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1. INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento à actual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Estradas de Portugal, SA (EP), através 
do ofº 1590/2009/GAMB, de 17 de Julho de 2009, na qualidade de entidade licenciadora, 
enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo aos Estudos 
Prévios dos Projectos “IC6 – Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2)”, “IC7 - 
Oliveira do Hospital (IC6) / Fornos de Algodres (A25/IP5)” e “IC37 – Viseu (IP5/A25) / 
Seia (IC7)”, os quais, constituindo toda a Rede de Itinerários Complementares da zona da 
Serra da Estrela (tal como se encontra definida no Plano Rodoviário Nacional da Região 
Centro Interior/PRN- RCI), foram então apresentados à APA inseridos num único Estudo 
de Impacte Ambiental/EIA. 

Porém, ficou posteriormente acordado o seu desdobramento em três Projectos distintos 
(ver capítulo de Antecedentes), tendo cada um deles um processo de AIA diferenciado: 

 IC6 – Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2); 

 IC7 - Oliveira do Hospital (IC6) / Fornos de Algodres (A25/IP5), 

 IC37 – Viseu (IP5/A25) / Seia (IC7). 

O actual Parecer da Comissão de Avaliação /CA é relativo ao projecto: 

 IC6 – Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2). 

Para o efeito, foi nomeada uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua redacção actual, a qual tem a seguinte constituição: 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – representada pela Drª Beatriz 
Chito, Drª Margarida Grossinho e Engª Fernanda Pimenta; 

 Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. – Engª. Maria Helena 
Alves, com a colaboração do Eng. Diogo Horta; 

 Administração da Região Hidrográfica da Região Centro, I.P. – Eng. 
Virgílio Cravo Roxo; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – 
Mestre Joaquim Marques; 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas da Região Centro – Engª 
América Marques; 

 Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, I.P. – Arqª Pais. 
Maria da Paz Moura;   

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. – Dr. 
João Marques; 

 Instituto Superior de Agronomia/ Centro de Estudos de Ambiente  – Arqª 
Sandra Mesquita e Arq. Jorge João;  

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil – Drª Sónia Antunes e Eng. Jorge 
Patrício; 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. – Doutor José Manuel 
Romão. 

 

O EIA, elaborado pela empresa AMB&Veritas – Ambiente, Qualidade e Formação, 
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Lda., data de Junho de 2009 e constitui o Volume IV do Estudo Prévio, sendo 

composto por cinco volumes:  

 Tomo 4.1. Relatório Síntese (dividido em 4 partes) 

 Tomo 4.2. Peças Desenhadas 

 Tomo 4.3. Anexos Técnicos 

 Tomo 4.4. Conformidade com a Declaração Ambiental da Avaliação Ambiental 

Estratégica 

 Tomo 4.5. Resumo Não Técnico 

Juntamente com o EIA foi também entregue um exemplar do Estudo Prévio. 

Para além destas peças foram ainda considerados, para efeitos de avaliação, os dois 

aditamentos apresentados ao longo do procedimento de AIA.  

 

O Proponente e Entidade Licenciadora são a “Estradas de Portugal, SA”, sendo que a 
gestão e financiamento dos empreendimentos assentará no regime de Parceria Público-
Privada, mediante contrato entre a EP (concessionária) e a futura sub-concessionária. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

2.1. Enquadramento do EIA 

O EIA em análise enquadra-se num Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica que 
corresponde a três itinerários complementares, IC6, IC7 e IC 37, os quais estabelecem a 
ligação com a rede viária existente e em construção e que formam a Rede Rodoviária 
Nacional na região do Centro Interior. 

O EIA tem o formato de Estudo Prévio, o que permitirá a selecção de traçados 
alternativos menos impactantes e a consequente proposta atempada da introdução de 
alterações de traçado. 

Embora os três Itinerários Complementares IC 6, IC 7 e IC 37 sejam articulados entre si, 
o presente Parecer incide apenas sobre parte do IC 6 (poente) e IC6 e IC7 (sudeste), que 
privilegia a articulação Coimbra (IP 3), - com início no lanço Catraia dos Poços-Venda de 
Galizes (em construção) - e o IP 2/A23 (Covilhã). 

No EIA apresentado não se percebem evidências de que os traçados em estudo tenham 
sido definidos com preocupações de minimização dos impactes em fase de projecto, 
remetendo toda esta componente para a presente fase de AIA, quando as possibilidades 
de minimização de impactes ambientais está já comprometida pelas opções de projecto 
previamente assumidas. Daqui resulta que muitos dos impactes identificados não são, 
em grande parte, minimizáveis. 

 

2.2. Metodologia de AIA 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto foi a seguinte: 

 06.10.2009: para efeitos de instrução do procedimentos de AIA foi solicitado, através 
dos faxes ref.ª 732/09/GAIA, 736/09/GAIA e 737/09/GAIA, o envio dos seguintes 
elementos: 

 Resumos Não Técnicos (RNT) correspondentes apenas ao projecto em 
avaliação em cada um dos procedimentos; 

 Nota explicitando o facto do Projecto em avaliação não corresponder à 
totalidade dos projectos rodoviários analisados no EIA. 

 19.10.2009: em resposta ao solicitado, foi recebido na APA o fax ref.ª 
2552/2009/GAMB, enviado pela EP, em anexo ao qual constam as referidas notas 
explicativas. 

 21.12.2009: a CA pronunciou-se pela existência de lacunas graves, quer em termos 
metodológicos, quer de conteúdo (conforme documento emitido a 22/01/2010 e 
constante no anexo I do presente relatório). 

 07.01.2010: a EP apresentou, ao abrigo do artº 100 do Código do Procedimento 
Administrativo, as suas alegações às questões levantadas pela CA; 

 Apesar da CA ter considerado que as alegações apresentadas confirmavam a 
existência das graves faltas acima mencionadas, foi solicitada ao proponente a 
apresentação de informação que permitisse colmatar as mesmas até 21 de 
Fevereiro de 2010.  

 Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 
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de Maio, na sua actual redacção, o prazo processual ficou suspenso. 

 29.03.2010 - Após análise deste documento, foi declarada a conformidade do EIA a. 
Todavia, foram ainda solicitados elementos complementares para efeitos de 
avaliação dos factores Paisagem e Solos, dado que os elementos adicionais sobre 
estas matérias foram considerados insuficientes. Estes foram entregues no dia 15 
de Março de 2010. 

 26.04.2010 - Solicitação de pareceres específicos Entidades Externas. 

 10,11 e 12.05.2010 - Realização de uma visita ao local, com a presença de 
representantes da CA, do proponente EP e da equipa que realizou o EIA. 

 Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

 23 e 28.06.2010 - reuniões da CA com vista á elaboração do parecer Final, com  
análise dos resultados da Consulta Pública e dos Pareceres Externos recebidos.. 

Dado o atraso na recepção do parecer da ARH Centro (apesar dos sucessivos contactos 
e da sua presença do representante nas reuniões e na visita ao local), não foi possível a 
inclusão de parecer sobre os Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Centro, sendo 
o Parecer apresentado neste factor ambiental respeitante apenas á Região Hidrográfica 
do Tejo. O parecer da ARH Centro, recebido a 8 de Julho, está presente no Anexo IV. 

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, 
o prazo final deste procedimento de AIA termina a 2 de Agosto de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA nº 2180 

“IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2)” 

Estudo Prévio 
6 

 

3. PROJECTO 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJECTO  

 

A Estradas de Portugal,SA (EP), Entidade Proponente e Entidade Licenciadora do Estudo 
Prévio em análise, promoveu em 2006 a Avaliação Ambiental Estratégica do Plano 
Rodoviário Nacional na Região Centro Interior. Neste âmbito, foi analisada uma rede 
rodoviária para os IC6, IC7 e IC 37 na zona da Serra da Estrela, tendo sido definidos três 
cenários de rede atendendo a critérios de ordem social, ambiental e económica. 

A Declaração Ambiental emitida adoptou a solução designada por C como Cenário 
Preferencial. Este Cenário afasta o traçado do Maciço Central e dos limites do Parque 
Natural da Serra da Estrela e permite, simultaneamente, o tráfego associado ao turismo, 
recreação e fruição da paisagem, bem como a articulação do “Eixo Beira Serra” com a 
envolvente metropolitana de Viseu. 

Foi desenvolvido em 2008 um Estudo de Viabilidade de Corredores (EVC), no qual se 
realizou uma análise de corredores a escala de 1:25 000 em termos rodoviários e 
ambientais, com identificação das macrocondicionantes. De seguida, em Abril desse ano, 
foi elaborado um Estudo de Viabilidade de Traçados (EVT) dentro dos corredores 
aprovados no EVC, à escala 1:5 000, com vista à minimização das condicionantes 
ambientais relevantes e corresponder às expectativas da autarquias. 

Foi então determinante: 

- o não aproveitamento de estradas existentes; 

- a não interferência com o Sítio Classificado da Rede Natura 2000 do Carregal do Sal 
(PTCON0027); 

- minimizar a interferência com o Parque Natural da Serra da Estrela e o Sítio 
Comunitário do mesmo nome. 

São estes traçados alternativos que são agora sujeitos a procedimento de AIA na fase de 
Estudo Prévio, sendo que o projecto em análise no presente Relatório é o do “IC6 – 
Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2)”, tendo os dois restantes uma AIA 
diferenciada. 

Dada a tipologia do projecto, este integra-se na alínea c) do nº 7 do Anexo I do Decreto-
Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, ou seja, trata-se da construção de “….itinerários 
complementares, de acordo com o Dec. Lei nº 222/98, de 17 de Julho, em troços 
superiores a 10km”. 

 

 

 

3.2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÂO DO PROJECTO  

 

O EIA refere que “O IC 6, que suporta a articulação entre as sedes de concelho – Oliveira 
do Hospital e Covilhã, e a uma escala mais alargada - entre Coimbra e Covilhã, define 
uma via estruturante de grande interesse nacional, regional e local, traduzindo do ponto 
de vista territorial, benefícios para o reforço destes eixos de ligação. Este eixo 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 
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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”. 

O EIA refere que “A importância do projecto em análise num contexto mais alargado 
reflecte-se na prossecução dos objectivos pretendidos para a região da Serra da Estrela 
enquanto pólo turístico integrante do Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT), 
que se pretende desenvolver economicamente numa região marcada pela interioridade 
com elevadas potencialidades turísticas”. 

Numa análise global das soluções e atendendo ao facto do Projecto visar 
fundamentalmente ligações entre sedes de concelho, não subvalorizando a articulação 
com os núcleos urbanos mais importantes dos mesmos, considera-se importante a 
facilidade de acesso, viabilizada pela Alternativa 1 do Lanço Tábua/Oliveira do Hospital 
(LT/OH) com o nó de Vila Chã, a localidades a norte, como São Geraldo, Midões, Póvoa 
de Midões e Andorinha. No Troço 2 do mesmo Lanço, saliente-se a importância da 
articulação do Projecto através dos vários nós (Travanca de Lagos; Oliveira do Hospital e 
Zona Industrial) não só com a realidade urbana como com a industrial mais 
representativa. 

No Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã (LOH/C) (Troço 1) importa salientar a articulação 
do Projecto, mais bem esquematizada através da Solução 1, com localidades como Vide, 
evidenciando noutro patamar de articulação a importância do nó de Pedras Lavradas 
como factor de garantia de acessibilidade maior a uma realidade urbana envolvente muito 
característica desta zona. No Troço 2, considera-se fundamental realçar a posição do nó 
de Erada, não só pela maior proximidade a essa mesma localidade, como a maior 
facilidade na articulação com a EN230 e por essa via a Unhais da Serra. No Troço 3, o nó 
de Tortosendo e o nó do Parque Industrial (nas duas soluções) garantem a proximidade 
do Projecto às localidades mais importantes (Tortosendo, Dominguizo, Boidobra e 
Covilhã), como ao Parque Industrial e Tecnológico de Tortosendo. Considera-se a 
Solução 1 como a mais favorável, dado que mantém o afastamento necessário a 
Dominguizo, sem deixar se permitir o acesso a essa localidade, e aproxima-se 
relativamente mais de Tortosendo, face à Solução 2. 

 

 

 

3.3. DESCRIÇÂO DO PROJECTO  

 

O projecto inicia-se na Bacia Hidrográfica do Rio Mondego e termina na Bacia do Rio 
Tejo, desenvolvendo-se sensivelmente de forma perpendicular à direcção nordeste-
sudoeste destas duas bacias. A Serra do Açor surge a SW da Serra da Estrela, como 
uma zona de montanha predominantemente xistosa. Da morfologia do território decorre 
uma intensa rede hidrográfica, em que os vales montanhosos são encaixados e 
declivosos, tornando-se largos e mais amenos nas zonas de planalto. As elevadas 
altitudes, em particular da Serra da Estrela, condicionam a distribuição da ocupação 
humana, bem como do traçado. 

O IC6 estabelecerá a ligação entre Coimbra (IP3) e a Covilhã (IP2) e desenvolve-se em 
dois sublanços: IC6-Tábua/Oliveira do Hospital (IC7) e IC6-Oliveira do Hospital 
(IC7)/Covilhã (A23/IP2). O lanço IC6-Oliveira do Hospital/Covilhã apresenta duas 
interligações – 1 e 2. 

Para mais fácil compreensão, passamos a designar os dois lanços principais do seguinte 
modo: 
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 O IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC6 – T/OH) desenvolve-se nos concelhos 
de Tábua e Oliveira do Hospital e apresenta apenas uma solução base – 
designada por Solução 1 do km 0+000 ao km 18+789 – e uma alternativa a um 
troço inicial desta solução – Alternativa 1, apenas para o troço 1 do km 0+000 ao 
km 9+719 (correspondente ao km 8+900 da Solução 1). 

 O IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã (IC6 - OH/C) desenvolve-se nos concelhos 
de Oliveira do Hospital, Seia e Covilhã e divide-se em 3 troços. Existem duas 
soluções alternativas – Solução 1 e Solução 2, divididas também em 3 troços.  

 A Solução 1, a nascente, atravessa o Parque da Serra da Estrela (PNSE), nos 
seus limites a sudoeste com recurso a túneis e viadutos.  

 A Solução 2 desenvolve-se a poente-sul da Solução 1 e interfere ainda com a 
área do PNSE, no atravessamento do Vale do Rio Alva em viaduto e do Sítio 
da Serra da Estrela com recurso a vários túneis e viadutos, mais longos dos 
que os da Solução 1.  

As duas soluções são interligáveis, no troço 1, através das Interligações 1 e 2 

As interligações 1 e 2 permitem criar soluções mistas para o troço 1 da ligação Oliveira 
do Hospital/Covilhã. 

A Interligação 1 tem início na Solução 1, junto a Vide, e final no traçado da Solução 2, na 
zona da Malhada do Vitoreiro. Tem uma extensão na ordem dos 4 661 metros. 

A Interligação 2 parte da Solução 2, a poente de Parente e liga à Solução 1 junto a Chão 
da Estrada, a sul de Vide. Apresenta uma extensão de cerca de 4 673 metros. 

Note-se que, tal como foi mencionado, o Lanço IC6 –OH/C apresenta os limites das 
bacias dos rios Mondego e Tejo a cerca do km 18+500 em ambas as soluções. 

O IC6 apresenta um perfil transversal tipo de faixa única de rodagem de 12m de largura 
de plataforma, composta por uma faixa de rodagem de 7m de largura – duas vias de 
3.5m, uma para cada sentido – e duas bermas exteriores com 2.5m de largura e 
apresenta os seguinte elementos: 

 

Obras de Arte 

IC6 – Tábua/Oliv. 
Hosp. 

IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã 

Solução 1 Altern. 1 Solução 1 Solução 2 Interlig. 1 Interlig. 2 

Viadutos/Pontes 9 5 25 21 6 3 

Extensão Total dos 
Viadutos/Pontes (m) 

3 123 1 326 12 921 10 364 2 003 1 084 

Túneis - - 8 6 2 2 

Extensão Total dos Túneis  

(m) 

- - 9 883 16 637 757 2 971 

Passagens Superiores 29 17 17 17 - - 

Passagens Inferiores 4 5 5 4 1 - 

Passagens Agrícolas 8 3 3 4 - - 

Fonte: EIA –  Aditamento, Março de 2010, adaptação do Quadro 6 do R.N.T. 

 

O corredor do IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital é marcado pela existência de uma 
grande diversidade de áreas agrícolas muito compartimentadas e povoamentos agro-
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florestais. Estas áreas, delimitadas por muros e sebes de compartimentação, encontram-
se associadas aos vales de linhas de água afluentes do Rio Alva. O mosaico agrícola 
distribui-se em torno de pequenos aglomerados, sendo reforçado pelas diversas quintas 
existentes. A proximidade a cidades como Oliveira do Hospital é bem marcada pela 
fragmentação e diversidade de usos do solo.  

A Solução 1 atravessa zonas em que é dominante a ocupação florestal, dominadas por 
pinheiro bravo e eucalipto. A Alternativa 1 atravessa áreas com ocupação mais agrícola. 
Os aglomerados urbanos de maior expressão são: Covas, Vila Chã, Vila Nova de 
Oliveirinha, Bobadela, Oliveira do Hospital, Lagos da Beira.  

No corredor do IC6 - Oliveira do Hospital/Covilhã a presença de serras domina a 
paisagem.  

No Troço 1, a ocupação varia entre os povoamentos florestais e as zonas de bosques e 
matos. Desde o início do traçado até à interligação, o povoamento florestal de pinheiro 
bravo é dominante, para dar lugar depois aos matos de forma mais expressiva.  

Os troços 2 e 3 desenvolvem-se por áreas onde o pinheiro bravo é dominante, 
intercalado por pequenas manchas de eucalipto, que ocupam as zonas de relevo mais 
sinuosos e de declives acentuados. Nestas encostas próximas dos rios e linhas de água 
encontram-se pontualmente pequenos aglomerados. No final do troço 3 a ocupação do 
solo é predominantemente agrícola, em particular na envolvente de Tortosendo, onde as 
áreas agrícolas ocupam os vales dos afluentes do Rio Zêzere. Também nestes vales são 
várias as quintas dispersas. Os aglomerados com maior representatividade situados na 
envolvente deste corredor são: Sandomil, Sigião, Erada e Tortozendo. 

Neste Lanço OH/C tem especial relevância o saldo de volume de terras de 
escavação/aterro, como a seguir se explicita: 

 

Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã 

Balanço escavação/aterro 

(em milhares m3) 

 

 SOL 1 SOL 2 

TROÇO 1 + 5.092.225 + 6.630.672 

TROÇO 2 + 247.120 + 329.840 

TROÇO 3  +169.051 - 861.697 

TOTAL    +5.508.396 + 6.098.815 

     Fonte: EIA  –  Projecto do “IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã” 

 

A questão do balanço do volume de terras prende-se com o facto de a sua deposição estar 
fortemente condicionada neste Lanço, já que é interdita em qualquer área sensível (Àrea 
classificada da Rede Natura, área de REN, RAN ou DH). Ora, não havendo nas 
proximidades explorações mineiras abandonadas e/ou em recuperação paisagística que as 
recebam em depósito e sendo a envolvente directa ocupada maioritariamente por áreas 
Sensíveis, coloca-se desde já o problema do destino deste tão elevado volume de terras. 

Este foi um dos critérios do projecto que determinou a selecção da Sol 1 como preferencial 
no Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã. 
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4.  ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

4. 1. Análise global do EIA  

Da apreciação desenvolvida, a CA verificou a existência de lacunas graves na versão 

inicial do EIA, quer em termos metodológicos, quer de conteúdo, em factores 

ambientais fundamentais, facto que colocaria em causa a análise adequada e 

específica de cada solução, e consequente apoio fundamentado à tomada de decisão. 

Tal como referido no parecer emitido pela CA a 21/12/2009, a informação em falta 

correspondia a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou 

corrigir, não permitindo uma adequada sistematização e organização dos documentos, 

quer para a consulta pública, quer para a análise técnica. Neste sentido, a CA 

pronunciou-se pela não conformidade do EIA. 

Na sequência das alegações integradas na Audiência Prévia, a EP apresentou o 

documento “Análise da Proposta de Desconformidade ao Estudo de Impacte 

Ambiental”, expondo um conjunto de alegações para contestar a intenção da proposta 

de decisão emitida. 

Apesar da CA ter considerado que as alegações apresentadas confirmavam a 

existência de lacunas graves, quer em termos metodológicos, quer de conteúdo 

(conforme documento emitido a 22/01/2010 e constante no anexo I do presente 

relatório), foi solicitada ao proponente a apresentação de informação que permitisse 

colmatar as mesmas sob a forma de Aditamento.  

Após análise deste documento, foi declarada a conformidade do EIA a 29/03/2010. 

Todavia, foram ainda solicitados elementos complementares para efeitos de avaliação 

dos factores Paisagem e Solos, dado que os elementos adicionais sobre estas 

matérias foram considerados insuficientes. Esta solicitação foi feita ao abrigo do n.º 6 

do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, não havendo assim lugar à 

suspensão do prazo de avaliação. Em resposta ao solicitado, o proponente 

apresentou, a 31/05/2010, um segundo Aditamento ao EIA. 

Destacam-se assim as principais condicionantes à avaliação realizada: 

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. 

 O EIA apresenta também um extenso conjunto de lacunas e deficiências no 

que respeita às peças desenhadas e excertos cartográficos apresentados, as 

quais forma colmatadas pela apresentação de nova cartografia. 

 As peças Desenhadas do Estudo Rodoviário apresentam uma reduzida 

qualidade, dificultando a leitura da informação constante das mesmas. 

 O Relatório Síntese não apresenta uma descrição sumária e explicita dos 
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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 

estratégia 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. 

 Verifica-se que o subcapítulo do EIA relativo às acessibilidades não apresenta 

o desenvolvimento desejável, não identificando, nomeadamente se os 

aglomerados populacionais localizados na envolvente dos traçados serão, ou 

não, servidos pelas diferentes soluções de projecto (em caso afirmativo deveria 

ter sido explicitado a extensão e características das ligações preconizadas, 

face às actuais). 

 Tendo em conta que as características do traçado indiciam a eventual 

necessidade de incluir via de lentos e escapatórias (tal como é apontado na 

pág. 209 da Parte 1 do Tomo 4.1), deveria o EIA ter equacionado estas 

componentes de projecto e avaliado os respectivos impactes. 

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

determinadas características do Projecto, nomeadamente a existência de 

tráineis com inclinação elevada, com perfil 1x1, sem via de lentos e com 

elevado tráfego de pesados. 

 No item relativo a projectos complementares e/ou associados não é 

apresentada qualquer informação ou referência relativa a Áreas de Serviço. 

 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. 

 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 Estudo de 

Impacte Ambiental, relativo à fase de Estudo Prévio. 

 As medidas de minimização não são, na sua maioria, específicas nem 

direccionadas para o desenvolvimento do Projecto de Execução, nem para as 

situações mais críticas, sendo até apresentadas em muitos casos 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. 

Como limitação da avaliação importará ainda destacar que o facto de o EIA ter sido 

desenvolvido simultaneamente para três projectos (os quais poderiam ter sido alvo de 
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avaliações distintas sem que tal facto impedisse a adequada integração) induziu uma 

avaliação pouco sistematizada e objectiva, quer pela quantidade de informação em 

causa, quer pelas distintas características e desenvolvimento dos três projectos 

avaliados pelo EIA (IC6, IC7 e IC 37) 

A apresentação da fundamentação das alegações da EP, SA, bem como a informação 
dos Aditamentos (entretanto apresentados)e a desagregação dos RNT nos 3 
projectos, permitiu a recolha de informação mínima bastante á selecção dos 
corredores ambientalmente menos desfavoráveis. 

A CA teve de proceder à procura de informação extra-EIA por forma a poder 
fundamentar o actual Parecer. Esta foi completada também com a visita técnica ao 
local, com a presença das Equipas de Projecto de elaboração do EIA, que ocorreu nos 
dias 10, 11 e 12 de Maio. 

 

 

 

 

4.2. Análise sectorial dos Factores Ambientais 

 

4.2.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

4.2.1.1.Situação de Referência 

 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto de construção do “IC 6 – 
Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2)”, a caracterização do descritor 
“Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia”, que consta nos documentos disponibilizados 
(estudo e aditamento), descreve os aspectos essenciais relativos à situação de 
referência, à avaliação de impactes e às medidas de mitigação e valorização. 

O traçado da rodovia em análise localiza-se na parte central da unidade geotectónica 
designada de Zona Centro-Ibérica (ZCI), que integra o maciço Ibérico antigo. Na região 
afloram as sucessões litoestratigráficas seguintes: a mais antiga, conhecida como 
Supergrupo Dúrico-Beirão (Ex. Complexo Xisto-Grauváquico), datada do Ediacariano 
terminal ao Câmbrico; a mais recente, depositada discordantemente sobre a anterior, 
constituída por depósitos de cobertura de natureza continental, que tem sido considerada 
do Miocénico ao Quaternário. A intruir os metassedimentos ocorrem corpos graníticos 
sin-tectónicos, à qual se associam subordinadamente rochas filonianas; estes corpos 
graníticos foram assim classificados, atendendo ao seu tempo de instalação durante a 
actuação da orogenia Varisca. 

A unidade Supergrupo Dúrico-Beirão é constituída, na generalidade, por alternâncias de 
bancadas de xistos e metagrauvaques, que no contacto com as rochas granitóides são 
termometamorfizados e, localmente migmatizados. Esta unidade encontra-se, em termos 
genéricos, mediamente alterada; nestas circunstâncias prevê-se que a sua ripabilidade 
possa ser difícil quando os conjuntos de bancadas de metagrauvaques afloram com 
espessuras consideráveis. 

Os depósitos de cobertura sedimentar correspondem, da base para o topo, a 
Conglomerados de Folques e Lutitos do Vidual (Miocènico) e Aluviões (Holocénico). A 
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unidade mais antiga corresponde a um complexo estratificado e heterogéneo, constituído 
essencialmente por areias argilosas a siltosas e argilas arenosas, com clastos (blocos e 
seixos) de quartzo leitoso e quartzito mal rolados a sub-rolados; intercalados nesta 
sequência ocorrem ainda estratos de argilas avermelhadas. Os depósitos alúvio-
coluvionares foram reconhecidos nas margens dos principais cursos de água. São 
constituídos, na generalidade, por materiais silto-arenosos a argilosos, no seio da qual se 
encontram elementos líticos de reduzida a média dimensão, por vezes com algum 
rolamento. 

Os maciços graníticos variscos intersectados pelo traçado da rodovia correspondem a 
granitos sin-tectónicos, caracterizados por granitos porfiróides de grão grosseiro a médio. 
Encontram-se num estado de alteração, na generalidade, relativamente evoluído, 
caracterizado por rochas mediamente alteradas a decompostas. 

Do ponto de vista tectónico, a região foi afectada principalmente por deformação dúctil 
varisca, que se manifesta principalmente pela presença de dobras com vergências na 
generalidade para NE; as dobras desenvolvem-se a todas as escalas e apresentam, na 
generalidade, direcção NW-SE com clivagem xistenta e, ocasionalmente, de fractura, de 
plano axial. Nas unidades metassedimentares, há ainda evidências de uma fase anterior 
(pré-varisca), com orientação NE-SW, mas sem clivagem associada. A estrutura da 
região é marcada pela sobreposição dos dois dobramentos anteriormente mencionados, 
originando-se estruturas de interferência muitas vezes com eixos sub-verticais. A 
deformação frágil, tardi-varisca e reactivada no Alpino ou no Quaternário, é marcada 
preferencialmente pelas famílias de falhas de direcção NNE-SSW a ENE-WSW, e 
subordinadamente NW-SE e NNW-SSE. 

Do ponto de vista geomorfológico, o traçado rodoviário em análise intersecta relevos de 
composição granítica e xistenta; na sua parte inicial desenvolve-se uma superfície de 
aplanação de constituição granítica com a altitude de 450-500m. Os relevos de 
composição xistenta são caracterizados, na generalidade, por morfologias mais 
agressivas, podendo atingir altitudes da ordem 700m; contudo, no final do traçado as 
morfologias xistentas ocorrem a altitudes próximas dos 500m. Esta compartimentação em 
blocos e a presença de redes de drenagem do tipo rectilíneo sugerem controlo estrutural 
na génese morfológica desta região. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a região é caracterizada, na generalidade, por 
aquíferos livres, descontínuos e de baixa produtividade. Estes aquíferos são classificados 
como fissurados, quando ocorrem em maciços graníticos e xistentos (o que acontece em 
quase toda a área do traçado) e porosos nas zonas onde ocorrem depósitos de cobertura 
cenozóica. Os furos para captação de água subterrânea reconhecidos na região, quer 
para abastecimento público quer privado, estão relacionados com os aquíferos 
fissurados, dado que as rochas armazém que intersectam são granitos e 
xistos/metagrauvaques. Atendendo a que os furos produtivos são alimentados pelos 
sistemas de fracturação já descritos, por onde circula a água, deve-se analisar 
pormenorizadamente as zonas junto aos furos que se encontram nas proximidades do 
traçado e que podem ser afectadas pelos futuros traçados da rodovia. 

Em relação aos recursos geológicos, o traçado da futura rodovia intersecta apenas 
marginalmente no troço 2 (solução 1), relativo ao IC 6 – Tábua/Oliveira do Hospital, uma 
ocorrência de urânio. Outros recursos geológicos (não metálicos e de valor 
conservacionista) relevantes, susceptíveis de virem a interferir com o projecto acima 
mencionado, não foram encontrados. 

Em relação à sismicidade, a região integra a zona C do Regulamento de Segurança e 
Acções para Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), onde são previsíveis intensidades 
sísmicas máximas de IV, acelerações máximas entre 1,3 a 0,8 m/s2 e deslocamentos 
máximos que podem variar entre 0,5 e 1cm. Do ponto de vista da neotectónica deve-se 
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ter em atenção as estruturas com movimentação activa (falhas da Vilariça e Lousã e suas 
ramificações) que são atravessadas pela rodovia em análise. 

Do ponto de vista da estabilidade de taludes, é previsível a ocorrência de potenciais 
escorregamentos nos taludes de maior extensão e altura, em particular, nos constituídos 
por formações graníticas e metassedimentares, caracterizadas por um estado de 
alteração bastante evoluído e fortemente tectonizadas. 

 

4.1.1.2. Avaliação de Impactes 

 

A identificação e avaliação de Impactes Ambientais do EIA, bem como as medidas de 
minimização relativas ao descritor acima mencionado, são de carácter generalista e 
adequadas à situação, quer na fase de construção, quer na fase de exploração da 
referida rodovia. 

Atendendo à conjugação dos descritores parciais de âmbito geológico, geomorfológico e 
hidrogeológico acima descriminados considera-se que: 

- No troço 1 (IC 6 – Tábua/Oliveira do Hospital), a Solução 1 é a que originará impactos 
negativos menos significativos, dado que a sua construção envolve menor movimentação 
de terras e dimensão dos taludes, quer em extensão, quer em altura, que a outra solução 
alternativa. Em oposição, a solução 1 irá originar impactos negativos mais significativos, 
pois, haverá maior ripabilidade e irão se desenvolver/construir taludes de maiores 
dimensões (comprimento e altura). 

- No troço 1 do traçado Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2), a solução 2 é a que 
vai originar impactos negativos menos significativos, atendendo ao seguinte: junto ao 
traçado da solução 1 ocorrem numerosos furos de água para abastecimento público e 
privado que podem ser afectados aquando da construção dos túneis referentes a este 
traçado. Assim, a solução 1 irá originar impactos negativos mais significativos, pois as 
escavações relacionadas com as construções dos túneis podem interferir com a 
circulação de água subterrânea e afectar a produtividade das sondagens. Contudo, a 
solução 2 envolve maior movimentação de terras, consequência do maior comprimento 
dos túneis a construir. 

- No troço 2 do traçado Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2), a solução 1 é a que 
originará impactos negativos menos significativos, dado que a sua construção envolve 
menor movimentação de terras e dimensão dos taludes, quer em extensão, quer em 
altura, que a outra solução alternativa. Em oposição, a solução 2 irá originar impactos 
negativos mais significativos, pois, haverá maior ripabilidade e irão se 
desenvolver/construir taludes de maiores dimensões. 

- No troço 3 do traçado Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2), a solução 1 é a que 
causará impactos negativos menos significativos, já que a sua construção envolve menor 
movimentação de terras; o túnel associado à solução 2 apresenta um comprimento cerca 
de duas vezes maior que o túnel da solução 1 e a movimentação de terras associadas 
com a construção dos taludes é muito similar. Considera-se assim que a solução 1 
seleccionada irá originar impactos negativos menos significativos, apesar da altura dos 
taludes ser maior nesta solução. 
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4.1.1.3. Selecção de Alternativas  

 

Atendendo à conjugação dos descritores parciais de âmbito geológico, geomorfológico e 
hidrogeológico propõe-se a emissão de parecer favorável ao seguinte traçado: 

- IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital 

Troço 1 (Solução 1) + Troço 2 (Solução 1) 

- Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2) 

Troço 1 (Solução 2) + Troço 2 (Solução 1) + Troço 3 (Solução 1). 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

 

4.2.2. SOLOS, RAN E USO AGRÍCOLA DOS SOLOS 

 

4.2.2.1.Caracterização da situação de referência 

No EIA, por inexistência de cartografia de maior escala publicada, para caracterizar os solos 
da área de estudo foram utilizadas as Cartas de Solos e de Capacidade de Uso do Atlas do 
Ambiente. Na análise dessa cartografia, os solos interceptados pelo corredor de estudo do 
itinerário Tábua / Oliveira do Hospital são solos moderadamente evoluídos, com capacidade 
de uso variável de moderada a elevada. No itinerário Oliveira do Hospital/Covilhã são solos 
moderadamente evoluídos, com capacidade de uso variável de reduzida e com risco de 
erosão, a elevada junto a Erada ou próximo da Covilhã.  

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é constituída por solos que apresentam elevada ou 
moderada aptidão para a actividade agrícola e com a sua instituição pretendeu-se proteger 
o solo, recurso que se reconhece de importância capital para a actividade agrícola e 
manutenção dos valores naturais. A RAN constitui também um contributo para a promoção/ 
manutenção da competitividade dos territórios rurais e do ordenamento do território. 

No EIA a área de estudo para a análise da RAN corresponde a um corredor de 400 m. As 
manchas de RAN afectadas no lanço Tábua/Oliveira do Hospital estão dispersas pelo 
corredor de estudo, junto às linhas de água em zonas coluvionares e aluvionares (ribeira da 
Candosa, rio de Ribelas, rio Cavalos e rio Seco) e no planalto agrícola de Oliveira do 
Hospital. No lanço Oliveira do Hospital/Covilhã, mais uma vez, junto às linhas de água em 
zonas coluvionares e aluvionares (Ribeiras de Erada, Ribeira de Unhais da Serra e Ribeira 
de Cortes). 

Os usos agrícolas associados a estas áreas são múltiplos e compreendem: 

 Tábua/Oliveira do Hospital 

- No troço 1; culturas heterogéneas, culturas anuais de regadio e culturas 
anuais de sequeiro. 
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- No troço 2; culturas heterogéneas, culturas anuais de regadio  

 Oliveira do Hospital/Covilhã 

- Troço 1 – culturas heterogéneas, culturas anuais de sequeiro e culturas 
anuais de regadio; 

- Troço 2 - culturas heterogéneas, culturas anuais de sequeiro e culturas 
anuais de regadio; 

- Troço 3, culturas anuais de regadio, culturas anuais de sequeiro, vinha, 
culturas heterogéneas, pomar e olival. 

 

Na área estudada no âmbito do EIA existe uma ocupação agrícola diversificada, mais 
expressiva no lanço Tábua / Oliveira do Hospital e no final do lanço Oliveira do Hospital / 
Covilhã. Contudo toda a actividade agrícola, associada a uma estrutura fundiária 
fragmentada e de pequena dimensão, assume uma importância determinante para a 
economia da região. Os produtos tradicionais que possuem Denominação de Origem 
Protegida produzidos na área atestam qualidade, que se traduz em valor acrescentado. São 
exemplos do que se refere o Azeite da Beira Baixa, a Maçã Bravo Esmolfe, os queijos da 
Serra da Estrela, entre outros. Neste contexto as afectações de ocupação agrícola de solos 
serão sempre relevantes.  

 

A afectação agrícola dos solos atravessados foi calculada considerando, com base na Carta 
de Ocupação de solo elaborada no âmbito do Estudo, a plataforma da via, taludes de aterro 
e escavação, obras hidráulicas, viadutos e falsos túneis.  

Dentro das classes de uso agrícola do solo foram consideradas um conjunto de classes de 
ocupação agrícola a que foi atribuída uma importância, elevada ou média, consoante a sua 
relevância económica, cultural, o investimento associado e a sua previsível rentabilidade: 

 À vinha, às culturas anuais de regadio, às culturas em estufa, foi reconhecida uma 
importância elevada. 

 Ao olival, aos pomares, às culturas de sequeiro, culturas heterogéneas foi 
reconhecida uma importância média.  

Na apreciação efectuada nem sempre se manteve este critério pois considerou-se que as 
culturas permanentes, de uma forma geral, deveriam ser valorizadas.  

 

4.2.2.3. Avaliação de Impactes e Comparação de Alternativas  

 

Globalmente, a afectação de solos da RAN é considerada de magnitude média a elevada, 
podendo variar de 11,03 ha a 24,46 ha, conforme as soluções/alternativas a desenvolver. 

No corredor estudado para a construção deste itinerário, a ocupação permanente de solos 
agrícolas é mais representativa no Lanço Tábua - Oliveira do Hospital, variando entre os 
25,9% do primeiro troço e os 32.1% do segundo. No lanço oliveira do Hospital - Covilhã a 
intercepção de solos com ocupação agrícola vai crescendo á medida que nos aproximamos 
da Covilhã variando entre 7.8% do primeiro troço até os 20.2% do terceiro troço. 

Com o Quadro 1, obtido pela compilação de valores constantes no EIA, pretende-se 
quantificar a afectação de solos da RAN, com a indicação do modo de atravessamento das 
manchas afectadas. 

A comparação de alternativas que aqui se efectua diz respeito apenas à RAN, atendendo 
às áreas efectivamente afectadas, sem introdução de outros critérios.  
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Quadro 1 – Áreas de RAN afectadas e modo de atravessamento 

Troço 

Solução / 

Alternativa 

Área de  

RAN  

afectada 

(ha) 

Modo de atravessamento (m) 

Talude de 

escvação 

Talude  

de  

aterro 

Viaduto / 

Ponte 

Túnel 

(mineiro) 

Tábua / Oliveira do Hospital 

1 

1 7.28 176 885 160 ---- 

Alternativa 1 2.82 ---- 418 386 ---- 

2 1 7.69 72 1295 588 ---- 

Oliveira do Hospital / Covilhã 

1 

1 1.06 10 16 370 ---- 

2 1.15 ---- ---- 417 59 

Sol1+Interl1+ 

Sol2 
1.01 10 16 370 ---- 

Sol2+Interl2+ 

Sol1 
1.22 --- ---- 417 59 

2 

1 1.86 ---- ---- 867 ---- 

2 0.79 ----  581 ---- 

3 

1 6.41 ---- 891 ---- ---- 

2 6.41 ---- 893 ---- ---- 

 

 

No que concerne à RAN, como se infere da leitura do quadro síntese acima apresentado, 
na ligação Tábua / Oliveira do Hospital, no 1º troço a Alternativa 1 é a mais favorável. No 
segundo troço só existe uma solução em análise.  

 

No Itinerário Oliveira do Hospital / Covilhã, no 1º troço as afectações da RAN são muito 
semelhantes apesar das diferenças de área global afectada e do tipo de atravessamento, 
devendo a hierarquização de soluções ser ponderada em conjugação com as áreas 
agrícolas interceptadas. No segundo troço a solução 2 é a mais favorável, em termos de 
ocupação de solos de RAN e, no terceiro, como seria expectável uma vez que é comum às 
duas soluções, é proposta a afectação da mesma área de RAN.  
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O EIA, na comparação de alternativas, atribui às diferentes classes de ocupação do solo 
ponderações de acordo com critérios de valoração da importância social, económica e 
ecológica das ocupações/actividades afectadas. A analise da afectação dos usos do solo de 
ocupação agrícola, será feita isoladamente e sem valoração subjectiva, face aos outros 
usos. 

 

Assim, no quadro 2 evidenciamos as classes de uso agrícola, nos diferentes troços do 
traçado, para cada solução, comparativamente à afectação global. 

 

Quadro 2 – Classes de uso agrícola 

Troço Solução 

Área de uso agrícola (ha) Área  

global 

afectada 

(ha) 

Total  

afectações 

agrícolas 

Culturas 

 anuais 

sequeiro 

Culturas 

anuais  

regadio 

Culturas 

heterogéneas 
Pomares Olival Vinha 

Tábua / Oliveira do Hospital 

1 

1 10,53 0,77 0,1 3,98 3,77 1,77 0,14 43,49 

Alternativa 1 5,16 0,58 0,1 4,4 -- -- 0,08 38,36 

2 1 7,83 3,88 1,03 0,25 0,92 1,72 0,03 46,4 

Oliveira do Hospital / Covilhã 

1 

1 4,91 0,23 0,21 4,47 -- -- -- 69,84 

2 5,36 0,21 0,12 5,03 -- -- -- 52,83 

Sol1+Interl1 

+Sol2 
6,49 0,24 0,07 6,18 -- -- -- 80,71 

Sol2+Interl2 

+Sol1 
5,65 0,21 0,24 5,2 -- -- -- 75,33 

2 

1 3,31 1,11 0,2 1,87 -- 0,13 -- 21,28 

2 1,23 0,6 0,27 0,36 -- -- -- 24,66 

3 

1 9,55 1,2 -- 3,24 2,39 0,77 1,95 40,95 

2 8,71 1,1 -- 2,63 2,31 0,73 1,94 38,51 
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As mais expressivas afectações quer de RAN, quer de áreas com ocupação agrícola 
ocorrem no lanço Tábua  / Oliveira do Hospital.  

 

 Das duas soluções propostas para o 1º troço, a Alternativa 1 é a menos lesiva, 
uma vez que além de afectar uma menor área agrícola não afecta áreas de pomar e 
olival a que estão associados maiores valores de investimento, afectando também 
menor área de vinha. 

 No troço 2 não existem soluções alternativas em análise pelo que apenas se afirma 
a viabilização do traçado, reafirmando a importância socio-económica e estratégica 
das áreas afectadas. 

 

O itinerário Oliveira do Hospital / Covilhã o traçado e as características da região 
conduzem a afectações globalmente menos impactantes com a actividade agrícola. 

 No 1º troço deste itinerário, a solução menos penalizadora em relação aos usos 
agrícolas do solo, ponderados com a salvaguarda da RAN, é a solução 1. 

 

 No 2º troço deste lanço, a solução mais favorável aos usos agrícolas do solo e à 
salvaguarda da RAN, é a solução 2. Não só as afectações quantitativas são 
menores como não existe afectação de culturas permanentes que requerem 
investimentos superiores. Embora não seja interceptado deverá ser devidamente 
acautelada a manutenção do fornecimento de água e da área regada do regadio das 
Alvercas. 

 

 As afectações de culturas agrícolas e da RAN no 3.º troço são próximas, e de 
grande importância, (magnitude e significância) perfazendo, em qualquer dos casos, 
mais de 8 ha de culturas permanentes (pomar, olival e vinha). Tendo em 
consideração as classes de ocupação em causa e a exigência de investimento que 
lhe está associada, considera-se que a solução 2 é a mais favorável. 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

 

4.2.3. RECURSOS HIDRICOS  

 

O presente Estudo Prévio incide sobre a área de jurisdição de duas Administrações da 
Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH C) e Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH 
Tejo), sendo que a fronteira entre ambas se regista cerca do km 18+500 do troço 1 de 
ambas as Soluções propostas para o Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã. 

Assim, apresenta-se a apreciação do descritor “Recursos Hídricos” respeitante a 
ambas as áreas de jurisdição das ARH. 
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4.2.3.1. Lanço Tábua/Oliveira do Hospital e Lanço Oliveira do 
Hospital/Covilhã (da origem a poente até ao km 18+500) – ARH Centro, I.P. 

 

Dado o atraso da recepção deste parecer sectorial (8 de Julho de 2010), não foi 
possível inclui-lo neste Parecer, pelo que pode ser consultado no ANEXO IV. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2. Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã (do km 18+500 até à ligação ao 
A23/IP2) – ARH Tejo, I.P. 

 

O presente capítulo apenas diz respeito ao troço do IC6 que se desenvolve no troço 
que se insere nas freguesias de Casegas, Cortes do Meio, Dominguizo, Erada, Paúl, 
Peso, Sobral de São Miguel, Tortosendo e Vales do Rio, no concelho da Covilhã. 

O traçado na área de jurisdição da ARH do Tejo, I.P. apresenta duas soluções, a 
Solução 1 entre os km 18+500 e o final do traçado ao km 39+314, e a Solução 2, entre 
os km 18,+500 e o final do traçado ao km 42+757, num total de 20,814 km e 24,257 
km, respectivamente. 

4.2.3.2.1. Elementos relevantes do traçado 

O traçado entre Oliveira do Hospital/Covilhã divide-se em três troços, cada um com 
duas soluções: Solução 1 e Solução 2.  

Solução 1 

Esta Solução tem uma extensão de 39,314 km, dos quais apenas 20,8 km se 
desenvolvem na área de jurisdição da ARH do Tejo, desde o km 18,5 até ao km 
39+314. O traçado nesta solução apresenta uma orientação noroeste-sudeste até à 
zona da Erada, para posteriormente  inflectir para nascente na zona de Tortosendo e 
Covilhã. 

Como foi dito anteriormente, este traçado divide-se em três troços. Para o primeiro 
troço, o traçado inicia-se ao km 18+500 até ao km 23+550. Para o Troço 2, a Solução 
1 inicia-se ao km 23+550 até ao km 29+670. Finalmente, o Troço 3 inicia-se ao km 
29+670 a termina no final do traçado ao km 39+300. 

O objectivo da divisão em três troços é criar zonas de ligação entre ambas as 
soluções, ou seja, permitir que se passe da Solução 1 para a Solução 2 e vice-versa. 
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Nesta solução está prevista a construção de três túneis, um ao km 17+500 com uma 
extensão de 2833m (túnel 6), outro ao km 22+709 com um comprimento de 1023 
metros (túnel 7), e um outro ao km 33+526 com um comprimento de 495m (túnel 8).   

Está prevista a construção de 3 viadutos: ao km 25+ 830 sobre a ribeira da Erada, 
com uma extensão de 790 metros, sobre o vale de Penansinhos ao km 29+754 com 
um comprimento de 563 metros, e sobre a ribeira de Portela dos Pedrões  ao km 
33+150, com uma extensão de  221 metros. 

Este traçado prevê a construção de 7 pontes sobre as seguintes linhas de água: 
ribeira de Casalinho ao km 20+653, com uma extensão de 366 m, ribeira da Rabaça 
ao km 21+876, com 600 metros de comprimento, ribeira da Barroca da Couracha ao 
km 23+969, com 360 m de comprimento, ribeira da Barroca da Tapadinha ao km 
24+692, com uma extensão de 220 metros, ribeira de Unhais da Serra ao km 27+609 
com uma extensão de 1050 metros, ribeira das Cortes ao km 29+120 com um 
comprimento de 380 metros e finalmente ao km 36+651, a ribeira de S. Tiago, com 
uma extensão de 420 metros. 

Ao todo, neste traçado, estão previstos serem construídas 3 túneis, 3 viadutos, 7 
pontes, 27 passagens hidráulicas, 15 passagens superiores sobre caminhos rurais e 6 
passagens inferiores.   

Dividindo o traçado em troços, para o Troço 1 está prevista a construção de 2 
túneis(túnel 6 e túnel 7). O primeiro inicia-se fora da área desta ARH e termina ao km 
20+300, com uma extensão de 2833m e o segundo, inicia-se ao km 22+709 
apresentando um comprimento de 1023 m. Neste troço, estão ainda previstas duas 
pontes, ao km 20+653, na ribeira do Casalinho, e ao km 21+876, na ribeira da Rabaça. 

Para o Troço 2 está prevista a construção de um viaduto ao km 25+830 sobre a 
ribeira da Erada, com uma extensão de 790m, e 4 pontes: ao km 23+969 na ribeira 
Barroca da Couracha com uma extensão de 360m, ao km 24+692 na ribeira de 
Barroca da Tapadinha com uma extensão de 220 metros, ao km 27+609 na ribeira de 
Unhais da Serra com uma extensão de 1050 m, e ao km 29+120 na ribeira de Cortes 
com um comprimento de 380m. 

Para o Troço 3 está previsto um túnel (túnel 8) ao km 33+526, com uma extensão de 
495m, dois viadutos, um sobre a ribeira de vale de Penansinhos ao km 29+754, com 
um comprimento de 563m, e outro ao km 33+200 sobre a ribeira de Portela dos 
Pedrões, com uma extensão de  221 metros. Neste troço, está prevista apenas a 
construção de uma ponte, sobre a ribeira de S. Tiago ao km 36+651, com uma 
extensão de 420m. 

Solução 2 

A Solução 2 teve por base garantir uma alternativa ao traçado da Solução 1, fora da 
área de jurisdição desta ARH, no que respeita ao atravessamento do rio Alva e do 
Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE),  

O traçado desenvolve-se a poente da Solução 1 e apresenta uma extensão de 42,8 
km. Esta solução apresenta uma orientação noroeste-sudeste até à zona da Erada, 
para posteriormente inflectir para nascente na zona de Tortosendo e Covilhã. 
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Considera-se neste parecer apenas o traçado da Solução 2 na área de jurisdição 
desta ARH, ou seja a partir do km 18+500. 

Esta Solução permite na área da ARH do Tejo ligações à Solução 1 ao km 26+549 e 
ao km 32+893.  

Neste traçado, está prevista a construção de 4 túneis, um deles com uma extensão de 
5,5 km. Este túnel (Túnel 3) começa ao km 14+890 e termina ao km 20+407. Importa 
salientar que apenas os  2 km finais deste túnel estão na área de jurisdição da ARH do 
Tejo. O Túnel 4 tem inicio ao km 20+609 e apresenta um comprimento de 3,4 km   
Este túnel intercepta duas linhas de água de cabeceira com pouca importância no 
terreno. Ao km 25+737, está prevista a construção de um outro túnel (túnel 6), com um 
comprimento de 1 km, que apenas intercepta uma linha de água de cabeceira. 
Finalmente, ao km 33+710, com um comprimento de 1,3 km, o Túnel 6 intercepta duas 
linhas de água, uma delas de cabeceira. 

Para além dos túneis, a Solução 2 prevê a construção de 2 viadutos, ao km 35+785 e 
ao km 37+874, ambos com um comprimento aproximado de 200 metros. 

O Projecto prevê a construção de 9 pontes; ao km 20+571 com um comprimento de 50 
m na ribeira do Carvalho, ao km 24+140 sobre a ribeira dos Lobos com uma extensão 
de 1144 metros, ao km 28+000 sobre a ribeira da Erada com um comprimento de 
1375 metros, ao km 29+969 sobre a ribeira de Goia com uma extensão de 55 metros, 
ao km 31+400 sobre a ribeira de Unhais da Serra com um comprimento de 374 
metros, ao km 32+174 sobre a ribeira de Cortes com uma extensão de 390 metros, ao 
km 35+302 sobre a ribeira da Cavada com uma extensão de 194 metros, ao km 
38+860 sobre a ribeira do Porto Sobral com um comprimento de 364 metros, e 
finalmente ao km 40+180 sobre a ribeira de S. Tiago com um comprimento de 348 
metros. 

Esta solução, para o traçado que se desenvolve na área de jurisdição desta ARH, ou 
seja a partir do km 18,5, inclui 2 viadutos, 4 túneis, 9 pontes, 33 passagens 
hidráulicas, 17 passagens superiores e 6 passagens inferiores. 

Dividindo o traçado em troços, para o Troço 1 estão previstos 3 túneis. O primeiro 
(túnel 3) inicia-se  fora da área desta ARH e termina ao km 20+400, com uma 
extensão de 6000m, o segundo (túnel 4) inicia-se ao km 20+609 e apresenta um 
comprimento de 3,4m. Ao km 25+737 está previsto ainda outro túnel (túnel 5) com 
uma extensão de 1km. 

Neste troço, o EIA prevê a construção de duas pontes, uma sobre a ribeira do 
Carvalho ao km 20+571 com uma extensão de 50m e outra ao km 24+140 sobre a 
ribeira dos Lobos com um comprimento de 1144m. 

Para o Troço 2 está prevista a construção de 4 pontes. A primeira ao km 28+000 
sobre a ribeira da Erada com um comprimento de 1375, a segunda ao km 29+969 na 
ribeira de Goia com uma extensão de 55m, outra ao km 31+400 na ribeira de Unhais 
da Serra com um comprimento de 374, e finalmente ao km 32+174 sobre a ribeira de 
Cortes com uma extensão de 390m. 
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Para o Troço 3, está previsto um túnel (túnel 6) ao km 33+710 com uma extensão de 
1300m, dois viadutos, sobre a ribeira de Singrinheira, ao km 35+785, com um 
comprimento de 200m, e sobre a ribeira de Lugar das Sobreiras, ao km 37+874, com 
uma extensão de 200m. Neste troço, estão ainda previstas  3 pontes, a primeira ao km 
35+302 sobre a ribeira da Cavada, com um comprimento de 194m, ao km 38+860 
sobre a ribeira de Porto Sobral, com um comprimento de 364m e ao km 40+180,com 
uma extensão de 348m, sobre a ribeira de S. Tiago. 

Em ambas as soluções de todos os troços, o Perfil Transversal Tipo é constituído por 
um perfil transversal do tipo 1x1 vias  de circulação de 7 metros de largura. Os túneis 
terão uma largura de 7 metros com as bermas direitas de 2,5 metros. 

Drenagem 

A drenagem longitudinal será constituída por aquedutos tubulares e rectangulares, 
bocas de entrada e saída normalizadas, caixas normalizadas, valas de desvio e/ou 
regularização de linhas de água e aberturas de valas na continuidade das passagens 
hidráulicas. 

O EIA menciona que para a definição da drenagem longitudinal em Projecto de 
Execução serão tidas em conta as zonas de maior vulnerabilidade à poluição, as 
zonas agrícolas e as albufeiras. De um modo geral, a descarga das águas de 
escorrência deverá ser feita de modo disperso, ou seja, serão encaminhadas para as 
várias linhas de água atravessadas ou para valas. O EIA prevê também em fase de 
Projecto de Execução a construção de bacias de retenção e/ou sedimentação para o 
tratamento das águas de escorrência, não especificando para que segmentos do 
traçado. 

No que se refere à drenagem transversal, as principais linhas de água são 
atravessadas em viaduto ou ponte e as restantes mediante a construção de 
passagens hidráulicas. Em Estudo Prévio apenas se procedeu à localização provisória 
das pontes, viadutos e passagens hidráulicas.  

No caso das PH's pretendeu-se que estas garantissem a continuidade do talvegue 
natural, sem mudanças bruscas de direcção. As PH´s serão dimensionadas para um 
período de retorno de 100 anos e, apresentam, geralmente, secção única com 
diâmetro mínimo de 1,2m, salvo algumas excepção em que o diâmetro será de 1,5 e 2 
m. Nesta fase desconhecem-se a localizaçao dos pilares das pontes e viadutos. 

Para a estimativa dos caudais de ponta de cheia foi utilizado o método racional. Para a 
determinação dos caudais máximos admissíveis em regime normal foi utilizada a 
fórmula de Manning-Strickler. 

Escavações e aterros 

Estão previstas escavações cuja altura máxima não ultrapassa os 20 metros, 
prevendo-se taludes com inclinação V/H= ½. 

No que respeita aos aterros, os traçados em estudo desenvolvem-se 
predominantemente em aterro com alturas inferiores a 10 metros. As inclinações de 
taludes previstas são V/H=1/2. 
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4.2.3.2.2. Recursos hídricos superficiais 

Situação de Referência  

Aspectos quantitativos 

O presente Projecto desenvolve-se na sua generalidade, na bacia hidrográfica do 
Mondego, e apenas 24 km na bacia hidrográfica do Tejo. A bacia hidrográfica do Tejo 
apresenta uma área de 80 630km2, dos quais 24 650 km2 são em território português, 
desenvolvendo-se o traçado em pleno vale do médio Tejo. 

Em ambas as soluções, as principais linhas de água interceptadas pelo projecto são a 
ribeira de Cortes, com um comprimento de 25,5 km e uma área de bacia de 178,0 km2, 
a ribeira de Unhais da Serra com uma extensão de 12,5 km e que drena uma bacia de 
31,5km2, a ribeira da Rabaça com um comprimento de 5km e uma área de bacia de 
9,5km2, a ribeira da Erada, com uma área de bacia de 20km2 e um comprimento de 
9km e finalmente a ribeira de S.Tiago, com um comprimento de 5km e que drena uma 
bacia de 8,4km2. As restantes linhas de água atravessadas em ambas as soluções, 
são afluentes de linhas de água principais que desaguam directamente no Rio Zêzere, 
sendo as bacias que lhes estão associadas de pequena e média dimensão. 

 Solução 1 

Esta solução, apresenta uma extensão de 39,3 km, mas cabe a esta ARH avaliar 
apenas 20,8 km de comprimento, ou seja, desde o km 18,5 até ao km 39,3. 

No início do troço 1, esta Solução atravessa a ribeira do Casalinho, ao km 20+653. 
Neste atravessamento, o projecto prevê uma ponte com um comprimento de 366 
metros e uma altura de 62m. 

Seguidamente, o traçado atravessa a ribeira da Rabaça ao km 21+876 através de uma 
ponte com 741m de extensão e 95 m de altura. Após este atravessamento, a solução 
intercepta a ribeira do barranco da Couracha, ao km 23+969 por meio de uma outra 
ponte com um comprimento de 353 m e uma altura de 46 m. 

Continuando mais para Sul, já no troço 2, o traçado atravessa a ribeira da Tapadinha, 
ao km 24+629 através de uma ponte com um comprimento de 538m. 

A ribeira da Erada é interceptada pelo traçado ao km 25+830 e o EIA prevê para o seu 
atravessamento um viaduto com uma extensão de 790m e com uma altura de 60m. 
Seguidamente, o projecto intercepta a ribeira de Unhais da Serra ao km 27+609 
estando previsto para este atravessamento uma ponte com 1043 metros de extensão 
e com uma altura de 53m. Após esta ribeira, ao km 29+120, o traçado atravessa a 
ribeira de Cortes, com uma ponte de 398 m de comprimento.  

No troço 3, está prevista a construção de viadutos de 563 e 221 metros 
respectivamente, aos km 29+754 e ao km 33+225. Estes viadutos irão atravessar as 
ribeiras de Penansinhos e Portela dos Pedrões. 
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Finalmente, ao km 36+651, o traçado atravessa a ribeira de S. Tiago por meio de uma 
ponte com 440 metros de comprimento e uma altura de 46m. 

Atendendo que se está em EP, a descrição de pontes e viadutos é sumária, não sendo 
apresentada a localização dos pilares. Estão previstas 3 viadutos e 7 pontes. 

Para as restantes linhas de água, o EIA propõe 27 passagens hidráulicas de secção 
única, com um diâmetro mínimo de 1,2m, salvo algumas com 1,5 e 2 m, estando 
dimensionadas para um período de retorno de 100 anos. As PH's foram colocadas no 
sentido do escoamento, mantendo a continuidade do talvegue natural, sem mudanças 
bruscas de direcção. 

Nesta solução está prevista a construção de três túneis, um ao km 17+500 com uma 
extensão de 2833m, outro ao km 22+709 com um comprimento de 1023 metros, 
ambos no troço 1, e um outro no troço 3 ao km 33+526 com um comprimento de 495 
metros. O primeiro túnel (túnel 6) intercepta apenas duas linhas de água de cabeceira. 
Para o 2º túnel (túnel 7) o projecto apenas prevê a intercepção de uma linha de água 
também de cabeceira. Finalmente, o 3º túnel (túnel 8) não atravessa qualquer linha de 
água.  

Tendo em conta a delimitação da REN para o concelho da Covilhã, as zonas 
ameaçadas pelas cheias estão associadas às seguintes linhas de água: 

 Troço 1 - ribeira do Casalinho com uma extensão de 400m, e ribeira da 
Rabaça com uma extensão de 100m, sendo atravessadas por pontes que 
abrangem toda a zonas ameaçadas por cheias; 

 Troço 2 - ribeira da Tapadinha com uma extensão de 100m, a ribeira da 
Erada com uma extensão de 300m, ribeira de Unhais da Serra com uma 
extensão de 50m, e ribeira de Cortes com uma extensão de 200m. Para 
todas estas ribeiras o projecto prevê a construção de pontes e viadutos que 
abrangem toda a zona ameaçada por cheias. 

 Troço 3 - ribeira de S. Tiago com uma extensão de 50m. Neste caso, o 
projecto prevê para o seu atravessamento uma ponte.. 

Em fase de Projecto de Execução (PE) deve ser apresentada a descrição dos 
sistemas de drenagem de todos os túneis. 

Solução 2 

Para esta Solução, o traçado apresenta um comprimento de 42,8 km, e tem início ao 
km 18,5, uma vez que é a partir deste km que começa a área de jurisdição desta ARH. 

Ao km 20+517, no troço 1, o traçado começa por interceptar a ribeira do Carvalho 
através de uma ponte com um comprimento de 58m e uma altura de 19m. Logo a 
seguir a este atravessamento, o traçado aproxima-se da ribeira dos Lobos, ao km 
24+140, estando prevista a construção de uma ponte sobre esta ribeira com uma 
extensão de 1144m e uma altura de 97m. Seguidamente, já no troço 2 ao km 28+024, 
o traçado intercepta a ribeira da Erada, estando previsto para o seu atravessamento 
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uma ponte com um comprimento de 1375m. Ao km 29+969 o projecto atravessa a 
ribeira de Goia por meio de uma outra ponte com uma extensão de 56m, seguido de 
uma outra ponte com um comprimento de 374m sobre a ribeira de Unhais da Serra ao 
km 31+400. Ao km 32+174, o traçado intercepta a ribeira de Cortes ao km 32+174 por 
meio de uma ponte com 385m de comprimento e uma altura de 39m. 

Caminhando mais para sul, o troço 3 desta solução atravessa a ribeira da Cavada ao 
km 35+302 através de uma ponte com uma extensão de 194m e uma altura de 35m, 
seguidamente, a ribeira de Singrinheira ao km 35+800 por meio de um viaduto de 200 
m de comprimento. Seguidamente, ao km 37+800 o traçado intercepta a ribeira de 
Lugar das Sobreiras por meio de um viaduto com 200 m de extensão. Já no final do 
troço e da solução, o projecto atravessa a ribeira do Porto de Sobral e S. Tiago por 
meio de duas pontes, com 364 e 348m de comprimento respectivamente. 

Estão previstos 2 viadutos e 9 pontes. Atendendo que se está em Estudo Prévio (EP), 
a descrição de pontes e viadutos é sumária, não sendo apresentada a localização dos 
pilares. 

Nesta Solução, está previsto serem construídos 4 túneis, um deles com uma extensão 
total de 5,5 km. Este túnel (túnel 3) começa ao km 14+890 da Solução 2 Troço 1 e 
termina ao km 20+407. Importa salientar que apenas os  2 km finais serão avaliado 
por esta entidade.  Nos restantes túneis, um está localizado ao km 20+609 e 
apresenta um comprimento de 3,4 km (túnel 4) no Troço1. Este túnel intercepta duas 
linhas de água de cabeceira com pouca importância no terreno. Ao km 25+737, está 
previsto ser construído um outro túnel, este com um comprimento de 1 km em que 
apenas intercepta uma linha de água de cabeceira. Finalmente ao km 33+710, e com 
um comprimento de 1,3 km, o túnel 6 no Troço 3 intercepta duas linhas de água, uma 
delas de cabeceira. 

Para as restantes linhas de água, o EIA propõe 33 passagens hidráulicas de secção 
única, com um diâmetro mínimo de 1,2m, salvo algumas com 1,5 e 2 m, estando 
dimensionadas para um período de retorno de 100 anos. As PH's foram colocadas no 
sentido do escoamento, mantendo a continuidade do talvegue natural, sem mudanças 
bruscas de direcção. 

Tendo em conta a delimitação da REN para o concelho da Covilhã, as zonas 
ameaçadas pelas cheias estão associadas às seguintes linhas de água: 

 Troço 1 - ribeira do Carvalho com uma extensão de 100m e ribeira de 
Lobos, com uma extensão de 30m. Em ambos os casos o projecto prevê a 
construção uma ponte. No atravessamento da ribeira do Carvalho a ponte 
não abrange todo a zona ameaçada pelas cheias, pelo que em PE deverá 
ser corrigida; 

 Troço 2 - ribeira da Erada, com uma extensão de 120m, na ribeira de 
Unhais da Serra com uma extensão de 50m e na ribeira de Cortes com 
uma extensão de 150m. Para estes atravessamentos o projecto propõe a 
construção de pontes que interceptam toda a zona ameaçada pelas cheias; 
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 Troço 3 - ribeira de S. Tiago já no final do traçado, com uma extensão 
de 50m. Para este caso o projecto prevê a construção de uma ponte que 
abrange toda a zona ameaçada pelas cheias. 

Para o cálculo dos escoamentos médios e caudais nas linhas de água interceptadas 
nas alternativas, o EIA baseou-se nas estações hidrométricas de Nelas (10K/03H), 
Ponte Juncais (10L01H) e Sobral (11I/08H). O EIA considerou estas três estações 
como as mais significativas de toda a área do projecto. A partir dos valores das 
estações analisadas verificou-se que a variação sazonal é bastante acentuada, sendo 
que foram identificados dois períodos distintos: o período seco, desde o mês de Maio 
a Outubro, e o período húmido, de Novembro a Abril.  

Na visita ao local, realizada em Maio, verificou-se que a maioria das linhas de água 
não apresentava caudal.  

As linhas de água que apresentam um bom estado de conservação da vegetação 
ripária são aquelas que são interceptadas por ambas as soluções, destacando-se a 
ribeira de Unhais da Serra, a ribeira de Cortes, a ribeira de Lobos e a ribeira de 
S.Tiago. O bom estado de conservação da vegetação ripária destas linhas de água 
constituiu um dos critérios para que se optasse pela construção de viaduto ou ponte. 
Para as restantes linhas de água, o estado de conservação é razoável ou médio. De 
um modo geral as margens das linhas de água não apresentam sinais de erosão. 

Aspectos qualitativos 

Fontes de Poluição Tópica 

Através de dados fornecidos pelo INSAAR, verifica-se que a área em estudo, concelho 
da Covilhã, apresenta um índice de atendimento de população de 100% no que 
respeita ao abastecimento de água. A origem da água para abastecimento é 
proveniente da Barragem da Cova do Viriato e de outras captações subterrâneas. Em 
algumas povoações mais isoladas, não existe ainda ligação à rede pública. 

Neste concelho, apenas 45% da população é servida com sistemas de tratamento de 
águas residuais e cerca de 95% da população é servida com sistema de drenagem de 
águas residuais. 

Na zona envolvente do traçado, não foram identificadas infra-estrutura de drenagem 
ou tratamento de águas residuais. 

Relativamente às águas residuais industriais, a área não apresenta um tecido 
industrial muito desenvolvido, não se verificando zonas industriais próximas da área 
onde se desenvolve o projecto. 

Assim sendo, na zona envolvente do traçado não existem fontes poluidoras 
significativas, com excepção dos esgotos domésticos não tratados das pequenas 
povoações existentes. 
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Fontes de Poluição Difusa 

A principal fonte de poluição difusa está relacionada com a actividade agrícola, no 
entanto a agricultura não tem muita expressão na área em estudo devido à 
desertificação humana. Não existem áreas de regadio com excepção de dois regadios 
tradicionais referidos no Capt dos “Usos da Água”. 

Não existem explorações agropecuárias de carácter intensivo. 

Outra fonte de poluição são as vias rodoviárias existentes na área em estudo, mais 
precisamente as Estradas Nacionais 231 e 230 e o IP2. 

Avaliação do estado/qualidade  

De acordo com a análise de risco efectuada no âmbito do Artº 5 da Directiva-Quadro 
da Água, em 2005, e disponível no site do INAG, I.P., na área afecta a esta ARH não 
foram identificadas massas de água em risco de não cumprimento dos objectivos 
ambientais estabelecidos na Directiva-Quadro da Água, transposta para o direito 
português através da Lei da Água, Lei nº58/2005 de 29 de Dezembro, e do Decreto-
Lei nº77/2006 de 30 de Março.  

Para a caracterização da qualidade da água, o EIA identificou quatro estações de 
monitorização, mas apenas a estação de monitorização Ponte da Pedrinha, com o 
código 12M/02, se localiza na bacia hidrográfica do Tejo, mais precisamente no Rio 
Zêzere, muito próximo da zona final do traçado. Existem dados para o período de 
2000 a 2008. 

Na análise dos dados para esta estação recorreu-se aos limites estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto para: 

 Doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 
humano - Anexo I, 

 Águas destinadas para rega – Anexo XVI, 

 Objectivos Ambientais de qualidade mínima para águas superficiais - 
Anexo XXI. 

Analisados os resultados, verificou-se que apenas o parâmetro CBO excede o Valor 
Máximo Admissível do Anexo XXI e o Valor Máximo Recomendável do Anexo I . 

Complementarmente, o EIA considerou os critérios considerados pelo Instituto da 
Água para os cursos de água superficiais de acordo com as características de 
qualidade para usos múltiplos. De acordo estes critérios, o EIA concluiu que em 
relação aos parâmetros Cádmio, Chumbo, Cobre, Condutividade, Crómio, Ferro, 
Nitratos, SST e Zinco, verifica-se que a qualidade da água nesta estação é A, ou seja 
Excelente. Para os parâmetros Azoto Amoniacal, Coliformes Fecais e Estreptococos 
Fecais verifica-se uma classe B, ou seja, águas com qualidade ligeiramente inferior à 
classe A, mas podendo satisfazer potencialmente todas as utilizações. Finalmente, 
para os parâmetros Azoto, CBO5, CQO, Coliformes Totais, verifica-se uma classe C, 
águas com qualidade aceitável suficiente para a irrigação, para usos industriais e 
produção de água potável após tratamento rigoroso. 
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Tendo em conta esta análise e a caracterização das fontes de poluição atrás 
identificadas considera-se que a qualidade da água nas linhas de água interceptadas 
pelo Projecto, apresentam uma qualidade razoável.  

Usos da água 

Na envolvente de ambas as soluções estão presentes diversas albufeiras de pequena 
dimensão. Segundo o EIA, tratam-se de massas de água criadas para fins agrícolas 
ou para uso doméstico, mas que, actualmente, com o declínio da actividade agrícola, 
encontram-se sem uso, ou servem apenas para consumo pecuário ou pesca 
desportiva. 

Não existem na envolvente do traçado ou nas linhas de água interceptadas a jusante 
do traçado captações superficiais para abastecimento público. O EIA identifica na 
Ribeira de Cortes, interceptada por ambas as soluções do traçado, a albufeira da Cova 
do Viriato localizada a cerca de 3-4 km a montante do traçado.  

Tendo em conta a informação definida pela Direcção-Regional de Agricultura e Pescas 
do Centro (DRAP Centro), o EIA identifica 2 áreas de regadio tradicional a jusante da 
Solução 2 no Troço 2, associadas a linhas de água interceptadas pelo traçado, onde a 
captação de água é realizada directamente no curso de água. As culturas praticadas 
são geralmente o milho e as forragens: 

 Regadio da Ameixeira, 24 ha, associado à Ribeira de Unhais da Serra, ao km 
30+000, 

 Regadio da Malhadinha, 15 ha, associada à ribeira da Erada, ao 31+500. 

O corredor afecto a ambas as soluções intercepta marginalmente as áreas 
beneficiadas pelo Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, nomeadamente os 
blocos da Meimoa, Caria, Belmonte, Fundão e Fatela. As origens de água deste 
aproveitamento são as Albufeiras do Sabugal, no Rio Côa, Albufeira da Meimoa, no 
Rio Meimoa, e Albufeira da Capinha na ribeira das Poldras, localizadas em linhas de 
água não interceptadas pelo projecto. O EIA não identifica infra-estruturas de rega 
afectas ao Regadio da Cova da Beira. 

Foram ainda identificados 3 reservatórios de água, aos km 26+650 da Solução 1 a 30 
metros do nó da Erada e na Solução 2 aos km 32 e 38+780, a 145 metros do traçado. 
Considera-se que se deve garantir em fase de Projecto de Execução a acessibilidade 
aos mesmos.  

Zonas hídricas sensíveis à poluição rodoviária 

O EIA identificou as zonas hídricas sensíveis à poluição rodoviária, de acordo com a 
“Proposta de uma Metodologia para a Identificação de Zonas Hídricas Sensíveis aos 
Poluentes Rodoviários” propostas por Leitão, T, Barbosa, A, Telhado, A. APRH, 2005. 
Considera-se a referência bibliográfica insuficiente já que esta é uma comunicação 
apresentada num Congresso quando existe uma publicação do Instituto da Água, I.P. 
de Julho de 2006, “Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de 
Estradas. Relatório Final. “ Working Papers. Nº de Série 9. onde essa Metodologia 
consta, na sua versão final. 
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O objectivo desta metodologia é identificar e organizar um conjunto de características 
do meio hídrico receptor que permitam classificá-lo como sendo zona sensível, zona 
não sensível e zona que requer uma avaliação específica. 

Consideram-se zonas sensíveis à poluição, as zonas onde não se devem fazer 
descargas directas para as linhas de água, devendo o projecto de drenagem evitar a 
sua afectação. Caso não seja possível evitar essa descarga, deverão ser 
implementados sistemas de tratamento adequados, cuja eficácia deve ser avaliada 
através de monitorização. 

As zonas que requerem uma avaliação específica são zonas em que as características 
do meio não são determinantes para se poder definir se uma zona é sensível ou não, 
sendo então necessário proceder a uma avaliação com base na previsão das 
descargas para se determinar a sensibilidade desse meio aos poluentes rodoviário. 
Essa avaliação é necessária se: 

 As águas de escorrência apresentam um CML (Concentração Média por 
Local) com um ou mais dos seguintes valores: Pb> 75mg/l, Cu>75mg/l ou 
Zn> 800 mg/l; 

 As águas de escorrência apresentarem um CML inferior aos valores 
indicados, mas nas faixas contíguas às estradas o solo apresentar um ou 
mais dos seguintes valores:  Pb>530 mg/kg, Cu>190 mg/kg e Zn>170 
mg/kg 

O EIA identifica as seguintes zonas sensíveis à poluição rodoviária: 

 ribeira de Cortes no Troço 2, quer para a solução 1, quer para a solução 
2, uma vez que está classificada como uma água de Salmonídeos. 

 áreas de regadio tradicional do Regadio da Malhadinha e do Regadio 
das Ameixeiras. 

Aquando do PE devem ser explicitados os motivos pelos quais as áreas de regadio 
afectas ao Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira não foram consideradas 
zonas sensíveis. 

As praias fluviais são também consideradas como zonas hídricas sensíveis à poluição 
rodoviária. Apesar de não haver nenhuma praia fluvial directamente interceptada pelo 
traçado, existe no rio Zêzere a praia fluvial de Alcaria, actualmente em estudo (Fig. 
6.5.14 do EIA), a cerca de 4 km do corredor da Solução 2 no Troço 3 e que não foi 
considerada no EIA, aspecto que deverá ser considerado em fase de Projecto de 
Execução.  

Chama-se a atenção que a legislação apresentada no EIA está incorrecta, o Decreto-
Lei nº 236/98 de 1 de Agosto foi, no que se refere às águas balneares, revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, que estabelece o regime de identificação, 
gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de 
prestação de informação ao público sobre as mesmas, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de Fevereiro, relativa à gestão da qualidade das águas balneares e que revoga a 
Directiva n.º 76/160/CEE, do Conselho, de 8 de Dezembro de 1975. 
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De acordo com a Metodologia para a Identificação de Zonas Hídricas Sensíveis aos 
Poluentes Rodoviários todas as zonas ameaçadas por cheias deverão merecer uma 
avaliação específica, devendo, no entanto, evitar-se a descarga de águas de 
escorrência nestas zonas. Esta avaliação deve ser realizada em PE, no entanto esta 
ARH considera que salvo excepções, devidamente justificadas não devem ser 
efectuadas descargas directas nestas zonas. Ou seja, as águas de drenagem dos 
viadutos e pontes que atravessam as zonas ameaçadas por cheias devem ser 
descarregadas fora destas zonas, ou apenas descarregadas após tratamento. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Aspectos Quantitativos 

Os principais impactes gerados na fase de construção ao nível dos recursos hídricos 
superficiais resultam da desmatação, decapagem e movimentação de terras, de 
intervenções diversas nas proximidades ou no leito e margens das linhas de água para 
a implementação de viadutos, pontes e passagens hidráulicas, que induzem 
alterações no escoamento superficial e na drenagem fluvial.  

No caso de haver desvios definitivos de linhas de água, é expectável que os impactes 
na drenagem fluvial que ocorram na fase de construção se prolonguem para a fase de 
exploração. 

Contudo, atendendo a que, de acordo com o EIA, as principais linhas de águas são 
transpostas em viaduto, e que as PH’s a construir seguirão a direcção do talvegue 
natural das linhas de água, não havendo, à partida, necessidade de proceder a 
qualquer desvio das mesmas, considera-se que, se em PE forem cumpridas as 
condicionantes estabelecidas neste parecer, como sejam: 

 Os pilares dos viadutos e pontes devem localizar-se fora do leito e 
margens das linhas de água, e devem apresentar geometria hidrodinâmica e 
disposição concordante com a orientação do escoamento, garantindo 
condições adequadas de escoamento em situações de cheia. 

 As passagens hidráulicas deverão garantir a continuidade do talvegue 
natural evitando mudanças bruscas de direcção do escoamento. 

 Caso se opte pela Solução 2 no Troço 1, a ponte sobre a ribeira do 
Carvalho deverá contemplar toda a zona inundável. 

 Salvaguarda da vegetação ripária e minimização das intervenções nas 
margens das linhas de água, procedendo-se à reabilitação após a execução da 
obra, 

assim como o cumprimento das medidas de minimização expostas no Capítulo das 
Medidas de Minimização para a fase de construção, não serão expectáveis impactes 
negativos significativos ao nível da rede hidrográfica e drenagem fluvial, quer na fase 
de construção, quer na fase de exploração.  

Em termos de afectação de zonas ameaçadas por cheias, o EP prevê que estas sejam 
atravessadas por viadutos ou pontes, com excepção para a ponte sobre a ribeira do 
Carvalho, na solução 2 do Troço 1, que não contempla toda área inundável. Se 
salvaguardada a necessidade de proceder em PE ao prolongamento desta ponte, de 
forma que esta abranja todo o leito de cheia, considera-se que os impactes associados 
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à intercepção das zonas ameaçadas por cheias serão negativos, mas pouco 
significativos, dadas as soluções de projecto consideradas e no caso de serem 
cumpridas as medidas de minimização expostas no Capítulo das Medidas de 
Minimização para a fase de construção. 

No que se refere impermeabilização da plataforma, a alteração do escoamento 
superficial terá apenas expressão nas bacias hidrográficas de pequena dimensão, não 
sendo os impactes negativos gerados significativos se for garantido a drenagem 
transversal e longitudinal da estrada. 

Na Tabela seguinte apresenta-se a análise comparativa de soluções para cada um 
dos Troços: 

 

 Solução 1 Solução2 

Troço 1  Comprimento do traçado de 5km 

 2 túneis (2,833 km e 1,023 km de 
extensão); 

 2 pontes; 

 2 zonas inundáveis, ao longo de 
400m e 100m de traçado, atravessadas 
por pontes; 
 

 Comprimento do traçado 8km 

 3 túneis (5,5km, 3,4 km  e 1km 
de extensão) 

 2 Pontes; 

 2 zonas inundáveis, ao longo de 
100m e 30m de traçado, 
atravessadas por pontes; 

 Desenvolvem-se ao longo de 
cabeceiras de linhas de água, 

 Necessidade que a ponte sobre 
a Ribeira do Carvalho abranja 
toda a zona inundável associada 
a esta linha de água. 

Troço 2   1 viaduto; 

 4 pontes; 

 4 zonas inundáveis, que se 
desenvolvem ao longo de 100m, 300m, 
50m e 200m de traçado, atravessadas 
por pontes ou viadutos 

 Zona sensível associada à ribeira 
de Cortes (Água de Salmonideos).  

 1 reservatório a 30 m do traçado, 

 Sem viadutos 

 4 pontes; 

 3 zonas inundáveis, que se 
desenvolvem ao longo de 120m, 
50m e 150m do traçado, 
atravessadas por pontes. 

 3 zonas sensíveis: 2 regadios 
tradicionais, ribeira de Cortes 
(Água de Salmonideos).  

 atravessadas por escavação. 

 2 reservatórios a 145m do 
traçado; 

Troço 3  1 túnel com 495 m; 

 2 viadutos; 

 1 ponte; 

 1 zona inundável que se 
desenvolve ao longo de  0,05 m, 
atravessada por ponte 

 1 túnel de 145 m; 

 2 viadutos; 

 3 pontes; 

 1 zona inundável que se 
desenvolve ao longo de 0,05m 
atravessada por ponte. 
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Aspectos Qualitativos 

Os impactes decorrentes nesta fase estão relacionados com a instalação, operação e 
desactivação dos estaleiros, desmatação e limpeza dos terrenos, terraplanagens e 
constituição da plataforma da via, construção de viadutos e pontes e funcionamento e 
circulação de veículos e maquinaria afecta à obra, que se traduzem na degradação da 
qualidade da água, devido ao aumento do teor de sólidos em suspensão e eventuais 
contaminação em caso da ocorrência de derrames de óleos e combustíveis 

Decorrentes do funcionamento dos estaleiros, serão produzidas águas residuais 
domésticas e outros efluentes (nomeadamente águas provenientes da lavagem de 
máquinas, das centrais de fabrico de betuminoso, entre outros) que acarretam 
aumento do teor de sólidos em suspensão, hidrocarbonetos e outros contaminantes.  

Considera-se que os impactes gerados nesta fase ao nível da qualidade da água são 
negativos mas minimizáveis se forem implementadas as medidas de minimização que 
constam deste Parecer. 

Considerando a situação de normal funcionamento da via, foram estimadas, com base 
no modelo de regressão desenvolvido por Driver & Tasker (United States Geological 
Survey, 1990), as concentrações dos principais poluentes gerados por este tipo de 
infraestrutura, nomeadamente SST, Zn e Cu nas águas de escorrência e no meio 
hídrico, após a mistura completa.  

Este modelo considera um conjunto de variáveis relativas ao uso de solo e variáveis 
climáticas, e um conjunto de equações multiparamétricas que permitem calcular as 
cargas poluentes e volumes de escorrência, as concentrações médias nas águas de 
escorrência por local de descarga (CML) e as cargas poluentes médias (sazonais e 
anuais) nos cursos de água receptores (CPM). Este modelo foi adaptado para a 
realidade nacional pelo LNEC, em 2004, com base em monitorizações da qualidade da 
água efectuadas em 5 estradas nacionais (A1, A2, A6, IP5 e IP4). Como resultado, o 
modelo foi simplificado através da redução do número de variáveis, passando a 
basear-se em variáveis de obtenção fácil, como sejam o volume total da chuvada, área 
total e área impermeabilizada. 

Para a avaliação de impactes na qualidade da água foram consideradas as normas de 
qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, no que se refere a 
valores limites de emissão para a descarga de águas residuais (VLE), Anexo XVIII, 
osvalores máximo recomendáveis para a água destinada para rega (VMR) (Anexo 
XVI) e objectivos ambientais para as águas superficiais (Anexo XXI). 

Nas simulações efectuadas foram considerados locais de descargas provisórios, fora 
de zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários, dado que em EP não está 
ainda definido o projecto de drenagem da via. Os valores obtidos devem, pois, ser 
considerados apenas indicativos. De acordo com as simulações efectuadas, e tendo 
em conta o Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, verificou-se que os valores de 
concentrações obtidos nos pontos de descarga não ultrapassam os VLE para a 
descarga de águas residuais, os VMR para a água destinada para rega e permitem 
cumprir os objectivos ambientais estabelecidos no Anexo XXI deste Decreto-Lei.  

Por outro lado, tendo em conta as recomendações da Metodologia para a Identificação 
de Zonas Hídricas Sensíveis aos Poluentes Rodoviários, o projecto de drenagem a 
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elaborar em PE não deve contemplar descargas directas nas Zonas Hídricas 
Sensíveis aos Poluentes Rodoviários, neste caso a Ribeira de Cortes, interceptada por 
ambas as soluções, e classificada como água de Salmonídeos, e as ribeira de Unhais 
da Serra e a ribeira da Erada que alimentam os dois regadios tradicionais existentes 
aos km 30+000 e 31+500 no troço 2,respectivamente o Regadio de Ameixeiras e o da 
Malhada na ribeira da Erada. Caso não seja possível evitar descargas nestas linhas de 
águas, deve-se proceder ao tratamento das águas de escorrência antes da sua 
descarga no meio hídrico. 

No que se refere às zonas ameaçadas pelas cheias, estas deverão merecer uma 
avaliação específica em PE. No entanto, esta ARH considera que não se deve 
proceder à descarga das águas de escorrência nestas zonas. Se tal não for possível 
deverão ser implementados sistemas de tratamento das águas de escorrência, antes 
da sua descarga no meio natural. 

Concluindo, face ao exposto é expectável que os impactes ao nível da qualidade da 
água superficial sejam negativos pouco significativos se em fase de PE: 

-  as estimativas das concentrações de poluentes no meio hídrico forem da ordem de 
grandeza das agora estimadas,  

- se não se efectuarem descargas das águas de escorrência nas Zonas Hídricas 
Sensíveis aos Poluentes Rodoviários e nas zonas ameaçadas por cheias,  

- ou, se isso tiver que ocorrer, as águas de escorrência sejam submetidas a tratamento 
prévio. 

Impactes cumulativos 

No que respeita aos aspectos quantitativos, o projecto poderá implicar impactes 
cumulativos com outros projectos previstos existentes na zona envolvente. 

As intervenções susceptíveis de apresentar impactes são: 

 Presença de vias de Comunicação Rodoviárias actuais (incluindo o IP2, 
a EN230 e EN231); 

 Presença de vias de Comunicação Ferroviárias actuais (linhas da Beira 
Alta e Beira Baixa); 

Face aos impactes previstos para a fase de construção e exploração do “IC6 Oliveira 
do Hospital/ Covilhã”, prevê-se impactes cumulativos negativos, mas pouco 
significativos e localizados. 

Em termos de análise de alternativas considera-se o seguinte; 

- Troço 1 – Os impactes ao nível da qualidade da água neste troço são negativos, 
mas pouco significativos, e idênticos para as duas soluções. 
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- Troço 2 - Os impactes ao nível da qualidade da água neste troço são negativos e 
pouco significativos, mas potencialmente muito significativos dado que há intercepção 
de zonas sensíveis à poluição rodoviária. Assim, a Solução 1 é a mais favorável, uma 
vez que a Solução 2 intercepta duas zonas de regadio tradicional, classificadas como 
zonas sensíveis à poluição rodoviária, aos km 30+000 e 31+500, respectivamente, 
mais precisamente Regadio de Ameixeiras e Regadio da Malhada. As duas soluções 
interceptam a zonas sensível à poluição rodoviária que é a Ribeira das Cortes, 
classificada como água de salmonídeos. 

- Troço 3 – Os impactes ao nível da qualidade da água neste troço são negativos, 
mas pouco significativos, e idênticos para as duas soluções. 

Caso seja adoptada a Solução 1 no troço 2, em fase de Projecto de Execução, deverá 
garantir-se o acesso ao reservatório da Errada. 

 

4.2.3.2.3. Recursos hídricos subterrâneos 

4.2.3.2.3.1. Lanço Tábua/Oliveira do Hospital e Lanço Oliveira do 
Hospital/Covilhã (da origem a poente até ao km 18+500) – ARH Centro, I.P. 

 

Dado o atraso da recepção deste parecer sectorial (8 de Julho de 2010), não  foi 
possível inclui-lo neste Parecer, pelo que pode ser consultado no ANEXO IV. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2.3.2. Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã (do km 18+500 até à ligação 
ao A23/IP2) – ARH Tejo, I.P. 

Caracterização da situação de referência 

A área em estudo em termos hidrogeológicos encontra-se na Unidade Hidrogeológica 
do Maciço Antigo, a qual corresponde corresponde à unidade morfo-estrutural 
designada por Maciço Hespérico ou Ibérico. Verifica-se que a zona em estudo não é 
abrangida por sistemas aquíferos individualizados. 
Relativamente à circulação dos recursos hídricos subterrâneos, e segundo a 
publicação “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” (2000), do Instituto da Água, 
esta é superficial, condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede 
de fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Os níveis freáticos 
acompanham bastante a topografia e o escoamento dirige-se em direcção às linhas de 
água, onde se dá a descarga. Os níveis freáticos são bastante sensíveis às variações 
observadas na precipitação. A recarga dos níveis aquíferos é directa e provém da 
precipitação que, nesta região, varia entre um mínimo de 800-1000 mm e os 1600-
2000 mm. 
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Segundo os critérios do estudo Geológico e Geotécnico, e nas características das 
formações geológicas interceptadas pelo traçado, a área em estudo assenta sobre 
formações aquíferas com baixa vulnerabilidade à poluição (aquíferos com sedimentos 
consolidados) e sobre formações aquíferas com vulnerabilidade baixa a variável 
(aquíferos em rochas fissuradas). Os depósitos aluvionares junto às linhas de água 
apresentam uma elevada vulnerabilidade à poluição. 

As formações hidrogeológicas interceptadas apresentam baixas produtividades, com 
importância apenas local. 

Ao longo do traçado estão previstos vários túneis. Na Solução 1 está prevista a 
construção de três túneis, um ao km 17+500, com uma extensão de 2833m (túnel 6), 
outro ao km 22+709 com um comprimento de 1023 metros, (túnel 7) ambos no Troço 
1, e um outro (túnel 8) ao km 33+526 com um comprimento de 495 metros no Troço 3. 
A Solução 2 prevê a construção de quatro túneis, três dos quais no troço 1: ao km 
18+300 (túnel 3) com uma extensão de 5,5km, ao km 20+600 (túnel 4) com um 
comprimento de 3,5 km, ao km 25+750 (túnel 5) com uma extensão de 1km 
aproximadamente e finalmente ao km 33+800  (túnel 6)do troço 3 com uma extensão 
de 1,4km.  

Ao longo das duas soluções verifica-se a proximidade de captações subterrâneas, 
contudo, os níveis freáticos que se prevêem que sejam afectados pelos túneis atingem 
uma profundidade máxima de 9 metros, enquanto que as captações e furos 
identificados captam água a uma profundidade mínima de 30 metros. 

Para a inventariação das captações de água de origem subterrânea utilizadas para 
abastecimento público, o EIA recorreu à informação disponibilizada pelas Câmaras 
Municipais dos concelhos abrangidos pelo projecto, aos Serviços Municipalizados e 
outras entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água na região Centro, 
nomeadamente, as Águas do Zêzere e Coa e Águas da Covilhã. 

De acordo com o Art.º 22 do Regulamento do PDM da Covilhã. não foram identificadas 
captações para abastecimento público na envolvente do traçado, à excepção de um 
furo na Quinta dos Penesinhos, ao km 30+000 de ambas as soluções, mas em que o 
corredor não intercepta o seu perímetro de protecção. 

Em relação às restantes captações, foram detectadas num corredor de 2000m ao 
longo do traçado, 30 captações privadas: 25 para rega, três para actividade industrial e 
duas para consumo doméstico. Todos estes  furos captam a uma profundidade que 
varia entre 56 metros e 100 metros de profundidade. 

Verifica-se a existência  na área de estudo do traçado uma concessão de água mineral 
natural, Unhais da Serra, com o numero de cadastro nº HM-18. Esta água mineral 
corresponde a uma água fracamente mineralizada, de composição sulfúria, 
bicarbonatada sódica. Estas águas são utilizadas para fins termais nas termas de 
Unhais da Serra. O perímetro de protecção é fixado pela Portaria Nº 531/2003 de 5 de 
Junho. Segundo esta portaria, o traçado não intercepta os perímetros de protecção 
desta concessão. 

Para a identificação de zonas sensíveis aos poluentes rodoviários o EIA recorreu à 
metodologia elaborada pelo LNEC, em 2004, e que consta do documento “Avaliação e 
Gestão  Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas”. 
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Saliente-se que as referências bibliográficas para a mesma metodologia são diferentes 
entre a que é apresentada paras as águas subterrânea se para as águas superficiais, 
o que não deveria suceder. Por outro lado, a referência correcta é “Avaliação e Gestão 
Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas. Relatório Final. “ Working Papers. 
Nº de Série 9, Instituto da Água, I.P. de Julho de 2006. 

As zonas sensíveis em termos de águas subterrâneas são: 

1. Zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 
382/99, de 22 de Setembro)  
2. Zonas de protecção imediata de captações que exploram recursos 
hidrominerais (Decreto-Lei 90/90, de 16 de Março); 
3. Zonas cársicas ou muito fracturadas aflorante; 
4. Áreas de infiltração máxima (Decreto-Lei 166/2008 de 22 de Agosto); 
5. Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da 
superfície (< 1metro). 

Detalhando tem-se: 

 Zonas de protecção imediata de captações subterrâneas (Decreto-Lei 
382/99, de 22 de Setembro): Face ao exposto anteriormente não existem 
zonas sensíveis associadas a Zonas de protecção imediata de captações 
subterrâneas (Decreto-Lei 382/99, de 22 de Setembro). 

 Zonas de protecção imediata de captações que exploram recursos 
hidrominerais (Decreto-Lei 90/90, de 16 de Março): o traçado não intercepta 
os perímetros de protecção da concessão de água mineral natural, Unhais 
da Serra, com o numero de cadastro nº HM-18. 

 Zonas cársicas ou muito fracturadas aflorante: não existem estas 
formações na área em estudo. 

 Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da 
superfície (< 1metro)– Não foram identificadas 

 Áreas de infiltração máxima (Decreto-Lei 166/2008 de 22 de Agosto): 
De acordo com REN publicada as zonas classificadas pela REN como 
zonas de máxima infiltração, são: 

 Troço 1, Solução 1 - km 22+500 na ribeira da Rabaça com uma 
extensão de 200 m, 

 Troço 2, Solução 1- km 25+500, na ribeira do barranco da 
Tapadinha com uma extensão de 1 km e ao km 28+400, na ribeira de 
Unhais da Serra ao longo de 600m; Solução 2 - ao km 29+200 
associada à ribeira à ribeira da Erada ao longo de 100m e ao km 31+00 
na ribeira de Unhais da Serra com uma extensão de 400m. 

As Áreas de infiltração máxima são atravessas em ponte, aterro e em escavação.Para 
uma caracterização da qualidade da água subterrânea, o EIA teve em conta a 
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informação disponível no Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, 
tendo recorrido a três estações de monitorização próximas do traçado. Para a área  

afecta a esta ARH teve-se em consideração a estação de monitorização com o código 
233/C45 localizada no concelho da Covilhã, no sistema aquífero Maciço Antigo 
Indiferenciado.  As outras duas estações localizam-se noutros concelhos. 

De acordo com o Anexo 1 – água destinada para consumo humano, e Anexo XVI– 
águas destinadas para rega, do Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto, não se verificou 
a ocorrência de dados resultados acima da normas estabelecidas  para consumo 
humano, quer para as que se destinam a rega. 

Grande parte dos furos agrícolas, que captam a partir deste aquífero não apresentam 
qualquer tipo de protecção, estando completamente a descoberto e susceptíveis a 
contaminações directas até ao aquífero.  

Identificação e Avaliação de Impactes nos recursos hídricos subterrâneos  

No que se refere às águas subterrâneas, os principais impactes durante a fase de 
construção decorrerão da afectação das zonas de recarga e zonas de máxima 
infiltração, a eventual contaminação dos sistemas aquíferos devido à circulação de 
máquinas e funcionamento do estaleiro, a afectação e a inviabilização de captações 
de água particulares já licenciadas. 

De acordo com o EIA estão previstas escavações e construções de túneis que irão 
interceptar o nível freático, uma vez que este se encontra a cerca de 3,5/9  metros de 
profundidade. Estas intercepções localizam-se ao: 

 Troço 1, Solução 2 - onde está previsto a construção de um túnel que 
se inicia ao km  14+891 fora da área desta ARH, mas que se prolonga até 
ao km 20+407, com uma extensão total de 5,5 km . 

 Troço 2, Solução 1 - ao km 28+675 através de uma escavação que terá 
uma extensão de 415 metros. 

No caso em que as escavações e túneis interceptem os níveis piezométricos locais, 
poderão vir a ser necessários trabalhos de desvio do fluxo de água à escavação ou de 
rebaixamento provisório dos níveis de água subterrânea através de captações de 
bombagem. A intercepção dos níveis piezométricos corresponde a um impacte 
negativo, local, com probabilidade de conduzir ao rebaixamento de alguns furos e 
poços localizados na envolvente directa. Estes impactes são negativos, mas 
temporários. Não é previsível a destruição de furos. 

De acordo com o regulamento do PDM da Covilhã e segundo o Decreto-Lei 342/99, de 
22 de Setembro, não foram identificadas captações para abastecimento público na 
envolvente do traçado, à excepção de um furo na Quinta dos Penesinhos, ao km 
30+000 de ambas as soluções, mas dado que o traçado não intercepta os perímetros 
de protecção não são expectáveis impactes negativos.Verifica-se a existência na área 
de estudo do traçado uma concessão de água mineral natural, Unhais da Serra, com o 
numero de cadastro nº HM-18. Segundo a Portaria Nº 531/2003 de 5 de Junho, que 
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define os perímetros de protecção, verifica-se que o traçado não interfere com esta 
concessão, pelo que não são esperados impactes significativos.  

Em relação às restantes captações identificadas no corredor do traçado, não são 
expectáveis impactes negativos significativos durante a fase de exploração, dado que 
a profundidade a que captam entre 56 metros e 100 metros de profundidade. 

Em relação aos impactes na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, na fase de 
construção é de esperar impactes negativos, uma vez que as acções de construção 
são responsáveis pela produção de partículas, hidrocarbonetos e metais pesados. 
Estes impactes serão negativos, directos e indirectos, temporários, incertos, 
localizados, reversíveis e pouco significativos se forem implementadas as adequadas 
medidas de minimização. 

De acordo com a publicação do INAG atrás mencionada, nas zonas sensíveis zonas 
hídricas sensíveis à poluição rodoviária, no traçado em análise apenas as áreas de 
infiltração máxima, não deverão ocorrer descargas directas de águas de escorrências 
dos acessos rodoviários. Caso não seja possível evitar locais de descarga nestas 
zonas, há que implementar sistemas de tratamento adequados. Os impactes são 
negativos, mas minimizáveis se não forem efectuadas descargas de águas de 
escorrência, ou caso essa descarga tenha mesmo que ocorrer se verifique o 
tratamento das águas de escorrência.  

Os impactes ao nível da qualidade da água são negativos, mas pouco significativos se 
forem cumpridas as condicionantes e medidas de minimização que constam deste 
Parecer.  

Atendendo ao comprimento das áreas de máxima infiltração, conclui-se que para o 
Troço 1, a Solução 1 é a mais favorável, para o Troço 2, a Solução 2 é a mais 
favorável, para ao Troço 3, não há distinção entre as duas Soluções. 

Refira-se ainda para a fase de exploração os impactes que decorrerão da presença de 
novas áreas impermeabilizadas, em particular nas área impermeabilizadas sobre 
zonas de máxima infiltração, que reduzirão a área de alimentação do aquífero. Estes 
impactes são negativos, mas pouco significativos devido à % impermeabilizadas em 
relação à totalidade da área ocupada pelo aquífero que poderão ser negativos, 
directos, permanentes, certos, localizados, irreversíveis, não mitigável, de reduzida 
magnitude e significância. 

Uma vez que ao longo do traçado não foram identificadas captações para 
abastecimento público, que a zona do projecto apresenta uma reduzida produtividade 
e que todas as captações inventariadas captam a profundidades superiores a 30 m 
não será de prever que ocorram impactes negativos significativos, pelo que se 
considera desnecessário a elaboração de um Plano de Monitorização dos recursos 
hídricos subterrâneos na fase de exploração. 
Se forem implementados todas as condicionantes e  as medidas de minimização os 
impactes na qualidade da água subterrânea  são negativos, mas pouco significativos. 

Face ao exposto, esta ARH considera que no que respeita aos recursos hídricos 
subterrâneos no troço 1 a Solução 2 é a mais favorável, uma vez que se processa em 
túnel, não interceptando níveis freáticos ao contrário da Solução 1 que será feita 
grande parte  à superfície  interceptando várias linhas de água. 
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Conclusões 

Os impactes gerados durante a fase de construção e exploração são negativos e 
significativos ao nível da rede de drenagem natural, e da qualidade da água 
subterrânea e superficial, mas minimizáveis se forem implementadas as medidas de 
minimização propostas neste parecer de forma eficaz.  

 

 Solução 1 Solução2 

Troço 1  Comprimento do traçado de 
5km 

 2 túneis (2,833 km e 1,023 
km); 

 2 pontes; 

 2 zonas inundáveis, ao longo 
de 400m e 100m de traçado, 
atravessadas por pontes; 

 1 zona de máxima infiltração, 
que se desenvolve ao longo de 
200m, atravessada em escavação 

 Intercepta linhas de água de 
alguma importância 

 Comprimento do traçado 8km 

 3 túneis (6 km, 3,4 km  e 1km) 

 2 Pontes; 

 2 zonas inundáveis, ao longo de 
100m e 30m de traçado, atravessadas 
por pontes; 

 Necessidade que a ponte sobre 
a Ribeira do Carvalho abranja toda a 
zona inundável associada a esta linha 
de água; 

 Não intercepta zonas de 
máxima infiltração 

 Desenvolvem-se ao longo de 
cabeceiras de linhas de água 

Troço 2   1 viaduto; 

 4 pontes; 

 4 zonas inundáveis, que se 
desenvolvem ao longo de 100m, 
300m, 50m e 200m de traçado, 
atravessadas por pontes ou 
viadutos 

 Zona sensível associada à 
ribeira de Cortes (Água de 
Salmonideos). 

 2 zonas de máxima infiltração, 
ao longo de 1km e 600m. A primeira 
é atravessada em ponte e a 
segunda em  aterro. 

 1 reservatório a 30 m do 
traçado, 

 Sem viadutos 

 4 pontes; 

 3 zonas inundáveis, que se 
desenvolvem ao longo de 120m, 50m 
e 150m do traçado, atravessadas por 
pontes. 

 3 zonas sensíveis: 2 regadios 
tradicionais, ribeira de Cortes (Água 
de Salmonideos).  

 2 zonas de máxima infiltração 
que se desenvolvem ao de 100m e 
400m, ambas atravessadas por 
escavação. 

 2 reservatórios a 145m do 
traçado; 

Troço 3  1 túnel com 495 m; 

 2 viadutos; 

 1 ponte; 

 1 zona inundável  que se 
desenvolve ao longo de  0,05 m, 
atravessada por ponte 

 1 túnel de 145 m; 

 2 viadutos; 

 3 pontes; 

 1 zona inundável que se 
desenvolve ao longo de 0,05m 
atravessada por ponte. 

 

 

No que se refere à análise de soluções, considera-se que para o Troço 1, a solução 
mais favorável é a Solução 2, uma vez que: 
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 Atravessa uma menor área associada a zonas inundáveis; 

 Não intercepta  zonas de máxima infiltração; 

 Desenvolve-se ao longo de cabeceiras de linhas de água; 
 

No caso do Troço 2 a solução mais favorável é a Solução 1 uma vez que: 

 Não intercepta zonas de regadio tradicional, consideradas como zonas 
sensíveis aos poluentes rodoviários, ao contrário da Solução 2 

Para o troço 3 esta ARH considera que os impactes nos recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos são idênticos para as duas soluções. 

Assim, considera-se de emitir Parecer favorável aos seguintes traçados: Troço 1 – 
Solução 2, Troço 2 – Solução 1, Troço 3 – Solução 1 ou 2, condicionado ao seguinte: 

1. Os pilares dos viadutos e pontes devem localizar-se fora do leito e 
margens das linhas de água, e devem apresentar geometria hidrodinâmica e 
disposição concordante com a orientação do escoamento, garantindo condições 
adequadas de escoamento em situações de cheia. 

2. As passagens hidráulicas deverão garantir a continuidade do talvegue 
natural evitando mudanças bruscas de direcção do escoamento.  

3. Caso se opte pela Solução 2 no Troço 1, a ponte sobre a ribeira do 
Carvalho deverá contemplar todo o leito de cheia.  

4. O sistema de drenagem deve excluir a descarga das águas de 
escorrência nas zonas sensíveis à poluição rodoviária: regadios tradicionais e a 
ribeira de Cortes (Água de Salmonideos), zonas ameaçadas por cheias, zonas 
de máxima infiltração. Em situações particulares, devidamente justificadas, em 
que isso não se possa verificar, há que considerar o tratamento das águas de 
escorrência da plataforma rodoviária. 

5. Na definição dos sistemas de tratamento devem ser considerados os 
seguintes aspectos: 

i) Trechos em que se implemente um sistema de tratamento de 
águas, o Projecto de Drenagem deve garantir um sistema 
separativo para as águas pluviais dos taludes e as águas de 
escorrência da plataforma da via;  

ii) Para o estabelecimento dos sistemas de tratamento das águas 
de escorrência de plataforma de vias rodoviárias deve ser 
considerado o Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das 
Águas de Escorrência de Estradas (LNEC, 2006), onde se 
encontram as tipologias de tratamento e critérios de 
dimensionamento dos sistemas de tratamento das águas de 
escorrência das plataformas de vias rodoviárias, adaptadas à 
realidade nacional. 

6. Cumprimento das medidas de minimização incluídas neste Parecer. 

7. Definição dos Programas de Monitorização, de acordo com o exposto 
neste Parecer e o seu comprimento. 
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As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

 

4.2.4. PAISAGEM 

 

4.2.4.1. Caracterização da Situação de Referência 

 

O projecto em estudo inicia-se na Bacia Hidrográfica do Rio Mondego e termina na Bacia 
do Rio Tejo, desenvolvendo-se sensivelmente de forma perpendicular à direcção 
nordeste-sudoeste destas duas bacias. A Serra do Açor surge a SW da Serra da Estrela, 
como uma zona de montanha predominantemente xistosa. Da morfologia do território 
decorre uma intensa rede hidrográfica, em que os vales montanhosos são encaixados e 
declivosos, tornando-se largos e mais amenos nas zonas de planalto. As elevadas 
altitudes, em particular da Serra da Estrela, condicionam a distribuição da vegetação, 
formando-se três andares distintos. O de menor altitude, a 800-900m, apresenta um 
maior aproveitamento agrícola, onde são comuns a oliveira, a azinheira e o pinheiro 
bravo. O castanheiro é também uma espécie com elevado valor. Relativamente à 
vegetação espontânea, destaca-se a presença de carvalho-alvarinho, de carvalho-negral 
e de sobreiro. 

O corredor do IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital é marcado pela existência de uma 
grande diversidade de áreas agrícolas muito compartimentadas e povoamentos agro-
florestais. Estas áreas, delimitadas por muros e sebes de compartimentação, encontram-
se associadas aos vales de linhas de água afluentes do Rio Alva. O mosaico agrícola 
distribui-se em torno de pequenos aglomerados, sendo reforçado pelas diversas quintas 
existentes. A proximidade a cidades como Oliveira do Hospital é bem marcada pela 
fragmentação e diversidade de usos do solo. A Solução 1 atravessa zonas em que é 
dominante a ocupação florestal, dominadas por pinheiro bravo e eucalipto. A Solução 2 
atravessa áreas com ocupação mais agrícola. Os aglomerados urbanos de maior 
expressão são: Covas, Vila Chã, Vila Nova de Oliveirinha, Bobadela, Oliveira do Hospital, 
Lagos da Beira. No corredor do IC6 - Oliveira do Hospital – Covilhã a presença de 
serras domina a paisagem. No Troço 1, a ocupação varia entre os povoamentos florestais 
e as zonas de bosques e matos. Desde o início do traçado até à interligação, o 
povoamento florestal de pinheiro bravo é dominante, para dar lugar depois aos matos de 
forma mais expressiva. Os troços 2 e 3 desenvolvem-se por áreas onde o pinheiro bravo 
é dominante, intercalado por pequenas manchas de eucalipto, que ocupam as zonas de 
relevo mais sinuosos e de declives acentuados. Nestas encostas próximas dos rios e 
linhas de água encontram-se pontualmente pequenos aglomerados. No final do troço 3 a 
ocupação do solo é predominantemente agrícola, em particular na envolvente de 
Tortosendo, onde as áreas agrícolas ocupam os vales dos afluentes do Rio Zêzere. 
Também nestes vales são várias as quintas dispersas. Os aglomerados com maior 
representatividade situados na envolvente deste corredor são: Sandomil, Sigião, Erada e 
Tortozendo. 

 

4.2.4.2. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, caracterizada 
espacialmente pela delimitação de Unidades de Paisagem. O EIA identifica a presença 
de dois grandes Grupos de Unidades de Paisagem [de acordo com a classificação de 
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Cancela D’Abreu (2004)]: Grupo F e Grupo I. Estes Grupos estabelecem dentro de si 
quatro Unidades de Paisagem, tendo sido subdivididas em 8 sub-unidades, de forma a 
reflectir com maior aproximação a especificidade local, que se apresentam de seguida. 

- sUP VI – Vales do Rio Mondego e afluentes  

- sUP IX – Encostas dos vales do Rio Alva e afluentes 

- sUP X – Planalto entre o Rio Seia e o Rio Alva 

- UP 49 – Cova da Beira 

- sUP XVI – Tortozendo e envolvente rururbana 

Grupo F – Beira Alta.  

Este grande grupo é constituído por unidades de paisagem, que tem em comum uma 
paisagem caracterizada pela presença frequente de povoamentos florestais e que se 
sucedem ao mosaico agrícola compartimentado por pequenas parcelas – vinha, milho, 
cereais de sequeiro, batata, árvores de fruto e oliveiras. As linhas de água apresentam 
normalmente galeria ripícola. O património edificado é diverso e apresenta interesse 
patrimonial. 

- UP 45 -  Dão e Médio Mondego 

- sUP VI – Vales do Rio Mondego e afluentes 

A paisagem é dominada por um relevo vigoroso, acentuado e variado, associado a 
estes vales. O vale do Mondego e dos afluentes é de tipo encaixado. A galeria 
ripícola contrasta com as encostas ocupadas maioritariamente por matos. A 
densidade do povoamento é baixa, limitando-se a pequenos aglomerados que se 
instalam nas poucas zonas de declives pouco acentuados. Destaca-se visualmente 
a meandrização do rio e dos afluentes, conjuntamente com as galerias ripícolas. 

- sUP IX – Encostas dos vales do Rio Alva e afluentes 

Localizada entre o Rio Seia e o Rio Alva, caracteriza-se por apresentar declives 
acentuados e muito acentuados e ter uma ocupação predominantemente florestal 
que alterna nas zonas de cumeada com matos de composição diversificada. O 
povoamento é baixo, devido às condicionantes impostas sobretudo pelo relevo e 
implanta-se em socalcos ao longo das encostas ou nas zonas de declive menos 
acentuado do fundo dos vales. Os vales surgem reforçados pela presença de 
vegetação ripícola, que se distribui ao longo do rio meandrizado e afluentes, onde 
os carvalhos também marcam presença. 

- sUP X – Planalto entre o Rio Seia e o rio Alva 

As explorações agrícolas surgem compartimentadas por sebes, intercaladas pelas 
pequenas ribeiras, e alternando com as manchas florestais - pinheiro bravo e 
eucalipto. Os tradicionais carvalhais e soutos pontuam a paisagem já só apenas em 
alguns locais – linhas de água, nas quintas mais antigas e na orla dos pinhais e 
eucaliptais. O povoamento é disperso, localizando-se junto aos acessos viários. A 
esta ocupação agrícola surgem por vezes associadas quintas com interesse 
patrimonial. Destaca-se a estrutura compartimentada da paisagem, conferida pela 
presença de muros de pedra solta, por sebes arbóreas mistas ou pela vinha de 
“enforcado” que ladeia os campos de hortícolas.  

-  UP 49 – Cova da Beira 

- sUP XVI – Tortozendo e envolvente rururbana 

Tortozendo é um aglomerado urbano que se encontra localizado na base da Serra da 
Estrela e se estende na envolvente das principais vias rodoviárias de acesso. É uma 
paisagem caracterizada pela forte pressão e interferência humana. O aparecimento e 
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crescimento de pequenos aglomerados urbanos dispersos tem contribuído para a sua 
artificialização. Na envolvente, encontra-se um mosaico agrícola diversificado, 
composto de vinha, pomares e culturas hortícolas, assim como culturas arvenses de 
sequeiro. 

 

Grupo I – Maciço Central.  

Este grupo abarca as unidades de paisagem, onde dominam as altitudes elevadas e que 
definem morfologicamente um alinhamento montanhoso. O seu agrupamento resulta 
essencialmente na natureza do subsolo – o xisto nas Serras da Lousã e do Açor e o granito 
na Serra da Estrela. 

 

- UP 61 – Serra da Louçã e Açor 

- sUP XIII – Serras de Alvoaça e Açor 

A sua latitude é variável, sendo os pontos mais altos situados em Balocas, Bulde e 
Carvalheiros. Apesar da difícil acessibilidade, pequenos aglomerados – Sigião, Rio 
de Mel, Covão - implantam-se encosta acima. Os povoamentos florestais 
caracterizam as zonas de cumeada e nos vales muito encaixados encontram-se 
pequenas parcelas cultivadas, que em conjunto com a galeria ripícola contrastam 
com a envolvente. Os matos e os povoamentos florestais constituem a ocupação 
dominante do solo. 

- sUP XIV – Vale encaixado do Rio Alvoco e afluentes 

Vale bastante encaixado com galeria ripícola bem desenvolvida e estratificada. O 
povoamento apresenta baixa densidade e encontram-se pequenos aglomerados 
implantados nas encostas: Vide; Barrosa, Baloquinhas. Associada a esta ocupação, 
surgem pequenas explorações agrícolas de subsistência, ligadas à produção de 
hortícolas. Os matos são a ocupação dominante do solo. 

- sUP XIIIa – Serra da Estrela 

A zona de cumeada desenvolve-se a cotas elevadas, sendo de acessibilidade 
difícil, a que se deverá uma quase não presença humana. O revestimento vegetal é 
de baixo porte, constituído predominantemente por matos e em zonas de 
revestimento mais esparso os afloramentos rochosos aparecem com alguma 
expressividade. Nas encostas, os matos surgem diversificados, mas são os 
povoamentos de pinheiro e eucalipto, que dominam. Nas zonas de formação de 
pequenos vales, na própria encosta, junto às linhas de água, surgem matas ripárias 
e carvalhais a par de áreas agrícolas associada a zonas menos declivosas ou em 
pequenos socalcos. Parte desta unidade encontra-se inserida no sítio da Rede 
Natura 2000, PTCON0014 – Serra da Estrela, sendo directamente interceptado pelo 
IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã – Solução 1 pelo viaduto do Silvado, pela Ponte 
do Rio Alvoco e entre o m 13+000 até próximo do km 19+000. 

- sUP XV – Vales das ribeiras de Unhais da Serra e Cortes 

Formada por vales abertos, com declives muito suaves, situados a altitude elevada. 
A estrutura agrícola desenha-se em mosaico. Reparte-se pela vinha, culturas 
arvenses, pomar e olivais. O povoamento dispersa-se por toda a várzea, surgindo 
habitações associadas às parcelas agrícolas. As quintas presentes são: Quinta do 
Castanheiro das Merendas, Quinta do Ourondinho, Quinta dos Penansinhos, Quinta 
da Cava e Quinta do Serrão. Nos vales predominam as culturas de regadio, ao 
longo da linha de água, evoluindo para agricultura de sequeiro nas zonas de 
transição vale/encosta, onde predomina a vinha e o olival e pela presença de 
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algumas manchas de pinheiro manso e de caducifólias. A área florestal encontra-se 
reduzida a algumas manchas dispersas. Destacam-se como povoações existentes, 
Erada, que apresenta um povoamento concentrado e ocupando uma zona de vale, 
juntamente com Cortes do Meio e Unhais da Serra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

4.2.4.3. Análise visual comparativa da Paisagem 

 

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

 

Troços das soluções em 
estudo Qualidade Visual Sensibilidade Visual 

Ligação Tábua/ 

O. Hospital 

Troço 1 

Média a elevada, 
pontualmente 

 baixa na solução 1 

Elevada, pontualmente muito 
elevada 

Troço 2 Média a baixa 
Elevada, pontualmente baixa e 
média 

Ligação O. 
Hospital/Covilhã 

Troço 1 antes 
da ligação 

Média, pontualmente 
elevada e  

baixa 

Elevada, pontualmente baixa e 
muito elevada (no Vale do Alvoco) 

Ligações Média, pontualmente baixa Elevada, pontualmente média 

Troço 1 
depois da 
ligação 

Média, pontualmente 
elevada e 

 baixa 

Elevada, pontualmente baixa 
(solução 2), média (solução 1) e 
muito elevada (solução 1) 

Troço 2 Média 
Elevada, pontualmente média e 
muito elevada 

Troço 3 Média, pontualmente baixa 

Elevada, pontualmente média e 
muito elevada 

 

 

4.2.4.4. Impactes na Paisagem 

 

Os principais impactes negativos sobre a paisagem ocorrerão na fase de construção, 
uma vez que é na fase de obra que se verificarão maiores transformações da morfologia 
do terreno, ainda que estes se prolonguem durante a fase de exploração. De um modo 
geral e para qualquer uma das soluções, apresentam-se as acções necessárias, 
constantes no EIA, que lhes são comuns e características a este tipo de obras de 
construção de infraestruturas viárias. Muitos dos impactes previstos para esta fase serão 
directos e de magnitude moderada a elevada mas de carácter temporário e estarão 
directamente relacionadas com as obras de construção civil. 
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Durante a fase de construção:  

Esta fase deverá coincidir com a implementação das principais medidas de minimização 
tendo em vista a redução da magnitude e significância dos impactes negativos na 
paisagem. Os impactes identificados no EIA são os seguintes: 

- Alteração da Utilização e Função dos Espaços  

Impacte Negativo, Permanente, Parcialmente Reversível, de Média a Forte Magnitude e 
Significativo 

- Desmatação do Terreno e Decapagem dos Solos  

Impacte Negativo, Temporário, Parcialmente Reversível, de Média Magnitude e 
Significativo 

- Áreas de Apoio à Obra e Circulação de Veículos  

Impacte Negativo, Temporário, Reversível, de Média Magnitude e Significativo 

- Depósito e Empréstimo de Materiais  

Impacte Negativo, Temporário, Reversível, de Média Magnitude e Significativo 

- Movimentação de Terras  

a) Aumento da concentração de poeiras com consequente redução de visibilidade  

Impacte Negativo, Temporário, Reversível, de Média Magnitude e Pouco Significativo 

 b) Modificação da Morfologia pela execução de Aterros, Escavações e 
Terraplenagens  

Impacte Negativo, Permanente, Irreversível, de Forte Magnitude e Significativo 

- Implementação de Obras de Arte e Outras Infra-Estruturas  

Impacte Negativo, Permanente, Irreversível, de Forte Magnitude e Significativo 

- Integração Paisagística do Projecto – Estabilização de Taludes, Revegetação das Áreas 
Afectadas 

Impacte Positivo, Permanente, Irreversível, de Forte Magnitude e Muito Significativo. 

 

Durante a Fase de Exploração:  

Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção, 
resultantes da alteração de utilização e de função dos espaços e dos movimentos de terra 
da implementação da infraestrutura, assumirão um carácter definitivo. Em termos gerais, 
para o traçado em estudo, o EIA descrimina os seguintes impactes: 

 

- Introdução de novas descontinuidades visuais, derivadas da afectação e alteração do 
relevo natural, causados pelas diversas acções que visam a implementação do projecto 

Impacte Negativo, Permanente, Irreversível, de Forte Magnitude e Significância 
variável, abaixo tratada 

- Introdução de um grau de artificialização ao longo de toda a extensão do traçado, que 
se acentua nas zonas onde ocorre a aproximação a outras infraestruturas e a habitações 

Impacte Negativo, Permanente, Irreversível, de Forte Magnitude e Significativo 

Na fase de exploração, os impactes paisagísticos negativos e directos significativos 
decorrem da introdução com carácter permanente de descontinuidades visuais e de 
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elementos externos e estranhos à paisagem. A implementação das medidas de 
minimização deverá contribuir para diminuir a significância destes impactes. 

 

Para determinação da significância dos impactes na Paisagem definiram-se classes de 
afectação da Paisagem, a partir da integração das variáveis consideradas na análise: 
“Relevo afectado”, “Sensibilidade da Paisagem” e presença de “Observadores 
Potenciais”; e das características do projecto. À classe 3 corresponde um Impacte Visual 
Pouco Significativo; à classe 4 um  Impacte Visual Significativo; e às classes  5, 6 e 7 
um Impacte Visual Muito Significativo. Os locais que correspondem a esta última classe 
de afectação, i.e., onde ocorrem os impactes mais significativos, apresentam-se nos 
quadros abaixo. 

 

 

IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital 

Troço 1 

Solução 1 – do km 0+000 ao km 8+900 / Alternativa 1 – do km 0+000 ao km 9+719  

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

Escavações 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização  

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten- 

são 
(m) 

Solução 1 (Troço 1) - Escavações 

0+000 – 0+375 24.80 375 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada e média 

5 

0+525 – 0+775 23.90 250 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada e média 

5 

5+325 – 5+925 21.00 600 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

elevada e média 

5 

5+975 – 6+500 12.68 475 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

muito elevada 

5 

Alternativa 1 - Escavações 

0+000 – 0+375 26.15 375 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada e média 

5 

0+550 – 1+575 19.21 1025 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada e média 

7 

3+950 – 5+275 14.29 1325 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada e muito elevada 

5 

6+925 – 7+300 10.73 375 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

7+900 – 8+275 9.30 375 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

8+500 – 8+700 4.13 200 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

8+850 - 8+875 - 25 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 5 
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    Aterros 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta-
ção  

Localização 

 (Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Extens
ão (m) 

Solução 1 (Troço 1)  

apresenta apenas taludes de aterro com Valores de Afectação Ponderada iguais ou inferiores 
a 4. 

Alternativa 1 - Aterros 

2+025 – 2+175 9.01 150 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

3+675 – 3+750 8.98 75 SubUP X e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

9+300 – 9+700 10.81 400 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

 

Obras de Arte 

Características do Projecto  

Características da Paisagem 

Afecta- 

ção 
Pondera- 

da 

Tipologia e nome Extensã
o (m) 

Solução 1 (Troço 1) – Obras de Arte 

Ponte – Rio de Ribelas 
248 SubUP X e Sensibilidade Paisagística 

elevada 
5 

Nó de Covas - SubUP X e Sensibilidade Paisagística muito 
elevada e elevada 

5 

Nó da Oliveirinha 150 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística muito 
elevada e elevada 

6 

Ponte – Rio de Cavalos 659 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 
elevada 

6 

Ponte – Rio Seco 300 SubUP X e Sensibilidade Paisagística 
elevada 

6 

Alternativa 1 – Obras de Arte 

Nó de Vila Chã 
275 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 

elevada e muito elevada 
6 

Ponte – Rio de Ribelas 603 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística muito 
elevada e elevada 

6 

Ponte – Rio de Cavalos 272 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística muito 
elevada e elevada 

6 

 

 

    Troço 2 

Solução 1 - km 8+900 ao km 18+789 (solução única) 

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

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização  

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten- 

são 
(m) 

Solução 1 - Escavações 

12+150 –  

12+550 

14.93 400 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

baixa e média 

6 

14+900 –  

15+525 

15.64 625 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

baixa 

5 

17+800 –  

18+000 

13.79 200 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

média 

5 

 

    Aterros 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização 

 (Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten- 

são 
(m) 

Solução 1 - Aterros 

11+375 –  

11+625 

16.98 250 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

6 

11+825 –  

12+125 

11.44 300 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

baixa 

6 

12+550 –  

12+600 

7.23 50 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

baixa 

5 

12+725 –  

12+975 

8.35 250 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

baixa 

5 

13+275 –  

13+300 

14.54 1025 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

baixa e média 

6 

14+075 –  

14+750 

18.00 675 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

6 

18+025 –  

18+475 

24.71 450 SubUP X e Sensibilidade Paisagística  

média 

7 
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   Obras de Arte 

Características do Projecto  

Características da Paisagem 

Afectação 
Pondera- 

da 

Tipologia e nome Exten- 

são (m) 

Solução 1 – Obras de Arte 

Nó de Travanca de Lagos 75 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 
elevada 

6 

Nó de Oliv. do Hospital - SubUP X e Sensibilidade Paisagística 
elevada e média 

6 

Nó do Parque Industrial 100 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 
elevada 

5 

Viaduto de Gravinhos de Cima 142 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística baixa 
e média 

6 

Viaduto da Boiça 97 SubUP X e Sensibilidade Paisagística baixa 5 

Ponte – Ribeira da Baloca 478 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 
elevada 

5 

Ponte – Ribeiro do Cobral 658 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 
elevada e baixa 

5 

Viaduto de Saragoça 571 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística 
média 

5 

 

 

IC6 – Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2) 

Troço 1 

Solução 1 – do km 0+000 ao km 23+550 / Solução 2 – do km 0+000 ao km 26+549  

 

Escavações 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização  

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten- 

são 
(m) 

Solução 1 (Troço 1) - Escavações 

0+000 – 0+650 29.90 650 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

4+130 – 4+150 10.20 20 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

7+500 – 7+760 31.70 260 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

8+825 – 9+000 7.00 75 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

9+100 – 9+400 13.80 300 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

12+850 – 12+975 12.50 125 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 
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13+570 – 14+085 22.90 515 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística média 6 

14+850 – 15+075 24.90 225 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística média 6 

15+125 – 15+285 13.60 160 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

15+500 – 15+675 15.10 175 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

15+900 – 16+050 14.60 150 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

16+100 – 16+375 26.80 275 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

16+975 – 17+285 34.00 310 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

21+325 – 21+785 22.00 460 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

Solução 2 (Troço 1) - Escavações 

0+025 – 0+650 31.41 625 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

3+225 – 3+500 29.75 275 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada e 
baixa 

6 

4+300 – 4+325 2.45 25 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

4+800 – 4+925 11.36 125 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

7+000 – 7+525 18.63 525 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada e 
muito elevada 

6 

9+375 – 9+525 10.05 150 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

13+600 – 14+100 23.94 500 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 5 

 

    Aterros 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização 

 (Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten- 

são 
(m) 

Solução 1 (Troço 1) - Aterros 

9+400 – 9+450 8.90 50 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

5 

10+450 – 10+ 

525 

9.80 75 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

5 

Solução 2 (Troço 1) - Aterros 

3+125 – 3+225 11.66 100 SubUP IX e Sensibilidade Paisagística  

elevada e baixa 

5 

4+700 – 4+775 14.19 75 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística 6 
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 elevada 

9+300 – 9+425 10.06 125 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

5 

14+225 – 14+ 

350 

21.43 125 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística  

elevada e baixa 

5 

14+825 – 14+ 

875 

19.23 50 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística baixa 5 

 

 

   Troço 2 

Solução 1 – do km 23+550 ao km 29+670 / Solução 2 – do km 26+549 ao km 32+893 

 

Escavações 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização 

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten- 

são 
(m) 

Solução 1 (Troço 2) - Escavações 

25+575 – 25+ 

725 

6.90 150 SubUP XV e Sensibilidade Paisagística  

elevada e média 

5 

Solução 2 (Troço 2) - Escavações 

 

Aterros 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização  

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten-
são 
(m) 

Solução 1 (Troço 2) - Aterros 

25+400 – 25+ 

575 

9.50 175 SubUP XV e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

5 

25+750 – 25+ 

825 

9.50 75 SubUP XV e Sensibilidade Paisagística 
elevada e muito elevada 

5 

Solução 2 (Troço 2) - Aterros 

apresenta apenas taludes de Aterro com Valores de Afectação Ponderada iguais ou inferiores a 4. 
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  Troço 3 

Solução 1 – do km 29+670 ao km 39+314 / Solução 2 – do km 32+893 ao km 42+757  

 

Escavações 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização  

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Exten-
são 
(m) 

Solução 1 (Troço 3) - Escavações 

30+400 – 31+ 

100 

21.30 700 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

34+010 – 35+ 

390 

22.50 1380 SubUP XIII e Sensibilidade Paisagística elevada 6 

Solução 2 (Troço 3) - Escavações 

apresenta apenas taludes de Escavação com Valores de Afectação Ponderada iguais ou 

 inferiores a 4. 

 

  Aterros 

Características do Projecto 

Características da Paisagem 

Classe 
de 
afecta- 

ção  

Localização  

(Km) 

Altura 
Máx. ao 
Eixo (m) 

Extens
ão (m) 

Solução 1 (Troço 3) - Aterros 

apresenta apenas taludes de Aterro com Valores de Afectação Ponderada iguais ou inferiores a 4. 

Solução 2 (Troço 3) - Aterros 

36+050 – 36+ 

400 

22.08 350 SubUP XIIIa e Sensibilidade Paisagística  

elevada 

5 

 

 

4.2.4.5. Análise Comparativa de Traçados 

 

IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital 

Troço 1 

Solução 1 – do km 0+000 ao km 8+900 / Alternativa 1 – do km 0+000 ao km 9+719  

As subunidades de paisagem atravessadas por ambas os traçados neste troço, 
apresentam uma ocupação agrícola intercalada por uma ocupação florestal, 
maioritariamente monoespecífica. A ocupação urbana surge concentrada em pequenos 
aglomerados, junto aos quais de distribui um mosaico agrícola diversificado. 
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IC6 – Tábua/Oliveira 

 do Hospital 

Afectação Ponderada 

Classe 3 Classe 4 Classe 5, 6 e 7 

TROÇO 1 
Solução 1 25.79% 37.08% 37.13% 

Alternativa 1 24.37% 19.29% 56.32% 

Fonte: EIA –  Aditamento, Março de 2010, adaptado do Quadro 7.13.49 do Anexo do 
Tomo 4.3. do EIA 

 

Da comparação entre a Solução 1 e a Alternativa 1 e de acordo com os valores 
constantes no quadro, a Solução 1 é a que apresenta menor percentagem - 37.13% - de 
traçado em situações consideradas críticas e com impacte muito significativo, tornando-a 
naquela que surge como a menos desvantajosa do ponto de vista paisagístico. 

 

Troço 2 

            Solução 1 

A solução 1 atravessa alternadamente espaços florestais e agrícolas. A ocupação urbana 
é mais densa – Oliveira do Hospital, Gavinhos de Baixo e Gavinhos de Cima – e localiza-
se na envolvente próxima do traçado, o que torna as situações de afectação sobre o 
relevo mais gravosas pela maior proximidade potencial de observadores. 

 

IC6 – Tábua/Oliveira 

 do Hospital 

Afectação Ponderada 

Classe 3 Classe 4 Classe 5, 6 e 7 

TROÇO 2 Solução 1 24.53% 15.46% 60.01% 

Fonte: EIA –  Aditamento, Março de 2010, adaptado do Quadro 7.13.49 do Anexo do 
Tomo 4.3. do EIA 

 

Esta Solução 1, sem alternativa neste troço, apresenta 60.01% do total do traçado nas 
situações mais gravosas. 

 

IC6 – Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2) 

        Troço 1 

Solução 1 – do km 0+000 ao km 23+550 / Solução 2 – do km 0+000 ao km 26+549 / 
Interligações 1 e 2 

 

Neste troço ambos os traçados atravessam as subunidades de paisagem IX - Encostas 
dos vales do Rio Alva e afluentes e XIII - Serras de Alvoaça e Açor, apresentam um 
relevo vigoroso rasgado pelos vales dos Rios Alva e Alvoco e a ocupação é 
predominantemente florestal. A margem esquerda do Rio Alvoco entre Vide e Alvoco das 
Várzeas é extremamente rica em exemplares dispersos de azereiros e azevinhos, 
espécies raras em Portugal. Parte deste troço faz parte do Parque Natural da Serra da 
Estrela e parte encontra-se inserida no sítio da Rede Natura 2000, PTCON0014 – Serra 
da Estrela. A ocupação humana é baixa e são diversos os pequenos aglomerados 
existentes nas proximidades dos traçados – Sandomil, São Gião, Parente, Silvadal, Vide, 
Cide, Teixeira de Baixo, Trigais, entre outros. Ambas as subunidades apresentam 
elevada sensibilidade visual 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA nº 2180 

“IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2)” 

Estudo Prévio 
55 

Devido à topografia existente, os traçados neste troço apresentam ocorrências de 
projecto, que devido às características – extensão e altura – e às movimentações de terra 
implicam que sejam classificadas de maior gravidade de afectação do relevo. 

 

IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã 
Afectação Ponderada 

Classe 3 Classe 4 Classe 5, 6 e 7 

TROÇO 1 
Solução 1 44.70% 12.03% 43.27% 

Solução 2 63.90% 4.80% 31.30% 

Fonte: EIA – Pedido de Informação Complementar, Maio de 2010, adaptado do Quadro 
2.1.17a 

 

Da comparação das percentagens de traçado incluídas nas classes de maior gravidade, 
entre a Solução 1 e a Solução 2 e de acordo com os valores constantes no quadro, a 
Solução 1 é a que apresenta maior percentagem - 43.27% - de traçado em situações 
consideradas críticas e com impacte muito significativo. Esta situação deve-se ao facto 
de o número de observadores potenciais ser mais representativo, devido a este traçado 
ser sempre visível da Estrada Nº 230. Situação menos frequente na Solução 2. 

 

A Solução 2 é a que apresenta menor percentagem de traçado - 31.30% - incluído na classe 
de maior gravidade, no entanto o facto desta solução se encontrar na proximidade das 
aldeias de Parente e São Gião, de fazer o atravessamento do Vale do Alva e do Alvoco 
comprometam a qualidade visual existente actualmente. 

Considera o EIA que apesar da Solução 1, apresentar maior percentagem de situações 
gravosas, por o seu traçado ficar mais afastado dos locais atrás referidos, se apresenta 
como preferencial relativamente à componente da Paisagem. 

 

 

Interligação 1 / Interligação 2 

 

IC6 – Oliveira do 
Hospital/Covilhã 

                                                   Afectação Ponderada 

Classe 3 Classe 4 Classe 5, 6 e 7 

TROÇO 1 
Interligação 1 6.03% - 93.97% 

Interligação 2 65.39% 6.44% 28.17% 

 

Considerando as situações mais gravosas, a Interligação 1 surge como muito desfavorável 
comparativamente à Interligação 2. Cerca de 94% do traçado situa-se na classe 
considerada de maior gravidade. 

 

TROÇO 2 

Solução 1 – do km 23+550 ao km 29+670 / Solução 2 – do km 26+549 ao km 
32+893  
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Ambas as soluções atravessam duas subunidades de paisagem, a subUP XIIIa – Serra 
da Estrela e a subUP XV – Vales das ribeiras de Unhais da Serra e Cortes. A primeira, de 
relevo muito acidentado e com uma ocupação predominantemente florestal, apresenta-se 
com elevada sensibilidade paisagística. A segunda, encontra-se associada aos vales das 
Ribeiras de Cortes e Unhais da Serra, com uma forte ocupação agrícola, sendo Erada o 
aglomerado urbano com maior expressão.  

IC6 – Oliveira 

do Hospital/Covilhã 

Afectação Ponderada 

Classe 3 Classe 4 Classe 5, 6 e 7 

TROÇO 2 
Solução 1 44.84% 9.88% 45.28% 

Solução 2 35.56% 31.92% 32.52% 

 

A Solução 1 apresenta 45.28% do seu traçado total em situação de maior gravidade, 
devido à exposição a observadores potenciais, contra 32.52% associados à Solução 2, 
pelo que se apresenta como a solução mais desfavorável.  

 

 

TROÇO 3  

Solução 1 – do km 29+670 ao km 39+314 / Solução 2 – do km 32+893 ao km 
42+757  

As soluções em análise situam-se na subunidade de paisagem XIIIa - Serra da Estrela, 
de elevada sensibilidade visual, no entanto o troço comum e a nascente, situa-se na 
subunidade de paisagem XVI - Tortozendo e envolvente rururbana, que revela 
simultaneamente características rurais e urbanas.  

 

IC6 – Oliveira 

do Hospital/Covilhã 

Afectação Ponderada 

Classe 3 Classe 4 Classe 5, 6 e 7 

TROÇO 3 
Solução 1 32.64% 45.79% 21.57% 

Solução 2 58.22% 37.22% 4.56% 

 

A Solução 1 apresenta, nas classes de afectação ponderada mais graves, 21.57% contra 
4.56% da Solução 2, como resultado da sua proximidade ao traçado da Estrada 230, que 
se repercute sobre o factor de ponderação “observadores potenciais”, o que não 
acontece na Solução 2, por se desenvolver numa área menos visível. 

 

4.2.4.6. Conclusão 

Em síntese, a combinação de alternativas menos desfavorável ao descritor paisagem é a 
seguinte: 

IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital: 

Solução 1 (Troço 1) + Solução 1 (Troço 2) 

IC6 – Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2): 

Solução 1 (Troço 1) + Interligação 2 (Troço 1) + Solução 2 (Troço 2) + Solução 2 (Troço 3) 
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As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

4.2.5. ECOLOGIA  

 
Da análise das características da Situação de Referência do traçado proposto para o 
IC&-Tábua/Oliveira de Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IC) verificou-se a presença de valores 
naturais, presentes na parte mais oriental do traçado (Nó de Vide/Covilhã). De entre as 
Áreas Classificadas presentes na área em estudo salienta-se o Parque Natural da Serra 
da Estrela, consignada como Área Protegida de interesse nacional, pelo que dispõe de 
um Plano de Ordenamento, vinculativo para as entidades públicas e particulares. Neste 
plano, estabelece-se a política de salvaguarda e conservação dessa área. 
 
 
4.2.5.1. Proximidade entre o traçado e as Áreas Classificadas 

 

Dado que o projecto em análise interfere com uma área classificada integrada na Rede 
Natura 2000 (SIC Serra da Estrela – PTCON0014), foi integrado no Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000. Segundo a Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 05 
de Junho, as orientações de gestão do Parque Natural da Serra da Estrela são as 
seguintes: “…dada a relevância botânica do Sítio é fundamental a preservação das áreas 
significativas para a flora e os habitats, nomeadamente as áreas do planalto central, onde 
ocorrem as comunidades rupícolas, bem como os habitats típicos de altitude, caso dos 
cervunais, lagoachos, sistemas turfosos e arrelvados húmidos, devendo ser assegurada 
a perpetuação do mosaico.” … “É assim essencial a manutenção da qualidade da água e 
a protecção das linhas de água, conservando e recuperando a vegetação ribeirinha, 
impedindo a artificialização das margens, consicionando regularizações, drenagens e 
captações de água, e assegurando a protecção do regime hídrico natural e das suas 
flutuações sazonais.” Em termos de infra-estruturas refere que: “ O ordenamento da infra-
estruturação e do turismo é sobremaneira importante, sendo vital estabelecer e zonar as 
áreas adequadas a esta actividade económica, definindo capacidades de carga e 
disciplinando acessibilidades.” 

De acordo com este diploma, foi condicionada a construção de infra-estruturas onde 
existam os seguintes habitats: 4060; 5230*; 5330; 6160; 6220*; 6230*; 7140; 8130; 8220; 
8230; 9330; 9340; Narcissus asturiensis; Veronica micrantha; Chioglossa lusitanica; 
Galemys pyrenaicus; Lacerda schreiberi na construção do IC6, evitando a proximidade 
das linhas de água ou transpondo-as com obras de arte adequadas. 

Os traçados propostos para o IC6 – Tábua / Oliveira do Hospital / Covilhã localizam-se a 
Sul do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), do Sítio Serra da Estrela 
(PTCON0014) e da IBA Serra da Estrela (PT038), a Nordeste do Sítio Complexo do Açor 
– São Pedro do Açor (PTCON0051) e a Sudoeste do Sítio Carregal do Sal 
(PTCON0027).  

O extremo sudoeste do Parque Natural da Serra da Estrela é pontualmente atravessado 
pela Solução 1 do Troço 1 deste traçado. A Solução 2 atravessa marginalmente o 
extremo Sudoeste do Parque Natural da Serra da Estrela, no início do troço 1. 

A Solução 1, no Troço 2 do IC6 – Tábua / Oliveira do Hospital/Covilhã situa-se a Oeste 
do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), a cerca de 1,3 Km, e a Sul do Sítio 
Carregal do Sal (PTCON0027), a uma distância mínima de 70m. A Alternativa 1 do 
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mesmo Itinerário Complementar situa-se a uma distância mínima de cerca 700m, a Sul, 
do Sítio Carregal do Sal (PTCON0027). 

 

4.2.5.2. Adequação do traçado atendendo aos habitats 

 

Ao nível da Conservação da Natureza, o Projecto considerou adequadamente as 
seguintes áreas de maior relevância ecológica para a análise da viabilidade dos 
corredores: Áreas Classificadas; a distribuição de espécies e habitats com estatuto de 
conservação desfavorável e áreas com reconhecido valor ecológico. 

Regista-se que foram efectuadas alterações significativas do ponto de vista ecológico no 
traçado tendo em atenção às áreas importantes para a conservação: 

No IC6 Tábua-Oliveira do Hospital, a Este da povoação de Candosa foi efectuada uma 
ripagem da alternativa 1 (no 1º Km da via) no sentido de evitar a afectação de uma 
mancha de carvalhal (Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 
Q. pyrenaica). 

Ainda no mesmo traçado, na Alternativa 1 entre o Km 5 e o Km 6 foi executada uma 
ripagem para Noroeste de forma a evitar a afectação de uma mancha de carvalhal 
(Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Q. pyrenaica). 

Também na solução do IC6 Tábua-Oliveira do Hospital foi efectuada uma ripagem para 
Norte o que evitou a afectação de uma extensa mancha de carvalhal (Habitat 9230 – 
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Q. pyrenaica). 

No caso do IC6 Oliveira do Hospital – Covilhã, foi efectuada uma ripagem para Oeste na 
solução 1 (a Sul de S. Gião) o que permitiu a diminuição da área afectada de carvalhal 
(Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Q. pyrenaica). 

No mesmo traçado, na solução 2 e interligação 2 a Oeste de Vide, face à existência de 
um castinçal (Habitat 9260 – Florestas de castanea sativa), foi também efectuada uma 
ripagem que permitiu a diminuição da área de afectação deste habitat. 

Outras condicionantes a que o projecto atendeu: 

. Topografia e morfologia dos terrenos interessados, com particular atenção para a Serra 
da Estrela e Serra do Açor; 

 . Não interferência com o Sítio Carregal do Sal; 

 .Maximizar a preservação de espaços naturais, com especial referência para o PNSE e 
Sítio Serra da Estrela; 

 . Preservar de valores ambientais, paisagísticos e patrimoniais. 

 

4.2.5.3.Apreciação dos Factores Ambientais 
 
Flora e Vegetação 

A caracterização biográfica, bioclimática e fitossociológica é apresentada de forma 
sintética e cobre a totalidade do território abarcado quer pelo IC6 em análise, quer pelos 
IC7 e IC37. 

Para a área em estudo considerada foram inventariadas 167 espécies, entre as quais se 
contam 4 endemismos ibéricos (Narcissus asturiensis, Narcissus triandrus, Jurinia 
humilis, Festuca summilusitana) e 3 endemismos lisitanos (Murbeckiella sousae, 
Narcissus scaberulus e Teucrium salviastrum subsp. Salviastrum). 
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A Festuca elegans, juntamente com as já mencionadas Narcissus asturiensis, Narcissus 
triandus e Narcissus scaberulus constam dos Anexos BII e IV do Decreto-Lei nº 49/2005 
de 24 de Fevereiro, actualizado pela Resolução do Concelho de Ministros nº 115 A – 
2008 sobre o Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

Fauna 

Para a área de estudo confirmaram-se bibliograficamente 202 espécies de vertebrados, 
das quais 30,2% foram identificadas durante o trabalho de campo. 

É de referir que 20,9% das espécies estão incluídas no Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal (Cabral e tal., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org). 
Assim, é possível observar que esta área apresenta uma elevada percentagem de 
espécies importantes para a conservação reflectida nas várias Áreas Classificadas da 
região. 

Durante o trabalho de campo, das espécies inventariadas bibliograficamente, foi 
detectada a presença de um peixe de água doce, 1 anfíbio, 2 répteis, 50 aves e 7 
mamíferos. A abundância na área de estudo é muito variável ao longo das soluções 
apresentadas para o traçado em estudo. 

No traçado do IC6 - Oliveira do Hospital – Covilhã os pontos onde se registam maiores 
abundância localizam-se no troço 2 em manchas de pinhal, enquanto que os valores 
mais baixos de abundância dizem respeito a pontos realizados em eucaliptal, no troço 3. 

Para o traçado do IC6 – Tábua – Oliveira do Hospital obtiveram-se abundâncias 
relativamente baixas ao longo do troço 1, especialmente em zonas de pinhal; as 
abundâncias mais elevadas registam-se numa zona de folhosas no troço 2. No geral os 
valores obtidos para este parâmetro são mais baixos que os registados para os outros 
traçados. 

No traçado do IC6 – Oliveira do Hospital – Covilhã, os valores de riqueza específica mais 
elevados referem-se a manchas de pinhal no troço 2, enquanto que os menores dizem 
respeito a zonas de eucaliptal no troço 3. 

Para o traçado do IC6 – Tábua – Oliveira do Hospital, o número de espécies médio por 
ponto é menor que nos restantes traçados, não ultrapassando as 5 espécies. Estes 
resultados podem ser explicados por várias razões:  

- a área envolvente encontra-se mais degradada, sendo a actividade humana mais 
notável;  

- a amostragem foi feita em período do dia pouco favorável à detecção de aves; 

- o período de amostragem pode não ter sido suficiente para amostrar correctamente a 
área. 

Na área de estudo correspondente ao do IC6 que ligará Oliveira do Hospital à Covilhã, as 
espécies de avifauna que apresentam maiores densidades são o pintassilgo e o 
estornimho-preto. Estes resultados advêm do facto de estas duas espécies serem 
frequentemente observadas em bando. 

O chapim-real e a toutinegra-do-mato são as espécies de aves com interesse 
conservacionista que apresentam maior densidade para a área de implantação dos 
traçados propostos para o IC6 que ligará Tábua a Oliveira do Hospital. Este resultado é 
consequência do comportamento destas aves, já que as mesmas foram frequentemente 
avistadas em bandos. 

As espécies com maiores densidades na totalidade dos traçados em estudo (estorninho-
preto, toutinegra-do-mato, chapim-real e tentilhão) são o espelho dos biótopos mais 
amostrados: pinhal, matos e agrícola; retratando a maior abundância populacional destas 
espécies no território nacional quando se amostram os mesmos biótopos. 

http://www.uicnredlist.org/
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A fuinha e a raposa, são as espécies de mamíferos que apresentam maior número de 
indícios por Km. 

Referem que a aplicação do IVF permitiu definir 32 espécies como sendo mais relevantes 
em termos conservacionistas, 20 delas confirmadas para a área de estudo. 

No quadro 6.8.10 apresenta dúvidas a presença do Aegypius monachus (Abutre-preto) e 
da Hieraaetus fasciatus (Águia-perdigueira).  

A contextualização local, regional e nacional das espécies e grupos mais relevantes para 
a conservação da biodiversidade na área de estudo parece adequadamente apresentada.  

Biótopos e Habitats 

Os biótopos com maior representação nos troços de todos os traçados são o Pinhal, o 
agrícola e os matos.  

Parece correctamente enunciada a caracterização de cada um dos biótopos 
cartografados, incluindo as espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem e o 
respectivo IVB. De todos os biótopos salienta-se a vegetação ripícola a qual corresponde 
ao Habitat 91EO* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
padion, Alnion incanae, Salicion albae); Habitat 91BO – Freixiais termófilos de Fraxinus 
angustifolia; Habitat 92AO – Florestas-galerias de Salix alba e Populas alba. 

Foram incluídos neste biótopo todos os bosques ribeirinhos: amiais, salgueirais e 
freixiais. Estes biótopos têm um importante papel ecológico, albergando uma elevada 
biodiversidade e funcionando como corredores ecológicos para diversas espécies. 
Puderam observar-se bosques ribeirinhos em quase todas as linhas de água permanente 
existentes sendo que, em alguns locais, o seu grau de conservação é bastante bom. Em 
algumas linhas de água de carácter torrencial observaram-se, também, bosques 
ripícolas. A principal linha de água é o Rio Alva que é atravessado pelo troço 1 do IC6 
(Oliveira do Hospital / Covilhã).  

Áreas com maior relevância ecológica 

Foram definidas 15 áreas de maior relevância ecológica com base na presença de: 

 - linhas de água;  

 - espécies constantes no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000);  

 - biótopos com importância para as espécies faunísticas;  

 - presença de Habitats constantes do PSRN2000;  

 - corredores ecológicos dos Planos Regionais de Ordenamento Florestais (PROF);  

- o estabelecimento da conectividade entre Áreas Protegidas ou Sítios Rede Natura 2000.  

Estas áreas foram, inicialmente, definidas em fase de EVC com base na carta de usos do 
solo do “Corine Land Cover 2000”, sendo que posteriormente, em fase de EVT, foram 
ajustados à cartografia de biótopos e habitats realizada. 

Relativamente à apresentação de cada uma das áreas delimitadas e respectivas 
condicionantes importa efectuar os seguintes comentários: 

Área B – 5º parágrafo – Deverá acrescentar-se “a possibilidade de ocorrência do 
Habitat 5230* - Matagais arborescentes de Laurus nobilis”.  

Área C – 5º parágrafo – Deverá acrescentar-se “a possibilidade de ocorrência do 
Habitat 5230* - Matagais arborescentes de Laurus nobilis e do Habitat 9330 – 
Florestas de Quercus suber”. 

Área D – 4º parágrafo – Reitera-se o enunciado no parecer anterior do 
ICNB/PNSE quanto à ocorrência do Habitat prioritário 5230* - Matagais 
arborescentes de Laurus nobilis na Ribeira de Alvoco (a Sul de Vide). O curto 
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período de trabalho de campo, certamente não permitiu a confirmação da 
presença deste Habitat na zona de implantação de qualquer uma das soluções, 
contudo terá que ser adoptada uma medida cautelar de minimização relativamente 
à possibilidade de ocorrência em fase de construção 

 

4.2.5.4. Síntese dos aspectos mais relevantes 

 

A inventariação das espécies de flora presentes na área de estudo permitiu identificar um 
conjunto de espécies que, pelo seu estatuto de conservação ou por serem endemismos 
ibéricos ou lusitânicos, são valores naturais de referência para a área de estudo. 

De entre as espécies referidas importa destacar a ocorrência do Azereiro (Prunus 
lusitanica subsp. lusitanica), ao qual não foi dado muito relevo nesta inventariação. 

De entre as espécies de fauna inventariadas, foi possível verificar que várias apresentam 
estatuto de conservação elevado sendo que se destacam várias espécies associadas aos 
cursos de água como sejam a toupeira-de-água, o lagarto-de-água, a salamandra 
lusitanica e a lontra. No entanto, registou-se também, a ocorrência de aves de rapina 
como o tartaranhão-caçador e o milhafre-real cuja reprodução está confirmada para 
algumas quadrículas da área de estudo (Equipa Atlas, 2008). 

Com base na carta de biótopos e habitats realizada foi possível definir os biótopos mais 
relevantes na área de estudo, sendo que se destacam, pela sua importância ecológica, 
os bosques de folhosas (com presença dos Habitats 9230 – Carvalhais galaico-
portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica) e 9260 – Florestas de Castanea 
sativa), a vegetação ripícola (com presença dos Habitats 91E0* - Florestas aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91B0 – 
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia e 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e 
Populus alba) e os afloramentos rochosos (com presença dos Habitats 8130 – Depósitos 
mediterrânicos ocidentais e termófilos e 8220 – Vertentes rochosos siliciosas com 
vegetação casmofítica). Deverá acrescentar-se o Habitat 5230* - Matagais arborescentes 
de Laurus nobilis, o qual inclui a espécie referida anteriormente Azereiro (Prunus 
lusitanica subsp. lusitanica). 

Face a todos os valores naturais inventariados e com base na interpretação dos dados foi 
possível definir um conjunto de áreas de maior relevância ecológica. Estas áreas foram 
definidas com base na presença de espécies e Habitats relevantes para a conservação e 
por formarem corredores ecológicos importantes para os movimentos das espécies. 
Desta forma, foram definidas 15 áreas de maior relevância ecológica associadas aos rios 
e ribeiras.  

As áreas de maior relevância ecológica foram definidas em fase de avaliação de 
corredores ecológicos como “faixas que promovam a conexão entre áreas florestais 
dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 
Biodiversidade” pelo que, no presente relatório, estes mesmos corredores foram, 
também, considerados áreas de maior relevância ecológica na área de estudo. 

Em determinados casos, as áreas de maior relevância ecológica foram também definidas 
por representarem um importante papel de conectividade entre as Áreas Classificadas, 
como seja a conectividade entre o Sítio Complexo do Açor (PTCON0051) e o Sítio 
(PTCON0014) - Parque Natural da Serra da Estrela (Área C) e entre o Sítio Carregal do 
Sal (PTCON0027) e o Sítio (PTCON0014) - Parque Natural da Serra da Estrela (Áreas F 
e N). 

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

 

4.2.5.5. Avaliação de Impactes 

 

Globalmente a avaliação efectuada no EIA relativamente ao descritor componente 
biológica é aceitável, constituindo apenas uma limitação o facto de se ter verificado um 
reduzido período de trabalho de campo para além de ter decorrido em época inadequada 
para algumas espécies de flora. 
Com a implantação da rodovia em estudo ( IC6 – Tábua – Oliveira do Hospital; IC6 – 
Oliveira do Hospital – Covilhã) gera-se um conjunto importante de impactes sobre a fauna 
e a flora locais, os quais podem constituir um relevante factor de ameaça à conservação 
das suas populações e espécies. Os impactes resultantes destas infra-estruturas 
decorrem de diversas acções inerentes à sua implantação e estabelecem-se a vários 
níveis, tais como:  

 - durante a fase de construção -  a perturbação e destruição de habitats relacionados 
com a instalação de estaleiros, a abertura/melhoria de acessos, os movimentos de terras, 
o depósito de materiais, a movimentação de viaturas/máquinas, etc.;  

 - durante a fase de exploração - a mortalidade por atropelamento, o efeito barreira, as 
alterações e fragmentação de Habitat e da estrutura populacional (ICNB, 2008).  

A análise de impactes das soluções em estudo é apresentada por troço, tendo em conta 
a existência de espécies faunísticas, biótopos e/ou habitats de interesse ecológico 
elevado identificadas na situação de referência e intercepção ou proximidade de áreas 
classificadas. O EIA analisou também o atravessamento dos corredores ecológicos 
definidos nos PROF das regiões afectadas pelo projecto.  

O estudo identifica, qualifica e quantifica os potenciais impactes resultantes da 
construção e exploração das infra-estruturas em análise nos componentes ecológicos 
dos ecossistemas. 

A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram efectuadas 
no EIA de acordo com a seguinte tipologia: Valor ecológico do receptor de impacte; 
sentido; duração; reversibilidade; probabilidade; âmbito de influência; magnitude e 
significância. 

É correcto considerar que durante a fase de construção, os impactes mais significativos 
para a flora e fauna estão relacionados com a destruição dos biótopos e habitats e, 
consequente, com a perda de Habitat para as espécies faunísticas e/ou a degradação da 
qualidade do Habitat. 

O facto de no IC6 – Oliveira do Hospital – Covilhã não se referir a existência do Habitat 
5230* - Matagais arborescentes de Laurus nobilis, o qual inclui a espécie Azereiro 
(Prunus lusitanica subsp. lusitanica), e não tendo sido avaliado o seu impacte, deverá 
pois considerar-se que é idêntico ao impacte referido para o Habitat 91EO*. 
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Impactes cumulativos  
 
Apenas se dá ênfase aos aspectos cumulativos relativos à restante rede rodoviária, 
registando-se um aumento do efeito barreira nos movimentos dos animais, com perda de 
diversidade genética de populações locais como consequência da expansão da rede 
viária segundo um eixo transversais e longitudinais. Poderá ainda verificar-se a 
diminuição de áreas ocupadas com vegetação natural. 

Análise de Risco 

Relativamente à análise de risco deverá ser complementada a informação em fase de 
Projecto de Execução que consta do relatório com o seguinte: 

.- Desmatação - para além do referido, importa definir o método de parqueamento dos 
materiais e o tratamento específico a dar ao material removido proveniente de espécies 
infestantes. Risco de infestação proveniente de desmatação. 

.- Utilização de explosivos no desmonte de materiais rochosos – para além dos 
problemas associados à instabilidade e vibrações próximas de núcleos urbanos, deverá 
equacionar-se o seu efeito na fauna como elemento de perturbação, devendo ser 
adoptadas sempre que possível cargas sequenciais. 

O Quadro 9.2.1. deverá ser complementado com o anteriormente referido. 

O Quadro 9.3.9, - Quadro Síntese de Impactes – Componente Biológica - apresenta-se 
muito repetitivo, com os mesmos resultados em todos os troços. 

 
 
4.2.5.6. Análise comparativa de alternativas 
 
O estudo avalia de forma comparativa as várias soluções apresentadas, congregando 
para tal os dados até à data obtidos, por forma a estabelecer uma caracterização o mais 
completa possível relativamente aos valores naturais presentes na área. 

O EIA procedeu a uma avaliação detalhada dos impactes sobre a fauna e flora causados 
pelos vários traçados em estudo apresentando, sempre que possível, as medidas de 
minimização mais adequadas e eficazes. 

Por fim, faz uma análise comparativa que conduz a uma melhor decisão relativamente 
aos traçados mais indicados sob o ponto de vista ambiental.   

Da análise dos quadros do EIA relativos à significância das várias hipóteses para cada 
traçado, através do somatório das significâncias de cada troço, integrando os factores de 
importância ecológica, considera-se o seguinte:  

- Para a comparação de alternativas em estudo foram consideradas as 
significâncias dos impactes registados, os valores naturais presentes em cada 
uma das alternativas, as áreas de maior relevância identificadas e não a 
proximidade às Áreas Classificadas, mas sim o grau de afectação a estas Áreas 
Classificadas; 

- Foram, ainda, consideradas as medidas de minimização previstas para a 
minimização do efeito barreira, fragmentação do habitat e mortalidade por 
atropelamento/colisão. 

O EIA do Estudo Prévio do IC6 em análise desenvolve algumas soluções alternativas 
para cada itinerário, consistindo genericamente por duas soluções base (Solução 1 e 
solução 2), com excepção do IC6 – Tábua - Oliveira do Hospital, para o qual existe 
apenas a solução 1 e uma Alternativa com desenvolvimento por Norte de Covas. 
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Com base na análise cartográfica e ida ao local foi possível fazer uma análise de maior 
pormenor relativamente às soluções e alternativas apresentadas.  

No troço IC6 Tábua/Oliveira do Hospital 

As travessias sobre a Ribeira de Unhais e sobre a Ribeira das Cortes ocorrem em 
situações idênticas, se bem que ambas as soluções têm que responder a áreas de 
elevada sensibilidade ecológica (galeria ripícola 91EO*), sendo idênticas as opções. A 
Solução 1 e a Solução 2 são de novo idênticas até ao Nó de Tortosendo. 

- Regista-se que na Solução 1 entre o Km 34+000 e o Km 35+500 as 
escavações originam alguns pontos críticos na paisagem, mas com significância 
moderada. 

- Após o Nó de Tortosendo, a travessia da Ribeira de São Tiago é uma área 
de elevada sensibilidade, mas as opções são de novo idênticas com viadutos a 
escassa distância para efectivar esta transposição. Salienta-se nesta zona a 
presença de galeria ripícola com o Habitat 91EO*. 

- O restante traçado faz-se numa área muito humanizada, sem elementos 
ecológicos e paisagísticos dignos de relevo, para além do valor agrícola e social 
deste território.     

No troço IC6 Oliveira do Hospital/Covilhã  

A solução 1, é maioritariamente uma boa opção, devendo apenas na zona do viaduto do 
Silvado (devendo ler-se supostamente Silvadal), perto do Km 7+500, ser o mesmo 
prolongado de forma a não afectar a linha de água: 

o a Solução 1, no Km 5+500, em viaduto (ponte sobre o Ribeiro de 
Rio de Mel), deverá salvaguardar a linha de água e as culturas 
heterogéneas marginais, devendo na travessia ser avaliada se a extensão 
do viaduto é suficiente.  

o a área de escavação a céu aberto entre viadutos (Km 7+500 e o 
início da interligação – int. Km 0+000 = Km 7+788) é claramente 
inaceitável pelo elevado impacte geomorfológico e visual na paisagem, 
devendo ser equacionada a opção em túnel. 

o o viaduto sobre o rio Alvoco é a única opção aceitável, pois entre o 
Km 8+000 e o Km 8+500 verifica-se a existência de vegetação ripícola 
Habitat 91EO*, emergindo a linha de água e uma mancha de folhosas com 
Habitat 9260. 

o na Solução 2, apesar de possuir um troço de grande dimensão em 
túnel (túnel 1), o troço que antecede o Nó de Alvôco possui elevada 
sensibilidade ambiental, sendo que a solução proposta origina um ponto 
crítico com elevado impacte paisagístico não minimizável. 

o o Nó de Vide tem alguns impactes, maioritariamente devido ao 
elevado volume de escavação para materializar o lacete no troço de 
aproximação ao nó vindo da interligação 1. Se o mesmo apenas assumir a 
ligação com a estrada nacional (Barriosa) o seu impacte será bastante 
mais reduzido. 

o Neste enquadramento, parece-nos melhor a solução 1, apesar de 
interceptar a AP do PNSE e Sítio Serra da Estrela. 

o Solução 1 – Junto ao Km 13+500 existe uma mancha de Habitats 
de matos 4030 coincidindo com uma escavação significativa, a qual 
deverá ser minimizada. 
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o As várias linhas de água de regime torrencial interceptadas pela via, 
estão salvaguardadas por viadutos à excepção daquela que se situa 
próximo do Km 16+000, devendo ser previsto um viaduto, se bem que de 
pequenas dimensões. 

o O Nó de Pedras Lavradas deverá cuidadosamente implantado de 
forma a reduzir o volume de escavações, nomeadamente no sector 
sudeste. 

- Solução 2 – Após a travessia da Ribeira do Piódão (perto do Km 13+000 
com vegetação ripícola 91EO), segue-se um troço entre o Km 13+500 e o Km 
14+500, com um volume significativo de escavações e interceptando 5 linhas de 
água de regime torrencial, com o impacte visual, paisagístico, ecológico e hídrico 
daí decorrente, constituindo sem dúvida um ponto crítico na paisagem.  

- A Solução 1 entre, aproximadamente o Km 21+000 e o Km 23+500, 
domina claramente o Habitat Matos 4030. Regista-se com significância a ponte 
sobre a Ribeira da Rabaça, perto do Km 22+000, até ao Km 23+500 – Habitat 
91EO. 

- A Solução 1 e a Solução 2, a Norte e a Sul da Erada respectivamente, 
possuem impactes idênticos, em termos paisagísticos e do solo (actividade 
agrícola com expressão). Em termos de Habitats não se regista nenhuma 
presença com expressão. 

Assim, no que se refere ao IC6 Tábua - Oliveira do Hospital, a Solução 1 do Troço 1 é 
mais favorável do ponto de vista da ecologia já que afecta uma menor extensão de 
biótopos importantes para a conservação e áreas de maior relevância ecológica. É 
também mais indicada já que está mais afastada do Sítio Carregal do Sal, cruza apenas 
marginalmente o corredor ecológico definido pelo PROF do Pinhal Interior Norte e é 
praticamente paralela à EN230-6.  

No caso do IC6 – Oliveira do Hospital – Covilhã, verificou-se que, no Troço 1, a 
Solução 1 atravessará o Sítio RN2000 e Parque Natural da Serra da Estrela; no entanto, 
verifica-se que, até ao km 10+000, este atravessamento é feito, quase na totalidade, em 
túnel e viaduto, o que reduz substancialmente a área de biótopos afectada. Privilegia as 
acessibilidades, por via do Nó de Pedras Lavradas, às povoações localizadas dentro dos 
limites do Parque Natural da Serra da Estrela, desfavorecidas e com deficiências graves 
de acessibilidade e desenvolvimento. Assim, permitirá a ligação do IC6 com a EN 231 e, 
por consequência, com a rede de aglomerados existentes na encosta Sudoeste/Sul da 
Serra da Estrela (para Norte até Alvoco da Serra e, para Sul, até Sobral de São Miguel). 
Verifica-se que o desenvolvimento da Solução 1 apresenta-se bastante mais favorável no 
que respeita às acessibilidades, sendo o traçado que melhor responde às expectativas 
turísticas previstas para a Serra da Estrela. 

Por outro lado, a Solução 2 não atravessa o Parque e Sítio Serra da Estrela mas afectará 
uma maior área de carvalhal (entre os Km 3+000 e 4+000) e a solução em túneis origina 
um excesso de materiais impossível de depositar nesta área que alterna entre vales 
encaixados e relevos acentuados. Acresce referir que as aberturas dos túneis coincidem 
com viadutos e linhas de água, o que tornaria particularmente impactante a sua execução 
para os Habitats contíguos às linhas de água.  

No Troço 2 a Solução 1 tem maior permeabilidade e afecta menor área de biótopos, 
sendo por isso a solução menos impactante, embora se esboce mais próxima do Sítio 
Serra da Estrela / Parque Natural da Serra da Estrela. Concorda-se com esta análise 
apesar de os impactes da solução 2 serem idênticos. 

No Troço 3 a Solução 1 é, inclusivamente, paralela em toda a sua extensão a uma 
estrada já existente (EN230), encontrando-se assim numa área mais perturbada, 
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induzindo um menor impacte a nível da componente biológica. Concorda-se com esta 
análise, apesar de os impactes da solução 2 serem idênticos. 

 

4.2.5.7. Condicionantes ao Projecto 

 
Devem estar garantidas, pelo planeamento e compromisso de execução, das medidas de 
minimização adiante identificadas, tal como a realização dos programas de estudo e de 
monitorização necessária à obtenção de um referencial que permita avaliar, com um 
menor grau de incerteza, as perdas, as incidências e as alterações operadas nos 
ecossistemas locais devidas à implementação deste projecto. 
 
Devem estar previstas medidas efectivas e adequadas à salvaguarda da espécie Prunus 
lusitanica subsp lusitanica, caso se verifique a sua ocorrência nas áreas de intervenção, 
temporárias e definitivas do empreendimento.  
 
 
 
4.2.5.8. Considerações finais 
 
 
A CA emite, no âmbito do descritor da Ecologia, parecer favorável condicionado às 
soluções referenciadas anteriormente na análise de alternativas, com a obrigatoriedade 
de apresentação em RECAPE dos elementos enunciados, adoptadas as medidas de 
minimização descritas e implementado o Plano de Monitorização preconizado. 
 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

4.2.6. AMBIENTE SONORO 

4.2.6.1. Enquadramento 

No âmbito da implementação deste projecto irão ocorrer duas fases fundamentais de 
alteração do ambiente sonoro estabelecido na sua envolvente: a primeira relacionada 
com a fase de construção e a segunda com a fase de exploração. 

No que respeita ao ambiente sonoro, o projecto, nos seus vários troços e soluções 
alternativas, vai afectar um povoamento humano relativamente disperso, todavia de 
ocupação objectivamente sensível (edifícios de uso habitacional).  

Neste sentido, o estudo de impacte ambiental identifica, para as soluções alternativas de 
projecto preconizadas, várias situações de exposição ao ruído (nas quais se realizaram 
medições de níveis sonoros junto ao receptor mais exposto, visando a caracterização da 
situação de referência, e que seguidamente se expõem. A menção ao lado da via (direito 
ou esquerdo), é atribuída considerando o sentido crescente da quilometragem. 

 

IC6 Tábua/Oliveira do Hospital (IC7) 

Troço 1 
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 Solução 1.1 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos e edifícios de 
ocupação agrícola, á esquerda e à direita da via, em lugar designado por Quinta 
da Ribeira do Boto, entre o km 2+000 e o km 2+500; 

 Alternativa 1.1 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos e edifícios de 
ocupação agrícola, á esquerda e à direita da via, em lugar designado por 
Parcelada, entre o km 1+500 e o km 2+000; 

 

Troço 2 

 Solução 1.1 - Edifícios de habitação, de 2 pisos e edifícios de ocupação 
agrícola, à direita da via, em lugar designado por Travanca de Lagos, entre o km 
8+800 e o km 9+250; 

 

IC6 Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP25)  

Troço 1  

 Solução 2.1 - Edifícios de habitação, de 1 a 3 pisos, á esquerda e à direita 
da via, em lugar designado por Quinta da Barroca Fundeira, entre o km 6+800 e o 
km 7+200; 

 Solução 2.2 - Edifícios de habitação, de 2 pisos, à direita da via, em lugar 
designado por Quinta da Tapada, ao km 9+400; 

 

Troço 3  

 Solução 1.1 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, á esquerda e à direita 
da via, em lugar designado por Tortosendo, entre o km 37+000 e o km 37+500; 

 Solução 1.2 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos e edifício de ocupação 
agricola, à esquerda e direita da via, em lugar designado por Tortosendo, entre o 
km 38+200 e o km 38+800; 

 Solução 2.1 - Edifícios de habitação, de 1 a 2 pisos, á esquerda e à direita 
da via, em lugar designado por Tortosendo, entre o km 41+600 e o km 42+300; 

 

 

Note-se que, no tramo Oliveira do Hospital / Covilhã, não existem situações de exposição 
ao ruído no Troço 1 Solução 1, e respectivas interligações, e no Troço 2, solução 1 e 2, 
respectivamente. 

 

4.2.6.2. Situação de Referência 

 

De acordo com o EIA, a caracterização de situação de referência foi efectuada a partir da 
realização de medições de níveis sonoros, em pontos representativos de cada conjunto 
de receptores sensíveis expostos, de acordo com os procedimentos técnicos aplicáveis, e 
conforme com os documentos interpretativos e normativos de referência, e usando 
equipamento devidamente calibrado. 

Tendo em atenção que a via de tráfego em causa atravessa zonas urbanas, ou 
equivalentes, não classificadas (em mista ou sensível), os valores limite de ruído 
ambiente devem observar o disposto no artigo 11.º, n.º 3 do Regulamento Geral do 

Ruído, ou seja Lden   63 dB(A) e Ln   53 dB(A).  
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Na circunstância, de acordo com os resultados obtidos na caracterização da situação de 
referência e constantes no estudo em apreciação, os valores dos indicadores de ruído 
para os locais onde foram efectuadas medições, situam-se, em todos os Troços e 
Soluções de projecto estudadas, abaixo dos valores limite regulamentares mencionados, 
variando entre 43 e 54 dB(A) para o indicador Lden e entre 36 e 46 dB(A) para o indicador 
Ln, prevendo-se que na ausência de implementação do Projecto os valores se 
mantenham idênticos. 

Acresce referir-se que o ambiente sonoro existente é essencialmente devido a sons da 
natureza, e em algumas situações pela circulação de tráfego rodoviário local.  

4.2.6.3. Avaliação de impactes 

Fase de construção  

Durante a fase de construção os impactes serão temporários (ocorrerão apenas nos 
momentos em que, na proximidade destes receptores, se desenvolvam acções 
construtivas com recurso a maquinaria pesada), devendo ser minimizados com uma 
gestão ambiental adequada das actividades de construção mais ruidosas, enquadráveis 
pelos princípios constantes nos artigos 14.º e 15.º do RGR, e com o uso de maquinaria 
conforme com as prescrições legais aplicáveis aos equipamentos para utilização no 
exterior (Decreto-Lei 76/2002, de 26 de Março).  

Fase de exploração  

Na fase de exploração, o tráfego que irá circular na via em estudo constituirá uma fonte 
de ruído significativa que irá incrementar os níveis do ruído ambiente nas zonas 
envolventes. Para o efeito foi desenvolvido no EIA, para os anos 2013 (início do projecto), 
2028 (ano intermédio) e 2043 (horizonte de projecto), um processo de simulação do ruído 
particular, para os vários troços e soluções consideradas, recorrendo a Software 
apropriado para o efeito. Esta simulação, permitiu quantificar a exposição ao ruído ao 
nível dos pisos de interesse (1.º 2.º ou 3.º) dos edifícios com utilização sensível, tendo-se 
verificado que no início da exploração são já excedidos os limites legais em 1 e 2 dB(A), 
todavia situados no intervalo associado à incerteza de modelação de 2 dB(A), Para o ano 
intermédio e horizonte há um ligeiro aumento destes valores situando-se o incremento 
global em 3 dB(A). Esta ultrapassagem dos limites legais ocorre apenas na Alternativa do 
Troço 1 entre Tábua e Oliveira do Hospital, e nas Soluções 1 e 2 do Troço 3 (entre 
Oliveira do Hospital e Covilhã).   

Assim, tendo em atenção a escala qualitativa de impacte usada (diferença entre o 
ambiente sonoro, com e sem projecto, prospectivado e o na ausência de projecto), em 
que, de 3 a 6 dB(A), o impacte é reduzido, de 7 a 12 dB(A) ), é moderado, e superior a 12 
dB(A) é elevado, obteve-se: 

 No ano 2013: início de exploração - ocorrência de impacte elevado para o 
indicador Lden na Situação 1 da Solução 1 do Troço 1 (entre Tábua e Oliveira do 
Hospital), e para ambos os indicadores regulamentares, na Situação 1 da 
Alternativa 1 do Troço 1, também entre Tábua e Oliveira do Hospital, e na 
Situação 1 e 2 da Solução 2 do Troço 1, entre Oliveira do Hospital e Covilhã, 
verificando-se nos restantes casos a ocorrência de impacte moderado.  

 No ano 2043: ano horizonte - ocorrência de impacte idêntico ao referido 
para o ano 2013, acrescentando-se já a ocorrência de impacte elevado para a 
Situação 1 da Solução 1 do Troço 2, entre Oliveira do Hospital e Covilhã, no que 
respeita ao indicador de ruído dia-entardecer-noite, Lden.  
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Anote-se que um diferencial de 2 dB(A) na determinação do ruído particular do 
empreendimento está dentro dos limites de incerteza aceitáveis para os processos de 
simulação de ruído e da sua correspondente propagação.  

Tendo em conta o estudo efectuado, considera-se adequada a adopção de medidas de 
minimização e/ou de monitorização no ano de início da exploração para as Situações 
anteriormente referidas. 

4.2.6.4. Comparação de Alternativas  

Na análise comparativa de Alternativas, a identificação da solução mais favorável tem 
apenas em consideração a fase de exploração do projecto dado o seu carácter 
permanente. Para este efeito, e relativamente aos troços e soluções em estudo, foram 
identificados os receptores expostos nos quais houvesse ultrapassagem dos valores 
limite legais, tendo-se considerado como apreciação desfavorável o número de 
receptores em condições de sobre exposição ao ruído .  

Da análise efectuada com base neste critério o estudo identifica como mais favorável a 
Solução 1 do Troço 1, entre Tábua e Oliveira do Hospital. No que respeita ao tramo entre 
Oliveira do Hospital e Covilhã, é identificado no Troço 1, como mais favorável, a 
combinação da Solução 1 com a Interligação 1 e a Solução 2, e a Solução 2 para o Troço 
3. 

Em resumo ter-se-á: 

 Tábua / Oliveira do Hospital – Troço 1 (Solução 1) + Troço 2 (Solução 
1) 

 Oliveira do Hospital / Covilhã – Troço 1 (Solução 1 + Interligação 1 + 
Solução 2) + Troço 2 (Solução 2 + Troço 3 ( Solução 2) 

 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

4.2.6.5. Conclusão 

 

Em face do exposto, no que respeita ao indicador ruído, a CA considera que o estudo 
está bem desenvolvido, é claro na apresentação, detalha convenientemente os aspectos 
mais relevantes e críticos do Projecto, segue os procedimentos normativos adequados, 
usa metodologias de estimação internacionalmente preconizadas, pelo que se lhe dá 
Parecer favorável.  

Anote-se que, à data de realização do presente estudo, foram identificados locais de uso 
não sensível, os quais não integraram a presente avaliação, mas cujo uso deve ser 
confirmado em fase de Projecto de Execução. Análise idêntica deverá ser efectuada nos 
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nós de ligação quando for conhecida a projecção de tráfego circulante nesses mesmos 
nós. 

Por último, considera-se que, da análise efectuada em termos de impacte na componente 
acústica do ambiente, ressalta como mais favorável a Solução 1 do Troço 1, entre 
Tábua e Oliveira do Hospital. No que respeita ao tramo entre Oliveira do Hospital e 
Covilhã, é identificado no Troço 1, como mais favorável, a combinação da Solução 1 
com a Interligação 1 e a Solução 2, e a Solução 2 para o Troço 3, e com o 
correspondente cumprimento do plano de monitorização respectivo. 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

4.2.7. QUALIDADE DO AR 

 

4.2.7.1. Situação de Referência  

A análise relativa à situação de referência da qualidade do ar na área de implantação do 
Projecto, recaiu essencialmente sobre a apreciação dos dados da qualidade do ar 
medidos em duas estações fixas do tipo regional de fundo afectas à rede de 
monitorização da qualidade do ar da Região Centro (estações de Salgueiro e Fornelo do 
Monte). 

Da apreciação efectuada, verifica-se a existência de alguns problemas pontuais de 
poluição atmosférica no que diz respeito ao poluente secundário ozono.  

Por outro lado, foram analisados os dados de inventários de emissões de poluentes 
atmosféricos, cujos resultados revelaram serem relativamente baixos os níveis 
percentuais de emissão. 

 

4.2.7.2. Avaliação de Impactes 

 

Na sequência da identificação dos impactes relativos à qualidade do ar, resultantes da 
implementação do Projecto, na sua fase de construção, salienta-se como sendo o 
impacte negativo mais importante as emissões de partículas (poeiras), directamente 
associado a trabalhos de terraplanagem e transporte de terras e as emissões de 
partículas, óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos 
voláteis (COV), associadas à deslocação de veículos afectos à obra e utilização de 
maquinaria. 

A incidência decorrente das acções desta fase verificar-se-ão com maior expressão na 
envolvente imediata à zona de construção e principais vias de acesso utilizadas pelos 
veículos pesados, cujo efeito depende das condições meteorológicas locais, da 
topografia da região, entre outros factores. O impacte negativo será mais importante 
quando os trabalhos decorrem junto de aglomerados populacionais, que se tratam dos 
receptores potencialmente mais afectados durante a fase de construção. 
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O EIA considera os impactes negativos, temporários, cujo significado depende da 
dimensão dos núcleos habitacionais, a distância à via rodoviária e a sua posição 
relativamente aos ventos dominantes da região. A época seca será aquela em que as 
incidências atingem maior importância, porém, os seus efeitos consideram-se 
minimizáveis com a implementação de medidas de minimização. 

Na fase de exploração, os impactes negativos prendem-se com as emissões dos 
poluentes atmosféricos resultantes da circulação automóvel, cuja avaliação dos impactes 
sentidos, apresentada no EIA, versou no cálculo estimativo das concentrações de CO, 
NO2 e PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4, que permite estimar 
as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas de 
emissão, condições meteorológicas e topografia local. 

As simulações efectuadas consideraram o volume de tráfego estimado para os anos de 
2013 e 2043, para dois cenários definidos em termos de condições meteorológicas, o 
cenário típico e o cenário crítico, este último admitindo condições adversas de dispersão 
atmosférica, tendo as mesmas simulações sido realizadas para concentrações de 
poluentes até uma distância ao eixo da via de cerca de 500 m, para as várias soluções, 
considerando como receptores sensíveis as povoações mais próximas do troço. 

Com base nas simulações efectuadas verifica-se que as concentrações mais elevadas 
são registadas maioritariamente no ano de 2013, apesar da via rodoviária estar sujeita a 
um volume de tráfego menos intenso no ano de 2013 comparativamente com o ano de 
2043. Tal facto é explicado no EIA com os avanços tecnológicos esperados e uma 
legislação mais restritiva, no que se refere às emissões originárias do sector dos 
transportes que contribuíram para que os factores de emissão diminuam de ano para 
ano. 

Da análise dos resultados das simulações, verifica-se que para os três poluentes CO, 
NO2 e PM10, para os dois cenários considerados e para os dois anos em estudo, as 
concentrações obtidas não excedem os valores limite legislados, pelo que se pode 
concluir que não são previstos impactes negativos relevantes sobre a qualidade do ar na 
área em estudo, decorrentes da exploração do projecto rodoviário em análise. 

Os impactes negativos, em termos da qualidade do ar, decorrentes da fase de exploração 
do projecto assumem uma maior expressão junto dos receptores sensíveis mais 
próximos da área do traçado da via, pelo que a escolha da melhor solução para cada 
itinerário recai no número de receptores existentes na envolvente de cada um, sendo que 
o EIA conclui com base nesse factor. 

 

4.2.7.3. Selecção de alternativas 

 

Relativamente à comparação de alternativas, considera-se que, no lanço Tábua/Oliveira 
do Hospital (Troço 1), existe quase por completo equilíbrio nas afectações, 
concordando-se com o EIA quando refere que as duas soluções são viáveis, até porque o 
próprio PE analisará em pormenor o traçado seleccionado, mesmo assim, na situação 
actual e face ao inventário do EIA, a Solução 1 apresenta um receptor sensível a menos 
do que a Alternativa 1 a afectar durante a fase de construção, pelo que nos retemos em 
afectação temporária, não deixando de ser ainda assim mais favorável. 

Uma nota de incorrecção para o facto do Quadro 7.6.46 – Número de receptores na 
envolvente e afectadas significativamente pela construção e exploração do IC6 – 
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Tábua/O. Hospital – Troço 2 (página 380 do Relatório Síntese) apresentar um conjunto 
de afectações relativas à Alternativa 1, quando neste troço apenas se apresenta a 
Solução 1.  

No lanço Oliveira do Hospital/Covilhã (Troço 1) as diferenças são significativas a todos 
os níveis (N.º de receptores na envolvente; N.º de receptores afectados 
significativamente na fase de construção e na fase de exploração), donde se conclui que 
as alternativas do Projecto mais impactantes são a Solução 2 e a Solução 2 + 
Interligação 2 + Solução 1, com 16 e 18 receptores na envolvente; 4 receptores afectados 
significativamente na fase de construção e 5 e 4 na fase de exploração, respectivamente. 
A alternativa mais favorável é a Solução 1 com 10 receptores na envolvente, nenhum 
afectado significativamente durante a construção e 2 na fase de exploração. 

Nos troços seguintes e tendo em conta a ressalva colocada no início desta análise 
comparativa, o diferencial das duas soluções (4 receptores sensíveis na envolvente e 1 
afectado significativamente na fase de construção no Troço 2 e 3 receptores sensíveis na 
envolvente no Troço 3) em favor da Solução 2 não representa efectivamente uma 
vantagem acrescida, dado não só o facto de não se diferenciarem significativamente 
entre si, acrescido ao facto de nos centrarmos numa área geográfica sem problemas 
relacionados na globalidade com a qualidade do ar, pelo que se considera que a adopção 
da Solução 1 nestes dois troços finais, a qual recolhe na globalidade e com base na 
análise dos descritores ambientais, estes mais importantes e estratégicos, maior 
favorecimento, não constituirá, de forma alguma, um factor desestabilizador nesta 
questão da qualidade do ar. 

Em síntese, se a este nível, ainda assim a combinação Alternativa 1 + Solução 1 + 
Solução 1 + Solução 2 + Solução 2 seja a mais favorável, a mesma não deverá ser 
sobrevalorizada face aos objectivos principais do Projecto e nomeadamente face à 
combinação globalmente mais favorável para a implantação do Projecto que é a que 
conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 
1. 

 

4.2.7.4. Conclusões 

 

Na globalidade da Qualidade do Ar, não se deve menosprezar o facto de neste contexto 
geográfico/demográfico, a maior proximidade aos aglomerados urbanos não tem o 
mesmo efeito negativo que noutros contextos, dado que são localidades que reflectem 
uma desertificação assinalável e cujo objectivo fundamental é assegurar o máximo de 
acessibilidade que permita uma maior fixação e residência local, desde que a presença 
do Projecto não prejudique significativamente essas populações. 

Relativamente à comparação de alternativas, considera-se que, no LTOH (Troço 1), 
existe quase por completo equilíbrio nas afectações, concordando-se com o EIA quando 
refere que as duas soluções são viáveis, até porque o próprio PE analisará em pormenor 
o traçado seleccionado, mesmo assim, na situação actual e face ao inventário do EIA, a 
Solução 1 apresenta um receptor sensível a menos do que a Alternativa 1 a afectar 
durante a fase de construção, pelo que nos retemos em afectação temporária, não 
deixando de ser ainda assim mais favorável. 

Uma nota de incorrecção para o facto do Quadro 7.6.46 – Número de receptores na 
envolvente e afectadas significativamente pela construção e exploração do IC6 – 
Tábua/O. Hospital – Troço 2 (página 380 do Relatório Síntese) apresentar um conjunto 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA nº 2180 

“IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2)” 

Estudo Prévio 
73 

de afectações relativas à Alternativa 1, quando neste troço apenas se apresenta a 
Solução 1.  

No LOHC (Troço 1) as diferenças são significativas a todos os níveis (N.º de receptores 
na envolvente; N.º de receptores afectados significativamente na fase de construção e na 
fase de exploração), donde se conclui que as alternativas do Projecto mais impactantes 
são a Solução 2 e a Solução 2 + Interligação 2 + Solução 1, com 16 e 18 receptores na 
envolvente; 4 receptores afectados significativamente na fase de construção e 5 e 4 na 
fase de exploração, respectivamente. A alternativa mais favorável é a Solução 1 com 10 
receptores na envolvente, nenhum afectado significativamente durante a construção e 2 
na fase de exploração. 

Nos troços seguintes e tendo em conta a ressalva colocada no início desta nota 
conclusiva deste descritor, o diferencial das duas soluções (4 receptores sensíveis na 
envolvente e 1 afectado significativamente na fase de construção no Troço 2 e 3 
receptores sensíveis na envolvente no Troço 3) em favor da Solução 2 não representa 
efectivamente uma vantagem acrescida, dado não só o facto de não se diferenciarem 
significativamente entre si, acrescido ao facto de nos centrarmos numa área geográfica 
sem problemas relacionados na globalidade com a qualidade do ar, pelo que se 
considera que a adopção da Solução 1 nestes dois troços finais, a qual recolhe na 
globalidade e com base na análise dos descritores ambientais, estes mais importantes e 
estratégicos, maior favorecimento, não constituirá, de forma alguma, um factor 
desestabilizador nesta questão da qualidade do ar. 

Em síntese, se a este nível, ainda assim a combinação Alternativa 1 + Solução 1 + 
Solução 1 + Solução 2 + Solução 2 seja a mais favorável, a mesma não deverá ser 
sobrevalorizada face aos objectivos principais do Projecto e nomeadamente face à 
combinação globalmente mais favorável para a implantação do Projecto que é a que 
conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 
1. 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

4.2.8. PATRIMÓNIO  

4.2.8.1. Caracterização da Situação de Referência 

 

De acordo com o EIA, numa primeira fase procedeu-se ao levantamento dos dados 
existentes nas bases de dados patrimoniais e numa segunda à prospecção selectiva do 
corredor de 400m centrado no eixo da via. Constatou-se que a maioria das ocorrências 
patrimoniais inventariadas corresponde a elementos situados fora do corredor de estudo 
400m. 

No enquadramento geral são referidas diacronicamente as principais ocorrências 
patrimoniais conhecidas nos concelhos atravessados pelo itinerário do IC6, destacando o 
EIA o «relevante conjunto de Arte Rupestre existente no concelho de Seia» e o «Núcleo 
de Arte Rupestre de Chãs d’Égua, presente no concelho de Arganil, freguesia de Piódão» 
que apesar de se situar fora do corredor em avaliação, encontra-se implantado na 
vertente oposta de uma elevação onde será desenvolvido o projecto. A identificação de 
este importante núcleo, «com quase 100 rochas», foi resultado de um trabalho 
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circunscrito a esse concelho, pelo que futuros estudos, nomeadamente na área mais lata 
da Serra do Açor, poderão contribuir para o incremento das ocorrências detectadas.  

No concelho de Tábua são conhecidos vários importantes sítios de cronologia Neolítica, 
nomeadamente a Anta de Vila Nova de Oliveirinha (CNS 14469). No concelho de Oliveira 
do Hospital são conhecidos vários monumentos megalíticos, encontrando-se três 
classificados como Imóvel de Interesse Público, nomeadamente a Anta da Arcaínha 
(CNS 668), a Anta do Pinheiro dos Abraços (CNS 3012) e a Anta da Sobreda (CNS 669). 
Neste concelho destaca-se a importância dos vestígios romanos de Bobadela, que 
deverão corresponder ao facto de ali ter tido assento uma capital de civitas, classificada 
como Monumento Nacional (Decreto de 16 de Junho de 1910), encontrando-se também 
proposta uma Zona Especial de Protecção (parecer favorável de 11-06-2008 do Conselho 
Consultivo do IGESPAR, I.P.). A importância político-administrativa deste importante 
núcleo implicará a confluência de vias bem como a dispersão de sítios arqueológicos, tais 
como villae, villulae, vici, casais, etc., numa densidade tanto maior quanto a maior for a 
proximidade do centro urbano. 

Os trabalhos de pesquisa bibliográfica e documental e de prospecção descritos no EIA 
permitiram a identificação de 147 elementos patrimoniais «na área de incidência do 
projecto» que correspondem a doze estruturas de relevância etnográfica, arquitectónica e 
a 135 ocorrências arqueológicas, tendo sido as mesmas sido cartografadas (1:25.000 e 
1:10.000) e objecto da elaboração de fichas patrimoniais individualizadas, onde consta o 
respectivo valor patrimonial. Não se verifica praticamente a existência da detecção de 
ocorrências patrimoniais inéditas. 

Refira-se que, durante os estudos, foi identificada na área de incidência indirecta uma 
Via-sacra (eventualmente da Capela do Senhor do Calvário) na freguesia de Folhadosa, 
concelho de Seia, onde se integram os elementos patrimoniais inventariados como n.º 
118, n.º 119, n.º 120 e n.º 121. 

Alguns dos elementos patrimoniais inventariados não fazem parte deste Projecto, não se 
situando sequer na área de estudo deste traçado, nomeadamente os n.ºs 122 a135 e 143 
a 146, caso do muito significativo sítio do Monte Aljão, n.º 124, ficando assim reduzidas 
para 129 as ocorrências patrimoniais referentes ao IC6 e deveriam ser as abrangidas por 
este EIA. 

De acordo com o EIA, «a zona de afectação do traçado do IC6 – Oliveira do Hospital / 
Covilhã é uma região de alta sensibilidade arqueológica», sendo referidas indicações 
adicionais da associação APIA relativamente a zonas situadas próximas de Vide, no 
concelho de Seia, onde se encontram inúmeros exemplos de arte rupestre, além de 
cistas e mamoas, referindo-se que na área da Ribeira do Alvoco «existe um importante 
conjunto de vestígios de “conheiras” relacionadas com a mineração Proto-histórica e 
Romana». De acordo com o EIA, o desenvolvimento dos trabalhos de prospecção 
sistemática, a efectuar em fase posterior, são «essenciais no diagnóstico do potencial 
patrimonial das áreas a afectar, quer da actualização dos dados inventariados como na 
identificação de eventuais arqueossítios inéditos».  

Na generalidade, as ocorrências inventariadas foram avaliadas como tendo um valor 
patrimonial médio, surgindo nas relativas a este Projecto somente uma, a n.º 147, com a 
menção de valor elevado. 
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4.2.8.2. Avaliação de impactes  

 

Na avaliação de impactes, o EIA considerou duas áreas distintas de afectação dentro do 
corredor de 400m, «área de incidência directa – sob o traçado e até 20 metros a partir 
dos limites da via no eixo da via; a área de incidência indirecta de 20 até 200 metros a 
partir do limite da via». 

O EIA indica que «existem apenas cinco elementos patrimoniais em área de afectação 
directa do projecto em questão» e 42 na área de afectação indirecta, pelo que os 100 
elementos com impacte classificado de nulo «são referenciados apenas por uma questão 
de amostragem», pois fazem parte, não só do conjunto dos elementos inventariados 
através de referências documentais, como também fazem parte de extensos núcleos de 
arte rupestre que poderão ser afectados pela construção desta infraestrutura.  

Acontece que aos impactes identificados têm ainda que se subtrair os que são relativos 
aos dois outros projecto, IC7 e IC37, que não se encontram em avaliação neste 
procedimento de AIA do Projecto do IC6, passando a três os elementos patrimoniais 
situados em área de afectação directa, e a 35 os situados na área de afectação indirecta, 
sendo assim 91 os elementos com impacte classificado como nulo.  

Relativamente a impactes directos, o EIA identificou impactes que considerou reduzidos, 
nas seguintes ocorrências patrimoniais: n.º 21, gravura rupestre, na Solução 1; n.º 22, 
gravura rupestre, na Solução 1; n.º 39, gravura rupestre, a 20 m da Solução 1. No entanto 
para todos os impactes indirectos foi atribuído o mesmo valor de impacte patrimonial de 
«Reduzido/Médio», pois localizam-se sobre um troço de túnel. Assim, e apesar das 
afectações previstas, o EIA não propõe para estas ocorrências qualquer medida de 
minimização. 

Durante a visita da Comissão de Avaliação às áreas de implantação do Projecto, 
verificou-se que a construção na Solução 1 do Túnel 7 ou na Solução 2 Túnel 5 (Troço 1 
do Itinerário Oliveira do Hospital/Covilhã), poderá produzir impactes negativos indirectos 
nos sítios de arte rupestre existentes na Portela da Casa Branca/Abuceira, devendo ficar 
prevista na fase de obra a interdição de circulação de maquinaria na área onde 
encontram rochas com gravuras. 

Constatou-se que o Nó das Pedras Lavradas (Oliveira do Hospital/Covilhã, Troço 1, 
Solução 1) não produz impacte negativo no conjunto de arte rupestre da Serra da 
Alvoaça (Bulde) e Pedras Lavradas, já que a cota do projecto se localiza acerca dos 550 
m de altitude, enquanto o conjunto de arte rupestre ocorre acima dos 900 m de altitude. 
Assim, o túnel 6 previsto para o Troço 1, Solução 1, não afectará o conjunto de arte 
rupestre das Pedras Lavradas, na medida em que se prevê que as embocaduras poente 
e nascente do túnel ocorram respectivamente a 550 m e 650 m de altitude, devendo-se 
aqui, na zona da Portela das Pedras Lavradas, proibir na fase de obra a circulação de 
máquinas da de execução do projecto. 

Verificou-se que a ocorrência patrimonial n.º 1, Ferraduras, arte rupestre, localizada no 
Troço 1 do Itinerário Oliveira do Hospital/Covilhã, (Solução 1 e Solução 2 + Interligação 2 
+ Solução 1), encontra-se está mal implantado na cartografia do projecto, pois o sítio 
localiza-se no topo da elevação designada Cameiros, sobre o Túnel 4 da Solução 2 e 
Túnel 2 da Interligação 2. Não obstante a incorrecção da sua implantação, verificou-se 
que quer o tipo de impacte quer a magnitude do mesmo previsto no EIA não são 
alterados.  

Na área abrangida pela Ponte sobre o Rio Alvoco em Vide, no concelho de Seia (Troço 1, 
Solução 1 e Solução 1 + Interligação 1 + Solução 2 do Itinerário Oliveira do 
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Hospital/Covilhã), foi observada durante a visita da CA uma conheira, não identificada no 
EIA e que se desenvolve para jusante da ponte, ao longo da margem esquerda do rio. Na 
fase de elaboração do projecto de execução deverá ser efectuada a sua caracterização e 
delimitação cartográfica. 

O EIA considera que «em fase de Projecto de Execução, será necessário proceder à 
prospecção arqueológica sistemática do troço do IC6 entre Vide, no concelho de Seia e 
Unhais da Serra, no concelho da Covilhã, designadamente na área de Vide, Pedras 
Lavradas/Alvoaça (Teixeira/Sobral de São Miguel) e Portela da Casa Branca, Abuceira 
(Erada), por uma equipa de arqueologia especializada com experiência comprovada e 
especializados em investigações de arte rupestre».  

Refira-se que, apesar do afastamento do Núcleo de Arte Rupestre de Piódão, em Arganil, 
o Projecto desenvolve-se em túnel numa vertente oposta, já no concelho de Seia, onde 
se deverá também executar semelhantes trabalhos de caracterização em áreas da Serra 
do Açor e em Gondufo.  

Quanto a dois elementos localizados na área de incidência indirecta, o n.º 107, Quinta de 
São Tiago I, a 100m da Solução 1 e a 60 da Solução 2, e o n.º 108, Quinta de São Tiago 
II, a 120m da Solução 1 e a 70 da Solução 2, e que foram caracterizados pelo EIA como 
casais rústicos romanos, apesar de ter sido atribuído a ambos os sítios um valor de 
impacte patrimonial Reduzido/Médio, o EIA preconiza a execução de sondagens de 
diagnóstico. 

Durante a visita efectuada pela CA às áreas de implantação do projecto verificou-se que 
estes sítios arqueológicos não são susceptíveis de afectação directa pela construção do 
Nó de Tortosendo (Oliveira do Hospital/Covilhã, Troço 3, Solução 2), embora um dos 
acessos ao nó possa produzir impactes negativos indirectos no sítio arqueológico da 
Quinta de Santiago II.  

No que concerne à Via-sacra da freguesia de Folhadosa, apesar de nenhum dos seus 
constituintes dever sofrer algum impacte directo pela construção, deverá ficar previsto 
que, durante a fase de construção, terá que ser assegurado que a via não poderá ser 
interrompida nos momentos festivos em que costuma ser utilizada, bem como o Projecto 
de Execução deverá igualmente garantir os necessários restabelecimentos e o respectivo 
projecto de enquadramento paisagístico, para que a via não fique permanentemente 
interrompida por esta infra-estrutura. 

Já relativamente à situação do elemento n.º 115 Negrelos/Gorgulão, necrópole situada a 
30m da Solução 1, constituída por sepulturas antropomórficas escavadas na rocha, 
considera-se que aqui os impactes na fase de construção poderão ser mais significativos 
do que os identificados pelo EIA, pelo que aqui se deverão adoptar medidas de 
minimização específicas que deverão passar pela sua vedação, sinalização e interdição 
de circulação de maquinaria. 

Em síntese, quanto à avaliação dos impactes detectados, verifica-se que, de acordo 
com o enunciado pelo EIA, não são expectáveis impactes significativos sobre o 
factor ambiental Património. No entanto, e ainda de acordo com o enunciado no EIA e 
dada a sensibilidade e potencialidade arqueológica dos concelhos afectados por esta 
infra-estrutura, o aprofundamento dos estudos arqueológicos a efectuar na fase de 
elaboração do Projecto de Execução, poderá levar à identificação elementos patrimoniais 
ainda inéditos. 

Como medidas de minimização para a fase de construção o EIA preconiza o 
acompanhamento arqueológico «permanente e presencial durante as operações que 
impliquem movimentações de terras» e a execução de «novas prospecções 
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arqueológicas sistemáticas» após a desmatação para observação do terreno «por uma 
equipa de arqueólogos com especialização em Arte Rupestre». 

Refere genericamente a necessidade de se vedarem e sinalizarem os elementos 
patrimoniais e a obrigação da realização de relatórios mensais de acompanhamento 
arqueológico e da elaboração de um relatório final. 

Considera-se que as medidas de minimização preconizadas devem ser ainda 
sistematizadas e complementadas por outras que serão num outro ponto enunciadas. 

 

4.2.8.3. Comparação e selecção de soluções/alternativas 

 

O EIA analisou, através das afectações directas e indirectas previstas, as 
soluções/alternativas menos desfavoráveis do ponto de vista do factor Património.  

Na parte do Itinerário do IC6 entre Tábua e Oliveira do Hospital, no Troço 1, a Solução 
1 surge com uma afectação indirecta e a Alternativa 1 sem qualquer afectação. Já no 
Troço 2, Solução 1 encontra-se prevista a afectação indirecta de cinco ocorrências 
patrimoniais.  

Sublinhe-se que do ponto de vista do impacte patrimonial a solução com passagem mais 
a norte, no Troço 1, a Alternativa 1, será potencialmente a menos impactante para civitas 
situada na actual localidade de Bobadela. 

Na parte do Itinerário do IC6 entre Oliveira do Hospital e a Covilhã, no Troço 1, 
encontram-se previstas quatro possíveis combinações: Solução 1 com três afectações 
directas e vinte afectações indirectas; Solução 2, com seis afectações indirectas; Solução 
1 + Interligação 1 + Solução 2, com as mesmas afectações indirectas; Solução 2 + 
Interligação 2 + Solução 1, três afectações directas e vinte afectações indirectas. No 
respectivo Troço 2, a Solução 1 afectará indirectamente uma ocorrência e a Solução 2 
não afectará nenhuma; Já no final, o Troço 3, quer a Solução 1 quer a Solução 2 
afectarão igualmente, de forma indirecta duas ocorrências, no entanto o maior 
afastamento na Solução 1 do Nó de Tortosendo poderá atenuar os impactes na fase de 
obra. 

Conclui-se assim que a combinação menos desfavorável, de acordo com a 
caracterização efectuada, corresponde: 

- Na parte do Itinerário do IC6 entre Tábua e Oliveira do Hospital, no Troço 1 à Alternativa 
1, sendo que no Troço 2, não existe alternativa à Solução 1. 

- Na parte do Itinerário do IC6 entre Oliveira do Hospital e a Covilhã, no Troço 1, são 
equivalentes a Solução 2 e a Solução 1 + Interligação 1 + Solução 2; no Troço 2, a 
Solução 2; no Troço 3, a Solução 1. 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 
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4.2.8.4. Síntese  

De acordo com o acima enunciado e no âmbito do descritor Património, a CA emite 
parecer favorável condicionado à execução das medidas de minimização acima 
preconizadas sobre este Projecto. 

 

 

 

4.2.9. USO DO SOLO  E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

4.2.9.1.Situação de referência 

 

O uso florestal predomina enquanto classe de ocupação do solo, no lanço IC 6 – 
Tábua/Oliveira do Hospital, a importância oscila entre os 72,4% no Troço 1 e os 64,6% 
no Troço 2. Quanto ao uso agrícola, enquanto o Troço 1 apresenta 25,9%, o Troço 2 
apresenta 32,1%. No que concerne ao uso urbano, 1,6% no Troço 1 e 3,3% no Troço 2. 

Concelhos de Tábua e Concelho de Oliveira do Hospital 

Os instrumentos de gestão do território em vigor para os referidos concelhos são os 
seguintes: 

▪ PDM de Oliveira do Hospital, o qual foi ratificado pela Resolução de Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 210/97, de 9 de Novembro. 

▪ PDM de Tábua, o qual foi ratificado pela RCM. n.º 107/94, de 28 de Outubro e alterado 
pela Declaração 150/00, de 17 de Maio (alteração de regime simplificado). 

De acordo com as respectivas Cartas de Ordenamento dos PDM, os traçados em causa, 
abrangem as seguintes classes de espaços: Espaços florestais; Espaços agrícolas e 
Espaços naturais. De referir que os espaços urbanos estão maioritariamente na periferia 
das soluções do Projecto. 

O PDM de Oliveira do Hospital contempla o espaço canal para o IC6 que consta do Plano 
Rodoviário de 2000, embora com uma implantação diferente do Projecto. De acordo com 
o PDM de Tábua, o traçado proposto não está expressamente previsto. No entanto, 
verifica-se não haver referência a qualquer interdição a esta infra-estrutura nas várias 
classes de espaço. 

De referir que o Projecto integra o Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN), estabelecido 
pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Junho, pelo que tratando-se de um plano sectorial 
prevalece sobre os PDM. 

A Carta da REN de Oliveira do Hospital foi aprovada pela RCM n.º 148/97, de 10 de 
Setembro. A Carta da REN de Tábua foi aprovada pela Portaria n.º 839/93, de 9 de 
Setembro. 

De acordo com as cartas da REN para os concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital o 
Projecto abrange os seguintes ecossistemas: Áreas com risco de erosão; Áreas de 
máxima infiltração; Cabeceiras de linhas de água; Zonas ameaçadas pelas cheias e 
Leitos dos cursos de água. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA nº 2180 

“IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2)” 

Estudo Prévio 
79 

O Projecto abrange ainda as seguintes condicionantes: RAN; Linha eléctrica 220Kv; Área 
abrangida pelo regime cinegético; Área de protecção dos rios (Alva, Alvoco e Mondego) e 
Áreas ardidas. 

Concelho de Seia 

O PDM de Seia foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 121/97, 
de 24 de Julho. De acordo com a Carta de Ordenamento, o Projecto atravessa solos 
classificados como “Classe 7 – espaços naturais” e ainda, pontualmente, em solos 
classificados como “Classe 5 – espaços agrícolas” e ”Classe 6 – espaços florestais”. 

Da análise, verifica-se que ambas as soluções, mas com maior preponderância a 
Solução 1, inclui troços que se integram em área de ”Espaços naturais” e, 
cumulativamente, se localizam na área do PNSE, conforme delimitação do Decreto 
Regulamentar n.º 83/07, de 10 de Outubro. 

Para as classes de espaço indicadas, o Regulamento do PDM não impõe qualquer 
restrição à execução de infra-estruturas rodoviárias, pelo que a pretensão, relativamente 
à Carta de Ordenamento, não apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM, em 
vigor, à excepção dos referidos troços localizados na área do PNSE, cuja execução 
carece do parecer do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB). 

O concelho de Seia possui carta da REN, a qual faz parte integrante do PDM. O artigo 
25.º do Regulamento do PDM refere que é aplicável a estes espaços a legislação 
específica em vigor. A intervenção proposta interfere, em áreas muito vastas, com solos 
integrados na REN abrangidos pelo ecossistema “Áreas com risco de erosão”, cuja 
classificação foi feita ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março. No 
enquadramento dado pelo actual Regime Jurídico da REN (RJREN), publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, aquele ecossistema poderá ser classificado 
como “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

O concelho de Seia possui carta da RAN, a qual faz parte integrante do PDM, em vigor, 
referindo o artigo 22.º do respectivo Regulamento que é aplicável a estes espaços a 
legislação específica em vigor. A intervenção proposta interfere, parcialmente, com solos 
integrados na RAN. 

Da Carta de Outras Condicionantes, o Projecto sobrepõe-se à condicionante “Rede 
eléctrica”, definida através do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, 
devendo, em termos de servidão, ser considerado o disposto na legislação actualmente 
em vigor. Como anteriormente referido, a incidência sobre solos localizados no PNSE 
determina que o desenvolvimento do processo seja precedido da emissão de parecer por 
parte do ICNB, conforme dispõe o artigo 25.º do Regulamento do PDM, em vigor. 

No lanço Oliveira do Hospital/Covilhã, a importância do uso florestal oscila entre os 
90,0% do Troço 1, seguindo-se os 83,3% do Troço 2 e os 77,2% do Troço 3. Por seu 
turno, o uso agrícola apresenta a seguinte distribuição: Troço 1 com 7,8%; Troço 2 com 
15,4% e Troço 3 com 20,2%. O uso urbano apresenta no Troço 1 0,4%, 1,2% no Troço 2 
e 2,6% no Troço 3. 

Concelho da Covilhã 

O PDM da Covilhã foi ratificado pela RCM n.º 124/99, de 23 de Outubro. De acordo com 
a Planta de Ordenamento, o Projecto atravessa diversas categorias de espaço: Espaços 
Naturais e Culturais – Áreas de protecção e Valorização Ambiental; Espaços Florestais; 
Espaços Agrícolas – Áreas de Grande Aptidão Agrícola e Áreas a Beneficiar pelo 
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. 
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O Projecto atravessa solo rural, ficando os espaços urbanos na periferia das soluções do 
traçado. Atravessa ainda o PNSE, no extremo sudoeste com a previsão de túneis, pelo 
que carece do parecer do INCB, IP. 

O Regulamento do PDM não aponta claramente para a possibilidade de construção deste 
tipo de infra-estrutura. No entanto, constata-se que o Espaço Canal referente ao traçado 
do IC6 (Estudo Prévio) já consta da Planta de Ordenamento, embora com uma 
implantação mais a Norte da agora proposta Solução 1. Nestas circunstâncias, a 
pretensão mostra-se enquadrável nas disposições do PDM em questão, tanto mais que 
se trata de uma obra de relevante interesse nacional e regional, integrada no Plano 
Sectorial – Plano Rodoviário Nacional 2000. 

A Carta da REN foi aprovada pela RCM nº 98/98, de 4 de Agosto, verificando-se que o 
Projecto atravessa “cabeceiras de linhas de água”, “leitos dos cursos de água e zona 
ameaçadas pelas cheias” “Áreas com Riscos de Erosão” e “Áreas de máxima infiltração”. 

No que respeita a Outras Condicionantes, o Projecto intercepta áreas designadas por 
“Perímetros Florestais/Baldios sobre o Regime Florestal”, devendo ser consultada a 
Autoridade Florestal Nacional bem como a Entidade Gestora do Baldio (Assembleia de 
Compartes). 

 

4.2.9.2.Avaliação de Impactes  

 

O EIA considera como impacte negativo o facto do Projecto, nomeadamente na 
proximidade aos nós, induzir a expansão do tecido urbano existente, sendo que, para que 
esse fenómeno seja devidamente acautelado, torna-se estratégico que os PDM ao 
incluírem o espaço canal adoptado harmonizem o tipo de ocupação futura na envolvente 
dos referidos nós. 

Durante a fase de construção, os impactes negativos irreversíveis prendem-se com a 
efectiva diminuição da representatividade das classes de ocupação do solo, dada a 
implantação do Projecto, sendo maior a sua importância quando se trate de ocupação 
urbana, seguindo-se a agrícola, nomeadamente as culturas heterogéneas (misto de 
culturas anuais e permanentes) reflexo de um sistema policultural característico desta 
zona e por fim a afectação de uso florestal. 

Sob o ponto de vista da ocupação urbana, considera-se que os impactes negativos daí 
decorrentes não correspondem tanto às áreas efectivamente a ocupar pelas soluções 
nos diferentes troços dos dois lanços, não sendo diferentes a esse nível, mas mais pela 
proximidade de uma via com estas características a espaço urbano e espaço urbanizável. 

Considera-se importante realçar que neste espaço geográfico, nomeadamente no lanço 
Oliveira do Hospital/Covilhã (grande parte do Troço 1, após as interligações, Troço 2 e 
parte do Troço 3 até ao nó de Tortosendo), face ao tipo de povoamento existente, o qual 
se caracteriza pela pouca densidade populacional, a qual se concentra em pequenas 
povoações, a maior proximidade do Projecto a essas povoações deve ser perspectivada 
pela positividade que poderá induzir e não tão significativamente pelos incómodos daí 
decorrentes. 
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No lanço Tábua/Oliveira do Hospital: 

O Projecto não interfere directamente com o Regadio Tradicional de Levada do Concelho 
(cerca do km 9+000), 

Refira-se que o Regadio Tradicional de Vila Chã localizado cerca do km 3+225 da 
Alternativa 1 não é afectado directamente pelo Projecto 

Relativamente à Quinta de Santo António da Lameira (cerca do km 15+000), o EIA 
salienta o facto de também não existirem impactes significativos, dado o cruzamento 
marginal com essa quinta dedicada ao agro-turismo. 

No lanço Oliveira do Hospital/Covilhã: 

Os Regadios Tradicionais de Vide (cerca do km 9+500), da Francelha (cerca do km 
13+100) não são interferidos directamente pela Solução 1. Na Solução 2, acontece a 
mesma situação no que respeita ao Regadio Tradicional do Alvoco das Várzeas (cerca 
do km 8+750) por parte da Solução 2. 

A proximidade e a interferência no limite da Solução 2 à Quinta do Barbas (cerca do km 
4+500) é considerada minimizada, pelo EIA, pelo facto desse atravessamento se realizar 
em viaduto, o que não significa a inexistência de impactes negativos, dada a importância 
económica estratégica desses locais em termos de agro-turismo. 

 

4.2.9.3. Selecção de Alternativas 

 

Deverão ser referidos alguns aspectos que concorrerão para a selecção da alternativa 
mais favorável. 

No lanço IC 6 – Tábua/Oliveira do Hospital, considera-se que no Troço 1, a Alternativa 
1 é a mais favorável, dado que afecta uma menor percentagem total de usos agrícolas 
(13,4%) face à Solução 1 (24,2%), sendo que em termos florestais a Solução 1 afecta um 
total de 75% face aos 86,1% da Alternativa 1. Refira-se que o Regadio Tradicional de Vila 
Chã localizado cerca do km 3+225 da Alternativa 1 não é afectado directamente pelo 
Projecto. 

Em termos urbanos, a existir alguma diferença entre a Alternativa 1 e a Solução 1, 
poderá ser a situação de maior proximidade desta última (cerca do km 6+000) a Vila 
Nova de Oliveirinha e mesmo a Casal de São João, existindo algum paralelismo na 
proximidade das duas soluções ao espaço urbano e urbanizável de Negrelos. Quanto à 
Alternativa 1, não deixará de ser importante frisar a necessidade do PE atender às 
edificações existentes que se inserem no nó de Vila Chã (cerca do km 3+750). 

O Projecto não interfere directamente com o Regadio Tradicional de Levada do Concelho 
(cerca do km 9+000), no entanto considera-se que o PE deverá atender à sua grande 
proximidade. Relativamente à Quinta de Santo António da Lameira (cerca do km 
15+000), o EIA salienta o facto de também não existirem impactes significativos, dado o 
cruzamento marginal com essa quinta dedicada ao agro-turismo. 

Quanto ao lanço Oliveira do Hospital/Covilhã, no Troço 1, a Solução 1 ocupa 92,8% 
de espaços florestais, face aos 87,61%, da Solução 2, sendo que em termos de uso 
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agrícola, a Solução 1 apresenta 6,32% de ocupação face aos 12,96% da Solução 2, pelo 
que a solução global mais favorável é a Solução 1. 

Os Regadios Tradicionais de Vide (cerca do km 9+500), da Francelha (cerca do km 
13+100) não são interferidos directamente pela Solução 1. Na Solução 2, acontece a 
mesma situação no que respeita ao Regadio Tradicional do Alvoco das Várzeas (cerca 
do km 8+750) por parte da Solução 2. 

Em termos de perspectivas futuras, considera-se ser de relevar a intercepção da Solução 
2 em várias situações (nos kms 7, 8 e 9) à área denominada como Plano de Acção do 
Projecto de Desenvolvimento Rural da CAULE - Associação Florestal da Beira Serra (em 
parceria com a Associação SOLO VIVO), face à Solução 1 que não apresenta 
interferências a este nível. 

Considera-se, não pela proximidade indutora de impactes negativos aos usos urbanos, 
mais favorável a Solução 1 face à Solução 2, face à importância da implantação dos nós 
de Vide e de Pedras Lavradas na valorização das ligações a espaços urbanos existentes. 

A proximidade e a interferência no limite da Solução 2 à Quinta do Barbas (cerca do km 
4+500) é considerada minimizada, pelo EIA, pelo facto desse atravessamento se realizar 
em viaduto, o que não significa a inexistência de impactes negativos, dada a importância 
económica estratégica desses locais em termos de agro-turismo. 

Da análise às soluções propostas com as Interligações 1 e 2, considera-se que daí 
resulta uma maior ocupação em área para os usos agrícolas, nomeadamente no que 
respeita às culturas heterogéneas, mas acontecendo o mesmo com culturas anuais de 
regadio, pelo que a esse nível não se perspectiva uma vantagem na sua adopção. 

No Troço 2 do lanço Oliveira do Hospital/Covilhã considera-se que, não obstante as 
diferenças não serem significativas, a Solução 2 na questão dos usos agrícolas 
apresenta alguma vantagem sobre a Solução 1, dado que esta tem uma afectação mais 
importante (1,87 ha) face aos 0,19 ha da outra solução, no que respeita às culturas 
heterogéneas, mas também quanto a uma maior afectação nos usos urbanos (áreas 
edificadas) com uma ocupação de 0,14 ha, o que respeita a algumas interferências na 
implantação do nó de Erada. Ainda assim, e tendo em conta a questão da maior 
proximidade global à localidade de Erada, considera-se estratégica a implantação do nó 
de Erada da Solução 1. 

O Projecto não interfere directamente com o Regadio de Alvercas (km 28+800 da 
Solução 2). 

No Troço 3, considera-se existir muita similitude quanto às afectações agrícolas, não 
devendo o facto da Solução 2 afectar menos cerca de 0,8 ha quanto a culturas 
heterogéneas, prevalecer na sua selecção, sendo que a Solução 1 articula-se com 
Dominguizo sem se aproximar tanto do seu espaço urbano e urbanizável como a Solução 
2. 

A fase de exploração reforça o impacte negativo irreversível decorrente da implantação 
do Projecto, quanto à ocupação do solo. 

No cômputo geral e da análise realizada a este nível, considera-se que a combinação 
mais favorável para a implantação do Projecto é a que conjuga nos cinco troços, a 
Alternativa 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1. 
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4.2.9.4. Conclusões 

 

Quanto à Ocupação dos Solos, o PE deverá demonstrar que os estaleiros se localizam 
em áreas não condicionadas, tendo em conta a Carta de Condicionantes à Instalação de 
Estaleiros e Apoios de Obra apresentada no EIA, condições as quais devem constar do 
Caderno de Encargos da Obra. O PE deverá definir previamente a rede de acessos e os 
caminhos a utilizar entre os estaleiros e os locais de obra, tal como efectuar uma escolha 
criteriosa das áreas de empréstimo e depósito/vazadouro temporários e permanentes. O 
PE deverá especificar o PGR, assim como as medidas tendentes a averiguar eventuais 
episódios de contaminação. 

Nesta temática, mas extensível a todas, considera-se importante realçar que neste 
espaço geográfico, nomeadamente no LOHC (grande parte do Troço 1, após as 
interligações, Troço 2 e parte do Troço 3 até ao nó de Tortosendo), face ao tipo de 
povoamento existente, o qual se caracteriza pela pouca densidade populacional, a qual 
se concentra em pequenas localidades, a maior proximidade do Projecto a essas deve 
ser perspectivada pela positividade que poderá induzir e não tão significativamente pelos 
incómodos daí decorrentes. 

No LTOH, considera-se que no Troço 1, a Alternativa 1 é a mais favorável, dado que 
afecta uma menor percentagem total de usos agrícolas (13,4%) face à Solução 1 
(24,2%), sendo que em termos florestais a Solução 1 afecta um total de 75% face aos 
86,1% da Alternativa 1. Quanto à Alternativa 1, não deixará de ser importante frisar a 
necessidade do PE atender às edificações existentes que se inserem no nó de Vila Chã 
(cerca do km 3+750). 

O Projecto (Solução 1) não interfere directamente com o Regadio Tradicional de Levada 
do Concelho (cerca do km 9+000), no entanto considera-se que o PE deverá atender à 
sua grande proximidade. 

Quanto ao LOHC, no Troço 1, a Solução 1 ocupa 92,8% de espaços florestais, face aos 
87,61%, da Solução 1, sendo que em termos de uso agrícola, a Solução 1 apresenta 
6,32% de ocupação face aos 12,96% da Solução 2, pelo que a solução global mais 
favorável é a Solução 1. Em termos de perspectivas futuras, considera-se ser de relevar 
a intercepção da Solução 2 em várias situações (nos kms 7, 8 e 9) à área denominada 
como Plano de Acção do Projecto de Desenvolvimento Rural da CAULE - Associação 
Florestal da Beira Serra (em parceria com a Associação SOLO VIVO), face à Solução 1 
que não apresenta interferências a este nível. Considera-se, não pela proximidade 
indutora de impactes negativos aos usos urbanos, mais favorável a Solução 1 face à 
Solução 2, face à importância da implantação dos nós de Vide e de Pedras Lavradas na 
valorização das ligações a espaços urbanos existentes. 

No Troço 2 do LOHC, considera-se que não obstante as diferenças não serem 
significativas, a Solução 2 na questão dos usos agrícolas apresenta alguma vantagem 
sobre a Solução 1, dado que esta tem uma afectação mais importante (1,87 ha) face aos 
0,19 ha da outra solução, no que respeita às culturas heterogéneas, mas também quanto 
a uma maior afectação nos usos urbanos (áreas edificadas) com uma ocupação de 0,14 
ha, o que respeita a algumas interferências na implantação do nó de Erada. Ainda assim, 
e tendo em conta a questão da maior proximidade global à localidade de Erada, 
considera-se estratégica a implantação do nó de Erada da Solução 1. 

No Troço 3, considera-se existir muita similitude quanto às afectações agrícolas, sendo 
que o facto da Solução 2 afectar menos cerca de 0,8 ha quanto a culturas heterogéneas, 
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fosse prevalecer na sua selecção, no entanto a Solução 1 articula-se com Dominguizo 
sem se aproximar tanto do seu espaço urbano e urbanizável como a Solução 2. 

No Troço 3, considera-se existir muita similitude quanto às afectações agrícolas, não 
devendo o facto da Solução 2 afectar menos cerca de 0,8 ha quanto a culturas 
heterogéneas, prevalecer na sua selecção, sendo que a Solução 1 articula-se com 
Dominguizo sem se aproximar tanto do seu espaço urbano e urbanizável como a Solução 
2. 

Da análise realizada à Ocupação do Solo, considera-se que a combinação mais favorável 
para a implantação do Projecto é a que conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + 
Solução 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1. 

Quanto ao Ordenamento do Território, o facto do Projecto estar inserido no PRN2000, 
considerado este como um plano sectorial, prevalece sobre as disposições 
regulamentares dos PDM, devendo no entanto indicar quais as formas de adaptação dos 
planos especiais e planos municipais de ordenamento do território preexistentes 
determinadas pela sua aprovação (Correia, Alves – Manual de Direito do Urbanismo, 
Coimbra, Almedina, 2001). 

Considera-se que não obstante o respeito pelo princípio da hierarquia dos planos, por 
parte dos PDM, constatou-se da análise que a maior parte dos seus regulamentos não 
impõem qualquer restrição à execução de infra-estruturas rodoviárias. 

O PDM de Oliveira do Hospital contempla o espaço canal para o IC6 que consta do 
PRN2000, embora com uma implantação diferente do Projecto. De acordo com o PDM de 
Tábua, o traçado proposto não está expressamente previsto, no entanto, verifica-se não 
haver referência a qualquer interdição a esta infra-estrutura nas várias classes de 
espaço. 

No concelho de Seia, para as classes de espaço indicadas, o Regulamento do PDM não 
impõe qualquer restrição à execução de infra-estruturas rodoviárias, pelo que a 
pretensão, relativamente à Carta de Ordenamento, não apresenta qualquer 
incompatibilidade com o PDM, em vigor, à excepção dos referidos troços localizados na 
área do PNSE, cuja execução carece do parecer do ICNB, I.P., conforme dispõe o artigo 
25.º do Regulamento do PDM. 

No concelho da Covilhã, o Projecto atravessa o PNSE, pelo que carece de parecer do 
ICNB, I.P. O Regulamento do PDM não aponta claramente para a possibilidade de 
construção deste tipo de infra-estrutura. No entanto, constata-se que o Espaço Canal 
referente ao traçado do IC6 (Estudo Prévio) já consta da Planta de Ordenamento, embora 
com uma implantação mais a Norte da agora proposta Solução 1. Nestas circunstâncias, 
a pretensão mostra-se enquadrável nas disposições do PDM em questão, tanto mais que 
se trata de uma obra de relevante interesse nacional e regional, integrada no PRN2000. 

Relativamente à questão da afectação de áreas classificadas como REN, refira-se que o 
art.º 20.º do RJREN define o regime de ocupação dos solos classificados como REN, 
verificando-se que a pretensão não se enquadra nas excepções previstas nos n.º 2 e 3 
do referido artigo e, como tal, a sua execução seria interdita. 

No entanto, dado que a obra está sujeita a um processo de AIA, considera-se que, 
conforme dispõe o n.º 3 do art.º 21.º do referido diploma, a declaração de impacte 
ambiental favorável ou condicionalmente favorável, equivale ao reconhecimento do 
interesse público da acção, condição necessária à utilização de solos integrados na REN, 
conforme dispõe o n.º 1 do referido artigo. 
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Ainda de acordo com o RJREN e, dado que, conforme o disposto no n.º 7 do art.º 24.º, a 
pronuncia favorável da CCDR no âmbito da AIA compreende a emissão da autorização 
da utilização dos solos da REN, importa nesta fase definir que o desenvolvimento do 
projecto deverá acautelar e minimizar os impactes que o mesmo venha a ter nas áreas 
integradas em REN. Para tanto, e de forma a cumprir-se tal orientação, ocupações 
associadas à execução da obra, como a instalação de estaleiros, áreas de depósitos, 
assim como outras infra-estruturas de apoio à construção, e acessos, devem localizar-se 
fora destas zonas de maior sensibilidade. 

Quanto à afectação de áreas classificadas como RAN, à presente data, a 
regulamentação da RAN rege-se pelo disposto no Regime Jurídico da RAN (RJRAN), 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março. Dado que a intervenção proposta 
interfere, parcialmente, com solos integrados na RAN, deverá ser salvaguardado o 
cumprimento da legislação aplicável, devendo o promotor do Projecto adoptar os 
procedimentos previstos no RJRAN. 

Tal como referido na análise à Ocupação dos Solos quanto especificamente à envolvente 
aos nós do Projecto, os PDM em sede de revisão deverão atender à sustentabilidade 
territorial e ambiental da envolvente à totalidade da solução seleccionada para a 
implantação do Projecto. 

Face às condicionantes observadas ligadas ao Projecto, deverá ser salvaguardado o 
cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente no que diz respeito às servidões 
associadas a cada uma das condicionantes. 

Para o LTOH, no Troço 1, considera-se que a Alternativa 1 é a mais favorável no que 
respeita à afectação de áreas RAN (2,28 ha) face à Solução 1 (7,28 ha), sendo além 
disso mais adequada a forma de atravessamento preconizada pela Alternativa 1 (viaduto 
e também talude de aterro, respectivamente 418 m 3 386 m), sendo que a Solução 1 
desenvolve-se maioritariamente em talude de aterro (cerca de 885 m). No que respeita à 
REN, e não obstante a Solução 1 afectar cerca de 7 ha face aos 8,8 ha da Alternativa 1, 
considera-se que o que mais faz diferenciar as duas, é o facto da Alternativa 1 preconizar 
um atravessamento mais adequado do ecossistema Áreas de máxima infiltração 
(viaduto/ponte) em cerca de 166 m face aos 102 m da Solução 1. 

No Troço 2, o Projecto nesta travessia através da Solução 1 deverá atender à 
possibilidade efectiva em reduzir o modo de atravessamento em talude de aterro no 
ecossistema Áreas de máxima infiltração, o qual apresenta 890 m, devendo aumentar a 
passagem em viaduto/ponte, a qual assume já 687 m. 

Para o LOHC, no Troço 1, constata-se existir em termos de áreas RAN, uma grande 
similitude de abrangência. Relativamente às áreas REN, o ecossistema Áreas com risco 
de erosão predomina nesta área, sendo de evidenciar que num confronto directo entre as 
duas principais soluções, a Solução 1 é mais favorável que a Solução 2, no que concerne 
à afectação de Áreas de máxima infiltração (0,54 ha face a 0,76 ha, respectivamente), 
podendo não o ser na questão do modo de atravessamento, dado que a Solução 2 
preconiza viaduto/ponte em 394 m versus a Solução 1 em 176 m. Num ainda maior 
pormenor de análise, considera-se mais favorável a Solução 1 face à Solução 2, pelo 
facto de atravessar Zonas Ameaçadas de cheias sempre em viaduto/ponte (273 m), 
sendo que a Solução 2 procede em 41 m em talude de aterro e 75 m em talude de 
escavação. 

Se a Solução 2 + Interligação 2 + Solução 1 é a alternativa que ocupa maior área de REN 
(cerca de 59 ha), a que induz mais impactes, segundo o EIA é a Solução 1 + Interligação 
1 + Solução 2, dado que é nesta solução que se apresentam um maior número de 
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atravessamentos de áreas com risco de erosão em talude de escavação, assim como de 
cabeceiras de linhas de água atravessadas em talude de aterro. 

No Troço 2, a Solução 2 afecta cerca de 1 ha a menos do que a Solução 1. Quanto a 
áreas REN, a Solução 2 é também a que afecta menos área (diferencial de cerca de 4,5 
ha). O que de alguma forma torna mais favorável a Solução 1 é o modo de 
atravessamento dos ecossistemas REN. Por exemplo, preconiza 684 m em viaduto/ponte 
sobre Áreas de máxima infiltração face aos 293 m da Solução 2 e 597 m em 
viaduto/ponte sobre Zonas Ameaçadas de cheias face aos 487 m da Solução 2. Uma 
nota para o facto de a Solução 1 apresentar 283 m em talude de escavação para Áreas 
com risco de erosão, por comparação com os 699 m da Solução 2 e os valores diferentes 
em termos de talude de aterro para Cabeceiras de linhas de água (391 m para a Solução 
1 face aos 1095 m da Solução 2). 

Para o Troço 3, as áreas RAN afectadas são precisamente as mesmas (6,41 ha), sendo 
que a Solução 2 afecta mais área REN (em cerca de 4 ha) do que a Solução 1. Quanto 
aos ecossistemas afectados, registe-se a ausência de Áreas de máxima infiltração. Por 
outro lado, a Solução 1 preconiza 357 m de travessia de Zonas Ameaçadas de cheia, 
enquanto a Solução 2 preconiza apenas 89 m, o que a torna mais favorável, sendo que a 
no mesmo ecossistema, a Solução 2 é mais favorável quanto ao modo talude de aterro 
(423 m face aos 527 m). 

Considera-se que a este nível (RAN e REN), a combinação mais favorável para a 
implantação do Projecto é a que conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + Solução 1 + 
Solução 1 + Solução 1 + Solução 1. 

No LTOH (Troço 1), a questão da menor afectação de espaços agrícolas da Alternativa 1 
(10,20 ha), face aos 12,58 ha da Solução 1, o que torna esta como a menos favorável. 
No Troço 2, mesmo as situações em que o Projecto intercepta marginalmente os 
perímetros urbanos ou espaços urbanizáveis, nomeadamente Travanca de Lagos ou 
mesmo Oliveira do Hospital, deverão ser objecto de uma análise mais pormenorizada em 
fase de PE, o que não obsta a que desde já se salientem, em termos de ordenamento do 
território, ganhos de proximidade de uma sede de concelho e respectiva componente 
industrial, veiculada pelo nó de Oliveira do Hospital e nó da Zona Industrial. 

No LOHC, no Troço 1 apontem-se as semelhantes afectações de espaços agrícolas, em 
área, por parte das quatro alternativas em análise. Uma nota mais favorável para a 
Solução 1, derivada da proximidade importante a Vide, não se considerando o eventual 
efeito barreira como um factor diferenciador pela negativa face à Solução 2. Sobre esta 
solução última, uma nota dos impactes negativos provenientes da intercepção com o 
Plano de Acção e locais de turismo rural, do projecto de desenvolvimento rural na zona 
do Vale do Alvoco promovido pela CAULE – Associação Florestal da Beira Serra em 
parceria com a SOLO VIVO – Associação para a Promoção do Desenvolvimento Local, 
Rural, Agrícola, Florestal e Ambiental. 

No Troço 2, a menor afectação de espaços agrícolas (13,09 ha) da Solução 1 face aos 
16,79 ha da Solução 2 marca uma posição mais favorável a este nível para a Solução 1, 
o mesmo acontecendo no Troço 3, com 8,94 da Solução 1 face aos 9,71 ha da Solução 
2. 

No Troço 3, merecido destaque deverá, em termos de ordenamento do território, ser 
dado ao nó do Parque Industrial, face à importância actual e futura da Zona Industrial de 
Tortosendo, enquanto pólo industrial e tecnológico. A interferência com espaço 
urbanizável da cidade da Covilhã, por parte das duas soluções (após o referido nó), 
deverá ser alvo ainda de uma análise mais pormenorizada em sede de PE. 
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Considera-se que ao nível do Ordenamento do Território, a combinação mais favorável 
para a implantação do Projecto é a que conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + 
Solução 1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1. 

Na fase de exploração, os principais impactes são positivos e significativos em termos da 
melhoria da acessibilidade, decorrente da interligação com a rede viária existente e daí 
resultando um fortalecimento do eixo mais alargado Coimbra/Oliveira do Hospital/Covilhã. 
Os factores anteriormente referidos consubstanciarão menores distâncias-custo e 
distâncias-tempo. 

Concorda-se com o EIA no facto do PE dever optimizar a solução adoptada, visando a 
minimização da incomodidade da estrutura fundiária e urbana. 

As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 

 

 

 

4.2.10. SÓCIO-ECONOMIA 

 

4.2.10.1.Situação de Referência 

A área do Projecto abarca municípios integrados na sub-região Pinhal Interior Norte 
(Tábua e Oliveira do Hospital); na sub-região da Serra da Estrela (Seia) e Cova da Beira 
(Covilhã). 

O EIA salienta que A região Centro ocupa uma área de 28 200 km2, abrangendo quase 
1/3 da superfície de Portugal Continental. Em 2007 esta região possuía uma densidade 
populacional de 84,6 hab/km2, destacando-se como uma das regiões do Continente com 
um menor número de habitantes por km2. Ao nível concelhio e em 2007, Seia sobressai 
com cerca de 60% da população da Serra da Estrela e a Covilhã que abarca 58% da 
totalidade dos residentes na respectiva sub-região. 

Durante o último período intercensitário (1991-2001), a evolução populacional 
demonstrou um ligeiro crescimento positivo 0,50% para a sub-região da Cova da Beira, 
um decréscimo para a sub-região do Pinhal Interior Norte, acompanhada pelo decréscimo 
de 8% para a Serra da Estrela. 

Mesmo num cenário de decréscimo populacional, o EIA regista o aumento verificado no 
parque habitacional, sendo contrariado pelo seu uso e ocupação, o qual denota 
sazonalidade. 

Relativamente à distribuição da população activa pelos diversos sectores de actividade 
económica para toda a área dos projectos (a qual integra também o IC7 e o IC37), 
verifique-se o Quadro 6.9.9 – Distribuição da população empregada pelos grandes 
sectores de actividade (anexo) (página 408, Relatório Síntese), o qual demonstra a maior 
importância do sector terciário, seguido pelo secundário e por último o primário, 
destacando-se Viseu pela menor empregabilidade (%) do sector secundário, mas como 
mais de 60% de população empregada no sector terciário, apresentando também um 
maior número de sociedades sedeadas e respectivo volume de negócios, tal como se 
verifica no Quadro 6.9.11 – Volume de negócios nas sociedades sedeadas nos concelhos 
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em análise, em 2004 (anexo), onde também é visível a este nível a posição do concelho 
da Covilhã. 

Ainda como grandes traços característicos da área do Projecto, refira-se o facto da 
agricultura a tempo parcial constituir complemento de rendimento familiar, com destaque 
para a vitivinicultura e para a olivicultura. Além disso, evidencie-se a relação entre a lã e o 
queijo da Serra da Estrela e o turismo da neve praticado na zona.  

Quanto à rede viária e acessibilidades, apontam-se os objectivos deste Projecto, na sua 
articulação com os projectos do IC37 Viseu/Seia e IC7 Seia/Fornos de Algodres. 

4.2.10.2.  Avaliação de Impactes 

Durante a construção e quanto à componente emprego, afigura-se como difícil a previsão 
de criação de postos de trabalho directos, sendo mais certa a criação de algum emprego 
indirecto resultante da maior dinâmica económica gerada durante o período de 
construção, o que se reveste como positivo e com significado local. Não se deixa de 
salientar a positividade da manutenção de postos de trabalho existentes, qualquer que 
seja a origem geográfica dos mesmos. 

Seria estratégico que, a existir necessidade de recrutamento a nível local/regional, a 
mesma se fizesse na envolvente dos locais de implantação do projecto, o que constituiria 
um impacte positivo e significativo, embora temporário. 

A dinâmica económica não estará apenas e só relacionada com a procura por parte da 
mão-de-obra, sendo que a própria obra necessitará de alguns factores de produção, os 
quais encontrará nesta dimensão local/sub-regional. Apesar de temporários, estes 
impactes configuram-se como positivos. 

A eventual adjudicação de algumas subempreitadas a empresas locais/regionais 
configurará, a acontecer, um impacte dotado de capacidade de sustentabilidade do 
mercado empregador, com efeitos redistributivos de capital. 

Como impactes negativos, registe-se a perturbação na segurança e no bem-estar 
(interferência com o tráfego, ruído, poeiras) das populações na envolvente, decorrente da 
movimentação de máquinas e veículos. 

4.2.10.3.Selecção de alternativas 

Uma nota para o facto de que qualquer das soluções propostas satisfazer essa 
necessidade emergente de dotar de melhores acessibilidades esta região, existindo no 
entanto algumas diferenças que importa salientar. 

Numa análise global das soluções e atendendo ao facto do Projecto visar 
fundamentalmente ligações entre sedes de concelho, não subvalorizando a articulação 
com os núcleos urbanos mais importantes dos mesmos, considera-se importante a 
facilidade de acesso, viabilizada pela Alternativa 1 com o nó de Vila Chã, a localidades a 
norte, como São Geraldo, Midões, Póvoa de Midões e Andorinha. No Troço 2, saliente-se 
a importância da articulação do Projecto através dos vários nós (Travanca de Lagos; 
Oliveira do Hospital e Zona Industrial) não só com a realidade urbana como com a 
industrial mais representativa. 

Quanto à afectação directa e indirecta de estruturas e da análise ao EIA, considera-se 
para o lanço Tábua/Oliveira do Hospital (Troço 1), que a Alternativa 1 é a mais 
favorável, tendo em conta o menor número de afectações no conjunto dos vários itens 
(directas muito prováveis; indirectas muito prováveis e indirectas prováveis) e o seu real 
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significado, num total para a Solução 1 de 16 habitações, 1 anexo/barracão, 1 empresa e 
1 telheiro face à Alternativa 1 com 9 habitações e 4 anexos/barracões. No Troço 2, a 
Solução 1 afecta na globalidade 2 habitações e 3 anexos/barracões. 

No lanço Oliveira do Hospital/Covilhã (Troço 1), a Solução 1 é a mais favorável, tendo 
em conta o facto de afectar directamente 1 habitação de 2 pisos face à Solução 2 que 
afecta 4 habitações de 2 pisos, pelo que essa preferência de solução consubstancia-se 
ainda, como reforço, no facto da Solução 2 apresentar um conjunto de 10 habitações 
como afectações indirectas prováveis face a uma ausência desse tipo de afectações por 
parte da Solução 1. Ficando apenas no mais significativo, porque é suficiente, as duas 
soluções com interligações afectam directamente 2 habitações de 2 pisos, o que desde 
logo favorece a Solução 1, além de que essas soluções apresentam afectações 
indirectas prováveis. 

No Troço 2, a Solução 2 pelo número de afectações é mais favorável que a Solução 1, no 
entanto, a diferença como afectações directas muito prováveis se cifra numa habitação 
de 1 piso e 4 anexos/barracões. Considera-se que este diferencial não consubstancia um 
factor decisivo tal que subvalorize a importância da implantação do nó de Erada na maior 
proximidade a essa mesma localidade, tanto mais que o PE deverá analisar com maior 
pormenor essa proximidade, na tentativa possível de diminuir não só essa afectação, 
como o seu posicionamento face ao Cemitério de Erada. 

No Troço 3, a Solução 1 é, pelo número e pelo tipo de afectações, a mais favorável, 
sendo que a Solução 2 afecta na globalidade mais uma habitação abandonada e uma 
habitação de dois pisos, sendo que em termos de afectações indirectas prováveis existe 
equilíbrio entre as duas soluções. 

Ainda uma nota para o facto da Solução 1 poder ser considerada como a que também na 
globalidade das alternativas se aproxima mais de equipamentos colectivos (embora 
sempre a distâncias superiores a 100 m), (exemplo: km 11+000 e 17+500 do Troço 2 do 
LTOH; km 9+000 e 9+270 do Troço 1 do LOHC), sendo que face à realidade 
geográfica/demográfica da área do Projecto, um dos seus principais objectivos é garantir 
essa mesma proximidade e por essa razão esse facto é um factor atractivo, sendo 
importante que o PE equacione nessa fase a necessária harmonização com esses 
equipamentos existentes, o que se considera ser viável. 

Na fase de exploração e centrando a atenção no aspecto que se considera central numa 
avaliação de impactes relativa a uma infra-estrutura rodoviária com estas características -
Acessibilidades- registe-se a criação de novas acessibilidades nacionais, regionais e sub-
regionais, sendo os impactes a esse nível positivos, estratégicos e estruturantes ao nível 
da organização do território e das actividades socioeconómicas, proporcionando maiores 
oportunidades no desenvolvimento empresarial, no próprio aproveitamento dos recursos 
endógenos e na consolidação dos centros urbanos mais importantes. 

O Projecto fomentará uma maior diversidade na articulação viária, criadora de maior 
acessibilidade e segurança rodoviária, face às debilidades da EN17 e da EN230. 

Considera-se adequado o conjunto de medidas de minimização preconizadas pelo EIA 
para este descritor e Projecto, sendo fundamental na fase prévia à obra, a prevista 
dinamização de acções de informação à população. 

Da análise realizada a este nível, considera-se que a combinação mais favorável para a 
implantação do Projecto é a que conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + Solução 1 + 
Solução 1 + Solução 1 + Solução 1. 
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4.2.10.4. Conclusão 

Quanto à Componente Social, a expropriação constitui a medida de compensação mais 
adequada à perda irreversível criada pelo Projecto, pelo que a mesma deverá não só ser 
feita nos termos da legislação específica, como ser justa e célere e incluir todas as 
parcelas agrícolas e florestais inviáveis ou as habitações cuja função de habitabilidade 
seja significativamente afectada pela proximidade à via. 

Quanto à afectação directa e indirecta de estruturas e da análise ao EIA, considera-se 
para o LTOH (Troço 1), que a Alternativa 1 é a mais favorável, tendo em conta o menor 
número de afectações no conjunto dos vários itens (directas muito prováveis; indirectas 
muito prováveis e indirectas prováveis) e o seu real significado, num total para a Solução 
1 de 16 habitações, 1 anexo/barracão, 1 empresa e 1 telheiro face à Alternativa 1 com 9 
habitações e 4 anexos/barracões. No Troço 2, a Solução 1 afecta na globalidade 2 
habitações e 3 anexos/barracões. 

No LOHC (Troço 1), a Solução 1 é a mais favorável, tendo em conta o facto de afectar 
directamente 1 habitação de 2 pisos face à Solução 2 que afecta 4 habitações de 2 pisos, 
pelo que essa preferência de solução consubstancia-se ainda, como reforço, no facto da 
Solução 2 apresentar um conjunto de 10 habitações como afectações indirectas 
prováveis face a uma ausência desse tipo de afectações por parte da Solução 1. Ficando 
apenas no mais significativo, porque é suficiente, as duas soluções com interligações 
afectam directamente 2 habitações de 2 pisos, o que desde logo favorece a Solução 1, 
além de que essas soluções apresentam afectações indirectas prováveis. 

No Troço 2, a Solução 2 pelo número de afectações é mais favorável que a Solução 1, no 
entanto, a diferença como afectações directas muito prováveis se cifra numa habitação 
de 1 piso e 4 anexos/barracões. Considera-se que este diferencial não consubstancia um 
factor decisivo tal que subvalorize a importância da implantação do nó de Erada na maior 
proximidade a essa mesma localidade, tanto mais que o PE deverá analisar com maior 
pormenor essa proximidade, na tentativa possível de diminuir não só essa afectação, 
como o seu posicionamento face ao Cemitério de Erada. 

No Troço 3, a Solução 1 é pelo número e pelo tipo de afectações a mais favorável, sendo 
que a Solução 2 afecta na globalidade mais uma habitação abandonada e uma habitação 
de dois pisos, sendo que em termos de afectações indirectas prováveis existe equilíbrio 
entre as duas soluções. 

O PE na globalidade do traçado que vier a adoptado deverá ser alvo de uma análise de 
maior pormenor, no sentido da máxima compatibilização entre o Projecto e as estruturas 
existentes, diminuindo o número de afectações directas muito prováveis. 

Ainda uma nota para o facto da Solução 1 poder ser considerada como a que também na 
globalidade das alternativas se aproxima mais de equipamentos colectivos (embora 
sempre a distâncias superiores a 100 m), (exemplo: km 11+000 e 17+500 do Troço 2 do 
LTOH; km 9+000 e 9+270 do Troço 1 do LOHC), sendo que face à realidade 
geográfica/demográfica da área do Projecto, um dos seus principais objectivos é garantir 
essa mesma proximidade e por essa razão esse facto é um factor atractivo, sendo 
importante que o PE equacione nessa fase a necessária harmonização com esses 
equipamentos existentes, o que se considera ser viável. 

Sobre a afectação de inúmeras vias de comunicação, caminhos rurais e florestais, deverá 
como forma mais adequada de resolução dos incómodos daí resultantes, ser objecto dos 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA nº 2180 

“IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2)” 

Estudo Prévio 
91 

necessários restabelecimentos e implantação de caminhos paralelos, a apurar com o 
necessário pormenor em sede de PE. A minimização desses impactes passa pelo dever 
de compatibilização com as práticas da envolvente, sobrevalorizando os necessários 
restabelecimentos para acessibilidade às diversas parcelas agrícolas e florestais. 

Na fase de exploração e centrando a atenção no aspecto que se considera central numa 
avaliação de impactes relativa a uma infra-estrutura rodoviária com estas características -
Acessibilidades- registe-se a criação de novas acessibilidades nacionais, regionais e sub-
regionais, sendo os impactes a esse nível positivos, estratégicos e estruturantes ao nível 
da organização do território e das actividades socioeconómicas, proporcionando maiores 
oportunidades no desenvolvimento empresarial, no próprio aproveitamento dos recursos 
endógenos e na consolidação dos centros urbanos mais importantes. 

O Projecto fomentará uma maior diversidade na articulação viária, criadora de maior 
acessibilidade e segurança rodoviária, face às debilidades da EN17 e da EN230. Uma 
nota para o facto de que qualquer das soluções propostas satisfazer essa necessidade 
emergente de dotar de melhores acessibilidades esta região, existindo no entanto 
algumas diferenças que importa salientar. 

Numa análise global das soluções e atendendo ao facto do Projecto visar 
fundamentalmente ligações entre sedes de concelho, não subvalorizando a articulação 
com os núcleos urbanos mais importantes dos mesmos, considera-se importante a 
facilidade de acesso, viabilizada pela Alternativa 1 com o nó de Vila Chã, a localidades a 
norte, como São Geraldo, Midões, Póvoa de Midões e Andorinha. No Troço 2, saliente-se 
a importância da articulação do Projecto através dos vários nós (Travanca de Lagos; 
Oliveira do Hospital e Zona Industrial) não só com a realidade urbana como com a 
industrial mais representativa. 

No LOHC (Troço 1) importa salientar a articulação do Projecto, mais bem esquematizada 
através da Solução 1, com localidades como Vide, evidenciando noutro patamar de 
articulação, a importância do nó de Pedras Lavradas como factor de garantia de 
acessibilidade maior a uma realidade urbana envolvente muito característica desta zona. 
No Troço 2, considera-se fundamental realçar a posição do nó de Erada, não só pela 
maior proximidade a essa mesma localidade, como a maior facilidade na articulação com 
a EN230 e por essa via a Unhais da Serra. No Troço 3, o nó de Tortosendo e o nó do 
Parque Industrial (nas duas soluções) garantem a proximidade do Projecto às localidades 
mais importantes (Tortosendo, Dominguizo, Boidobra e Covilhã) como ao Parque 
Industrial e Tecnológico de Tortosendo. Considera-se a Solução 1 como a mais favorável, 
dado que mantém o afastamento necessário a Dominguizo, sem deixar se permitir o 
acesso a essa localidade e aproxima-se relativamente mais de Tortosendo, face à 
Solução 2. 

Do Projecto, e num contexto sócio-económico, considera-se que a “indústria do turismo” 
será ser uma das componentes económicas mais beneficiadas, na estrita relação com 
outros factores de atractividade, nomeadamente o conjunto de projectos que se 
perspectivam para a Serra da Estrela (instalação de teleféricos de acesso à Torre; 
ampliação da pista de esqui; aumento da capacidade hoteleira, entre outros), destino 
turístico estratégico em termos do Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT). 

Da análise realizada à Componente Social, considera-se que a combinação mais favorável 

para a implantação do Projecto é a que conjuga nos cinco troços, a Alternativa 1 + Solução 

1 + Solução 1 + Solução 1 + Solução 1. 
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As Condicionantes específicas deste descritor ambiental foram agregadas no Capítulo 
das Conclusões e os elementos a apresentar no RECAPE, as Medidas de Minimização e 
os Programas de Monitorização foram agregados no Anexo III. 
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5.PARECERES EXTERNOS 

 

Durante o processo de AIA foram solicitados pareceres a Entidades que, embora sendo 
externas à CA, têm competências enquadráveis no âmbito deste tipo de Projecto. 

Assim, foram solicitados pareceres a: 

- Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados 

- Associação dos Amigos da Serra da Estrela 

- Autoridade Florestal Nacional (AFN) 

- Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

- Câmara Municipal de Tábua 

- Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 

- Câmara Municipal de Covilhã 

- Câmara Municipal de Seia 

- Comissão Regional da RAN 

- Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

- Direcção Regional da Cultura do Centro (DREC – Centro) 

- Direcção Regional da Economia do Centro (DRE – Centro) 

- EDP – Energias de Portugal 

- Instituto da Água (INAG) 

- Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias (InIR) 

- Instituto de Meteorologia (IM) 

- Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestre (IMTT) 

- Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 

- Rede Eléctrica Nacional (REN) 

- REN Gasodutos 

- Turismo de Portugal. 

 

Destas Entidades apenas responderam as seguintes, cujo parecer se resume: 

- Associação dos Amigos da Serra da Estrela – coloca a hipótese da melhoria das vias 
actuais em substituição da construção de uma nova via. Propõe que deverá ser 
substituída pelas seguintes acções: 

 . Tábua/Oliveira do Hospital – a beneficiação da estrada actual com amarração da 
parte já construída na EN 17, na zona de Cabeçadas, com correcção de curvas sinuosas 
e alargamento pontual em áreas próprias para ultrapassagem. 

 . Oliveira do Hospital/Covilhã – requalificação da EN 231/EN 230. 

- Autoridade Florestal Nacional (AFN) – alerta para questões associadas ao corte de 
exemplares de pinheiro bravo (áreas superiores a 2 ha) ou eucalipto (áreas superiores a 
1 ha), á afectação dos pinheiros pelo nemátodo, ao arranque de exemplares de sobreiros 
e azinheiras, á afectação de áreas florestias percorridas por incêndios  
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Identifica, para o lanço Oliveira do Hospital/Covilhã, várias áreas submetidas a Regime 
Florestal Parcial (Perímetros de Nossa Senhora das Necessidades e da Serra da Estrela 
– núcleos de Erada, Cortes do Meio, Seia, Vide e Tortosendo), o que fundamenta a 
selecção da sol 2 que menos afecta estas áreas.  

Para o lanço Tábua/Oliveira do Hospital, identifica o PROF do Pinhal Interior Norte, que é 
abrangido na sua quase totalidade pelo traçado, seleccionando a sol 1 como a mais 
favorável. 

- Câmara Municipal de Covilhã – quanto ao atravessamento do concelho, considera a sol. 
2 como a mais favorável, recomendando a construção de um nó em Sobral de São 
Miguel. Propõe também: alterações no nó de Erada para a área de intersecção com a EN 
343, para permitir o acesso a Vila Nova de Unhais da Serra, ao Complexo Hoteleiro e 
Termas e a Vila do Paul.  

Quanto à sol. 2 deverá ser previsto o mencionado nó do Sobral de São Miguel. 

- Câmara Municipal de Oliveira do Hospital – favorável à sol. 1 do IC6 Tábua/Oliveira do 
Hospital devido a ser um traçado mais curto e prevê a criação de 2 nós de acesso aos 
concelhos de Tábua e de Oliveira do Hospital, destacando os benefícios sócio-
económicos. Quanto ao troço entre o nó da Folhadosa e Vide, prefere a sol. 1 alertando 
para a necessidade de inserção de um nó de ligação em São Gião e a EM 514. 

- Câmara Municipal de Seia, que enviou um parecer conjunto sobre os 3 traçados – 
favorável à sol. 1 do Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã, por ser a única que prevê o nó 
de Pedras Lavradas e porque articula melhor o nó de Vide com a actual rede viária. 
Alerta também para a necessidade de prever uma interligação com a EN 17, no nó da 
Folhadosa. 

- Câmara Municipal de Tábua – favorável à sol. 1. 

- Direcção Geral de Energia e Geologia – emite parecer favorável aos projectos dão não 
ser expectável que sejam gerados impactes negativos significativos. 

- Direcção Regional da Cultura do Centro (DREC – Centro) – não apresenta objecções 
relativamente à implementação do projecto, dada a ausência de património cultural 
classificado ou em vias de classificação. 

- Direcção Regional da Economia do Centro (DRE – Centro) - identifica várias pedreiras 
com interferência directa ou próxima dos traçados, alertando para o facto de algumas 
serem licenciadas pelas Câmaras Municipais e pela DGEG. 

 

- INAG – este Instituto não dispõe de disponibilidade técnica para a emissão do parecer 
solicitado no prazo solicitado. 
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- Instituto de Meteorologia (IM) – apresenta comentários sobre os descritores 
“Sismicidade” e “Clima”, não se pronunciando sobre os traçados mais favoráveis. 

- REN Gasodutos – afirma que não possui qualquer infra-estrutura construída ou em 
projecto na área a afectar pelo traçado. 

- Rede Eléctrica Nacional (REN) - informa que esta obra terá interferência com as 
seguintes linhas de Muito Alta Tensão e linhas de tensão superior a 110 Kv: 

 

Será também afectada indirectamente a Subestação de Ferro, situada a acerca de 1,9 
km do traçado em causa. 

Deverá ser cumprido o disposto no Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro, 
(em especial os artª 91 e 92) que estabelece regras de construção para infraestruturas 
nas proximidades das linhas de transporte de energia. 

- Turismo de Portugal – considera mais favoráveis as seguintes opções: 

 . a alternativa 1 no troço Tábua/Oliveira de Hospital; 

 . a sol. 1 do sub-troço 1 do troço Oliveira do Hospital/Covilhã; 

 . a sol. 2 dos sub-troços 2 e 3 da ligação  Oliveira do Hospital/Covilhã. 

Considera também que devem ser implementadas medidas de minimização relativas aos 
empreendimentos turísticos identificados na informação (Quinta dos Barbas e Quinta da 
Fontanheira, em Oliveira do Hospital; Apartamentos turísticos da Quinta do Passal, Vila 
Nova de Oliveirinha, concelho de Tábua; Hotel Tomás, em Tortosendo, concelho de 
Covilhã), em especial nos descritores ruído e paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Processo de AIA nº 2180 

“IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã (A23/IP2)” 

Estudo Prévio 
96 

 

6.CONSULTA PÚBLICA 

6.1. Conclusões da Consulta do Público 

A consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis entre o dia 21 de Abril e o dia 9 de Junho 
de 2010, tendo sido realizados dois Balcões de Atendimento personalizado: 

 10 de Maio   20h00 – 22h00 Biblioteca Municipal da Covilhã 
 

IC6 – Tábua / Oliveira do Hospital (IC7) / Covilhã (A23/IP2), IC7 – Oliveira do 
Hospital (IC6) / Fornos de Algodres (A25/IP5) e IC37 – Viseu (A25/IP5) / Seia (IC7): 

 11 de Maio   20h00 – 22h00  Casa Municipal de Cultura de Seia 
 

 

A Consulta Pública contou com 47 contribuições subscritas por: 

Autarquias (7) 

o Junta de Freguesia de Alvoco da Serra 
o Junta de Freguesia de Valezim 
o Junta de Freguesia de Vide 
o Associação de Freguesias da Serra da Estrela * 
o Câmara Municipal de Seia * 
o Junta de Freguesia de Cabeça * 
o Junta de Freguesia de Sandomil * 

 

Entidades (2) 

o ANA – Aeroportos de Portugal 
o Direcção - Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

   

Organizações Não Governamentais (8): 

o Associação de Amigos da Serra da Estrela 
o CAULE – Associação Florestal  
o Clube de Caça e Pesca de Sameice 
o Associação de Desportos de Aventura “Desnível” * 
o Associação Distrital dos Agricultores da Guarda * 
o ERVEDUS, Associação para a Promoção Cultural e Ambiental * 
o LPN – Liga para a Protecção da Natureza * 
o MAIS – Movimento de Apoio à Construção dos Itinerários da Serra da Estrela 

(contributo subscrito por 10 cidadãos (Mário Jorge Branquinho, Seia; Pedro 
Manuel Ribeiro Conde, Seia; Fernando Tavares Pereira, Carregal do Sal; Jorge 
Patrão, Covilhã; Eduardo Mendes de Brito, Seia; Artur Abreu, Oliveira do 
Hospital; João Antas de Barros, Viseu; Manuel Marques, nelas e João Paulo 
Agra, Gouveia) * 

o QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza  
 

Cidadãos (4 + 25*) incluindo um Abaixo-assinado com 32 assinaturas apresentado 
pela população da aldeia de Vila Chã, Freguesia de Covas  

 

* Pareceres comuns aos três itinerários complementares. 
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Os contributos recebidos dividem-se quanto à necessidade de construir o IC 6. Se para uns 
a sua construção é vista como uma importante melhoria de acessibilidades e uma forma de 
potenciar o desenvolvimento da região, existindo mesmo um movimento constituído com o 
objectivo de defender a concretização dos itinerários complementares “MAIS – Movimento 
de Apoio à Construção dos Itinerários da Serra da Estrela”. Para um conjunto de 
organizações Não Governamentais, bem como para alguns cidadãos, a construção da nova 
rodovia não só não é essencial pois existe o IC 12 com perfil de auto-estrada e poderão ser 
utilizadas as vias existentes desde que requalificadas (caso da EN 17/ EN 231 e EN 230). 
Foram ainda solicitadas algumas alterações ao projecto e tecidas críticas à consulta pública 
solicitando mesmo a sua prorrogação.  

O apoio à construção do IC 6 é expresso por autarquias (Câmara Municipal de Seia, 
Juntas de Freguesia de Alvoco da Serra, Cabeça, Sandomil, Valezim, Vide e Associação de 
Freguesias da Serra da Estrela) pela Organização Não Governamental MAIS – Movimento 
de Apoio à Construção dos Itinerários da Serra da Estrela, pela CAULE, Associação 
Florestal e por 26 contributos de Cidadãos baseando-se na seguinte fundamentação: 

 As populações têm há várias décadas expectativas sobre a execução desta via; 

 As vias que servem esta região são as mesmas de há 50 anos o que tem levado, 
nomeadamente à falta de competitividade das empresas; 

 As dificuldades de acesso têm contribuído para a desertificação da região, dificultando a 
instalações de empresas que a possam desenvolver; 

 O acesso aos serviços de educação, saúde, deporto, cultura são dificultados pelo tempo 
e custo de deslocação. 

 A construção do IC 6 e a sua interligação com o IC7 e IC 37 atenuará os custos de 
interioridade;  

 Permitirá aproveitar os recursos naturais existentes para turismo e criação de empresas 
ligadas a produtos locais; 

  Fixar a população; 

 A concretização destas vias é imperiosa e urgente e fundamental para incluir esta região 
no processo de desenvolvimento nacional; 

 Os projectos dos Itinerários Complementares estão em conformidade com os objectivos 
estratégicos definidos no PROT Centro (Plano Regional de Ordenamento do Território) e 
embora existam fundamentos locais para sua concretização a sua justificação primordial 
é ao nível supra-concelhio no sentido de suprir carências socioeconómicas e de rede de 
acessibilidades; 

 Estas novas vias constituem instrumentos ao serviço do ordenamento do território, 
sendo o objectivo conseguir uma região coesa que permite que cidadãos e empresas se 
fixem na região. 

  O custo previsto para a sua execução justifica-se pelo desenvolvimento esperado do 
turismo na Serra da Estrela, pela maior competitividade dos produtos locais (queijo, 
calçado, têxteis, pão, madeira), e pelo acesso mais fácil das populações aos 
equipamentos de saúde, educação, cultura e desporto. Uma outra mais valia será a 
aproximação entre o interior e o litoral; 

 Os cidadãos e empresas esperam a construção destas vias para criar condições para o 
desenvolvimento de uma região que tem sido marginalizada e que as mesmas 
desempenhem um papel fundamental na resolução dos problemas socioeconómicos e 
de coesão territorial existentes; 

 As novas acessibilidades serão uma resposta inadiável aos problemas da região 
marcada pelo desemprego, desertificação, com investimento empresarial condicionado 
pelo isolamento e débil integração nas acessibilidades regionais e nacionais; 

 Permitirá a cidadãos e empresários ter condições de acessibilidade equivalentes ao 
restante território nacional.    
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 As deslocações Nascente / Poente na Serra da Estela, entre Pólos urbanos através da 
EN 17, EN 230, EN 231 e EN 239 devem ter um maior nível de segurança e uma 
diminuição das distâncias tempo entre si e as redes rodoviárias estruturantes. 

 

Manifestaram a sua discordância pela construção do IC 6 as Organizações Não 
Governamentais (Associação de Amigos da Serra da Estrela, QUERCUS, Liga para a 
Protecção da Natureza, Associação Distrital dos Agricultores da Guarda Associação de 
Desportos de Aventura “Desnível” a ERVEDUS, Associação para a Promoção Cultural e 
Ambiental, o Clube de Caça e Pesca de Sameice e dois contributos apresentados por 
cidadãos, apresentando a seguinte argumentação: 

 O IC 6 é desnecessário existindo alternativas na rede local IC12, EN 17, EN 230 e 
EN 231, propondo-se: 

▪ Tábua / Oliveira do Hospital  
No lanço entre Tábua e Oliveira do Hospital o traçado da nova via desenvolve-se no 
corredor entre a EN 17 (Estrada da Beira) e a futura auto-estrada Coimbra / Viseu (Auto-
Estrada do Centro, cujo troço central entre Santa Comba Dão e Canas de Senhorim (IC 12) 
já está em funcionamento, distando das duas vias entre 10 e 15 km.   

O acesso que a nova auto-estrada vai potenciar complementado com a EN 17, no eixo Beira 
Serra desde que se introduzam melhorias na Estada Nacional: cortes de curvas, 
alargamentos pontuais para ultrapassagens, tornará o IC 6 dispensável. 

▪ Oliveira do Hospital – Covilhã  
A EN 230 e a EN 231 apesar de atravessarem zonas de orografia difícil podem ser 
melhoradas reduzindo para metade a distância entre Alvôco e Unhais, através da 
construção de vários túneis. Um primeiro entre Alvôco e Unhais com 5 km propondo-se 
ainda a construção de mais dois ou três com dimensões entre os 900 e os 1500 metros. 

 

Liga Para a Protecção da Natureza: 

Ligação Covilhã / Seia / Nelas / Viseu através duma via de circulação rápida a efectuar por 
um único túnel em toda a zona do Parque Natural da Serra da Estrela. 

 

 Pelos previsíveis impactes negativos muito significativos nos valores naturais 
e culturais com de características únicas existentes: 

▪ O Maciço da Serra da Estrela é uma área de elevada sensibilidade ambiental 
incluindo os Sítios da Rede Natura 2000 “Serra da Estrela” e “Carregal do Sal”. A 
defesa destes locais prende-se com a conservação do ambiente, biodiversidade mas 
também com a existência de reservas verdes para combater as alterações 
climáticas, investigação científica, recreio (turismo de natureza, rural, actividades 
desportivas ao ar livre, caça e pesca) com implicações económicas; 

Tábua Oliveira do Hospital 

▪ Esta área faz parte da maior zona florestal mista contínua da região Centro com 
presença acentuada de folhosas e vegetação autóctone (Carvalhos – Quercus 
pyrenaica e robur, castanheiros, povoamentos de sobreiro), salientando-se a 
fortíssima presença de Narciso do Mondego (Narcissus scaberulus) espécie 
protegida a nível comunitário que motivou a criação do Sítio de Interesse comunitário 
da Rede Natura 2000 Carregal do Sal, mas presente em áreas exteriores a essa 
área protegida. 

▪ Existem ainda áreas agrícolas interligados á floresta que constituem o sustento da 
população quer directo quer como complemento; 
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▪ O Sito Carregal do Sal deve estar inserido num contínuo sem barreiras próximas 
evitando que se torne num “jardim botânico” rodeado de betão; 

▪ Existência de diversos vales de rios de grande valor geológico, paisagístico, cultural 
(azenhas) – vales do Rio Seia e Cobral e várias linhas de água com uma galeria 
ripícola de grande valor.  

▪ Diversidade de fauna presente, nomeadamente, a raposa, coelho-bravo, javali, 
gineta, saca-rabos, ouriço-cacheiro, fuinha, doninha, lontra (sobretudo no Seia e 
Mondego e vestígios no Cobral), águias (Cobreira, calçada, de asa redonda), 
milhafre, gavião, açor, falcão, peneireiro-de-dorso- malhado, pombo torcaz, cuco, 
coruja das torres, coruja do mato, pica-pau, tordo, melro, gaio, corvo e perdiz.  

▪ Atravessamento de três ZIF – Zonas de Intervenção florestal – Terra-Chã e Seia-Alva 
geridas pela Associação de produtores Florestais CAULE e a Seia – Norte, gerida 
pela Associação de produtores Florestais URZE que estão a desempenhar um 
importante trabalho de reflorestação com espécies autóctones como o carvalho, 
castanheiro, nogueira; 

▪ Atravessamento de zona de grande infiltração levando a construção da via à 
impermeabilização e aumentar a poluição nas zonas não impermeabilizadas 
adjacentes à via. 

▪ Espaço natural/florestal de grande dimensão com potencial para a produção de 
biomassa, a produção agrícola, a absorção de CO2 para o turismo de natureza. 

▪ Divisão de áreas de grande beleza natural; 
▪ Durante anos não foi possível a construção de casas na “Zona Verde” que agora 

será usada para construir a estrada; 
▪ Diminuição da qualidade visual da paisagem; 
▪ Ruído, não ó na fase de construção mas também na fase de exploração, de dia e de 

noite; 
▪ Poluição do ar; 
▪ Erosão do solo; 
▪ Afectação de habitações 
▪ Estrada de ligação Vila Nova da Oliveirinha e Covas foi recentemente requalificada.   

Lanço Oliveira do Hospital / Covilhã  

▪ Área de características únicas ambientais e paisagísticas, no limite do Parque 
Natural da Serra da Estrela e na sua ligação com a Serra do Açor, transição do 
granito para o xisto; 

▪ O vale do Alva apresenta uma galeria ripícola de grande dimensão e qualidade, 
tendo ainda inúmeras praias fluviais. Tem uma importante galeria ripícola quase 
contínua, com salgueiros e amieiros Uma das zonas paisagísticas mais interessantes 
é a zona de Sandomil / S. Gião onde se prevê a passagem da rodovia; 

▪ O Vale do Alvoco, rio de montanha que nasce muito perto da torre, com caudais 
significativos várias quedas de água naturais, cujas águas estão quase isentas de 
poluição. Neste rio, como no Alvôco regista-se uma forte presença da lontra.  

▪ Linhas de água (Rios Alva e Alvoco e Ribeira de Unhais da Serra e de Cortes do 
Meio) têm populações de lontra e são ricas em ciprinídeos e salmonídeos; 

▪ Zona de excepcional qualidade paisagística passando da rocha granítica nua que 
desce do planalto central da estrela para a zona arborizada que se inicia a partir da 
zona da EN 231/230, mantendo as características de montanha mas com um 
contínuo arbóreo. A transição para o xisto sobressai sobretudo nas construções, ao 
longo do vale do Alvôco, nomeadamente em Vide e Alvôco das Várzeas, que 
lembram já Piódão; 

▪ Qualquer uma das soluções propostas destruirá as características únicas da região. 
Cita o parecer da LPN entregue na fase de Avaliação Ambiental Estratégica que 
refere provocar a construção do IC 6” uma cicatriz imensa na parte sul do parque 
natural da Serra da Estrela, além de constituir uma barreira artificial entre esta área 
protegida e a Serra do Açor, degradar o potencial e a vocação turística de toda 
aquela zona (e.g. vale do Rio Alva, vale do Rio Alvôco) e diminuir a qualidade de 
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vida das populações que habitam próximo da estrada que liga “Vendas de Galizes – 
Vide – unhais da Serra – Covilhã (E230)”. 

 

Selecção de Alternativas: 

 Lanço Tábua / Oliveira do Hospital: 

Os contributos de 7 autarquias e 22 cidadãos expressaram a sua preferência pela Solução 1 
sem especificarem o lanço, não apresentando fundamentação específica. 

Contributos Favoráveis à Alternativa 1 foram expressos por dois cidadãos com a 
fundamentação que a seguir se enuncia: 

  As estradas entre Covas e Vila Nova de Oliveirinha foram alargadas e melhoradas 
devido ao tráfego gerado pela fábrica (que por ser pequena gera pouco tráfego) e para o 
Novo Quartel dos Bombeiros; 

 A Alternativa 1 está implantada numa área que se encontra isolada beneficiando-a com 
melhores acessibilidades (S. Geraldo e Vila Chã); 

 A solução 1 apresenta escavações e aterros e risco de erosão; 

 A Solução 1 será mais cara pois terá quase o dobro dos viadutos e o triplo das pontes e 
mais passagens superiores e agrícolas; 

 Citam a Associação Florestal Caule “ preferimos o traçado mais a Norte que contorna a 
localidade de Vila Chã por este causar menor impacto em terrenos agrícolas e florestais, 
bem como seria extremamente negativo o impacto do atravessamento deste IC da zona 
situada entre as localidades de Vila Nova de Oliveirinha e Bobadela”; 

 A zona de implantação da Alternativa 1 é anualmente fustigada por fogos com 
dificuldade de acessos para os bombeiros; 

 A Solução 1 passa muito próximo do Lar de Vila Nova da Oliveirinha provocando 
impactes muito negativos; 

 Impactes negativos para os habitantes de vila Nova de Oliveirinha, Loureiro, Corgo, 
entre outras. 

 

Os contributos desfavoráveis à Alternativa 1 foram expressos no Abaixo-assinado da 
População da aldeia de Vila Chã, Freguesia de Covas (Posição subscrita por 32 pessoas) e 
por 2 cidadãos, sendo um dos pareceres subscrito por 3 pessoas: 

A fundamentação para esta posição foi a seguinte: 

 As movimentações de terra serão maiores e com impactes visuais negativos para a 
alternativa 1, tal como a extensão de taludes (3600 para 4625), dos quais 28% com 
impactes ambientais e visuais significativos; 

 No que se refere aos recursos hídricos a alternativa 1 implica o restabelecimento de 
mais 3 linhas de água e a travessia de mais duas linhas de água com galeria ripícola 
Habitat da rede natura, do que na Solução 1. 

 Maior afectação de habitats prioritários e travessia de mais 19% de áreas de 
sensibilidade elevada ou excepcional, do que no caso da Solução 1.  

 Em termos de ruído o nº de edifícios com valores de ruído iguais ou superiores ao limite 
serão 2 na alternativa 1 e nenhuma na Solução 1.  

 O número de habitações expropriadas é também mais elevado e a afectação de REN 24 
vexes superior à da Solução 1.  

 Em termos de qualidade do ar serão afectados mais receptores.  

 A Solução 1 apresenta um percurso menor, permitindo poupar combustível e a emissão 
de menos CO2. 

 A Alternativa 1 implicará a expropriação de um maior número de habitações, tornando-se 
assim mais onerosa. 
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 A proposta de traçado da Alternativa 1 não teve em conta a realidade socioeconómica. 
Esta opção tem apenas um Nó em Vila Chã, enquanto que a Solução 1 prevê dois, um 
em Covas e Outro em Vila Nova da Oliveirinha. Assim, grande parte da população que 
reside nestas freguesias ficará afastada do IC 6beneficiando Vila Chã e S. Geraldo que 
têm cerca de 200 habitantes juntando as freguesias um total de1500 habitantes. Os 
residentes em Covas e Vila Nova de Oliveirinha terão de fazer 2 ou 4 km 
respectivamente para acederem a este nó através das EM 230-6 e CM 1304. Estes 
acessos não permitem o cruzamento de dois pesados, e atravessam aglomerados 
urbanos; 

 A Alternativa 1 não teve em conta as principais origens de tráfego: a empresa têxtil 
ACORFATO e a corporação de Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha. A ACORFATO 
que ficaria próximo do Nó de Vila Nova da Oliveirinha gera um tráfego de TIR de cerca 
de 20unidades /mês e de 600 veículos pesados de média dimensão. A força laboral 
atinge os 200 trabalhadores. Que utilizam na sua maioria transporte privado. Os 
bombeiros registam cerca de 450 saídas mensais sendo preferível um acesso directo em 
vez de terem de fazer 4 km para aceder ao IC6. O tempo que levarão a chegar ao IC é 
equivalente ao que demorarão a chegar ao Sul da EN 17 (Pinheiro de Côja, Lourosa, 
Barril do Alva) e à própria se de concelho onde se situa o Centro de Saúde. 

 As vantagens hipoteticamente associadas à Alternativa 1 “desencravamento das aldeias 
de S. Geraldo e Vila Chã” não têm fundamentação pois podem aceder ao IC 6 pelo Nó 
de Covas e próximo da EN 17 que tem servido a população; 

 As reduzidas vantagens de ter um nó próximo não se justificam face à destruição de 
habitações, ruído, devassa de terrenos de cultivo, alteração da paisagem e degradação 
generalizada da qualidade de vida; 

 A fauna será afectada pela perda de habitat e pelo aumento de mortalidade ligado á 
movimentação de viaturas durante a fase de obra. Na fase de exploração a fauna será 
afectada pelo tráfego de viaturas e pelo efeito de barreira da via. Na fase de construção 
o corte de vegetação será muito negativo pela destruição de habitats utilizados pela 
fauna.  

 Aumento da perturbação humana sobre os ecossistemas terrestres; 

 Aumento da poluição do ar, da água e do solo, pelas emissões geradas pelos veículos; 

 Perdas de vegetação e disponibilidade de habitats pela implantação da infra-estrutura; 

 Intrusão na paisagem pela necessidade de restabelecer acessos; 

 Afectação de áreas condicionadas Reserva Agrícola e Reserva Ecológica nacional. 

 Aumento da superfície de escoamento devido á impermeabilização do terreno, pela 
ocupação de solos agrícolas e alteração do uso dos solos. 

 A Alternativa 1 do IC 6 irá afectar uma zona em que ainda existe algum equilíbrio e 
alberga espécies de vertebrados e manchas vegetais de grande interesse constituindo 
uma importante bolsa de biodiversidade.  

 Espécies presentes no troço da Alternativa 1, que se encontram em maior risco e que se 
devem proteger: Toupeira de água (rato almiscareiro), Esquilo, Raposa, Lontra, Garça 
Vermelha, Cegonha Branca, Peneireiro Cinzento, Milhafre Rabo de Bacalhau, Águia 
Caçadeira, Águia Sapeira, Peneireiro das Torres, Rola, Melro de Água, Taralhão, Corvo.  

 No Rio de Cavalos e no Rio Seco existe uma comunidade de lontras. 
 

Oliveira do Hospital / Covilhã 

A Solução 1 foi considerada mais favorável por um conjunto de contributos de apresentados 
por 7 autarquias e 22 cidadãos que expressaram a sua preferência pela Solução 1, 
reiterando a importância de ser construído o Nó das Pedras Lavradas. A fundamentação 
apresentada foi a seguinte:   

 Prever o Nó de Pedras Lavradas, garantindo assim a acessibilidade às povoações 
existentes na encosta Sudoeste/Sul da Serra para Norte até Alvoco da Serra e, para Sul, 
até Sobral de S. Miguel; 
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 Corresponde ainda aos objectivos previstos no Plano Nacional de Turismo para o pólo 
Turístico da Serra da Estrela; 

 Permitirá fixar as pessoas, ajudará a desenvolver a freguesia e a região, captando 
investimentos, pois a região possui apetência turística e mão-de-obra qualificada. 
Tornará mais fácil o acesso aos equipamentos de saúde; 

 É a única que garante as condições de acessibilidade, integrando os Nós de Vide e das 
Pedras Lavradas. As suas mais-valias estendem-se às freguesias mais próximas: 
Cabeça, Loriga, Alvoco da Serra e Teixeira do concelho de Seia, Piódão, do concelho de 
Arganil e Alvoco das Várzeas, do concelho de Oliveira do Hospital. 

 O nó de vide constituiu um nó de acessibilidades ao nível do turismo, pois permite 
aceder a 3 concelhos, à Serra.   

 É a única que prevê a construção do Nó de Pedras Lavradas e que localiza o Nó de Vide 
em local que melhor se articula com a rede viária existente. É necessário prever a sua 
interligação com a EN 17. 

 

Foram propostas algumas alterações ao projecto: 

:Nó de Oliveira do Hospital 

 Localizar Nó de Oliveira do Hospital mais próximo da Cidade e não obrigando à 
passagem por localidades como Gavinhos, nem a circular numa via sinuosa como a EN 
230. 

(Cidadão) 

 

Nó de Folhadosa  

 Prever no Nó de Folhadosa uma ligação à EN 17.  
(Câmara Municipal de Seia, Junta de Freguesia de Sandomil). 

 

Condicionantes: 

ANA, Aeroportos de Portugal 

▪ Os projectos finais deverão ser remetidos à ANA, SA para emissão de parecer. 
Câmara Municipal de Seia 

▪ Execução do Nó de Pedras Lavradas; 
▪ Ligação do Nó de Folhadosa (IC6/IC7 com a EN 17) 

 

 

Recomendações: 

ANA, Aeroportos de Portugal 

▪ Recomenda a consulta às entidades gestoras de meios afectos ao combate a 
incêndios florestais e à Força Aérea Nacional; 

DGADR - Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural   

▪ Consultar a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 
 

Medidas de Minimização: 

Junta de Freguesia de Sandomil 

Junta de Freguesia de Cabeça 

▪ Assegurar a integração dos nós das novas vias com as redes viárias locais. 
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Câmara Municipal de Seia 

▪ Assegurar que os Nós dos Itinerários Complementares aproximam as ligações entre 
os centros da cidade, nomeadamente, Seia, Oliveira do Hospital, Gouveia e Nelas. 

 

6.2. Comentários à Consulta do Público 

A Consulta do Público foi bastante participada, tendo sido evidentes dois tipos de questões: 

1. A não aceitação da construção deste IC, expressa pelos seguintes participantes: 
Associação de Amigos da Serra da Estrela, QUERCUS, Liga para a Protecção da 
Natureza, Associação Distrital dos Agricultores da Guarda Associação de Desportos 
de Aventura “Desnível” a ERVEDUS, Associação para a Promoção Cultural e 
Ambiental, o Clube de Caça e Pesca de Sameice e dois contributos apresentados 
por cidadãos; 

2. Aprovação da construção do IC 6 com pedido de introdução de pequenas alterações 
de projecto, emitida pela maioria dos Orgãos de Poder Autárquico. 

Quanto à questão da não aceitação, embora fundamentada na real existência de traçados 
paralelos (cuja correcção e melhoramento poderia ser suficiente para responder ás 
solicitações de tráfego, de acordo com as participações recebidas), considera-se que é 
extemporânea, tendo em conta que a actual proposta resulta da Avaliação Ambiental 
Estratégica, igualmente sujeita a Consulta do Público. 

Quanto à aprovação da construção deste IC6, foram apresentadas sugestões de pequenas 
alterações de projecto (em particular quanto aos nós) que forma consideradas na Avaliação 
final e incorporadas neste Parecer. Todavia, face à fundamentação antagónica de escolha 
de alternativas e de soluções diferentes, forma adoptadas duas respostas: 

1. Quanto ao troço Tábua/Oliveira do Hospital – alguns dos pareceres manifestavam-
se contra a selecção da Alternativa 1; todavia, estes argumentos foram analisados e 
a CA atribuiu mais relevância à sua escolha como traçado preferencial; 

2. Quanto ao troço Oliveira do Hospital/Covilhã – a maioria foi favorável à Solução 1, 
tal como a CA, dado que permite o aumento das acessibilidades ás pequenas 
povoações dispersas da Serra da Estrela. 
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7.ANÀLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES E ALTERNATIVAS EM ESTUDO 

 

Após avaliação de cada Descritor Sectorial, a CA optou por seleccionar a seguinte 
proposta final para o traçado a desenvolver em fase de Projecto de Execução (PE): 

 

- IC6 Tábua/Oliveira do Hospital -  Alt 1+ Sol 1 

- IC6 – Oliveira o Hospital/Covilhã – Sol 1+ Sol 1+ Sol 1 

 

De seguida apresentam-se quadros indicativos das soluções e alternativas menos 
desfavoráveis face aos descritores ambientais em análise e apresentando as justificações 
mais significativas para a selecção de cada alternativa: 
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LANÇO SOLUÇÃO/ 

ALTERNATIVA 

G,G e H S e UAS RH  

Centro 

RH  

Tejo 

Pais. E AS QA Pat. OT SE FINAL 

 Sol. 1      X X X      

IC 6 – Tábua/Oliveira 
do Hospital 

Altern. 1 X X      X X X X X 

 Sol. 1 X X   X X X X X X x X 

 Troço 1 – Sol. 1  X   X X X X  X X X 

                  Sol. 2 X   X     X    

IC6 - Oliveira de 
Hospital/Covilhã 

Troço 2 – Sol. 1 X   X  X  X  X X X 

                 Sol.2  X   X  X  X    

 Troço 3 – Sol. 1 X   X=  X  X X X X ? 

                  Sol. 2  X  X= X  X      

G, G e H – Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 

S e UAS – Solo e Uso Agrícola do Solo 

RH – Recursos Hídricos 

Pais. – Paisagem 

E – Ecologia 

AS – Ambiente Sonoro 

QA – Qualidade do Ar 

P – Património 

OT - Ordenamento do Território 

SE – Sócio-Economia 
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IMPACTES POSITIVOS DETERMINANTES NA  SELECÇÃO DE TRAÇADOS 

Tábua/Oliveira do Hospital  Oliveira do Hospital/Covilhã 

Alternativa 1 Solução 1 Troço 1 

Solução 1 

Troço 2 

Solução 1 

Troço 3 

Solução 1 

menor movimentação de 
terras e dimensão dos 
taludes, quer em 
extensão, quer em altura 

 menor movimentação de 
terras 

menor movimentação de terras 
e dimensão dos taludes, quer 
em extensão, quer em altura 

menor movimentação de terras 

Menor afectação de solos 
agrícolas classificados 
como RAN 

Não afecta pomar e olival 

 Menor afectação de solos 
agrícolas classificados como 
RAN 

 

  

   Menor intercepção de zonas 
sensíveis à poluição rodoviária 
sob o ponto de vista de 
Recursos Hídricos.  

 

  Minimização do impacte nos 
valores ecológicos dado que 
o atravessamento é feito em 
túnel e viaduto, o que reduz 
substancialmnte a área de 
biótopos afectada 

afecta menor área de biótopos Menor impacte nos valores 
ecológicos dado que é paralela 
à EN 230 

Não afecta qualquer área 
com valor patrimonial, 
preservado o Centro 
Arqueológico de 
Bobadela 
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Menor afectação de áreas 
agrícolas, incluindo 
Regadio s 

Reduzida afectação de 
áreas agrícolas, 
incluindo  

 Regadios  

Menor afectação de áreas 
agrícolas, incluindo  
Regadios  

Privilegia as acessibilidades 
ás povoações e às unidades 
agro-turísticas 

Não afecta o Plano de Acção 
do Projecto de 
Desenvolvimento Rural da 
CAULE - Associação 
Florestal da Beira Serra (em 
parceria com a Associação 
SOLO VIVO) 

Menor afectação de áreas 
agrícolas, incluindo Regadios  

Privilegia as acessibilidades ás 
povoações e às unidades 
agro-turísticas 

 

Maior afastamento da área 
urbana e urbanizável 

menor número de 
afectações de 
construções  

 

 menor número de afectações 
de construções  

maior proximidade de 
equipamentos colectivos 

maior proximidade de 
equipamentos colectivos 

menor número de afectações  

de construções  
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8 .CONCLUSÃO 

 

O EIA refere que “O IC 6, que suporta a articulação entre as sedes de concelho – Oliveira do 
Hospital e Covilhã, e, a uma escala mais alargada, entre Coimbra e Covilhã - , define uma via 
estruturante de grande interesse nacional, regional e local, traduzindo, do ponto de vista 
territorial, benefícios para o reforço destes eixos de ligação. Este eixo 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”. 

O EIA também menciona que “A importância do projecto em análise num contexto mais 
alargado reflecte-se na prossecução dos objectivos pretendidos para a região da Serra da 
Estrela enquanto pólo turístico integrante do Plano Estratégico Nacional para o Turismo 
(PENT), que se pretende desenvolver economicamente numa região marcada pela 
interioridade com elevadas potencialidades turísticas” 

A CA considera que o Projecto fomentará uma maior diversidade na articulação viária, 
criadora de maior acessibilidade e segurança rodoviária, face às debilidades da EN17, EN 
321 e da EN230, e o consequente aumento de condições com vista ao Crescimento 
Económico de uma região até agora relativamente isolada como a Beira Interior e a Serra da 
Estrela constituem os principais impactes positivos deste Projecto. 

O IC6 estabelecerá a ligação entre Coimbra (IP3) e a Covilhã (IP2) e desenvolve-se em dois 
sublanços: IC6-Tábua/Oliveira do Hospital (IC7) e IC6-Oliveira do Hospital (IC7)/Covilhã 
(A23/IP2). O lanço IC6-Oliveira do Hospital/Covilhã apresenta duas interligações – 1 e 2: 

 O IC6 – Tábua/Oliveira do Hospital (IC6 – T/OH) desenvolve-se nos concelhos de 
Tábua e Oliveira do Hospital e apresenta apenas uma solução base – designada por 
Solução 1 do km 0+000 ao km 18+789 – e uma alternativa a um troço inicial desta 
solução – Alternativa 1, apenas para o troço 1 do km 0+000 ao km 9+719 
(correspondente ao km 8+900 da Solução 1). 

 O IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã (IC& - OH/C) desenvolve-se nos concelhos de 
Oliveira do Hospital, Seia e Covilhã e divide-se em 3 troços. Existem duas soluções 
alternativas – Solução 1 e Solução 2, divididas também em 3 troços.  

 A Solução 1, a nascente, atravessa o Parque da Serra da Estrela (PNSE), nos 
seus limites a sudoeste com recurso a túneis e viadutos.  

 A Solução 2 desenvolve-se a poente-sul da Solução 1 e interfere ainda com a área 
do PNSE, no atravessamento do Vale do Rio Alva em viaduto e do Sítio da Serra 
da Estrela com recurso a vários túneis e viadutos, mais longos dos que os da 
Solução 1.  

 As duas soluções são interligáveis, no troço 1, através das Interligações 1 e 2 

o - Solução 1 – do km 0+000 ao km 39+314,541 

o - Solução 2 – do km 0+000 ao km 42+757,045  

As interligações 1 e 2 permitem criar soluções mistas para o troço 1 da ligação Oliveira do 
Hospital/Covilhã. 

Note-se que, tal como foi mencionado, o Lanço IC6 –OH/C apresenta os limites das bacias 
dos rios Mondego e Tejo cerca do km 18+500 em ambas as soluções. 
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O IC6 apresenta um perfil transversal tipo de faixa única de rodagem de 12m de largura de 
plataforma, composta por uma faixa de rodagem de 7m de largura – duas vias de 3.5m, uma 
para cada sentido – e duas bermas exteriores com 2.5m de largura e apresenta os seguinte 
elementos: 

Após a Avaliação dos Estudos apresentados, da visita técnica ao local e dos resultados da 
Consulta a Entidades Exteriores e da Consulta Pública, a CA concluiu o seguinte: 

1. O traçado seleccionado foi o seguinte: 

a. IC6 Tábua/Oliveira do Hospital - Alt 1+ Sol 1 

b. IC6 – Oliveira o Hospital/Covilhã – Sol 1+ Sol 1+ Sol 1 

2. A Sol. 2 do troços 1 e 2 do Lanço IC6 – Oliveira do Hospital/Covilhã apresenta 
impactes indirectos de grande magnitude e significância que desaconselham que seja 
seleccionada para ser desenvolvida em fase de Projecto de Execução (PE). 

No global, esta última solução apresentaria impactes negativos directos com pouca 
relevância, dado que o atravessamento em túnel de grandes extensões foi assumido apenas 
como muito significativo no descritor Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia. A ausência de 
atravessamento à superfície geraria impactes directos praticamente nulos nos restantes 
descritores, com excepção do mencionado e da acessibilidade a povoações, que seria mais 
difícil devido a quase ausência de nós de acesso à via (apenas existe o nó de Erada).  

Porém, a ponderação do volume do excedente de materiais de escavação provenientes de 
túneis tão extensos, bem como a sua questionada qualidade para deposição em aterros 
estáveis associados á via, levou a CA a questionar qual a importância indirecta destes 
materiais no Ambiente. 

A deposição de um volume tão elevado de materiais seria demasiado complexa, dada a 
impossibilidade de proceder à sua adequada deposição nas proximidades e dada a 
impossibilidade de a efectuar nas Àreas sensíveis mais próximas: Àreas Classificadas no 
âmbito da Rede Natura, Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) e Domínio Hídrico (DH). 

Assim, a CA considera que a Sol. 2 dos troços 1 e 2 do Lanço Oliveira do Hospital/Covilhã 
não deve ser desenvolvida em fase do Projecto de Execução (PE). 

Dada a ausência de parecer do representante da ARH Centro (apesar dos sucessivos 
contactos e da sua presença nas reuniões e na visita ao local), não foi possível a inclusão de 
parecer sobre os Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Centro, sendo o Parecer 
apresentado neste factor ambiental respeitante apenas á Região Hidrográfica do Tejo. 

O traçado seleccionado pela CA foi o seguinte: 

- IC6 Tábua/Oliveira do Hospital -  Alt 1+ Sol 1 

- IC6 – Oliveira o Hospital/Covilhã – Sol 1+ Sol 1+ Sol 1 

e deverá respeitar as seguintes condicionantes: 

1. Deverá ser dada particular atenção à configuração do Nó de Travanca de Lagos, 
em virtude da proximidade do regadio da Levada do concelho, analisando também 
a eventual intercepção dos sistemas de captação e transporte de água. 

2. Deverá ser dada particular atenção à configuração do Nó do Parque Industrial da 
Covilhã, em virtude da plena implantação numa zona de RAN, pomar e vinha. 
 

3. Deverá seja plantada, não uma área equivalente às áreas florestais com folhosas e 
galeria ripícola afectadas pela construção da via, mas sim o dobro desta área, 
prevendo-se plantações de densificação e valorização qualitativa de povoamentos 
de folhosas ou galerias ripícolas que se encontrem nas imediações da área de 
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intervenção do projecto e que estejam degradadas ou empobrecidas. Este facto é 
justificado pelo facto de o EIA não indicar o estado de conservação da galeria 
ripícola. 

 

4. Devem estar previstas medidas efectivas e adequadas à salvaguarda da espécie 
Azereiro, “Prunus lusitanica subsp lusitanica”, caso se verifique a sua ocorrência 
nas áreas de intervenção, temporárias e definitivas do empreendimento.  

5. Os pilares dos viadutos e pontes devem localizar-se fora do leito e margens das 
linhas de água, e devem apresentar geometria hidrodinâmica e disposição 
concordante com a orientação do escoamento, garantindo condições adequadas de 
escoamento em situações de cheia; 

6. As passagens hidráulicas deverão garantir a continuidade do talvegue natural 
evitando mudanças bruscas de direcção do escoamento; 

7. O sistema de drenagem deve excluir a descarga das águas de escorrência nas 
zonas sensíveis à poluição rodoviária: regadios tradicionais (mencionados no texto) 
e a ribeira de Cortes (Água de Salmonideos), zonas ameaçadas por cheias, zonas 
de máxima infiltração. Em situações particulares, devidamente justificadas, em que 
isso não se possa verificar, há que considerar o tratamento das águas de 
escorrência da plataforma rodoviária 

8. Na definição dos sistemas de tratamento devem ser considerados os seguintes 
aspectos: 

a) Trechos em que se implemente um sistema de tratamento de águas, o 
Projecto de Drenagem deve garantir um sistema separativo para as águas 
pluviais dos taludes e as águas de escorrência da plataforma da via;  

b) Para o estabelecimento dos sistemas de tratamento das águas de 
escorrência de plataforma de vias rodoviárias deve ser considerado o 
Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência 
de Estradas (LNEC, 2006), onde se encontram as tipologias de tratamento e 
critérios de dimensionamento dos sistemas de tratamento das águas de 
escorrência das plataformas de vias rodoviárias, adaptadas à realidade 
nacional. 

 

9. A execução da prospecção arqueológica sistemática deverá ser mais intensa no 
concelho de Seia, nomeadamente nas áreas onde se detectaram núcleos de arte 
rupestre ou onde se considera ser susceptível verificar esse tipo de ocorrências, 
caso do núcleo de arte rupestre da Serra da Alvoaça, em Bulde e Pedras Lavradas, 
na área do núcleo de arte rupestre da Portela da Casa Branca e Abuceira em 
Erada, e na área da Serra do Açor, em Gondufo, de forma a possibilitar a 
identificação, delimitação e reavaliação dos elementos patrimoniais. 

10. A prospecção arqueológica sistemática deverá incidir especificamente na área das 
conheiras localizadas junto a Vide, na margem esquerda do Rio Alvoco, entre a 
Ponte sobre o rio Alvoco prevista na Solução 1 e a Ponte sobre o rio Alvoco 
prevista na Solução 2, devendo ser implantadas na cartografia e igualmente ser 
definido um perímetro de protecção a integrar a carta de condicionantes da obra. 

11. Durante a execução da prospecção arqueológica sistemática, dever-se-á efectuar a 
localização e a correcção da implantação cartográfica da ocorrência patrimonial n.º 
1, Ferraduras, devendo igualmente ser definido um perímetro de protecção a 
integrar a carta de condicionantes da obra. 
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12. Na fase de elaboração do Projecto de Execução deverá ser delimitada e implantada 
na carta de condicionantes da obra um perímetro de protecção do núcleo de arte 
rupestre da Portela da Casa Branca/Abuceira em Erada, na qual deverá ficar 
interdita a qualquer actividade relacionada com a construção da infra-estrutura; 

13. Na fase de elaboração do Projecto de Execução, deverá ser delimitada e 
implantada na carta de condicionantes da obra uma área de protecção do núcleo 
de arte rupestre da Serra da Alvoaça (Bulde, Pedras Lavradas), na qual deverá 
ficar interdita a qualquer actividade relacionada com a construção da infra-estrutura; 

14. Relativamente ao conjunto patrimonial relativo à Via-sacra, ocorrências n.º 118 a 
121, para além de dever ficar garantido o seu restabelecimento, deverá ser 
elaborado um projecto de integração e de recuperação paisagística próprio.  

15. Dever-se-á proceder à elaboração de um programa de sondagens arqueológicas de 
diagnóstico a executar na fase prévia à obra nas ocorrências patrimoniais n.º 107, 
Quinta de São Tiago I e n.º 108, Quinta de São Tiago II, prevendo-se a entrega dos 
respectivos relatórios preliminares ainda antes do início da obra. 

16. No lanço Oliveira do Hospital/Covilhã importa salientar: 

a)  a articulação do Projecto com localidades como Vide, evidenciando, no 
Troço 1, noutro patamar de articulação, a importância do nó de Pedras 
Lavradas como factor de garantia de acessibilidade maior a uma realidade 
urbana envolvente muito característica desta zona. 

b) No Troço 2, considera-se fundamental realçar a posição do nó de Erada, 
não só pela maior proximidade a essa mesma localidade, como a maior 
facilidade na articulação com a EN230 e por essa via a Unhais da Serra. 

c) No Troço 3, o nó de Tortosendo e o nó do Parque Industrial (nas duas 
soluções) garantem a proximidade do Projecto às localidades mais 
importantes (Tortosendo, Dominguizo, Boidobra e Covilhã) como ao Parque 
Industrial e Tecnológico de Tortosendo, pelo que devem ser analisadas em 
pormenor.  

17. Do Projecto, e num contexto sócio-económico, considera-se que a “indústria do 
turismo” será ser uma das componentes económicas mais beneficiadas, pelo que 
se deverá proceder à articulação do PE com o Plano Estratégico Nacional de 
Turismo (PENT) e a sua estrita relação com outros factores de atractividade, 
nomeadamente o conjunto de projectos que se perspectivam para a Serra da 
Estrela (instalação de teleféricos de acesso à Torre; ampliação da pista de esqui; 
aumento da capacidade hoteleira, entre outros. 

18. Os resultados finais da Consulta Pública apontam para a necessidade de assegurar 
que os Nós dos Itinerários Complementares aproximem as ligações entre os 
centros da cidade, nomeadamente, Seia, Oliveira do Hospital, Gouveia e Nelas. 

19. Os projectos finais deverão ser remetidos para emissão de parecer: 
a) à ANA, SA, 
b) às entidades gestoras de meios afectos ao combate a incêndios florestais e 

à Força Aérea Nacional 
c) à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

20. A Câmara Municipal de Seia propõe: 

a) Execução do Nó de Pedras Lavradas; 
b) Ligação do Nó de Folhadosa (IC6/IC7 com a EN 17) 
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21. A Junta de Freguesia de Cabeça indica o seguinte: 

Deve ser assegurada a integração dos nós das novas vias com as redes viárias locais. 
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ANEXO I 

PLANTAS DO PROJECTO E FOTOGRAFIAS DA VISITA AO 
CAMPO 
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ANEXO II 

PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 
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ANEXO III 

ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE, MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
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Com vista à redução dos impactes negativos e maximização dos impactes positivos do 
Projecto nas fases posteriores, devem ser adoptadas acções adequadas que a seguir se 
descriminam, de acordo com os factores ambientais enunciados: 

 

Em simultâneo com a elaboração do Projecto de Execução (PE), devem ser desenvolvidos os 
seguintes Estudos e Planos: 

1. Estudo que caracterize as comunidades de invertebrados na área de implantação do IC6, 
com descrição das metodologias utilizadas, períodos de recolha de informação, espécies 
inventariadas, registos de distribuição e abundância das espécies, com especial atenção à 
distribuição e abundância das espécies listadas nos anexos do Decreto-lei n.º 140/2006, 
de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, com avaliação 
das incidências e explicitando as medidas de minimização preconizadas. 

 
2. Plano de monitorização das comunidades de vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves 

e mamíferos) com descrição das metodologias utilizadas, períodos de recolha de 
informação, espécies inventariadas, registos de distribuição e abundância das espécies, 
que permitam o diagnóstico das alterações operadas e possíveis inter-acções dessas 
influências com os sítios Serra da Estrela (PTCON0014), Carregal do Sal (PTCON0027) e 
Complexo do Açor (PTCON0051). 

 
3. Plano para a realização dos trabalhos de desmatação, com referência inequívoca a 

períodos de realização dos trabalhos (cronograma), delimitação cartográfica das 
subunidades de intervenção, métodos de tratamento, esquema da sequência das operações 
nas subunidades de intervenção e locais de armazenamento da biomassa retirada. 

 
4. Plano para a gestão da biomassa resultante das acções de desmatação das áreas 

ocupadas por eucaliptal e formações das espécies exóticas invasoras. Deve referir 
metodologias de tratamento e locais de armazenamento, mesmo se temporário. 

 
5. Plano para a gestão da camada de solo resultante das decapagens, proveniente dos locais 

ocupados por eucaliptal e formações das espécies exóticas invasoras. Deve referir 
metodologias de tratamento e locais de armazenamento, mesmo se temporário. 

 
6. Plano para a realização de acções de restauro de galerias ripícolas, em particular de 

galerias que possam vir a constituir-se como Habitat 91E0, a realizar nas margens das 
linhas de água identificadas como contendo este habitat. Deve conter plano de 
acompanhamento que permita monitorizar os efeitos da acção e reajustes anuais aos 
processos desenvolvidos. 

 

 

 

O desenvolvimento do Projecto de Execução (PE) e do RECAPE deverá cumprir as seguintes 
indicações: 

1. A necessidade de todos os componentes da infra-estrutura rodoviária (pontes, viadutos, 
etc.) e, particularmente, a estabilização dos taludes ser realizada por soluções 
construtivas concebidas e dimensionadas para acções sísmicas de acordo com o 
Regulamento de Segurança (o qual estipula um conjunto de normas de construção anti-
sísmica que devem ser adoptadas para o território nacional), de forma a evitar a sua 
futura instabilização. 
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2. Nas zonas do traçado onde forem reconhecidos segmentos de falhas activas, aquando 
da sua construção, deverá ser reforçada a infra-estrutura rodoviária para que, se ocorrer 
ruptura superficial co-sísmica, a rodovia, não seja deformada e danificada. 

3. Devem ser caracterizados os elementos técnicas do PE e respectivos impactes do Nó 
da Folhadosa devido à afectação de construções, altura de taludes e ocupação florestal. 

4. Os pilares dos viadutos e pontes devem localizar-se fora do leito e margens das linhas 
de água, e devem apresentar geometria hidrodinâmica e disposição concordante com a 
orientação do escoamento, garantindo condições adequadas de escoamento em 
situações de cheia. 

5. As passagens hidráulicas deverão garantir a continuidade do talvegue natural evitando 
mudanças bruscas de direcção do escoamento.  

6. Na definição dos sistemas de tratamento devem ser considerados os seguintes 
aspectos: 

a. Trechos em que se implemente um sistema de tratamento de águas, o Projecto 
de Drenagem deve garantir um sistema separativo para as águas pluviais dos 
taludes e as águas de escorrência da plataforma da via;  

b. Para o estabelecimento dos sistemas de tratamento das águas de escorrência 
de plataforma de vias rodoviárias deve ser considerado o Relatório Final da 
Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas (LNEC, 
2006), onde se encontram as tipologias de tratamento e critérios de 
dimensionamento dos sistemas de tratamento das águas de escorrência das 
plataformas de vias rodoviárias, adaptadas à realidade nacional. 

7. Sempre que possível e tecnicamente viável, deverá o projecto ser ajustado ao terreno de 
forma a reduzir tanto quanto possível os impactes em relação à dimensão e expressão 
dos taludes do projecto, dos acessos temporários e restabelecimentos definitivos, altura 
dos viadutos e pontes e todas as demais afectações identificadas no estudo. 

8. Para todas as obras de arte previstas, deverão ser estudadas soluções de engenharia 
que lhes permita ter menor expressão nas suas diferentes dimensões – extensão, altura, 
área – sendo desejável que prevaleçam soluções que apresentem maior vão do tabuleiro 
e que tenham em consideração o tipo e o alinhamento dos pilares, por forma a garantir 
menor afectação da paisagem.  

9. Devem ser efectuados estudos e apresentadas soluções relacionadas com os aspectos 
plásticos (forma, materiais e cor) e arquitectónicos das estruturas, de forma a garantir 
uma maior integração na paisagem tendo igualmente em consideração a sua localização 
em contexto mais urbano ou mais rural/natural. Quando a implantação dos viadutos e 
pontes ocorra próximo e paralelo a outro viaduto ou ponte existente, a sua concepção 
estrutural deverá procurar a conjugação no tipo e alinhamento dos pilares. 

10. Para os taludes superiores a 15m de altura e com grande acessibilidade visual deve ser 
demonstrado que foi avaliada, na fase subsequente de projecto, a possibilidade de 
introduzir viadutos ou pontes para a situação de aterro ou “cut and cover” ou trincheira na 
situação de escavação. 

11. Devem ser efectuados estudos e apresentadas propostas de soluções técnicas 
(eventualmente mistas) e estéticas (cores e materiais para os alçados) mais adequadas à 
paisagem envolvente e ao meio, para as situações de emboquilhamento dos túneis. 

12. Sempre que tecnicamente viável, deverão ser adoptadas estratégias alternativas na 
concepção das estruturas de contenção dos taludes (muros, ancoragens, pregagens e 
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outras) com recurso a materiais e técnicas susceptíveis de minimizar o impacte visual 
decorrente da implantação destes tipos de estruturas, como a aplicação de técnicas de 
engenharia natural. 

13. O projecto de iluminação a ser elaborado deve apresentar soluções que acautelem todas 
as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar 
a poluição luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a instalação, desde a escolha dos 
tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à 
correcta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da 
iluminação intrusiva. Particular atenção deve ser dada aos novos restabelecimentos e 
obras de arte, na travessia de zonas de ocorrência de habitats sensíveis, onde os níveis 
de luminosidade são factor importante no equilíbrio e manutenção das condições 
ecológicas e à percepção da paisagem. 

14. Efectuar o levantamento dos exemplares arbóreos que sejam identificados como tendo 
valor patrimonial e susceptíveis de serem afectados. Devendo ser apresentado 
cartografia com indicação da sua localização e a quantificação do número de exemplares 
de forma a que as medidas de protecção e/ou as acções de transplante devem ser 
consideradas no caderno de encargos. 

15. A concepção da geometria dos taludes – aterro e escavação – deverá procurar 
estabelecer uma modelação mais natural nas zonas de transição com o terreno existente 
conferindo-lhes assim maior continuidade. A modelação sempre que possível deve 
privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de 
cavalo”. 

16. Devem ser objecto de atenção particular no PIRP os taludes que fiquem orientados para 
e próximos de povoações através do reforço da utilização da vegetação, com espécies 
arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão considerável à data de plantação. 
Devem ser contempladas plantações, que conformem uma cortina mais densa, 
estratificada, multiespecíficas (com duas a três espécies diferentes), devendo as 
espécies de porte arbóreo localizarem-se na base do talude, para não comprometer a 
sua estabilidade. 

17. Deverá proceder-se ao estudo detalhado das afectações directas de zonas urbanas 
(habitações e equipamentos), para a identificação de áreas sensíveis para as quais o 
Projecto de Integração e Recuperação Paisagística deve apresentar soluções 
específicas de minimização de impactes visuais, no caso de existirem conflitos com os 
acessos, nós, restabelecimentos e viadutos.  

18. De forma a minimizar o efeito barreira e a mortalidade causada, relacionados com a 
dificuldade das espécies em atravessar a superfície da via e respectiva vedação, é 
importante que seja garantida a presença de estruturas transversais que permitam o 
seu atravessamento, especialmente tendo em conta os valores ecológicos faunísticos 
presentes na área. Assim, em fase de Projecto de Execução deverão ser incorporadas 
as soluções que potenciarão de forma muito significativa a minimização dos impactes: 
efeito barreira, fragmentação, mortalidade e afectação dos valores naturais. 

19. Refere-se que o facto de estarem projectados vários viadutos ao longo do traçado 
permite, desde logo, que exista permeabilidade em muitas zonas da via. Por outro 
lado, a permeabilidade indicada para a área pode ser alcançada complementando os 
viadutos e os túneis com a adaptação de passagens superiores, inferiores e 
hidráulicas para a fauna. 

20. A respeito das passagens para a fauna importa referir que estas estruturas, embora 
possam ser construídas propositadamente para o atravessamento da fauna, são, na 
grande maioria, adaptadas de outras estruturas com outras utilidades, como o 
restabelecimento de caminhos agrícolas ou as próprias passagens hidráulicas para 
drenagem de linhas de água. No caso de serem passagens não específicas para a 
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fauna, estas devem ser adaptadas de modo a serem eficazes para os vertebrados que 
ocorrem na área de estudo. 

21. Assim, as soluções preconizadas pelo projecto permitem garantir a permeabilidade da 
totalidade do troço da via desde que todas sejam alvo de adaptação para fauna. A 
proposta apresentada no EIA das características das vedações e escapatórias parece 
adequada. 

22. Nas medidas de minimização da afectação dos valores naturais - medidas de carácter 
específico – ponto 2 (pág. 492), deverá ser aplicado um método construtivo com as 
características referidas, não só para os viadutos, mas também para todas as obras 
acessórias, nomeadamente os acessos a restabelecimentos que lhe estão 
associados. 

23. Dever-se-á efectuar a prospecção sistemática integral dos valores arqueológicos do 
corredor correspondente às Soluções/Alternativas seleccionadas, incluindo ligações, 
nós, acessos e restabelecimentos, numa faixa de 400m, procedendo ainda nessa 
fase, de acordo com os resultados obtidos, a ajustes ao projecto ou a sondagens de 
diagnóstico; 

24. Os sítios arqueológicos com áreas de dispersão de materiais deverão ser delimitados, 
e estas últimas deverão ter a sua mancha gráfica representada na cartografia; 

25. A prospecção sistemática deverá ser executada por uma equipa de arqueólogos com 
reconhecida especialização em contextos de arte rupestre (em especial no lanço 
OH/C), pelo que a metodologia deverá ser direccionada para a análise cuidada das 
superfícies rochosas; 

26. Caso as áreas a afectar pela reposição de caminhos, vias, passagens e de sistemas 
hidráulicos abranjam áreas situadas fora do corredor de 400m estudado na fase de 
Estudo Prévio, dever-se-á proceder à sua caracterização integral através da 
realização de trabalhos arqueológicos, nomeadamente pesquisa documental, 
bibliográfica e prospecção arqueológica sistemática, procedendo ainda nessa fase, se 
necessário, a ajustes ao projecto ou a sondagens de diagnóstico. 

27. O RECAPE deverá garantir e prever a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
totalidade dos vestígios e contextos a afectar directamente pela obra e, no caso de 
elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e 
memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 
integral; 

28. Quando por razões técnicas do Projecto não houver possibilidade de proceder a 
alterações pontuais de traçado ou de localização dos respectivos componentes, a 
destruição total ou parcial de um Sítio arqueológico deverá ser assumida no RECAPE 
como inevitável; 

29. A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e 
depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar 
o Caderno de Encargos da Obra e ser distribuída a todos os empreiteiros e 
subempreiteiros; 

30. Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao 
Património Arqueológico e Arquitectónico. 

31. Relativamente à questão da instalação dos estaleiros, o PE deverá demonstrar que os 
mesmos se localizam em áreas não condicionadas, tendo em conta a Carta de 
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Condicionantes à Instalação de Estaleiros e Apoios de Obra apresentada no EIA, 
condições as quais devem constar do Caderno de Encargos da Obra. 

32. O PE deverá definir previamente a rede de acessos e os caminhos a utilizar entre os 
estaleiros e os locais de obra, tal como efectuar uma escolha criteriosa das áreas de 
empréstimo e de depósito. 

33. Cumprimento das medidas específicas propostas no EIA no descritor Sócio-Economia. 

34. O PE na globalidade do traçado que vier a ser adoptado deverá ser alvo de uma 
análise de maior pormenor, no sentido da máxima compatibilização entre o Projecto e 
as estruturas existentes, diminuindo o número de “afectações directas muito 
prováveis”. 

35. Sobre a afectação de inúmeras vias de comunicação, caminhos rurais e florestais, 
deverá, como forma mais adequada de resolução dos incómodos daí resultantes, ser 
objecto dos necessários restabelecimentos e implantação de caminhos paralelos, a 
apurar com o necessário pormenor em sede de PE. A minimização desses impactes 
passa pelo dever de compatibilização com as práticas da envolvente, 
sobrevalorizando os necessários restabelecimentos para acessibilidade às diversas 
parcelas agrícolas e florestais. 

36. Devem ser, devido aos eventuais impactes negativos significativos, analisados com 
detalhe e eventualmente alterados os seguintes pontos do Projecto: 

a. Devem ser assegurados todos os restabelecimentos, reposição de caminhos 
interferidos e acessos a propriedades no âmbito do PE. 

b. Tábua/Oliveira do Hospital (Alt. 1+ Sol 1). 

i. PA1, km 1+700 – afectação de duas habitações, pelo que se deverá 
considerar o tipo de restabelecimento em análise. 

ii. Nó de Vila Chã – afectação significativa de várias edificações, algumas 
habitadas, pelo que se propõe a análise da alteração da geometria e 
localização do nó. 

iii. Ponte sobre o Rio de Cavalos – afectação de galeria ripícola em bom 
estado, cuja afectação deverá ser minimizada. 

iv. Ponte sobre o Rio Seco 1 – afectação de habitações; Nó de Travanca 
de Lagos – propõe-se a alteração da geometria do nó e seu 
deslocamento para poente, por forma a evitar a afectação das 
edificações e da mancha de carvalhos. 

v. Nó de Oliveira do Hospital – afectação de construções habitadas, 
incluindo um restaurante (ver foto), sendo previsível situações de risco 
de derrocada e ruído. 

vi. Minimização da afectação da Quinta do Torgal junto ao viaduto de 
Gavinhos de Cima. 

vii. PA 4 (ou seja, PI 4) ao km 12+800 – desviar a PI por forma a afectar a 
zona do pinhal, salvaguardando os carvalhos. 
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viii. Restabelecimento dos caminhos da Via Sacra (junto ao km 17+900) – 
atenção à preservação das estações da Capela do Senhor do Calvário 
e Via Sacra 

c. Oliveira do Hospital/Covilhã (Sol 1): 

i. Nó de Pedras Lavradas – deve ser reformulado de forma a assegurar a 
estabilidade dos taludes de escavação e a reduzir os impactes 
associados á altura significativa dos mesmos (ver fotos).  

ii. Nó de Erada – deve ser revisto e deslocado para poente ou analisada 
outra geometria para minimizar a afectação de construções e do 
cemitério local. 

 
 

 

Elementos a integrar no Projecto de Integração e Recuperação Paisagística 

A elaboração do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) deve obedecer a 
dois objectivos principais: recuperar todas as áreas temporariamente afectadas pelas obras 
(áreas das prospecções geológicas, estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, 
parques de máquinas e de materiais, acessos temporários, etc.); e integrar as novas estruturas 
(emboquilhamento de túneis, obras de arte, restabelecimentos, taludes, nós, muros, vedações, 
passagens para a fauna, barreiras acústicas, etc.) na Paisagem circundante, diminuindo os seus 
impactes cénicos, e que deverá ir sendo implementado de acordo com o término das obras em 
cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção. Deve presidir à elaboração do(s) 
PIRP(s), uma definição de estratégias de intervenção que preconizem soluções de projecto que 
integrem medidas de minimização gerais assim como específicas para as situações particulares 
devido à diversidade de situações existentes e para as situações identificadas como mais 
críticas - ocorrências de projecto gravosas - identificadas no presente no EIA e outras 
condicionantes observadas no estudo(s), bem como atender ao contexto rural/urbano em que 
este projecto se insere. 

Assim, de um modo geral podem-se considerar as seguintes situações a que este projecto 
deverá atender: 

1. Todas as áreas temporariamente afectadas deverão ser recuperadas considerando 
as operações de limpeza, de remoção completa de pavimentos existentes, 
escarificação, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de 
forma tão naturalizada quanto possível e seu revestimento, com as terras 
previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados.  

2. Deverá contemplar o revestimento vegetal dos taludes tão rapidamente quanto 
possível, para evitar a erosão hídrica e acelerar a mitigação dos impactes visuais. 

3.  Deve contemplar a criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e 
arbustivas – nas proximidades de áreas de elevada sensibilidade identificadas, 
áreas urbanas e elementos de património, se se verificarem este tipo de 
afectações quanto ao traçado, aos novos acessos e restabelecimentos. 

4. Nas áreas sensíveis identificadas o enquadramento paisagístico da obra não se 
deve limitar à criação de cortinas verdes lineares e monótonas, mas deverá ser 
realizado um projecto de integração adequado a cada situação e tendo em conta 
as características específicas de cada uma delas. Este deverá contemplar a 
criação de cenários diversos, compostos por várias espécies arbóreas e 
arbustivas, distribuídos livremente ou constituindo alinhamentos múltiplos e 
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diversificados. 
5. A base dos taludes de aterro com altura superior a 2 m deverão igualmente ser 

alvo de plantações com espécies arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão 
considerável à data de plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; 
arbustos com altura não inferior a 0,5 m). As plantações de arbustos prolongar-se 
pelo talude acima. 

6. Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (H/V), ou sempre que a 
estabilização do terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para 
garantir a estabilização imediata dos taludes, evitar ou diminuir a ocorrência de 
eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetação. A modelação 
sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e 
suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

7. Nos emboquilhamentos dos túneis, deverá assegurar-se a continuidade do relevo 
natural e proceder à implementação das soluções técnicas e estéticas resultantes 
dos estudos elaborados com esta intenção.  

8. Assegurar a reconstituição da vegetação das zonas envolventes aos pilares e 
taludes dos encontros das obras de arte em geral com o terreno. 

9. Deverá procurar conjuntamente com a especialidade de estruturas a forma de 
compatibilizar a construção de muros de betão e/ou de gabiões com soluções de 
integração específicas (quebra de muros em patamares plantados ou gabiões 
com bolsas de terra plantadas) de modo a reduzir o seu impacte visual.  

10. Se se verificar a necessidade de ser implementadas soluções de protecção ao 
ruído, nos acessos a criar, restabelecimentos, sempre que exista espaço 
disponível e caso a caso, deve proceder-se à modelação de taludes de forma a 
que estes constituam barreiras acústicas naturais. Quando tal não acontecer e for 
necessário recorrer a barreiras acústicas convencionais, estas devem ser 
convenientemente integradas. 

11. Caso venham a ser implantadas barreiras acústicas convencionais, a envolvente 
às mesmas, pelo lado exterior deverá ser alvo de plantações com espécies 
arbustivas, arbóreas e trepadeiras com dimensão considerável à data de 
plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; arbustos com altura não 
inferior a 0,5 m), para que a redução do impacte visual das mesmas ocorra tão 
cedo quanto possível. 

12.  Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que 
observem a salvaguarda e protecção da vegetação existente e a colocar - 
medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos, soterramento, excesso de 
água, danos físicos e mecânicos. 

13. Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e 
arbóreas da flora local. 

14. As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira, temporalmente 
separadas para espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas da flora local. 

15. Deverão ser usadas, tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e 
herbáceas autóctones na área de intervenção, para um maior sucesso das 
sementeiras e plantações a executar. 

16. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha 
sido observado comportamento invasor em território nacional. 

17. Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os exemplares 
em situação de transplante e para propagação do material vegetal recolhido no 
local – estacaria - que poderá ocorrer durante a desmatação e em particular nas 
galerias ripícolas. 

18. Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação natural 
existente, de todas as espécies de interesse para revegetalização, para 
propagação em viveiro e posterior utilização na revegetalização das áreas 
afectadas, evitando-se assim contaminação genética por material genético de 
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proveniência desconhecida. 
19. Deverá ser avaliada a viabilidade de transplantes de exemplares arbóreo-

arbustivos que serão necessariamente removidos para a criação das cortinas 
arbóreas, que pelo seu porte contribuam para uma mais rápida integração das 
vedações das áreas de estaleiros e outras afectações similiares, minimizando e 
reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual. Para tal, no decorrer das 
operações de desmatação deverão ser marcados os exemplares arbóreo-
arbustivos que revelem ter viabilidade para posterior transplante, de forma a 
serem considerados em sede de caderno de encargos e estimativa orçamental. 

20. Deverá avaliar a necessidade, caso a caso, de estabelecer rede de rega dos 
taludes, ilhas direccionais e zonas interiores aos nós, em particular nas situações 
urbanas. 

21. Deverá prever a plantação de árvores de alinhamento – caldeira e/ou canteiro 
corrido - nas novas e/ou beneficiadas áreas de circulação pedonal – passeios – 
nas zonas urbanas, dado que algumas das existentes serão 
abatidas/transplantadas. 

22. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, 
sebes vivas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais mais 
sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação da 
vegetação natural e a instalação da vegetação proposta, tendo em vista readquirir, 
manter e preservar a qualidade cénica. 

23. O PIRP deverá incluir um Plano de Manutenção, detalhando os procedimentos a 
implementar e com a calendarização para o conjunto de operações básicas de 
manutenção do revestimento vegetal que o mesmo deve observar - regas 
periódicas, fertilizações, ressementeiras, retanchas/substituição, limpezas e cortes 
de vegetação - nos 2 anos do período de garantia pós-construção do Projecto, e na 
fase de exploração, de forma a garantir uma correcta instalação e um 
desenvolvimento eficaz da vegetação proposta. 

24. Este Plano deverá contemplar as seguintes medidas aplicadas aos taludes das 
várias componentes do projecto: 

 
 Taludes de aterro 

Deverão ser contempladas soluções de reforço das plantações para os taludes de 
aterro ao longo dos troços: cerca do km 1+700 (PA1) devido à proximidade das 
habitações existentes; Nó de Vila Chã nos taludes exteriores orientados a sul e 
nascente e para a povoação; km 6+550 – km 6+800 talude exposto a sul e para o 
vale do Rio Seco; cerca do km 4+350 (PA2) Quinta da Alagoa devido à 
proximidade das habitações existentes; km 7+750 – km 7+900 orientado para 
norte e para o vale do Rio Seco; km 8+900 – km 9+000 orientado para NO e para 
habitações existentes; Nó de Travanca de Lagos nos taludes exteriores orientados 
a Sul e para a povoação de Vale de André; Nó de Oliveira do Hospital na saída 
para NE devido à proximidade de habitações existentes; km 11+950 – km 12+100 
orientado para Ne e para o vale onde se localiza a Quinta do Vale Neto; cerca do 
km 4+200 talude exposto a poente e à povoação S. Gião; km 29+500 – km 
29+800 talude exposto para a EN 343-1, vale da Ribeira de Cortes e Quintas de 
Ourandinhos e dos Penesinhos; km 31+100 – km 31+700 talude exposto para a 
EN 343-1, vale e Ribeira dos Covais e Quinta do Castanheiro das Merendas; km 
38+200 – km 38+500 proximidade de habitações; Nó do Parque Industrial taludes 
do ramo de saída do IC, orientados a sul e expostos à EM18-4 e Quinta da 
Ribeira; km 39+100 – km 39+314 taludes orientados a sul e com proximidade de 
habitações. Para estas ocorrências de projecto e caso se venham a confirmar em 
Projecto de Execução ou agravar-se, deverão ser contempladas plantações, que 
conformem uma cortina mais densa, estratificada, multiespecíficas, respeitando o 
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carácter rural/florestal. O reforço da utilização da vegetação deve prever a 
utilização de espécies arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão 
considerável à data de plantação. A solução da plantação deverá contemplar a 
envolvente e ter em consideração as casas sempre que presentes e que se 
apresentarem mais próximas, devendo a solução respeitar o sistema de vistas de 
que as mesmas beneficiam. Deve ser equacionado caso a caso proceder à 
modelação do terreno se se verificar a necessidade de vir a ser necessário a 
implementação de soluções de protecção ao ruído, conseguida por modelação do 
terreno ou por soluções convencionais, a sua integração deve seguir as 
orientações consagradas no PIRP.  

 

Aterro/Viaduto 
Deve ser equacionada a possibilidade de proceder à substituição dos aterros 
compreendidos entre: km 14+750 – km 15+150; km 18+150 – km 18+350; cerca 
do km 25+500 pela solução de projecto de viaduto. 

 
Taludes de Escavação 
Deverão ser contempladas soluções de reforço das plantações nas escavações 
previstas para os troços: km 4+150 – km 4+300 na faixa adjacente ao topo do 
talude do lado sul. Caso se verifique ser necessário para reduzir a exposição da 
superfície do talude do lado oposto, de forma a obter uma cortina mais densa e a 
sua plantação apenas deverá ter lugar caso não comprometa a estabilidade e a 
drenagem da zona crista do talude. O reforço da utilização da vegetação deve 
prever a utilização de espécies autóctones arbóreas e arbustivas, de forma 
estratificada e multiespecíficas, respeitando no entanto o carácter rural/florestal. 
 
Banquetas dos taludes de escavação 
Deve ser equacionada a possibilidade de proceder à plantação de árvores e/ou 
arbustos nas banquetas dos taludes de escavação: km 00+000 -  km 0+400; km 
00+600 -  km 1+300; km 02+200 -  km 2+600; km 2+800 -  km 2+900; km 4+150 – 
km 4+300; km 4+550 – km 5+000 lado NO; km 4+550 – km 5+250 lado SE; km 
7+000 – km 7+150 lado N; km 8+050 – km 8+150 lado sul; ao km 11+250 de 
ambos os lados; ao km 11+750 do lado poente; km 12+200 – km 12+450; Nó de 
Oliveira do Hospital; km 7+500 – km 7+750 caso prevaleça esta solução; Nó de 
Vide do lado orientado a Nascente, para a EN230 e para a povoação de Vide; 
cerca do km 10+900 na face virada a norte, EN230 e à EM518 e habitações 
existentes na encosta oposta; cerca do km 12+900 na face virada a norte; km 
13+550 – km 13+950; ao km 15+250; km 15+300, km 15+600 e km 16+250  com 
face voltada para nascente e com a povoação de Teixeira de Baixo na encosta 
oposta; Nó de Pedras Lavadas; ao km 20+500 orientado a NO, vale e ribeira do 
Casalinho e para a EN230; km 21+350 – km 21+750; cerca do km 22+200; cerca 
do km 24+500; km 26+900 – km 27+250; km 28+700 –km 29+050; km 30+500 –
km 31+100; cerca do km 31+800; cerca do km 32+100; cerca do km 32+400; 
cerca do km 33+500; km 34+050 – km 35+400 caso prevaleça esta solução. Para 
estas ocorrências de projecto e caso se venham a confirmar em Projecto de 
Execução ou agravar-se, devem ser contempladas plantações, que conformem 
uma cortina mais densa, estratificada, multiespecíficas, respeitando o carácter 
rural/florestal. O reforço da utilização da vegetação deve prever a utilização de 
espécies arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão considerável à data de 
plantação. A solução da plantação deverá contemplar a envolvente, respeitando 
no entanto, o carácter rural/florestal e ter em consideração as casas que se 
apresentarem mais próximas, devendo a solução respeitar as vistas longínquas 
das mesmas.  
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Ponte/Viadutos 
Deve ser equacionada a localização e número dos apoios/pilares na concepção 
da: Ponte sobre o Rio Seco tendo em consideração qualidade visual da baixa, 
galeria ripícola, plantação nova e a presença de valores testemunhos do 
património etnológico e cultural colectivo; do Viaduto de Sandomil e da Ponte 
sobre o Rio Alva pela sua presença intrusiva dada a elevada qualidade visual do 
vale do Rio Alva; Ponte sobre a Ribeiro de Rio de Mel de forma minimizar a 
afectação dos socalcos enquanto testemunho cultural na paisagem; Ponte sobre 
o Rio do Alvoco; Pontes sobre a Ribeira do Piódão, Viaduto de Baloquinhas, 
Viaduto de Ribeira, Viaduto de Barreiros de forma minimizar a afectação da 
estrutura dos socalcos existentes nas linhas de água da encosta nos respectivos 
troços dado o seu testemunho cultural na paisagem e Ponte sobre a Ribeira de 
Unhais da Serra. Devem ser procuradas soluções de implantação que reduzam 
ao máximo a afectação da zona envolvente e sobre as habitações próximas, no 
que se refere ao enquadramento das situações mais desfavoráveis resultantes da 
presença e localização específica dos pilares. Deverão ser contempladas 
plantações, que conformem uma cortina mais densa, estratificada, 
multiespecíficas, para as situações que ainda se apresentem desfavoráveis 
visualmente tendo em consideração a proximidade de caminhos e casas 
existentes, respeitando no entanto o enquadramento e as vistas longínquas de 
que as mesmas desfrutem. 

 
Viaduto/Ponte 
Deve ser equacionado proceder ao prolongamento da extremidade: SO da Ponte 
sobre a Ribeira da Candosa visando reduzir a expressão dos taludes e a 
ocupação da zona de baixa; nascente da Ponte sobre o Rio Seco cerca do km 
7+350; SO e NE da Ponte sobre o Ribeiro de S. Tiago. 

 
“Cut and cover” 
 
Deve ser equacionado proceder à substituição das escavações, em toda a sua 
extensão ou nos locais mais pronunciados, pela solução de projecto de 
“cut&cover” para o Lanço Tábua/Oliveira do Hospital, os troços entre o: km 0+150 
– km 0+350; km 1+000 – km 1+2500; km 12+250 – km 12+400. Para o Lanço 
Oliveira Do Hospital/Covilhã os troços entre o: km 0+300 – km 0+550; km 7+500 – 
km 7+750; km 13+600 – 13+850; cerca do km 15+000; cerca do km 16+300; km 
30+600 – km 30+900; km 35+100 – km 35+400. A verificar-se a viabilidade da 
solução “cut&cover” para as ocorrências de projecto elencadas, as áreas cobertas 
e afectadas deverão observar uma posterior recuperação, tendo em consideração 
o uso do solo, envolvente e particularmente as condicionantes técnicas 
decorrentes da implementação desta solução. 

 
 

O PIP deve ainda procurar articular-se em estreita coordenação com: 

25.  descritor de Ecologia – com apresentação de soluções no que se refere ao 
enquadramento das passagens e cortinas de encaminhamento para a fauna, na 
recuperação das linhas de água/galerias ripícolas e às medidas dissuasoras e de 
protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - no que diz respeito ao acesso às 
margens, nos locais mais sensíveis e de maior qualidade visual; 
26. o descritor da sócio-economia – com apresentação de soluções para as 
situações de conflito – proximidade, pilares, taludes e muros - com as povoações, 
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habitações e acessos/restabelecimentos; 
27. o descritor património - com apresentação de soluções de integração, 
quando em presença de elementos patrimoniais ou de elementos de interesse 
paisagístico, no que se refere às distâncias da vegetação a plantar/semear; 
28. o descritor ambiente sonoro - com apresentação de soluções de integração 
das barreiras acústicas, para o elenco, tipologia e localização das situações 
identificadas no EIA ou outras que se venham a identificar no decorrer da obra. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Medidas gerais 

 

1. Cumprimento das medidas específicas propostas no EIA. 

2. Escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito evitando, entre outras zonas 
sensíveis, a ocupação de terrenos agrícolas, com capacidade agrícola elevada e 
áreas classificadas de RAN.  

3. Cumprimento das medidas específicas propostas no EIA no âmbito dos Valores 
Naturais.. 

4. Aos locais a evitar para empréstimo e depósito de terras identificados no EIA, deverá 
acrescentar-se as ”Áreas inseridas em Áreas Classificadas”, se bem que relativamente 
a áreas de empréstimo se deva acrescentar a proibição de extracção e deposição de 
inertes na Área do PNSE. 

5. Deverão prever-se mais algumas localizações alternativas para extracção e deposição 
de materiais, para que em obra, na impossibilidade efectiva relativamente a um local, 
exista uma solução viável já analisada previamente, em termos do seu impacte 
ambiental. 

6. Localização de estaleiros – Devem ser localizados fora da Área Classificada Sítio 
Serra da Estrela, do Sítio Carregal do Sal e perímetros florestais. 

7. Nas Acções de Formação e de Sensibilização Ambiental deverá prever-se a temática 
relativa às Áreas Classificadas, valores fauna, flora, habitats. 

8. Cumprimento das medidas específicas propostas no EIA no âmbito do Património 
Arqueológico.. 

9. Dada a sensibilidade e potencialidade arqueológica dos concelhos afectados por esta 
infra-estrutura, deverá ser efectuado o aprofundamento dos estudos arqueológicos a 
efectuar na fase de elaboração do Projecto de Execução, o que poderá levar à 
identificação elementos patrimoniais ainda inéditos. 

10. Como medidas de minimização para a fase de construção, o EIA preconiza e deverá 
ser cumprido o acompanhamento arqueológico «permanente e presencial durante as 
operações que impliquem movimentações de terras» e a execução de «novas 
prospecções arqueológicas sistemáticas» após a desmatação para observação do 
terreno «por uma equipa de arqueólogos com especialização em Arte Rupestre». 

11. Os elementos patrimoniais devem ser vedados e sinalizados. 

12. Realização de relatórios mensais de acompanhamento arqueológico e elaboração de 
um relatório final. 
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Medidas a considerar na Fase Prévia à Obra 

 

1. Delimitação física e protecção das áreas afectadas temporariamente para 
enquadramento paisagístico: colocação de tapumes plasticamente tratados em 
contexto urbano, junto a estradas, percursos panorâmicos e em zonas com maior 
acessibilidade visual, para minimização do efeito visual menos agradável que a obra 
imprime. 

2. Deverão ser salvaguardadas todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não 
perturbem a execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem 
ser devidamente sinalizados. 

3. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou 
arbustivas sujeitas a regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na 
respectiva legislação em vigor. Adicionalmente deverão ser implementadas medidas 
de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, 
e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas. 

4. Garantir a preservação das margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, 
devendo definir-se a faixa de protecção das mesmas, na qual se deverão evitar as 
movimentações de terra, circulação das máquinas e viaturas, depósitos de materiais e 
instalações de estaleiros. Deverá proceder-se à reconstituição da vegetação ribeirinha 
nos locais onde esta for afectada. 

5. Deverá ficar prevista a realização de prospecção arqueológica das zonas de estaleiro, 
manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as 
mesmas se encontrem fora das áreas já prospectadas ou que apresentaram 
visibilidade nula ou reduzida a média; 

6. Após a desmatação, deverá ser efectuada prospecção arqueológica sistemática das 
áreas de incidência directa de todas as componentes de obra que anteriormente não 
forma prospectadas ou que então apresentaram visibilidade nula ou reduzida a 
média;, bem como ser efectuada a demonstração da sua execução através de 
apresentação de relatório preliminar parcelar; 

7. Deverá ser estabelecida a restrição da obra à área estritamente necessária, a 
armazenagem de solo vegetal em pargas e posterior reutilização no revestimento dos 
taludes e diminuir o tempo de exposição das áreas intervencionadas aos agentes 
erosivos. 

 

 

 

Medidas a implementar na fase de construção  

1. Medidas que constam do documento ”Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção”, disponível em www.apa.pt, que se encontram no sub-capítulo 6.16 do 
EIA. 

2. Proibição de instalação de estaleiros, parques de veículos e máquinas, depósitos de 
pargas e outras terras e depósitos de materiais diversos, sejam provisórios ou 
definitivos, a menos de 50 m  de todas as  linhas de água, como tal assinaladas, na 
Carta Militar 1:25.000.  

http://www.apa.pt/
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3. As obras deverão preferencialmente realizadas na estiagem de modo a minimizar a 
afectação dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 

4. As maiores escavações ou grandes movimentos de terra deverão realizar-se o mais 
rapidamente possível de forma a minimizar o período de emissão de poeiras, devendo 
ser reduzidas ao período de tempo estritamente necessário à construção; a fim de 
diminuir a libertação de poeiras deve-se proceder à aspersão com águas das áreas 
afectas à obra. 

5. Garantir a continuidade do escoamento das linhas de água durante a obra, 
procedendo-se ao seu restabelecimento o mais rapidamente possível; 

6. Limitação das áreas de circulação de pessoal, veículos e maquinaria nas áreas do 
estaleiro, acessos e frentes de obra, de modo a evitar a compactação de terrenos; 

7. Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, o local deverá ser 
imediatamente limpo, com a remoção da camada de solo afectada; 

8. Nas situações em que ocorra a intersecção dos níveis freáticos e seja necessário 
proceder ao seu rebaixamento, deverá proceder-se à avaliação detalhada do caudal 
que será necessário bombear e da configuração da superfície piezométrica resultante, 
de modo a garantir que não sejam afectadas captações próximas da via; 

9. Deverá efectuar-se o transplante, quando viável, dos exemplares arbóreos com valor 
patrimonial identificados em fase de RECAPE como susceptíveis de serem afectados. 

10. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 
estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, 
ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas 
ou decapadas. 

11. A camada superficial do solo (terra vegetal) das áreas a afectar pela obra, possuidora 
do banco de sementes das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada 
em pargas, para posterior aplicação, como terra vegetal. As pargas deverão ter até 2m 
de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, em 
áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica. 

12. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção 
especial à sua origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que não ocorra introdução acidental de 
plantas invasoras. 

13. Minimizar o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita, 
procurando reduzir ao máximo o período de exposição dos solos, em particular quando em 
situação de talude. 

14. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser feito 
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras no 
ar e sua deposição na envolvente. 

15. Efectuar periodicamente o humedecimento do terreno alvo de mobilizações de terras e 
circulação de maquinaria, principalmente em épocas secas do ano, diminuindo o efeito de 
diminuição da visibilidade implícito no levantamento de poeiras. 

16. Todos os emboquilhamentos e envolvente imediata das passagens inferiores, 
agrícolas, hidráulicas deverão ser alvo de enquadramento, pelo estabelecimento de 
uma modelação mais natural, nas zonas de transição para o terreno existente .  

17. Todas as áreas afectadas, que ocorram em lugares com carácter mais natural, 
deverão ser recuperadas considerando operações de descompactação do solo e 
modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível; o seu revestimento 
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deverá ser feito apenas com as terras vegetais previamente recolhidas, de forma a 
criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação 
autóctone, de forma a favorecer a recuperação paisagística. 

18. As áreas que ficam situadas por debaixo do tabuleiro das pontes e viadutos, assim como os 
acessos abertos com carácter temporário e que não tenham utilidade posterior,  e que 
ocorram em lugares com carácter mais natural devem ser recuperadas de forma mais 
naturalizada, assegurando: a completa limpeza e remoção completa de pavimentos e 
materiais estranhos ao local e seu transporte para vazadouro, a descompactação do solo, a 
regularização/modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e a 
cobertura com terra vegetal armazenada e proveniente da decapagem. 

19. Para garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos de espécies vegetais 
exóticas invasoras, deverão ser seguidas as seguintes precauções, aplicáveis a todas as 
áreas a intervencionar, incluindo as áreas a inundar: 

20. Todo o material vegetal exótico invasor deve ser fisicamente removido e eficazmente 
eliminado, tendo em consideração que esta acção não deve ser executada durante a época 
de produção e dispersão de sementes; 

21. Todas as áreas invadidas deverão ser objecto de decapagem da camada superficial do 
solo, até à profundidade onde se verifique a presença de sementes/raízes no solo. Estas 
terras deverão ser eficazmente eliminadas e nunca reutilizadas. 

22. Após desactivação dos estaleiros e das áreas afectas temporariamente à obra deve 
proceder-se à reposição das condições existentes antes do início dos trabalho, procedendo-
se à recuperação paisagística das mesmas, como definido em PIRP. 

23. A implementação do Projecto Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) deverá 
fazer-se de acordo com o progressivo término das obras em cada uma das áreas 
afectadas durante a fase de construção. 

24. Assegurar a assistência técnica da Obra, de forma a garantir a correcta implementação do 
PIRP, assim como das medidas de minimização.  

 
25. Os trabalhos de desmatação devem ter um cronograma para a realização das operações 

que permita diminuir o efeito destas operações nas populações das espécies da fauna 
local. Para tal deve estar assegurado que estes trabalhos são realizados: 

 
26. Fora dos períodos de nidificação das aves (de 15 de Março a 15 de Julho), quando os 

trabalhos incidam em qualquer dos tipos de coberto vegetal (arbóreo, arbustivo e 
herbáceo). 
 

27. Fora do período de hibernação dos quirópteros (de 15 de Novembro a 31 de Março), 
quando as acções incidam em locais ocupados por vegetação arbórea. 
 

28. Com um calendário inter-anual que permita realizar a desmobilização das espécies 
segundo um gradiente de exigência, que inicialmente desmobilize as espécies ligadas ao 
biótopo florestal, depois as comunidades associadas aos biótopos arbustivos e por último 
as espécies dos biótopos formados por comunidades de herbáceas. 
 

29. O plano deve estabelecer uma direcção e um sentido para a realização dos trabalhos de 
desmatação de modo a favorecer a dispersão das populações para as áreas adjacentes, 
ou seja de jusante para montante e do talvegue para os festos.  
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30. A biomassa resultante das acções de desmatação das áreas ocupadas por eucaliptal e 
formações das espécies alóctones invasoras deve ter um tratamento em separado da 
restante e que permita prevenir potenciais dispersões. 

 
31. A camada de solo resultante das decapagens, proveniente dos locais ocupados por 

eucaliptal e formações das espécies alóctones invasoras, deve ter um tratamento em 
separado de modo a evitar a sua utilização em trabalhos posteriores. A deposição e 
acondicionamento daqueles materiais devem salvaguardar que não ocorre dispersão do 
banco de sementes acumulado no solo. 

 
32. Nos casos em que a localização prevista para as infra-estruturas temporárias (estaleiros, 

vias de acesso e outros equipamentos necessários em fase de obra) coincida com locais 
onde ocorra a espécie Prunus lusitanica subsp lusitanica, devem verificar-se as 
alterações necessárias à salvaguarda das populações e do habitat da espécie. 

 
33. Devem ser realizadas acções que permitam o restauro de galerias ripícolas, em particular 

de galerias que possam vir a constituir-se como Habitat 91E0*, numa extensão do dobro 
relativamente à destruída com a implementação do IC6 nas margens das linhas de água 
interceptadas e nas margens dos seus afluentes. 

34. O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de modo efectivo, continuado e 
directo por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as acções inerentes à 
realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas; 

35. Dever-se-á proceder à sinalização de todas as ocorrências que se situem até 100m da 
área de intervenção do projecto, tomando-se também em consideração as situadas junto 
aos acessos, estaleiros e áreas de depósito ou empréstimo, condicionando a circulação 
de máquinas da obra, de modo a evitar a sua afectação; 

36. Dever-se-á igualmente sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 50m da área de 
intervenção do projecto, condicionando-se a circulação de modo a evitar a sua afectação; 

37. As ocorrências situadas a menos de 25m da área de intervenção deverão ser vedadas 
com painéis, condicionando-se a circulação de modo a evitar a sua afectação; 

38. Antes do início de obra deverá ser entregue uma listagem e uma carta com a indicação 
das ocorrências patrimoniais a sinalizar e a vedar. 

 

 

 

Medidas a implementar durante a fase de exploração 

1. Vistoria, manutenção e limpeza periódica de todos os órgãos de drenagem transversal 
e longitudinal do projecto, assim como dos sistemas de tratamento. Ainda para estes 
últimos deverá ser verificada a sua eficácia. 

2. Vistoria do estado dos taludes ao longo de todo o traçado, abrangendo nós e acessos, 
no sentido de identificar situações de erosão, que necessitem de medidas de 
remediação, nomeadamente através de estabilização do solo, reabilitação do coberto 
vegetal, ou outras; 

3. Reduzir o mínimo necessário a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos 
taludes e nas áreas integrantes paisagisticamente; 
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4. No sentido da prevenção de acidentes na via com veículos que transportem matérias 
perigosas, nomeadamente uma descarga acidental de materiais poluentes para o 
meio aquático ou para o próprio solo, deverá ser promovida com as Entidades 
Regionais competentes a elaboração de um Plano de Emergência adequado; 

5. Verificar a implementação e a eficácia das medidas preconizadas no projecto de Base 
para as áreas sensíveis ao projecto. 

6. Após a concretização da obra, realizar o acompanhamento periódico, de acordo com o 
estabelecido no Programa de Manutenção e da Garantia previstos no PIRP, de forma a 
assegurar o cumprimento dos objectivos traçados pelo Projecto de Integração e 
Recuperação Paisagística, devendo ser desencadeadas e implementadas todas as 
medidas minimizadoras/correctivas e/ou compensatórias necessárias, sempre que os 
mesmos estejam em causa. Em particular refere-se: 

a) tomar medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em 
taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra 
danificado ou mal implantado.  

b) toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e 
ressementeiras, respeite os critérios definidos e estabelecidos no PIRP. 

7. Durante a fase de exploração do projecto em estudo deverá ser garantida a manutenção de 
toda a área sujeita a intervenção no âmbito do PIRP, nesse sentido deve ser ajudicado, 
após a conclusão do prazo de garantia da Obra, a execução de operações de limpeza e 
manutenção do novo corredor criado. 
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 MONITORIZAÇÃO  

 

 Recursos Hídricos  

 

Monitorização da qualidade das águas superficiais 

1. Deve ser apresentado um Programa de Monitorização para a fase de obra e para a fase de 
exploração, tendo estes uma fase de pré-construção para a caracterização da situação de 
referência, apresentando a localização dos locais de amostragem.  

2. No que se refere à monitorização durante fase de exploração a definição dos locais deve ter 
em conta a localização das zonas sensíveis e a necessidade de avaliar a eficácia dos 
sistemas de tratamento. 

3. Na fase de construção deverá ser monitorizada a temperatura, o pH, a condutividade 
eléctrica, o oxigénio dissolvido, os SST, CQO, CBO5, Óleos e Gorduras, Hidrocarbonetos 
totais, Nitratos, Sulfatos e Fosfatos. 

4. Tendo em conta o Relatório Final da Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de 
Escorrência de Estradas (LNEC, 2006),os parâmetros a monitorizar são: a temperatura, o 
pH, a condutividade eléctrica, o oxigénio dissolvido, os SST, CQO, CBO5, Óleos e 
Gorduras, Hidrocarbonetos totais, Nitratos, Sulfatos e Fosfatos, Cádmio, Níquel ,Cobre, 
Zinco e Crómio. A amostragem deve ter a seguinte periodicidade; Fevereiro, Junho, 
Novembro/Dezembro e Setembro/Outubro. 

5. As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a 
realização das análises são estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 
236/98, de 1 de Agosto. Preferencialmente devem ser considerados Laboratórios 
acreditados para os parâmetros incluídos no programa. 

6. As normas de qualidade são as normas de utilização de água para rega (Anexo XVI), os 
valores limite de emissão (VLE) para a descarga de águas residuais (Anexo XVIII) e 
objectivos de qualidade mínima estabelecidos no Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto. 

 

Monitorização da qualidade das águas subterrâneas 

7. Para a fase de construção, deverá ser monitorizado a qualidade da água subterrânea na 
área envolvente de cada via proposta, dentro de um limite que não deverá ser superior a 20 
metros de distância da faixa da berma da via. Para esta monitorização serão construídos 
piezométricos ou poderão utilizar furos ou poços já existentes no local. Esta localização 
deverá fazer parte do projecto em fase de Projecto de Execução. 

8. A monitorização, deverá ser realizada na fase de pré-construção e na fase de construção, 
considerando o período de águas altas (Março/Abril) e águas baixas (Setembro a Outubro). 

9. Em PE devem ser sugeridos os parâmetros a amostrar. 

10. As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a 
realização das análises são estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 
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236/98 de 1 de Agosto. Preferencialmente devem ser considerados Laboratórios 
acreditados para os parâmetros incluídos no programa. 

11. As normas de qualidade são as normas de utilização de água para rega (Anexo XVI) e os 
valores limite de emissão (VLE) para a descarga de águas residuais (Anexo XVIII), 
estabelecidos no Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto. 

Ecologia 

No referente à componente ecológica, o Plano de Monitorização apresentado é aceitável, quer 
ao nível dos parâmetros a monitorizar, quer dos locais, frequência da amostragem, técnicas e 
métodos de análise e equipamentos necessários e análise dos dados. Regista-se como muito 
importante a salvaguarda da possibilidade de revisão do plano de monitorização. 

 

 

Qualidade do Ar 

Apesar de, segundo as simulações efectuadas, não ser esperado um agravamento significativo 
da qualidade do ar na zona em estudo na sequência da implementação do Projecto, contudo, 
dada a quantidade de receptores sensíveis (que apresenta um risco significativo de vir a registar 
concentrações elevadas de poluentes), será de todo aconselhável proceder à monitorização dos 
poluentes atmosféricos representativos nesta tipologia de Projecto. Assim, deverá ser 
implementado o plano de monitorização da qualidade do ar constante do EIA, considerando os 
pontos de amostragem referidos. 

 

 

Ambiente sonoro 

Adopção do Programa de Monitorização mencionado no EIA, com a aplicação das Medidas 
propostas quando, em fase de exploração, forem atingidos os valores fixados por lei. 
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ANEXO I 

 

Plantas do Projecto e Fotografias da visita 
técnica ao local 
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ANEXO II 

 
 

Pareceres das Entidades Externas 
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ANEXO III 

 
 
 

Elementos a apresentar, Condicionantes, 
Medidas de Minimização e Planos de 

Monitorização 
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ANEXO IV 

 
 

Parecer da Administração da Região 
Hidrográfica do Centro 
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A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  

o Drª Beatriz Chito –  

o Drª Margarida Grossinho –  

 

 Administração da Região Hidrográfica da Região Centro, I.P.  

o Eng. Virgílio Cravo Roxo –  

 

 Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. –  

o Engª. Maria Helena Alves –  

 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

o Mestre Joaquim Marques –  

 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas da Região Centro  

o Engª América Marques –  

 

 Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, I.P.  

o Arqª Pais. Maria da Paz Moura -   

 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.  

o Dr. João Marques –  

 

 Instituto Superior de Agronomia/ Centro de Estudos de Ambiente 

o Arqª Pais. Sandra Mesquita -  

o Arq. Pais. Jorge João –  

 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

o Drª Sónia Antunes –  

o Eng. Jorge Patrício; 

 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.  

o Doutor José Manuel Romão -  
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