluente do
30+445

Ribº de S. Paio
Ribeira de S.

30+972

Paio
Ribeira de S.

31+325
31+479

Afluente do
31+563

Ribº de S. Paio
Afluente do

32+025

Ribº de S. Paio
Afluente do

32+400

Ribº de S. Paio

33+065

Ribº do Freixo

Afluente do
Afluente do
33+281

Ribº do Freixo
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Ponto de
Descarga
33+500

Linha de Água
associada

--

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

3,32

0,11

0,02

0,00

11,60

0,21

0,03

9,08

0,18

7,46

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

242,01

13,73

0,47

0,08

0,006

0,00

595,99

19,47

0,36

0,04

0,005

0,02

0,00

480,08

18,92

0,37

0,05

0,005

0,18

0,02

0,00

454,68

16,40

0,40

0,05

0,005

81,20

0,35

0,03

0,01

1588,54

51,12

0,22

0,02

0,004

3,61

0,16

0,02

0,00

339,51

10,62

0,48

0,07

0,005

15,63

0,16

0,02

0,00

507,72

30,79

0,31

0,04

0,006

Ribeiro do
34+329

Freixo
Ribeiro do

35+219

Freixo
Ribeira de

35+983

Linhares
Ribeira de

37+049

Linhares
Afluente da
Ribª de

37+122

Linhares
Afluente do Rio

38+099

Mondego
Afluente do Rio

38+347

Mondego

9,00

0,21

0,03

0,00

546,30

16,48

0,38

0,05

0,005

39+066

Rio Mondego

3,50

0,19

0,03

0,00

389,96

8,97

0,50

0,07

0,004

39+680

Rio Mondego

13,31

0,20

0,02

0,00

575,56

23,12

0,34

0,04

0,005

Quadro 2.3.32 - Pontos de Descarga e massas de água associadas – Solução 2
Ponto de
Descarga

Linha de Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

7,80

0,2661

0,0319

0,0026

5,10

0,2404

0,0314

21,52

0,2805

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

640,08

12,19

0,42

0,05

0,004

0,0021

519,68

9,82

0,46

0,06

0,004

0,0284

0,0039

897,21

23,98

0,31

0,03

0,004

Afluente da
Ribª de
25+720

Gouveia
Ribeira de

26+665

Gouveia
Afluente da
Ribª de

26+907

Gouveia
Afluente da
Ribª de

26+907

Gouveia

6,09

0,2058

0,0269

0,0022

479,71

12,70

0,43

0,06

0,005

27+504

--

10,54

0,1540

0,0196

0,0025

439,70

23,98

0,35

0,04

0,006

3,70

0,1191

0,0187

0,0015

261,46

14,15

0,46

0,07

0,006

Afluente da
27+979

Ribª de
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Ponto de
Descarga

Linha de Água
associada

Carga de poluentes (Kg)

Volume

SST

Zn

Cu

Pb

4,69

0,1740

0,0245

0,0019

5,88

0,1840

0,0247

4,00

0,1678

4,28

(m3)

Concentração de poluentes
(mg/l)
SST

Zn

Cu

Pb

385,76

12,15

0,45

0,06

0,005

0,0021

431,76

13,62

0,43

0,06

0,005

0,0244

0,0017

357,22

11,19

0,47

0,07

0,005

0,1706

0,0245

0,0018

369,60

11,58

0,46

0,07

0,005

Gouveia
Afluente da
28+708

Ribª de S. Paio

29+315

Ribª de S. Paio

Afluente da
Ribeira de S.
29+489

Paio
Ribeira de S.

30+148

Paio
Afluente do Rio

31+200

Mondego

21,50

0,3866

0,0368

0,0043

1176,51

18,27

0,33

0,03

0,004

31+475

Rio Mondego

20,44

0,3819

0,0367

0,0042

1147,33

17,81

0,33

0,03

0,004

15,99

0,3555

0,0360

0,0038

1006,05

15,89

0,35

0,04

0,004

9,82

0,3155

0,0353

0,0030

789,94

12,43

0,40

0,04

0,004

11,37

0,1568

0,0196

0,0025

456,41

24,91

0,34

0,04

0,006

6,78

0,1859

0,0244

0,0022

453,99

14,94

0,41

0,05

0,005

Ribeira da
32+170

Canharda
Afluente da
Ribª da

32+498

Canharda
Afluente do Rio

33+075

Mondego
Afluentes do

33+692

Rio Mondego

33+968

Rio Mondego

20,91

0,2286

0,0242

0,0036

748,42

27,94

0,31

0,03

0,005

34+150

--

9,70

0,1739

0,0219

0,0025

475,73

20,39

0,37

0,05

0,005

34+437

Rio Mondego

2,10

0,0869

0,0159

0,0011

170,26

12,36

0,51

0,09

0,006

34+970

Rio Mondego

6,40

0,1362

0,0192

0,0020

343,34

18,65

0,40

0,06

0,006

35+275

--

5,99

0,1770

0,0239

0,0021

420,20

14,26

0,42

0,06

0,005

Afluentes do

Afluente do Rio
35+825

Mondego

8,40

0,1456

0,0194

0,0022

392,86

21,39

0,37

0,05

0,006

36+200

--

7,52

0,1333

0,0184

0,0021

353,02

21,29

0,38

0,05

0,006

Mondego

15,20

0,3421

0,0352

0,0037

959,87

15,83

0,36

0,04

0,004

36+671

--

40,98

0,4364

0,0367

0,0058

1570,22

26,10

0,28

0,02

0,004

37+250

Rio Mondego

5,29

0,2292

0,0300

0,0021

504,50

10,49

0,45

0,06

0,004

37+800

Rio Mondego

4,73

0,1190

0,0180

0,0017

280,44

16,85

0,42

0,06

0,006

Afluente do Rio
36+525

As

lacunas

identificadas

implicam

consequentemente

a

revisão

da

avaliação de impactes apresentada.
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Resposta: A análise efectuada no EIA contemplou toda a informação apresentada
nos pontos anteriores, embora a estrutura tenha sido exposta de forma díspar. De
facto, os dados reunidos no presente Aditamento consistem apenas numa
compilação de informação constante do EIA, a qual foi analisada e levada em
consideração, aquando da avaliação de impactes na componente Recursos Hídricos.
Face ao exposto, considera-se que se mantêm válidas as conclusões da avaliação
de impactes apresentada no EIA.
O programa de monitorização da qualidade das águas superficiais não
engloba a caracterização da situação de referência nem contempla a
monitorização para a fase de obra.
Resposta: O Plano de Monitorização para a qualidade das águas superficiais
apresentado no EIA (Capítulo 11 - Directrizes para a Monitorização Ambiental e
para a gestão ambiental da obra) contempla a monitorização dos recursos hídricos
superficiais (na sua componente qualitativa e quantitativa) para três fases
distintas: fase de pré - construção, fase de construção e de exploração.
Salienta-se ainda que o quadro 6.5.3. não indica a que bacia hidrográfica
pertencem os vários cursos de água identificados.
Resposta: O Quadro 6.5.3, com as alterações pretendidas, é apresentado de
seguida. Note-se, no entanto, que o mesmo refere-se às linhas de água
interceptadas pelos traçados do IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã. As linhas de
água interceptadas pelos traçados do IC7 – Oliveira do Hospital/Fornos de
Algodres, pertencem todas à Bacia Hidrográfica do Rio Mondego.
Quadro 2.3.33 – Atravessamento de linhas de água pelo IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã
Bacia
Hidrográfica

Restabelecimento

Localização (pk)

Linha de água

Ponte sobre o Rio Alva

0+888 a 3+186

Rio Alva e Afluentes

Ponte sobre o Ribº do Rio do Mel

6+537 a 6+608

Ribº do Rio do Mel

Viaduto de Silvada

7+386 a 7+503

Ponte sobre o Rio do Alvoco

7+814 a 8+813

Troço 1
Solução 1

Mondego

Afluente da Ribª do
Alvoco
Ribeira do Alvoco
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Bacia
Hidrográfica

Restabelecimento

Localização (pk)

Ponte sobre a Ribeira do Piódão

9+600 a 10+456

Viaduto de Baloquinhas

11+000 a 11+403

Viaduto de Ribeira

12+948 a 13+560

Viaduto de Barreiros

14+139 a 14+829

Viaduto de Teixeira de Baixo II

15+713 a 15+885

Ponte sobre a Ribª da Teixeira

16+425 a 16+949

Ribeira de Teixeira

Ponte sobre a Barroca da Cáveda

17+313 a 17+475

Barroca da Cáveda

20+653 a 21+019

Ribeira do Casalinho

Ponte sobre a Ribª da Rabaça

21+876 a 22+617

Ribeira da Rabaça

Ponte sobre a Ribª do Piódão Ramo

Nó de Vide -0+647 a

A+B

0+874

Ponte
Tejo

Mondego

sobre

a

Ribeira

do

Casalinho

Viaduto

do

Nó

de

Pedras

Nó de Pedras Lavradas -

Linha de água
Ribeira do Piódão e
afluentes
Afluente da Ribª do
Alvoco
Ribeira de Balocas
Afluentes da Ribª de
Alvoco
Afluente da Ribª de
Teixeira

Ribeira do Piódão

Ribeira de Teixeira

Lavradas Ramo A+B

0+000 a 0+202

Viaduto do Vale

0+673 a 0+800

Viaduto de Sandomil

0+887 a 2+032

Ponte sobre o Rio Alva

2+152 a 3+104

Viaduto do Corgo I

3+525 a 4+268

Viaduto do Corgo II

4+348 a 4+678

Afluente do Rio Alva

PH 7-1

7+187

--

PH 7-2

7+410

Ponte sobre o Rio Alvoco

7+552 a 9+000

Solução 2

Mondego

Afluentes

do

Rio

do

Rio

Alva
Afluentes
Alva
Rio Alva e Afluentes
Afluentes

do

Rio

Alva

Afluente da Ribª do
Rio de Mel
Ribeira

do

Rio

de

Mel

Ribeira

do

e

Alvoco

Tejo

Mondego

Ponte sobre a Ribª do Piódão

12+912 a 13+575

Viaduto de Gondufo

14+584 a 14+709

Ponte sobre a Ribª do Carvalho

20+517 a 20+575

Ribeira do Carvalho

Ponte sobre a Ribª dos Lobos

24+140 a 25+284

Ribeira dos Lobos

Nó de Alvoco - 0+688 a

Afluente da Ribª do

0+846

Alvoco

Ponte do Nó de Alvoco

Ribª do Piódão
Afluente da Ribª do
Condufo

Interligação 1
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Bacia
Hidrográfica

Restabelecimento
Ponte sobre o Rio Alvoco
Ponte

sobre

o

co

B.

dos

Carvalhinhos
Mondego

Ponte sobre o B.co da Malhada

Localização (pk)

Linha de água

0+026 a 1+025

Ribeira do Alvoco

2+122 a 2+424

Barroca

dos

Carvalhinhos

2+768 a 2+897

Barroca da Malhada

3+479 a 3+666

Barroco da Pança

Ponte sobre a Ribª do Piódão

4+238 a 4+624

Ribeira do Piódão

Ponte sobre a Ribª do Piódão Ramo

Nó de Vide 0+647 a

A+B

0+874

Viaduto da Tapada

0+105 a 0+298

Ponte sobre a Ribª do Piódão

3+250 a 4+041

co

Ponte sobre o B.

da Pança

Ribeira do Piódão

Interligação 2

Mondego

Ribeira do Alvoco
Ribeira do Piódão e
Afluentes

Troço 2
Solução 1
Ponte

sobre

o

Barroco

da

a

Barroca

da

Couracha
Ponte

sobre

Tapadinha
Tejo

Viaduto da Erada
Ponte sobre a Ribª de Unhais da
Serra

23+969 a 24+322

Barroco da Couracha
Barroca

da

24+629 a 25+167

Tapadinha

e

25+830 a 26+620

Ribeira da Erada

Afluentes

27+609 a 28+652

Ribeira de Unhais da
Serra e Afluentes
Ribeira de Cortes e

Ponte sobre a Ribª de Cortes

29+120 a 29+518

Ponte sobre a Ribª da Erada

28+000 a 29+350

Ribeira da Erada

Ponte sobre a Ribª de Goia

29+969 a 30+025

Ribeira de Goia

Afluentes

Solução 2

Tejo

Ponte sobre a Ribª de Unhais da
Serra

31+400 a 31+774

Ponte sobre a Ribª de Cortes

32+174 a 32+559

Viaduto de Vale dos Penansinhos

29+754 a 30+317

Ribeira de Unhais da
Serra
Ribeira de Cortes

Troço 3
Solução 1

Viaduto do Alto da Portela dos
Tejo

Pedrões

33+225 a 33+446

Ponte sobre o Ribeiro de S. Tiago

36+651 a 37+091

PH 38-1

38+384

Ponte sobre a B.ca da Cavada

35+302 a 35+496

Afluentes da Ribª de
Cortes
Afluente da Ribª dos
Covais
Ribeiro de S. Tiago
Afluente

do

Rio

Zêzere

Solução 2
Tejo

Barroca da Cavada
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Bacia
Hidrográfica

Restabelecimento

Localização (pk)

Viaduto da Singrinheira

35+785 a 36+040

Viaduto

sobre

o

Lugar

das

Sobreiras
Ponte sobre o Ribº do Porto
Sobral

37+874 a 38+085

38+860 a 39+224

Ponte sobre a Ribª de S. Tiago

40+180 a 40+528

PH 41-2

41+826

2.3.6.

Linha de água
Afluentes da Barroca
da Cavada
Afluentes

do

Rio

Zêzere
Ribeiro

do

Porto

Sobral
Ribeira de S. Tiago
Afluente

do

Rio

Zêzere

AMBIENTE SONORO

O EIA não apresenta os critérios que basearam a distribuição do tráfego
médio de cálculo pelos respectivos períodos regulamentares, informação
relevante para análise do Ambiente Sonoro, factor determinante para
avaliação de projectos rodoviários.
Resposta: Não faz parte do âmbito desta componente, a análise dos critérios de
distribuição do tráfego pelos períodos diurno, entardecer e nocturno. Esta
informação consta do estudo de tráfego elaborado pela Projectope, Gabinete de
Topografia e Projectos, S.A. e encontra-se no ponto “3.3. Tráfego nos períodos
Diurno, Entardecer e Nocturno”, do Relatório “Estudo de Tráfego. IC 6 – Tábua /
Oliveira do Hospital (IC 7)/Covilhã (A 23/IP 2). IC 7 – Oliveira do Hospital (IC 6) /
Fornos de Algodres (A25 /IP 5). IC 37 – Viseu (A 25/IP 5)/Seia (IC 7). Relatório
Final. Junho de 2009”, onde se refere que “Os valores apresentados neste ponto
foram calculados a partir de valores das contagens de 24 horas do posto de
contagem l1 dos trabalhos de campo realizados no âmbito do Estudo de Avaliação
Estratégica para a Rede Rodoviária da Região Centro Interior, na EN17 entre
Oliveira do Hospital e Seia, em Outubro de 2006.”
Verificam-se ainda as seguintes lacunas e incorrecções:
•

Não é referido se a redução sonora conferida pela camada de
desgaste é considerada como medida de minimização ou se integra a
redução do espectro correspondente à fonte sonora no processo de
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simulação.
Resposta: A redução sonora conferida pela camada de desgaste não é considerada
uma medida de minimização, mas uma opção de projecto (para toda a extensão
dos traçados), tendo sido considerada uma redução global (correspondente à fonte
sonora) de 4 dB(A) no processo de simulação, como referido no Relatório.
•

Não resulta claro se as medições para caracterização da situação de
referência, realizadas apenas em dois dias distintos, correspondem a
uma caracterização efectiva do ambiente sonoro médio anual.

Resposta: Considera-se que as medições efectuadas para caracterização da
Situação de Referência são representativas do ambiente sonoro médio anual. As
medições realizaram-se em dois dias distintos, em cada um dos períodos de
referência, de acordo com o definido na Circular Clientes n.02/2007, “Critérios de
acreditação transitórios relativos a representatividade das amostragens de acordo
com o Decreto-Lei n.º 9/2007”.
Não é indicada a altura (cota) a que foram realizadas as medições para
caracterização da situação de referência.
Resposta: As medições para caracterização da Situação de Referência foram
efectuadas a cerca de 1,5 m acima do solo, tal como definido na NP 1730-1:1996.
Os mapas de ruído são apresentados para a altura de 4 m acima do solo, tendo
sido no entanto determinados os níveis sonoros ao nível de todos os pisos dos
receptores potencialmente expostos. Estes valores são apresentados nos quadros
“Níveis

sonoros

característicos

da

Situação

de

Referência

e

da

Situação

Prospectivada para as situações expostas”, do capítulo 6.2.3 “Valores Estimados”.
•

Relativamente à escolha de alternativas, não é indicado qual o
critério adoptado para definir a magnitude de importância de
receptor exposto.

Resposta: Tendo em conta a semelhança das situações analisadas, em termos de
número e tipo de edifícios, como se pode verificar da análise das peças desenhadas
(“Localização das situações analisadas e pontos de medição” e dos mapas de ruído
apresentados), o critério adoptado para comparação de alternativas baseou-se no
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número de situações por alternativa em termos de: i) avaliação de impactes; ii)
ultrapassagem dos valores limite e iii) acréscimos superiores a 12 dB(A). Esta
informação consta do capítulo 9. “Análise comparativa de traçados”.
Os programas de monitorização são contemplados como medidas de
minimização.
Resposta: A realização de um processo de monitorização tem como objectivo
informar sobre a situação real, avaliar o grau de incerteza inerente às técnicas de
predição, verificar a eficácia das medidas de minimização adoptadas e informar da
eventual

necessidade

de

adoptar

medidas

complementares.

Neste

sentido,

considerou-se pertinente, para as situações cujos níveis sonoros se estima ficarem
próximos dos limites máximos admissíveis, a realização de um programa de
monitorização, no sentido de aferir da situação existente. De acordo com os
resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de definir medidas de
minimização adicionais.
Efectivamente, a monitorização não pode ser considerada uma medida de
minimização,

mas

um

processo

para

aferição

da

necessidade

da

sua

implementação.

2.3.7.

COMPONENTE BIOLÓGICA

Na caracterização da situação de referência, o EIA aponta a existência
provável do Habitat prioritário 5230* Matagais arborescentes de Laurus
nobilis. Contudo, na avaliação de impactes não é considerada a sua
ocorrência nem são propostas medidas de mitigação ou de compensação
para os impactes sobre este habitat prioritário.
Resposta: O habitat prioritário 5230* - Matagais Arborescentes de Laurus nobilis é
referido na caracterização do PNSE/Sitio SE/IBA SE, Sitio Carregal do Sal, Sítio
Complexo do Açor tendo a sua ocorrência sido considerada como possível nas
primeiras etapas da elaboração da avaliação de impactes ambientais. Contudo,
através dos trabalhos de cartografia verificou-se que este habitat não ocorria
dentro da área de estudo com expressão cartografável à escala do projecto, tal
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como se verifica na descrição dos biótopos cartografados apresentada no capítulo
Biótopos e Habitats.
Este habitat não foi assim detectado, e consequentemente cartografado à escala de
1:5.000, em nenhuma das soluções e alternativas das infra-estruturas em estudo.
Mesmo assim, a sua ocorrência pode ser considerada provável, sendo que são, por
isso, propostas as seguintes acções a aplicar em fases posteriores do projecto:


Efectuar

uma

prospecção

durante

a

fase

de

RECAPE

nas

áreas

a

intervencionar, com o objectivo de encontrar potenciais manchas deste
habitat;


Durante o acompanhamento de obra verificar a ocorrência pontual deste
habitat prioritário ou de um número elevado de indivíduos de Laurus nobilis
ou Prunus lusitanica que eventualmente possam formar o habitat 5330*.

Caso seja verificada a ocorrência do habitat 5230* deverão ser adoptadas as
seguintes medidas de minimização/compensação:
1) Em fase de Projecto de Execução os traçados deverão ser reajustados
nas áreas em que foram identificadas manchas, de modo a não afectar o
habitat.
2) As estruturas temporárias de apoio à obra deverão ser reajustadas, caso
se detecte a presença do habitat 5230* durante o acompanhamento de
obra, de forma a garantir que a mancha não seja afectada.
É igualmente referida a ocorrência do sobreiro e da azinheira na avaliação
de impactes, não sendo no entanto enunciada a magnitude destes sobre as
espécies e sobre os Habitats que as mesmas possam formar (Habitat 9330
Florestas de Quercus suber e Habitat 9340 Florestas de Quercus ilex e
Quercus rotundifolia).
Resposta: Na situação de referência, no âmbito da caracterização biogeográfica da
região, refere-se que parte da área de estudo se integra na Província GaditanoOnubro_Algarviense,

Subsector

Beirense-Litoral,

ocorrendo

neste

subsector

bosques de Quercus suber pertencentes à associação aphylli-Quercetum suberis.
No entanto, durante o trabalho de campo não foi cartografado o habitat 9330, nem
o habitat 9340, pelo que estes não ocorrem na área de estudo definida no descritor
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ecologia do EIA. Foram apenas registados indivíduos de Q. suber e de Q.
rotundifolia dispersos (não formando massas ou povoamentos florestais em que
estas espécies sejam dominantes) nos biótopos de folhosas, resinosas e matos.
Assim, e face a presença de indivíduos destas duas espécies sugere-se que:


durante a fase de Projecto de Execução, sejam prospectadas todas as áreas
a intervencionar e sinalizados os indivíduos detectados que serão afectados
pela infra-estrutura

viária

ou

pelas estruturas temporárias (acessos,

estaleiros, etc.);


durante a fase de construção seja efectuado um acompanhamento da obra
de forma a garantir a não afectação, pelas infra-estruturas temporárias, de
exemplares destas espécies que não tenham sido identificados durante a
fase de RECAPE.

O EIA refere ainda a ocorrência de uma classe de ocupação do solo e de um
biótopo formado por acácia, mas não prevê medidas que minimizem o
efeito da dispersão destas em fase de construção, nomeadamente por uma
movimentação de terras na camada superficial do solo onde se encontram
as sementes.
Resposta: Sempre que houver a afectação de áreas de acacial e na generalidade
dos locais intervencionados durante o decorrer da obra, deverão ser implementadas
as seguintes medidas de forma a minimizar a dispersão de espécies exóticas
invasoras:
1) O abate e controlo das acácias deverá ser efectuado recorrendo à
combinação de métodos físicos e químicos adequados, durante a
Primavera/Verão, pois é quando as plantas se encontram em máxima
força de crescimento tornando por isso a acção mais eficaz;
2) O material resultante das acções de controlo/erradicação (árvores e
folhada) deverá ser devidamente acondicionado e transportado em sacos
de plástico preto (que garantem o isolamento total e a inviabilidade do
material vegetal) podendo depois ser armazenado num local seguro, até
que se extinga a possibilidade de disseminação a partir deste material
(Marchante, 2005). Outra hipótese a considerar é a queima a altas
temperaturas ou o transporte para aterro sanitário.
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3) Nas áreas anteriormente ocupadas por acacial, antes de serem realizadas
as necessárias movimentações de terras inerentes à obra, dever-se-á
recolher a camada superficial do solo (cerca de 50cm) e acondiciona-la
devidamente (isolamento total). Esta nunca poderá ser utilizada para
efeitos de recuperação paisagística, sugerindo-se por isso que seja
colocada em aterro sanitários.
4) Nas zonas intervencionadas deverão ser plantadas espécies nativas,
características dos biótopos envolventes, por forma a contribuir para o
ensombramento das áreas e assim, dificultar os crescimento das
espécies exóticas invasoras.
5) Com base nas áreas a afectar, definidas em projecto de execução, o
RECAPE deverá definir um plano de controlo e erradicação de espécies
exóticas invasoras de forma a complementar as medidas propostas.
Assim, neste plano deverão ser descritas as fases do processo assim
como a periodicidade das acções de forma a impedir a propagação
destas espécies invasoras ao longo das rodovias construídas.
A espécie Narcisus scaberulus é recenseada com ocorrência confirmada e
com

ocorrência provável e

possível,

não

sendo

todavia

prevista

a

necessidade de realizar estudos mais detalhados e de medidas de
compensação para a perda de eventuais efectivos populacionais que
possam vir a ser afectados directamente pelo traçado da via.
Resposta: Face à lacuna detectada no EIA relativa à questão em epígrafe
levantada

pela

Comissão

da

Avaliação,

seguidamente

propõem-se

medidas

específicas para reduzir e compensar a perda de exemplares de narciso-domondego (Narcissus scaberulus):
1) Durante a fase de RECAPE as áreas de ocorrência de narciso-domondego confirmadas ou identificadas como potenciais deverão ser
visitadas entre os meses de Janeiro a Março (época de floração da
espécie) para validação da informação recolhida em fase de EIA. Estas
visitas deverão ser cautelosamente programadas durante esta época,
pois o período de floração é bastante curto e está muito dependente das
condições climatéricas. Com base na informação recolhida deverá ser
elaborado um plano para gestão de áreas adjacentes à zona de
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implantação do projecto nas quais a presença da espécie foi confirmada
ou dada como potencial, de forma a compensar a destruição de
eventuais núcleos de narciso-do-mondego. Nesse plano, e tendo por
base as orientações de gestão propostas na ficha do Plano Sectorial da
Rede Natura 2000 da espécie, deverá ser definido o tipo de medidas a
implementar e a forma como a eficácia das mesmas deverá ser
monitorizada.
2) Antes do início da obra, os núcleos identificados e que se encontrem nas
proximidades das áreas de implantação do projecto deverão ser
delimitados com fitas sinalizadoras de forma a evitar a sua afectação
desnecessária durante a construção. Durante a fase de construção
deverá ser efectuado um acompanhamento da obra de forma a garantir
a não afectação destes núcleos. O acompanhamento de obra deverá ser
feito também nas estruturas de apoio temporário à obra. A selecção das
áreas que serão alvo de gestão deverá ser realizada posteriormente (fase
de obra), tendo por base a informação recolhida aquando das visitas ao
campo para confirmação e sinalização de núcleos.
Uma vez que esta espécie integra o Plano Nacional de Conservação de Flora em
Perigo, o plano proposto deverá ser revisto e aprovado pelo ICNB.
O EIA não prevê a existência de impactes causados pelos depósitos de
inertes sobre os valores ecológicos, em particular o elevado volume
resultante da abertura dos túneis previstos, referindo apenas que serão
colocados em locais devidamente autorizados. Contudo, o EIA deveria ter
apresentado uma avaliação prévia destes locais, os quais deverão situarse fora de Áreas Classificadas, com o intuito de verificar a interferência
com habitats importantes.
Resposta: De forma a garantir o correcto depósito dos inertes produzidos pela
construção da via rodoviária, são apresentadas medidas complementares, face ao
apresentado no EIA. Assim, os depósitos de inertes deverão localizar-se em zonas
de baixo valor ecológico devidamente concebidos para o efeito, não podendo estar
localizados:
1) dentro de áreas classificadas, ou áreas adjacentes a estas;
2) em áreas de maior relevância ecológica, identificadas no EIA;
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3) em

biótopos

com

elevado

valor

ecológico

como

o

“Folhosas”,

“Afloramentos rochosos”, “Vegetação Ripícola”;
4) Em linhas/cursos de água por forma a evitar o assoreamento das mesmas.
As localizações destes depósitos, definidas em Projecto de Execução, deverão ser
sempre avaliadas pelo ICNB, por forma a salvaguardar a afectação de valores
ecológicos com interesse para a conservação.
O Estudo também não define o destino a dar ao material vegetal removido
em fase de obra, nem propõe tratá-lo de modo diferenciado.
Resposta: O material vegetal removido durante a fase de obra, exceptuando o
resultante da remoção de espécies exóticas invasoras, deverá ser sujeito a
tratamentos específicos de forma a poder ser utilizado para sustentação de solo em
zonas

intervencionadas

temporariamente

ou

outras

aplicações

ao

nível

de

recuperação paisagística.
Este material poderá, também, ser depositado em áreas classificadas ou em
biótopos com elevado valor ecológico, sempre que o ICNB seja informado do
volume do material e dê parecer positivo.
O acondicionamento/armazenamento deste material não deverá ser feito nas
proximidades de linhas/cursos de água, de modo a evitar o assoreamento das
mesmas.
Nas travessias das linhas de água o EIA refere várias vezes a possibilidade
da vegetação ripícola englobar ou albergar o Habitat prioritário 91EO*
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus exelcior, mas em poucas
situações é preciso quanto à real existência deste habitat, bem como a sua
associação ao Habitat 92AO Florestas - galerias de Salix alba e Populus
alba e o Habitat 91BO Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia. Nos
casos em que refere estes habitats não quantifica a sua área de
abrangência nem o seu estado de conservação.
O EIA refere ainda que não prevê a afectação dos habitats ripícolas, dado
que as linhas de água são atravessadas por pontes e os pilares e os pilares
deverão ser colocados fora destes habitats. Estes considerandos não
traduzem, de forma alguma, o ocorrido em situações similares, pois
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verifica-se a necessidade de construção de acessos de carácter temporário
para a execução destas obras de arte, podendo afectar os referidos
habitats e assim carecer da definição de medidas de mitigação ou
compensatórias.
Tendo em conta a densa rede hidrográfica interceptada pelos traçados
dentro e fora das Áreas Classificadas, era indispensável que o EIA tivesse
contemplado um estudo mais detalhado dos habitats ripícolas.
Resposta: Tal como solicitado pelo Parecer da Comissão de Avaliação, foi realizado
um estudo detalhado das linhas de água cruzadas pelos traçados em estudo
(Anexo F – Áreas Temáticas – F2 – Componente Biológica), tendo-se acautelado
medidas de minimização/compensação específicas e diferenciadas de acordo com o
grau de conservação da galeria ripícola e do(s) habitat(s) que a mesma forma.
Por último, realça-se que a situação de referência sem projecto é tratada
de forma generalista e desfasada do âmbito do factor Componente
Biológica, não possuindo o detalhe e o carácter dinâmico que deveria estar
subjacente à sua elaboração.
Resposta: A área de estudo apresenta uma elevada variedade de biótopos e
habitats bem como diferentes graus de ocupação humana. Por um lado, verifica-se
a existência de áreas com elevado valor ecológico e muito pouco perturbadas. Por
outro, regista-se a ocorrência de áreas mais perturbadas onde a presença humana
se faz sentir a vários níveis.
Tal como muitas outras áreas do Interior Centro de Portugal, assiste-se,
actualmente,

a

um

abandono

e

envelhecimento

da

população

e,

consequentemente, a uma diminuição de terras cultivadas e de habitantes fora de
núcleos

populacionais

mais

densos.

Esta

diminuição

da

perturbação

das

comunidades naturais tem permitido uma expansão dos habitats típicos da região,
como sejam os matos, e a preservação das galerias ripícolas de estrato arbóreo
desenvolvido.
Por outro lado, nos últimos 30 anos, ocorreu uma diminuição da área ocupada por
espaços florestais arborizados. Esta é uma das regiões que apresenta taxas de
ocupação florestal (área de floresta / área total) mais baixas a nível nacional, sendo
a floresta dominada por povoamentos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), que
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ocupam entre 52% e 68% da área florestal (PROF Pinhal Interior-Norte; PROF DãoLafões; PROF Beira interior-Norte). Ainda assim, os carvalhais desempenham um
papel importante no contexto regional, chegando mesmo, na zona abrangida pelo
PROF da Beira interior-Norte, a ocupar 23% da área florestada.
Presume-se, assim, que as tendências de evolução observadas para a área de
estudo se mantenham durante as próximas décadas, uma vez que a inexistência de
boas acessibilidades implica uma menor pressão humana na área de estudo e,
consequentemente, a preservação dos valores naturais aí existentes.
De acordo com os objectivos estratégicos definidos para a maior parte da região em
estudo (PROF da Beira interior-Norte), e que têm em vista a criação/preservação de
espaços florestais que garantam a protecção dos solos, dos recursos hídricos e dos
valores biológicos presentes, prevê-se que, a médio prazo, ocorra um aumento da
área ocupada por carvalho negral (Quercus pyrenaica) e da área utilizada para a
produção de madeiras com fim nobre (Quercus robur e Castanea sativa). Em
oposição, as áreas de pinheiro-bravo deverão continuar a diminuir, ficando
preferencialmente restritas às zonas identificadas como de produção óptima.
A presença de áreas florestais mais diversificadas, juntamente com a preservação
de áreas mais singulares, como os afloramentos rochosos e bosques ripícolas,
deverá assegurar a manutenção da biodiversidade existente na região. É assim
expectável que na área de estudo continuem a ocorrer espécies florísticas
relevantes para a conservação, nomeadamente narciso-do-mondego (Narcissus
scaberulus).
Paralelamente,

e

como

consequência

da

preservação/recuperação

dos

biótopos/habitats, prevê-se que, a curto-médio prazo, haja uma manutenção, em
termos gerais, da diversidade faunística, mas também das espécies ameaçadas
e/ou emblemáticas inventariadas para a área de estudo, como são exemplo a
salamandra-lusitânica

(Chioglossa

lusitanica),

a

toupeira-de-água

(Galemys

pyrenaicus) e o milhafre-real (Milvus milvus).
Por outro lado, com manutenção da situação actual, no que diz respeita à não
existência de bons itinerários a ligar os principais aglomerados populacionais, há
uma tendência para que o crescimento das áreas urbanas ocorra ao longo das
actuais estradas secundárias e, por isso, de forma mais dispersa. A perturbação das
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comunidades faunísticas associada à presença humana ocorre assim de forma mais
difusa, não ficando confinada aos aglomerados populacionais já existentes.
Prevê-se igualmente que as áreas de acacial, na ausência de programas de
controlo e erradicação, continuem a expandir-se, deixando de ocorrer apenas em
zonas mais degradadas ou que facilitam a propagação, como são exemplo as
bermas das estradas, as linhas de água e as zonas ardidas, mas também em áreas
actualmente ocupadas por vegetação autóctone.

2.3.8.
Os

dados

COMPONENTE SOCIAL

constantes

nos

Quadros

6.9.8;

6.9.9

e

6.9.10

estão

desactualizados.
Resposta: Os dados constantes nos Quadros 6.9.8; 6.9.9 e 6.9.10 apenas são
apurados aquando a realização dos censos à população, pelo que actualmente não
existem dados mais recentes a 2001, nem estimavas dos mesmos (recorde-se que
o último Censo foi realizado no ano de 2001, estando o próximo previsto para o ano
de 2011). De resto, apresenta-se de seguida o ofício enviado pelo Instituto Nacional
de Estatística relativamente a este assunto.
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2.3.9.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

O EIA não apresenta, de forma documental, o ponto de situação relativo ao
processo de revisão dos Planos Directores Municipais dos concelhos
interceptados pelo Projecto nem explicita a forma como o mesmo foi
considerado em sede revisão dos PDM.
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É referido entre as páginas 528 e 532 do Estudo Prévio – EIA - Tomo 4.1 – Relatório
Síntese – Parte 2, o seguidamente apresentado:
“No que respeita a Planos Directores Municipais, a área em estudo é abrangida
pelos seguidamente enunciados:
Quadro 6.10.9 – Planos Directores Municipais
Concelhos
Oliveira do Hospital

Diplomas de aprovação dos PDM
Resolução do Conselho de Ministros nº 210/97, de 09 de Dezembro (Diário da
República n.º 283, I Série – B) – actualmente em processo de revisão
Resolução do Conselho de Ministros nº 107/94 de 28 de Outubro (Diário da República
n.º 250, I Série - B); 1.ª Alteração de Pormenor aprovada em Assembleia Municipal
(Declaração n.º 150/2000) e publicada em Diário da República n.º 114, II Série, de
17 de Maio de 2000; 2.ª Alteração de Pormenor aprovada em Assembleia Municipal
(Declaração n.º 116/2001) e publicada em Diário da República n.º 87, II Série, de 12
de Abril de 2001; Suspensão parcial do Plano Director Municipal na área da zona

Tábua

industrial de Catraia do Mouronho, pelo prazo de dois anos, bem como o
estabelecimento de medidas preventivas para a mesma área e pelo mesmo prazo,
para salvaguarda do futuro Plano de Pormenor para aquela zona industrial (Resolução
do Conselho de Ministros n.º 188/2004); Suspensão parcial do PDM publicada em
Diário da República n.º 246, I Série, de 26 de Dezembro de 2006, com vigência
(Medidas Preventivas) até 26 de Dezembro de 2008 - actualmente em processo
de revisão.

Covilhã

Resolução do Conselho de Ministros nº 124/99 de 23 de Outubro (Diário da República
n.º 248, I Série – B – actualmente em processo de revisão
Resolução do Conselho de Ministros nº 121/97, de 24 de Julho (Diário da República

Seia

nº 169, I Série - B); 1ª alteração regime simplificado, aprovada em Assembleia
Municipal (Declaração n.º 248/2003) e publicada no Diário da República nº 178, II
Série, de 04 de Agosto – actualmente em processo de revisão.
Resolução do Conselho de Ministros nº 98/95, de 7 de Outubro (Diário da República

Fornos de Algodres

nº 232, I Série - B); 1ª Alteração aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
nº 101/2000 (Diário da República nº 183, I Série – B, de 9 de Agosto – actualmente
em processo de revisão
Resolução do Conselho de Ministros nº 108/95, de 18 de Outubro (Diário da

Gouveia

República nº 241, I Série - B; 1ª Alteração regime simplificado aprovada em
Assembleia Municipal (Declaração n.º 73/2006) e publicada no Diário da República nº
90, II Série, de 10 de Maio.
Resolução do Conselho de Ministros nº 171/95, de 15 de Dezembro (Diário da

Mangualde

República nº 288, I Série - B); 1ª alteração aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 38/39, de 5 de Maio (Diário da República nº 104, I Série - B) –
actualmente em processo de revisão

Nelas

Resolução do Conselho de Ministros nº 66/93, de 12 de Novembro (Diário da
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Concelhos

Diplomas de aprovação dos PDM
República nº 256, I Série - B; suspensão parcial, com Medidas Preventivas, aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministro nº 73/2008 (Diário da República nº 85, I
Série, de 2 de Maio – actualmente em processo de revisão.
Resolução do Conselho de Ministros nº 173/95, de 19 de Dezembro (Diário da
República nº 291, I Série - B); 1ª alteração de pormenor ratificada pela Declaração

Viseu

n.º 306/2000 (Diário da República n.º 221, II Série); 2.ª Alteração de regime
simplificado ratificada pelo Aviso n.º 27224/2008 de 13 de Novembro (Diário da
República n.º 221, II Série) – actualmente em processo de revisão

Alerta-se para o facto de grande parte destes planos se encontrarem em processo
de revisão, facto que poderá relativizar as conclusões face aos contributos mais
actualizados de escalas superiores. Decorrente das reuniões efectuadas com as
autarquias afectas ao projecto em estudo, verifica-se que muito embora a grande
maioria dos PDM se encontrem em revisão, apenas nas Câmaras Municipais de
Viseu, de Oliveira do Hospital e de Nelas (no que respeita aos espaços industriais e
perímetros urbanos), os documentos produzidos no âmbito da revisão dos planos
poderão ser utilizados no presente Estudo Prévio, como orientadores quanto à
materialização

no

território

das

estratégias

e

dos

objectivos

municipais,

encontrando-se os restantes numa fase inicial de implementação.
Quadro 6.10.10 – Indicação da fase em que se encontra o processo de Revisão dos PDM
Concelhos

Indicação da Fase em que se encontram os trabalhos de Revisão dos PDM
Os Estudos de Caracterização, Avaliação, Análise e Diagnóstico da Situação existente encontramse concluídos.
Relativamente à Proposta de Plano encontram-se concluídos e aprovados, em sede de CTA, os
Relatórios intermédios, a Carta de RAN (aprovada também pela CRABL), a Proposta de exclusão
dos solos da REN, a Carta de Compromissos Urbanísticos, Plantas da Situação Existente e de
Enquadramento. Encontram-se em discussão com a Câmara e em sede de CTA as Plantas de
Ordenamento, Condicionantes e o Regulamento. Encontra-se concluído o Mapa de Ruído.
Encontram-se em elaboração o Relatório Final, o Programa de Execução e Meios de

Oliveira do

Financiamento, a Avaliação Ambiental Estratégica (fase inicial), a Carta da Estrutura Ecológica e

Hospital

a transposição do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Sítio Carregal do Sal, para a escala do
Plano.
Encontram-se por realizar reuniões com a CTA para a aprovação dos trabalhos em conclusão e
emissão do Parecer final do Plano, seguidamente a realização da Discussão Pública e
correspondentes documentos e alterações consequentes desta, posteriormente segue-se a
Aprovação do PDM pela Assembleia Municipal e respectiva Publicação e Divulgação do Plano.
Encontra-se também por realizar a aprovação da REN pela CNREN, respectiva aprovação e
publicação por Resolução do Conselho de Ministros, que antecederá a aprovação do PDM na
Assembleia Municipal.
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Concelhos
Tábua
Covilhã
Seia
Fornos de
Algodres

Indicação da Fase em que se encontram os trabalhos de Revisão dos PDM
Fase inicial de Elaboração
Fase de fundamentação e avaliação da execução do PDM
Fase inicial de Elaboração
Preparação da Reunião Plenária da Comissão de Acompanhamento.
Já foi publicada a Constituição da Comissão Mista de Coordenação (Despacho n.º 23073 de 2008

Gouveia

do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, publicado no Diário da
República n.º 218 de 13 de Novembro). Em paralelo, está em fase de conclusão o procedimento
para a escolha da equipa projectista.
Os Estudos de Caracterização estão entregues à Comissão de Acompanhamento (CA); a Carta de
Condicionantes está em fase de obtenção de pareceres das várias entidades externas à CA; o
Mapa de Ruído já foi actualizado no âmbito da nova legislação, encontrando-se em elaboração a
Carta de Zonamento; a Carta de Ordenamento está para ser apresentada à CCDR-C, com as

Mangualde

alterações sugeridas pela CA; a proposta da Carta de Reserva Ecológica foi elaborada pela CCDRC e sofrerá desafectações, de acordo com as classes de espaços da Carta de Ordenamento e
eventuais alterações no âmbito da nova legislação; a Carta de Reserva Agrícola Nacional também
sofrerá algumas desafectações de acordo com a Carta de Ordenamento; a Avaliação Ambiental
Estratégica, da Revisão do PDM, já se encontra adjudicada; a Carta Educativa foi aprovada pela
DREC em Abril de 2008.

Nelas
Viseu

A Revisão encontra-se com algum atraso, em virtude da aprovação do traçado do IC12.
A Revisão encontra-se consolidada, sendo que as propostas encontram-se a ser apresentadas à
CTA, embora a fase de concertação informal com as Entidades, já dure acerca de dois anos.

Nos PDM é, habitualmente, reservado um Espaço – Canal para as vias existentes e
previstas, contemplando, por vezes, uma faixa para o alargamento das vias
(rodoviárias/ferroviárias), classificada como área non aedificandi.
Em relação à existência de um Espaço Canal reservado para implantação dos
Itinerários Complementares em estudo, verifica-se que, não se encontram definidos
nos elementos fundamentais dos Planos Directores Municipais dos concelhos da
área de estudo, ainda em vigor, quaisquer espaços - canais específicos reservados
para os IC6, IC7 e IC37 em análise. Os PDM encontram-se em fase de revisão, na
qual o espaço - canal associado ao projecto em estudo será, necessariamente,
considerado.
Realça-se ainda o facto de os itinerários complementares em análise terem sido
alvo de Avaliação Ambiental Estratégica, cujo objectivo assentou na escolha do
melhor cenário para servir a região, tendo sido efectuada uma avaliação transversal
entre os Domínios Ambiente, Paisagem e Ocupação do Solo, Acessibilidades e
Desenvolvimento Regional. Face ao carácter estratégico de que se revestiu o
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estudo, considera-se que os seus resultados deverão e serão incorporados pelas
diversas autarquias na Revisão dos PDM.
A título de exemplo e, no caso do concelho de Nelas, a Câmara Municipal
evidenciou que o corredor do IC37 (Itinerário Complementar que surge com a 1.ª
Revisão do PRN 2000) que atravessa o município deverá ser incluído na Planta de
Condicionantes (do PDM em Revisão) conjugado com o traçado do IC12, cuja
intersecção será necessariamente em Nelas. O PDM em vigor de Oliveira do
Hospital contempla o espaço - canal para o IC6 que consta do descritivo do Plano
Rodoviário 2000.
Ambos os IC6 e IC7 já constavam do PRN 85 e, agora do PRN 2000, embora,
grosso modo, tenha havido uma renomeação de um PRN para outro. No PRN 85, o
IC6 possuía como ponto inicial Santa Comba Dão e como ponto final Celorico da
Beira, passando por Venda de Galizes (Oliveira do Hospital), enquanto o IC7
iniciava-se em Coimbra e terminava na Covilhã, passando por Raiva e Venda de
Galizes. No PRN 2000, o IC6 começa em Coimbra e termina na Covilhã, possuindo
como ponto intermédio Venda de Galizes; sendo que o IC7 tem como ponto inicial
Venda de Galizes e, final, Celorico da Beira, passando por Seia e Gouveia.
Ressalve-se o facto da maioria dos PDM dos concelhos da área de estudo,
aprovados em meados da década de 90 apresentarem uma desactualização urbano
– territorial ocorrida na sua área de intervenção entre a data de aprovação do Plano
e

a

actualidade,

encontrando-se

completamente

desactualizados

e

nada

consonantes, quer com a realidade presente, quer com a prevista futuramente,
pelo que se encontram em processo de revisão. Neste âmbito, durante o processo
de Revisão, todos os elementos constituintes do plano são

provisórios e

podem/devem ser objecto de alterações, devendo articular-se com as opções,
directrizes e estratégias nacionais e regionais definidas por Instrumentos de Gestão
Territorial de nível superior (como é o caso do futuro Plano Regional de
Ordenamento do Território do Centro), bem como do Programa Nacional de Política
de Ordenamento do Território - PNPOT), considerando a articulação entre as várias
peças, escritas e desenhadas, que compõem o Plano e ainda sobre reparos feitos
pela Comissão Técnica durante o acompanhamento do mesmo. É de realçar que a
proposta de Planta de Ordenamento (Revisão) do PDM de Oliveira do Hospital já
contempla

espaços

–

canais

de

Itinerários

Complementares,

embora

não
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condizentes, em desenho, com os actualmente em estudo, com passagem no
município.
Relativamente ao concelho de Viseu, refira-se a inexistência, à data da aprovação e
ratificação do PDM em vigor (1995), da demarcação de uma via camarária,
denominada “Circular Externa Concelhia”, a qual, ao abrigo do Regulamento do
PDM (Artigo n.º 9, n.º 2.1 e 2.4) e tendo sido aprovada pela Câmara Municipal,
passa a poder considerar-se como integrante do PDM em vigor (rede rodoviária
municipal principal – malha viária fundamental). Todavia, esta Circular encontra-se
incluída na proposta do PDM em Revisão, estando previsto um perfil transversal
tipo de 2x2, com separador central e ligações de nível com a rede municipal. A
Circular possui, actualmente, um espaço - canal de 50m, tal como consta do PDM
em vigor, prevendo-se o alargamento do mesmo no âmbito da Revisão em curso.
Face à importância que a Circular Externa Concelhia assumirá na rede viária do
concelho de Viseu, conforme foi por diversas vezes evidenciado pela Câmara
Municipal de Viseu, foi perspectivada a possibilidade de vir a existir uma futura
articulação do IC37 – Viseu (A25/IP5) / Seia (IC7) com a Circular. Contudo, tendo
em conta a escassez de elementos quanto ao traçado da Circular, e acrescendo o
facto de, nesta zona, se encontrarem propostas em PDM duas hipóteses variantes,
que carecem de estudos mais específicos de traçado, a sua programação de
realização não se afigura compatível com a de conclusão do Estudo Prévio dos IC6 /
IC7 / IC37.”
É, então de referir, que a todas as Câmaras Municipais foi solicitado, para além do
ponto de situação do PDM do concelho respectivo, também os Elementos
Fundamentais associados (Regulamento e Peças Desenhadas), caso já pudessem
ser disponibilizados. Tal como referido no texto supra apresentado, somente as
Autarquias de Viseu, de Oliveira do Hospital e de Nelas procederam ao envio das
manchas relativas somente a Solo Urbano, designadamente as referentes a espaços
industriais e a perímetros urbanos.
A integração da informação facultada foi efectuada, tanto ao nível de Desenho –
EIA-RF.00-PGT-01, com a implantação cartográfica da mesma, quer na própria
análise ao nível dos textos, quando tal se considerou pertinente. A título de
exemplo, veja-se, na Página 535 do Estudo Prévio – EIA - Tomo 4.1 – Relatório
Síntese – Parte 2, relativo ao IC6 - Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2),
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onde é mencionado: “A Solução 1, no Troço 2, desenvolve-se numa área com
características urbanas, com a presença marcante do aglomerado de Oliveira do
Hospital. Embora não se verifique quaisquer afectações dos perímetros urbanos das
povoações mais próximas do corredor (Lajeosa e Lagos da Beira – cujos perímetros
urbanos sofreram alterações decorrentes do processo de Revisão do PDM, no
sentido de expansão das manchas) (…)”.
O texto transcrito refere-se ao projecto do IC6, a título indicativo, tendo em conta
que nos outros Itinerários não foram identificadas situações passíveis de análise
específica ou, cujos municípios não forneceram informação cartográfica sobre as
Plantas de Ordenamento da respectiva revisão.
Saliente-se que a comunicação com as Autarquias não se cingiu somente às de
Viseu, de Oliveira do Hospital e de Nelas, por via do envio de elementos da revisão
do PDM, sendo que ao longo de todo o trabalho e, à medida que surgiam questões
a esclarecer, todas as Câmaras Municipais eram contactadas, no sentido de
clarificação das mesmas; tal como consta, entre outros exemplos, da página 542:
“A Solução 2, entre os Km 23+623 e 24+689 (incluindo o Nó de Paranhos),
desenvolve-se numa mancha classificada como Espaço de Indústria Extractiva,
entre Chaveiral e Paranhos, do PDM de Seia. Sobre esta questão e em concordância
com a Câmara Municipal de Seia, não se verificam actualmente nesta área
quaisquer explorações de massas minerais. A única exploração localizada nesta
área, denominada Areal do Chaveiral (Ref.6571), terminou a sua actividade
encontrando-se em fase de selagem e recuperação paisagística. Ainda de acordo
com o referido Município, no âmbito do processo de Revisão do PDM (em curso), o
mesmo irá desclassificar a referida área da classe dos espaços de indústria
extractiva e reclassificá-la como espaço florestal.”
Neste âmbito, considera-se que a análise aos PDM em revisão dos concelhos
interceptados pelo projecto rodoviário foi efectuada da forma mais pormenorizada
possível, coadunando-se com o tipo de informação adquirida/facilitada pelas
Câmaras Municipais, quer tenha sido auferida por meio de reuniões, correio ou
contacto telefónico.
Finalmente, no que concerne à consideração do projecto em sede de revisão dos
PDM e, tal como anteriormente exposto, “Os PDM encontram-se em fase de
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revisão, na qual o espaço - canal associado ao projecto em estudo será,
necessariamente, considerado”.
No entanto, face ao desfasamento temporal entre o EIA e a data actual e, de
forma a proceder à actualização da evolução do processo de revisão dos PDM, foi
enviada carta no dia 26 de Janeiro de 2010 (Anexo B – Actualização da
Correspondência Enviada e Recebida) às várias Câmaras Municipais dos concelhos
interceptados pelo projecto, no sentido de aferir o ponto de situação do processo
de revisão dos respectivos PDM.
A Câmara Municipal de Seia respondeu à questão colocada, a qual se passa a
transcrever: “Em resposta ao V/ Fax (…) no qual é questionado o estado actual do
processo de revisão do PDM – Seia, informamos:
O Plano Director Municipal de Seia, encontra-se em processo de revisão, estando
neste momento, numa fase inicial, em termos dos estudos realizados.
Deste ponto de vista, apenas nos resta informar, que nesta data, a definição dos
corredores viários é aguardada com grande interesse na medida em que terá uma
influência determinante na concepção do modelo de ordenamento a preconizar pelo
Plano (…)”.
A Autarquia de Mangualde apresentou as informações constantes do quadro
seguinte:
Quadro 2.3.34 – Ponto de situação da Revisão do PDM de Mangualde
Relatório Síntese da Revisão do PDM de Mangualde
- Carta Educativa aprovada;
- Mapa de Ruído aprovado e alterado de acordo com a legislação em vigor Dec. Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, faltando a
delimitação das zonas sensíveis e das zonas mistas que, está a decorrer no âmbito da Revisão do PDM;
- Avaliação Ambiental Estratégica a decorrer, o Relatório de Factores Críticos, já foi objecto de parecer
das várias ERAE (Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas) (CCDR-C, ARH-C, Instituto
de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGPAA), Autoridade Florestal Nacional, Comissão
da Reserva Agrícola Nacional, Direcção Geral de Energia e Geologia, Rede Eléctrica Nacional, Estradas de
Portugal, Autoridade Nacional para a Protecção Civil, REFER e Autoridade de Saúde do Centro);
- Estudos de Caracterização aprovados pela actual Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA);
- Carta de Ordenamento, a ser objecto de comparação com as cartas da Reserva Agrícola Nacional e da
Reserva Ecológica Nacional, de modo a se preceder às respectivas desafectações;
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Relatório Síntese da Revisão do PDM de Mangualde
- Carta da REN (Bruta), elaborada pela CCDR-C em cooperação com a autarquia, a ser objecto de
desafectações de acordo com as delimitações das classes de espaços da Carta de Ordenamento;
-Carta da RAN – Está a ser objecto de ligeiras desafectações numeradas, de acordo com a delimitação
das classes de espaços da Carta de Ordenamento.
- Carta de Condicionantes, está a ser objecto de pareceres das várias entidades da CTA e externas à
mesma, tais como:
IGP – Instituto Geográfico do Exercito (Marcos Geodésicos), (já se pronunciou favoravelmente);
REN – Rede Eléctrica Nacional (Rede Eléctrica de Muito Alta Tensão), (já se pronunciou favoravelmente);
EDP – Electricidade de Portugal – Redes de Média e Alta Tensão, (já se pronunciou favoravelmente);
GNR – Guarda Nacional Republica (Posto de Vigia das Pousadas), (já se pronunciou favoravelmente);
ARH – Administração da Região Hidrográfica do Centro – Protecção às Captações de Águas Públicas;
INAG – Instituto da Água – Protecção à actual Barragem de Fagilde e à projectada Barragem de
Girabolhos;
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia – Áreas de concessão mineira e zonas de potencial (já se
pronunciou favoravelmente);
REFER – Rede Ferroviária Nacional - Linha da Beira Alta (já se pronunciou favoravelmente);
O Regulamento, está a ser elaborado, tendo em conta as orientações da DGOTDU e os articulados
fornecidos pelas várias entidades de relevante interesse (ex. DGEG, IGPAA …).

Assim, tal como se pode comprovar através das respostas dos municípios (Seia e
Mangualde, tendo em conta que os restantes não responderam ao solicitado –
Gouveia e Fornos de Algodres), mantém-se a informação constante do EIA
relativamente à Fase em que se encontram os trabalhos de Revisão dos respectivos
PDM.

2.3.10.

PATRIMÓNIO

No que concerne aos aspectos relativos ao factor Património presentes no
Relatório Síntese, foram identificadas as seguintes lacunas:
O capítulo relativo à caracterização ambiental deveria estar subdividido
por itinerário, dado que envolve ocorrências afectadas por outras vias que
não são objecto do procedimento de AIA em causa.
Resposta:

Apesar deste projecto

englobar três itinerários complementares

diferentes (IC7 – Oliveira do Hospital/Fornos de Algodres; IC37 – Viseu/Seia; e IC6
– Tábua/Oliveira do Hospital/Covilhã; o Estudo de Impacte Ambiental, no factor
ambiental Património, foi elaborado de acordo com o pressuposto de que haveria
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apenas uma Avaliação de Impacte Ambiental para todo o projecto da Rede
Rodoviária da Região Centro Interior. Assim, o capítulo relativo à caracterização
ambiental não está dividido por itinerário, mas engloba toda a Rede Rodoviária em
estudo, contemplando toda a análise necessária para a posterior avaliação de
traçados.
Muito embora se considere que a análise efectuada no EIA se encontra correcta e
adequada ao projecto em causa (que contemplava os três itinerários, não
envolvendo a repetição desnecessária da caracterização dos concelhos), no sentido
de dar resposta ao requerido no Parecer da CA, é apresentada no Anexo F – Áreas
Temáticas; F3 – Património, a caracterização ambiental referente somente ao
itinerário em causa.
O Quadro 6. 12.12 deveria incluir uma coluna com a identificação do
itinerário a que pertence o elemento patrimonial inventariado.
Resposta: O Quadro 6.12.12 não apresentou um campo com a indicação do
itinerário complementar a que cada elemento patrimonial se refere, uma vez que,
de acordo com a metodologia usada pela equipa de Arqueologia responsável,
apenas no Quadro de Análise de Impactes é indicado o itinerário a que se refere
cada uma das ocorrências. Mais uma vez, e como o documento foi redigido sobre o
pressuposto de que toda a Rede Rodoviária seria avaliada em conjunto, não se
considerou necessário fazer essa indicação no Quadro de Inventário Patrimonial.
Contudo, no sentido de dar resposta ao requerido no Parecer da CA, é apresentado
seguidamente o quadro 6.12.12 do EIA, devidamente reformulado, onde constam
os elementos patrimoniais inventariados no IC7 – Oliveira do Hospital (IC6) /
Fornos de Algodres (A25 / IP5).
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Quadro 6.12.12 - Significância dos resultados obtidos a partir do cálculo do Valor Patrimonial - IC7 – Oliveira do Hospital (IC6) /
Fornos de Algodres (A25 / IP5)
N.º

Designação

Categoria

Referências

AA

AE

Capela da Senhora da
122

Lomba

•

123
124
125

Capela de Sto. António

•

Monte Aljão
IGESPAR (CNS 5907)
Penedo dos Mouros
IGESPAR (CNS 12085)

•
•

Tipologia

Edificação
Religiosa
Edificação
Religiosa
Vestígios Diversos
Povoado
Fortificado

Localização

Cronologia

Concelho

Freguesia

Gouveia

Lagarinhos

Indeterminada

Seia

Pinhanços

Indeterminada

Gouveia

Rio Torto

Romano

Gouveia

Arcozelo

Idade Média

Gouveia

Arcozelo

Idade do Bronze

Coordenadas

Valor

(UTM ED50)

Patrimonial

Penedo do Cavalo
126

Pintado

•

Arte Rupestre

IGESPAR (CNS 7297)

M 611550
P 4483450
M 612200
P 4481040
M 614525
P 4487007
M 616315
P 4487216
M 620062
P 4489202

C

C
B
B

C

N.º – número de ocorrência, no âmbito do presente estudo (de 1 a n).
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo.
Categoria – AA = elemento de natureza arqueológica; AE = elemento de natureza arquitectónica e/ou etnográfica.
Tipologia – tipo de ocorrência, de acordo com thesaurus utilizado pelo IGESPAR.
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Relativamente ao concelho de Gouveia, foi relocalizado o sítio Monte Aljão (n.º
124), uma área descrita como vestígios diversos, onde foram identificadas três
ocupações, desde o período romano até à Idade Média. Durante o trabalho de
campo, apenas foram identificadas algumas sepulturas escavadas na rocha, a
sensivelmente 50 m Sul do traçado. No entanto, de acordo com a Dr.ª Catarina
Tente, a área de dispersão dos materiais alarga-se até à zona do projecto, em
afectação directa do mesmo. A coordenada apresentada não está em concordância
com a disponibilizada na base de dados do IGESPAR, I.P. porque, após recolha de
informação relativa a este elemento patrimonial, foi concluído que o ponto de
coordenada constante do Endovélico está errado. Deste modo, em trabalho de
campo, foi tirada uma coordenada onde a equipa de arqueologia identificou as
referidas sepulturas.
Existem também os sítios Penedo do Cavalo Pintado (n.º 126), uma gravura de um
cervídeo acompanhada por duas ferraduras, gravadas numa fraga, já bastante
erodida. Foi obtida provavelmente por percussão. O comprimento total do zoomorfo
é de 1,15m e a altura máxima de 48cm. A cabeça tem de comprimento 30cm na
base e largura máxima de 8cm; e o sítio Penedo dos Mouros (n.º 125), que se
caracteriza por um monumental conjunto de penedos graníticos onde foram
esculpidas diversas estruturas das quais se destacam os degraus, os sulcos, os
entalhes, e algumas gravuras como as "covinhas", os reticulados e uma linha
ondulante de aspecto serpentiforme.

2.3.11.

PAISAGEM

Relativamente ao factor Paisagem, verificou-se que a análise constante no
EIA carece de harmonização/revisão, notando-se um claro desajuste entre
os

textos

e

a

cartografia

apresentada.

Algumas

das

cartas

são

contraditórias, não constituindo um conjunto coerente e suficiente para a
descrição deste factor ambiental.
Relativamente à caracterização da situação de referência, realçam-se os
seguintes aspectos:
•

A cartografia apresentada no estudo apresenta uma delimitação da
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área de estudo que consiste numa faixa de largura variável em torno
dos corredores estudados de cerca de 2 a 3 km para cada lado dos
mesmos (apesar de estar referida no texto uma faixa constante de 3
km). Verificou-se no entanto que, em toda a cartografia apresentada
à escala 1:25 000, há zonas desta área que não estão cartografadas.
Resposta: Esta situação foi devidamente revista. A cartografia apresentada
abrange toda a área de trabalho, ou seja, cerca de 3 Km para cada lado do eixo
dos traçados, tal como se pode verificar no Volume II – Peças Desenhadas.
•

O estudo inclui cartografia de Unidades de Paisagem em três imagens
distintas, a escalas diferentes: a figura 6.13.4 (p. 674), sem escala; o
cartograma “Unidades de Paisagem”, no desenho EIA-RF.00-PSG-05,
à escala 1:65 000; e o cartograma “Unidades de Paisagem”, no
desenho EIA-RF.00-PSG-04, à escala 1:25 000, este último já com
delimitação

das

subunidades

definidas

para

cada

unidade

e

correctamente descritas no relatório. No entanto, os limites das
unidades representadas nas diferentes cartas não são coincidentes (e
as diferenças apresentadas não se devem às diferenças de escala dos
cartogramas). Mais, as subunidades definidas dentro das unidades de
paisagem surgem, de facto, no desenho EIA-RF.00-PSG-04, dentro da
área geográfica de outras unidades. Acrescendo ainda que nem todos
os grisés usados constam na legenda da cartografia.
Resposta: O Desenho EIA-AD.00-PSG-05 foi devidamente rectificado e nele são
apresentadas as subunidades identificadas, as quais se encontram descritas no
Relatório. Refira-se que foi efectuada uma reformulação integral dos textos do
Factor Ambiental “Paisagem”, os quais se encontram no Anexo F – Áreas
Temáticas; F4 – Paisagem, sendo que a cartografia é apresentada no Volume II –
Peças Desenhadas.
•

O estudo de Qualidade Visual da Paisagem apresentado resume-se à
valoração das diferentes Subunidades de Paisagem identificadas e
cartografadas.

Para

que

pudesse

traduzir

convenientemente

a

expressão dos elementos que determinam valores cénicos distintos,
esta análise deveria ter tido como base os elementos componentes
da paisagem, clarificando a ponderação e valoração dada às classes
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de tipos de relevo, uso do solo, património, valores visuais e
intrusões visuais ou outros considerados relevantes. A metodologia
adequada teria que se basear não na opinião de especialista do
Arquitecto Paisagista responsável pela elaboração do estudo, mas
sim nas preferências da população no que respeita aos distintos
elementos e características da paisagem, estudadas por vários
autores e publicadas na extensa bibliografia existente sobre este
assunto. A que cartografia elaborada com esta metodologia teria que
ser apresentada à escala 1:50 000 ou maior.
Resposta: Foi elaborada a cartografia relativa à qualidade visual da paisagem, a
qual se encontra representada no Desenho EIA-AD.00-PSG-06 à escala 1:25000.
Procedeu-se igualmente à justificação da valoração dos diferentes atributos
considerados na determinação da qualidade visual da paisagem para cada
subunidade, apresentada no Anexo F – Áreas Temáticas; F4 – Paisagem; estes
quadros representam uma aproximação do valor de sensibilidade visual de cada
subunidade. A sensibilidade visual da paisagem foi determinada através da análise
dos desenhos EIA-AD.00-PSG-06 (qualidade visual da paisagem) e EIA-AD.00-PSG07 (absorção visual da paisagem), de acordo com a classificação apresentada na
matriz de sensibilidade de Paisagem, apresentados no Volume II – Peças
Desenhadas.
•

A informação contida no cartograma “Paisagem de Interesse e
Pontos Notáveis”, desenho EIA-RF.00-PSG-07A, não se encontra
reflectida na cartografia relativa à qualidade visual da paisagem. Tal
não faz qualquer sentido dado que são exactamente estes elementos
que conferem qualidade às paisagens. Esta cartografia elaborada com
esta metodologia teria que ser apresentada à escala 1:50 000 ou
maior.

Resposta: A localização dos pontos notáveis encontra-se no Desenho EIA-AD.00PSG-08 à escala 1.25000. Estes pontos foram marcados tendo por base a
cartografia da qualidade visual da paisagem (Desenho EIA-AD.00-PSG-06) à escala
1:25.000. Ambos os Desenhos encontram-se no Volume II – Peças Desenhadas.
•

Também a caracterização da Capacidade de Absorção Visual descrita
na metodologia se resumiu à valoração das diferentes Subunidades
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de

Paisagem

identificadas

e

cartografadas.

No

entanto,

no

cartograma “Carta de Frequência Visual”, desenho EIA-RF.00-PSG05, a maior ou menor exposição de cada ponto da área de estudo é
analisada a partir de pontos de elevada acessibilidade visual. Esta
carta, embora possa ser considerada como uma aproximação à
capacidade

de

absorção

visual

da

área

de

estudo,

não

está

enquadrada na metodologia descrita no início do capítulo, não se
compreendendo de que forma foi considerada na avaliação da
Paisagem.
Resposta: No desenho EIA-AD.00-PSG-04, encontra-se representada a Frequência
de Visibilidades, determinada a partir dos pontos seleccionados. Uma vez que nesta
análise se considera apenas a topografia do terreno, foram identificadas também as
situações em que a frequência de visibilidade é alterada pela existência de barreiras
naturais. Os pontos a partir dos quais se estudou a frequência de visibilidades
foram seleccionados por se tratarem: de pontos de confluência de população;
existência de aglomerados urbanos, pontos altos com acessibilidade e estradas
nacionais e municipais. O Desenho EIA-AD.00-PSG-07 de Absorção Visual da
Paisagem teve por base a informação constante no Desenho EIA-AD.00-PSG-04.
•

A

caracterização

da

Sensibilidade

da

Paisagem

descrita

na

metodologia e desenvolvida no relatório também se resumiu à
valoração das diferentes Subunidades de Paisagem identificadas e
cartografadas,

resultando

teoricamente

da

combinação

dos

parâmetros abordados nos pontos anteriores. Mais uma vez, a
cartografia

apresentada

é

variada:

o

cartograma

“Carta

de

Sensibilidade Visual da Paisagem”, no desenho EIA-RF.00-PSG-05, à
escala 1:200 000; e o cartograma “Sensibilidade da Paisagem”, no
desenho EIA-RF.00-PSG-07, à escala 1:25 000. A primeira apresenta
uma classificação que não corresponde à valoração das unidades
feita em texto; a segunda, apesar do título, é de novo uma
cartografia das subunidades de paisagem, com outros elementos
sobrepostos, alguns dos quais que não constam na legenda, outros
que constam mas de forma solta.
Resposta: A sensibilidade da paisagem para cada ocorrência de projecto foi
determinada pelo cruzamento da informação constante nos Desenhos EIA-AD.00IC 7-Oliveira do Hospital (IC 6)/Fornos de Algodres (A 25/IP 5)
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PSG-06 (Qualidade visual da paisagem) e EIA-AD.00-PSG-07 (Absorção visual da
paisagem), sendo que o valor de sensibilidade visual da paisagem foi atribuído de
acordo com a matriz apresentada no quadro 6.13.7, constante da reformulação dos
textos - Anexo F – Áreas Temáticas; F4 – Paisagem. Esta análise encontra-se
detalhada nos quadros apresentados no Anexo XI do Estudo de Impacte Ambiental,
e são sintetizados nos quadros resumo de extensões dos traçados nas diferentes
classes de afectação ponderada e respectiva percentagem de afectação.
Consequentemente, as lacunas e insuficiências referidas anteriormente
reflectem-se na avaliação de impactes, designadamente na necessidade de
reformular

as

tabelas

de

avaliação

dos

vários

troços

em

estudo

(apresentadas no Anexo XI do Tomo 4.3. do EIA).
Resposta: Os quadros onde se encontra a análise das ocorrências de projecto e a
sua distribuição pelas diferentes classes de magnitude, mantiveram-se sem
alteração. Todos os quadros relativos às classes de afectação ponderada foram
revistos e alterados de acordo com a cartografia produzida, encontrando-se no
Anexo F – Áreas Temáticas; F4 – Paisagem; F4.1 - Reformulação do Anexo XI do
Tomo 4.3. do EIA.
Neste âmbito, destacam-se ainda os seguintes aspectos:
•

As situações que correspondem a áreas de “Afectação do Relevo
Natural” com valor 1 foram ignoradas na avaliação dos impactes.
Estes

casos,

ainda

que

menos

gravosos,

deveriam

ter

sido

considerados uma vez que a aplicação deste critério faz com que se
ignorem, por exemplo, taludes com 9 metros de altura.
Resposta: Na análise das classes de afectação ponderada, apresentada no nexo F
– Áreas Temáticas; F4 – Paisagem; F4.1 - Reformulação do Anexo XI do Tomo
4.3. do EIA, foram consideradas todas as ocorrências de projecto.
De acordo com o EIA, a presença de observadores foi considerada
importante (valoração +2) quando a distâncias abaixo de 200 m e pouco
importante entre 200 e 500 m (valoração +1). É sabido que uma estrada
tem impacte visual a distâncias muito superiores a 500 m, sendo
geralmente usado o valor de 3000 m como limite (como, aliás, é referido
no presente estudo).
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Resposta: No Desenho EIA-AD.00-PSG-04, encontra-se representada a Frequência
de Visibilidades. Os pontos a partir dos quais se estudou a frequência de
visibilidades foram seleccionados dentro do corredor de 3000m por se tratarem: de
pontos de confluência de população; existência de aglomerados urbanos, pontos
altos com acessibilidade e estradas nacionais e municipais.
•

Não foram analisados os impactes paisagísticos dos troços de túnel
cut & cover durante a fase de construção.

Resposta: Os impactes paisagísticos da fase de construção dos túneis Cut & Cover
foram analisados, tendo sido integrados na classe 2 (média magnitude).
•

Deveria ter sido apresentada cartografia das Bacias Visuais (à escala
1:50

000

ou

maior),

elaboradas

separadamente

para

que

directamente comparáveis, de cada um dos traçados em comparação
para os vários troços de estrada em análise, dentro dos limites de
acuidade visual acima referidos (3km), acompanhada da respectiva
metodologia.
Resposta: No Desenho EIA-AD.00-PSG-04 apresentado à escala 1:25.000, com a
Frequência de Visibilidades, que permite perceber quais os troços mais ou menos
visíveis a partir dos pontos considerados. Desta forma é possível determinar para
cada traçado as áreas de maior ou menor visibilidade potencial, já que nesta
cartografia não é considerada a ocupação actual do solo.
Verificou-se assim que o factor ambiental Paisagem carece de uma
reformulação, tanto a nível de caracterização da situação de referência
como a nível de avaliação de impactes. Tal reflecte-se na comparação de
alternativas, sobretudo no que respeita à nova cartografia de Sensibilidade
da Paisagem às Bacias Visuais dos traçados em comparação, salientandose o seguinte:
•

Os quadros 7.13.5 a 7.13.26 reportam-se às extensões de cada troço
que se sobrepõem às classes de impacte consideradas; no entanto,
estas classes, na sua definição, tiveram em conta apenas as
características da estrada (ver quadro 7.13.1), não considerando as
características da paisagem. Estes quadros deveriam apresentar não
as diferentes extensões de “classes de impacte”, mas sim de
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“afectação ponderada”, dado que esta incorpora já a valoração das
características da paisagem.
•

De forma a possibilitar uma comparação de alternativas devidamente
informada, os quadros teriam que incluir todas as classes de
“afectação ponderada” que ocorrem, e não apenas as de maior valor.

Resposta: Os quadros foram integralmente revistos e foram incluídas na análise
de afectação ponderada para todas as classes de ocorrência de projecto.
Face à necessária reformulação do factor Paisagem, poderiam ser ainda
identificados outros “Pontos Críticos”, para os quais teriam de ser
especificadas as medidas mitigadoras a incluir no programa a cumprir
pelos Projectos de Integração Paisagística (PIP).
Resposta: A cartografia relativa a Pontos críticos (Desenho EIA-AD.00-PSG-09) foi
revista e rectificada de acordo com as alterações efectuadas nos quadros de
afectação ponderada.
As medidas de minimização foram detalhadas, para as situações identificadas como
geradoras de impactes negativos significativos e muito significativos.
Saliente-se que foi efectuada uma reformulação integral dos textos do Factor
Ambiental “Paisagem”, a qual se encontra no Anexo F – Áreas Temáticas; F4 –
Paisagem, sendo que a cartografia é apresentada no Volume II – Peças
Desenhadas.
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