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1 INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto Base de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas
(IC2) / Nó de Viseu (A25), foi submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enquanto Autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), por forma a instruir o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA n.º 3404), de acordo
com decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro.
No âmbito do procedimento de AIA, a APA, através do ofício com a referência S018290-202103-DAIA.DAP
(AIA.DAPP.00047.2021) datado de 15.03.2021, considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de avaliação
(CA), não estarem reunidas as condições para ser declarada a conformidade do EIA, pelo que solicitou a apresentação dos
elementos adicionais, devendo estes ser apresentados integrando um EIA consolidado.
O presente documento visa responder e justificar as questões colocadas e complementar a versão revista do volume 06
relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (Revisão 01) que integra os elementos adicionais solicitados, substituindo
integralmente os documentos anteriormente apresentados.
Neste contexto, apresentam-se nos capítulos seguintes as respostas e os esclarecimentos considerados para cada um dos
elementos solicitados, seguindo a organização que consta do anexo ao referido oficio da APA, assim como a indicação da
sua integração nos vários documentos que constituem o EIA (Volume 06), designadamente:
Tomo 6.1 – Resumo Não Técnico
Tomo 6.2 – Relatório Síntese
Sub-Tomo 6.2.1 – Introdução e Descrição do Projeto
Sub-Tomo 6.2.2 – Caracterização Ambiental
Sub-Tomo 6.2.3 - Avaliação de Impactes, Medidas Mitigadoras e Avaliação de Alternativas
Tomo 6.3 – Peças Desenhadas
Tomo 6.4 – Anexos
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2 ELEMENTOS SOLICITADOS NO ÂMBITO DA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EIA
2.1 ASPETOS GLOBAIS

1.1. Reformular o enquadramento do projeto no Diploma AIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro) considerando que o mesmo se enquadra não apenas:
▪ na alínea e) do n.º 7 do Anexo I do referido diploma, ou seja “Alargamento de estradas para duas faixas de rodagem e
quatro ou mais vias, com pelo menos 10 km de troço contínuo”,
mas também:
▪ na alínea b) do n.º 7 do Anexo I (Caso geral), ou seja, “(…) construção de autoestradas e de estradas reservadas
exclusivamente ao tráfego motorizado, com duas faixas de rodagem e quatro ou mais vias, e acessíveis apenas por
nós de ligação (interseções desniveladas)”, considerando as características do projeto da Variante a Santa Comba Dão.
Resposta:
De acordo com o referido foi acrescentado no enquadramento do projeto no Diploma de AIA o constante da alínea b) no nº7
do Anexo I.

1.2. Integrar/explicitar, na descrição do projeto, a quantificação do alargamento que será efetuado nas diferentes situações
(largura e tipologia da plataforma existente e prevista), bem como os aterros e escavações de maior dimensão. As
referências apresentadas devem ser acompanhadas da respetiva localização (km).
Resposta:
Na descrição do traçado (Capitulo 3.5 do Sub-Tomo 6.2.1) foi acrescentado um quadro com a identificação e quantificação
do alargamento da plataforma preconizado, bem como os aterros e escavações associados, para os Troços 1, 2 e 3 (ver
respetivamente os Itens 3.5.2.2, 3.5.3.2 e 3.5.4.2).
Estes quadros indicam o lado da via para onde se prevê o alargamento (direito, esquerdo ou ambos), as zonas de transição,
as terraplenagens mais significativas relativamente às situação existente e à situação projetada, assim como a área de
alargamento prevista.

1.3. Assegurar que a avaliação de impactes é apresentada por troços para todos os diferentes fatores ambientais.
Resposta:
Foi efetuada, em termos de organização a avaliação de impactes estruturada por troços, para a generalidade dos descritores,
sendo exceção os impactes de incidência regional, que não são específicos para cada troço do traçado em estudo, como
Clima, Alterações Climáticas, Saúde Humana ou Gestão de Resíduos.
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1.4. Adotar, nas peças desenhadas, tramas que permitam a leitura da informação subjacente (nomeadamente na carta
síntese de impactes, relativamente à localização das barreiras acústicas, aterros e escavações- as referidas simbologias
devem permitir, sempre que possível, traduzir a respetiva expressão espacial, nomeadamente extensão das barreiras,
dimensão dos aterros e escavações).
Resposta:
Foram efetuadas alterações e ajustes em vários desenhos para melhorar as condições de leitura, nomeadamente
promovendo a transparência das tramas utilizadas para facilitar a leituras da informação existente nas cartas base. No que
respeita à Carta Síntese de Impactes, para além de se acrescentar os limites em falta relativos à concessão hidromineral
HM-69 Granjal, foram também acrescentadas caixas de texto com indicação da localização das barreiras acústicas
propostas (km inicial e km final), assim como das principais escavações e aterros (km inicial e km final).

1.5. Apresentar a localização dos recetores sensíveis considerados.
Resposta:
Foi acrescentado o Quadro 1.67 – Localização dos Recetores Sensíveis no capítulo de Ambiente Sonoro (ver Capitulo
1.10 (1.10.4) do Sub-Tomo 6.2.2).Quadro 2.1 - Localização dos Recetores Sensíveis (coordenadas aproximadas).

2.2 PROJETO
2.1 - Explicitar os fundamentos para que as soluções a adotar se centrem na duplicação do traçado do atual IP3
(desenvolvendo afirmação constante da pág. 16 do Sub-Tomo 6.2.1, segundo a qual “foi superiormente decidido”), não
tendo assim sido consideradas verdadeiras alternativas à requalificação pretendida.
Note-se que o EIA circunscreve a análise de alternativas a uma discussão sobre o troço na zona de Santa Comba Dão,
designada de Variante Nascente. Sendo a opção estratégica a de requalificação da infraestrutura, deveriam ter sido
analisados, de forma comparativa, os impactes de novas soluções de traçado e os inerentes à alternativa da requalificação
pretendida.
No desenvolvimento da solicitada fundamentação deve ser considerado que, de acordo com os estudos de caraterização
do tráfego, os níveis de serviço oscilam entre A e E (ainda que este último apenas num troço de cerca de 600 metros,
entre Oliveira do Mondego e Cunhedo). Em todo o caso, os níveis atingidos talvez justificassem a substituição do IP3 por
uma autoestrada, que teria certamente justificação no quadro rodoviário nacional e que apenas não é construída devido
a constrangimentos financeiros. Não deixa de ser paradigmático que o lanço do IP3 que é considerado uma Estrada de
Ligação (E801) na Rede de Grandes Estradas de Tráfego Internacional seja precisamente o único que não tem perfil de
autoestrada e que, mesmo após a duplicação parcial a que se refere o EIA ora em apreço, permaneça com caraterísticas
técnicas inferiores aos dos demais lanços.
Como tal, considera-se que a opção tomada deve ser fundamentada em termos técnicos, na medida do possível.
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Resposta:
As fundamentações solicitadas sobre as opções e soluções de projeto foram desenvolvidas e clarificadas, constando do
Capítulo 1.6 do Sub-Tomo 6.2.1 (EIA).

2.2 Apresentar, de forma sumária mas localizada, as principais condicionantes associadas à via atual, as patologias e
aspetos críticos, os pontos negros e as zonas em que não existem constrangimentos.
Resposta:
Foi acrescentado um ponto descritivo das principais condicionantes associadas à atual via – ver Capitulo 3.1 do Sub-Tomo
6.2.1 (EIA).
Este capitulo diz respeito aos trechos onde foram identificados constrangimentos significativos que limitam a intervenção de
duplicação do IP3 e como tal merecedores de especial destaque. Deste modo, no Troço 1 destacamos a descida do Botão,
no Troço 2 o nó do Chamadouro e a zona compreendida entre a Rib.ª do Vimieiro e o Nó de Stª. Comba Dão e no Troço 3,
a travessia de Tondela e a zona da Ribeira de Asnes.
Troço 1 – Descida do Botão
O troço designado por Descida do Botão, está compreendido aproximadamente entre o km 49+300 e o km 51+400. Ao
longo desta extensão (cerca de 2.1 km) o traçado atravessa uma zona de orografia muito sinuosa caracterizada por encostas
ingremes e vales cavados o que se traduz num traçado, em planta, ondulado e composto por uma sucessão de curvas
interligadas entre si e por alinhamentos retos pouco extensos. Em termos sumários lista-se abaixo as condicionantes
identificadas neste trecho:
▪ Geometria do Traçado - Forte pendente longitudinal (7.7%) - O perfil longitudinal existente carateriza-se por uma
forte pendente longitudinal e curvas verticais de raios modestos, verificando-se, portanto, que tanto em planta como em
perfil longitudinal, este trecho reflete os fortes condicionalismos da difícil orografia onde o traçado se desenvolve pelo
que, naturalmente, as características geométricas do traçado existente constituíram também uma forte condicionante
ao estudo da duplicação. Assim sendo, o estudo da duplicação optou por manter a inclinação existente uma vez que o
adoçamento da mesma criaria situações de grande complexidade do ponto de vista técnico, ambiental e económico,
não compatíveis com a estratégia de duplicação de via, destacando-se as dificuldades acrescidas a nível do faseamento
construtivo e o aumento considerável das afetações laterais e dos impactes daí resultantes; Para incrementar a
segurança neste trecho foi previsto a implantação de uma escapatória que permite atenuar os riscos de ocorrência de
acidentes.
▪ Instabilidade nos taludes de escavação - Para além da situação referida em 1. entre o km 50+000 e o km 50+600
assinala-se a ocorrência de várias situações de instabilidade nos taludes de escavação (lado esquerdo), de que
resultaram algumas estruturas de contenção existentes no local. Esta situação levou a que as soluções de
terraplenagens que foram propostas limitassem, o mais possível, o desmonte dos taludes mediante a implementação
de medidas de estabilização de taludes.
▪ Proximidade da EM 535 - Como se pode observar na Figura, a decisão de alargar para o lado esquerdo advém da
necessidade de intervenção nos taludes existentes desse lado (patologias a corrigir, como referido no ponto anterior))
e também do facto de se pretender não afetar a EM 535, em especial no troço entre o km 50+100 e o km 50+900, onde
a distancia entre esta via e o IP3 é diminuta, afigurando-se de alguma complexidade viabilizar a coexistência destas
vias, caso o alargamento se efetuasse para o lado direito.
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Figura - Proximidade entre vias - IP3 e EM 535

Fotografia - Proximidade entre vias - IP3 e EM 535
As condicionantes identificadas neste trecho não são compatíveis com a adoção da velocidade recomendada no Caderno
de Encargos do estudo (Vt= 100 km/h), situando-se a velocidade de tráfego, recomendada para este trecho entre 60-70
km/h.
Troço 2 – Travessia do Chamadouro (km 77+035 - km 78+549)
Este trecho, compreendido entre o km 77+035 e o km 78+546 apresenta vários constrangimentos que condicionaram as
soluções de duplicação e que importa destacar:
▪ Limitações ao nível da Geometria do Traçado
Na parte inicial deste trecho, o perfil longitudinal é constituído por duas curvas verticais de raio inferior ao previsto nas
normativas para a velocidade de tráfego de 100 km/h. A correção desta situação só seria viável mediante a realização
de aterros significativos sobre a atual plataforma viária o que seria impeditivo a manter a via em exploração durante a
fase de obra (pressuposto do estudo). Assim, procurou-se uma solução de compromisso que permite melhorar uma das
curvas verticais existentes (incrementar o raio de 3000 para 3350 m) á custa de um aterro de 0,5 m, o que se afigura
comportável para uma estratégia de duplicação.
No entanto, apesar do raio vertical 3350 m adotado ser ainda inferior ao mínimo regulamentar para a velocidade de
tráfego 100 km/h, propõem-se permitir a velocidade de circulação a 100 km/h, neste trecho, dado que :
6
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-

Os registos de sinistralidade não serem expressivos, nesta seção (um único acidente registado nos últimos 7
anos);

-

As normas internacionais SETRA e AASTHO admitirem V=100 km/h para este raio;

▪ Limitações à configuração do Nó de ligação do Chamadouro
A intervenção de duplicação do IP3 foi fortemente condicionada pelas várias condicionantes de ocupação, identificadas
do lado direito da atual plataforma, nomeadamente:
-

existência de uma moradia muito próxima da via paralela ao IP3, km 78+380, (rua do vale da fonte);

-

existência de uma estrutura de suporte de gabiões com cerca de 150 m em bom estado de conversão;

-

proximidade de uma via paralela ao atual IP3 (rua do vale da fonte) entre o km 78+300 e o Nó do Rojão Grande;

Figura – Existência de 2 habitações contiguas ao IP3
Apesar das condicionantes de ocupação lateral à atual via, acima identificados, verificou-se ser viável a salvaguarda das
habitações não estando previsto expropriações de habitações existentes e a manutenção das acessibilidades locais. Para
isso foi necessário proceder à reformulação do Nó do Chamadouro por forma a minimizar a ocupação ao km 78+350
(sentido Viseu/IC2) e a adoção de estruturas de contenção.
Troço 2 – Trecho Ribª Vimieiro/Travessia do Rio Dão
Este trecho, compreendido entre o km 83+700 e o km 84 +700 apresenta muitos constrangimentos à duplicação da via
existente, o que levou à sua designação de “ponto singular do traçado” uma vez que as condicionantes identificadas neste
trecho não são compatíveis com a adoção da velocidade recomendada no Caderno de Encargos do estudo (Vt= 100 km/h),
sendo a velocidade de tráfego, recomendada para este trecho, de 90 km/h.
Efetivamente, este trecho apresenta condicionantes de ocupação tais como a travessia da Linha da Beira Alta (LBA), o
viaduto sobre a ribª do Vimieiro, a ponte do Dão e a proximidade da EN 2 que, em conjunto, limitam a intervenção de
duplicação do atual IP3, conforme se explicita nos pontos seguintes.
▪ Limitações ao nível da Geometria do Traçado
As limitações ao nível da geometria do traçado dizem respeito a:
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-

Curva circular existente R= 306 m, compatível com V< 90 km/h, sem viabilidade de melhoria uma vez que as
condicionantes envolventes não o permitem (a curva desenvolve-se ao longo de um viaduto existente de
extensão significativa cujo aproveitamento está previsto, proximidade da LBA e da EN 2);

-

Nó de Ova – A via de aceleração para entrada no IP3 (sentido Souselas/Viseu) do tráfego proveniente da EN2,
apresenta uma extensão inferior à recomendada para Vt = 100 km/h. O aumento desta via está limitada pelo
proximidade da ponte sobre o rio Dão cujo tabuleiro não apresenta viabilidade para ser alargado e poder
acomodar a via de aceleração.

▪ Linha da Beira Alta - Limitações à Exploração
A duplicação do atual IP3 implicará a execução de trabalhos complementares na Linha da Beira Alta, uma vez que o
atual viaduto ferroviário terá de ser demolido e substituído por um outro que permita acomodar as duas faixas de
rodagem (independentes) do IP3. Deste modo, será necessário proceder a um desvio da via férrea e de todas as
infraestruturas inerentes ao funcionamento da mesma (catenária, caminhos de cabos, sinalização, etc.) para garantir
a continuidade da exploração da linha durante a duplicação do IP3. Apesar do desvio da via férrea se afigurar viável, é
expectável que o mesmo provoque limitações à exploração da linha da Beira Alta, durante a fase construtiva, e
consequentemente custos associados.
▪ Afetação da ocupação existente
Importa ainda referir que a duplicação do IP3 neste trecho afetará significativamente a “Quinta da Memória” que se
dedica à organização de eventos. Esta quinta é composta de vários espaços de recreio que serão parcialmente
ocupados pela implementação da faixa da esquerda do IP3 (sentido Viseu /Souselas). Face à orografia existente, muito
acentuada, não se afigura praticável restabelecer os percursos internos da quinta que permitem a circulação entre os
vários espaços lúdicos existentes no seu interior. Deste modo, as expropriações necessárias à implementação da
duplicação do atual IP3 poderão não ser compatíveis com a continuidade da exploração deste espaço.
Troço 3 - Travessia de Tondela
A passagem do traçado a poente de Tondela constitui o trecho de maior dificuldade na materialização do alargamento da
plataforma da estrada, o que se deve a inúmeros condicionalismos existentes no seu corredor de implantação que resultaram
da expansão dos limites da cidade.
Entre o km 98+575 e o km 100+400 o traçado atravessa a zona mais densa de ocupação urbana. Neste trecho existem
várias vias municipais paralelas e próximas do IP3, bem como habitações e algumas instalações industriais. Optou-se no
projeto por alargamento para os dois lados da via, de forma a repartir e minimizar, dentro da medida do possível, as afetações
dos terrenos limítrofes. Para reduzir o mais possível a largura da faixa de expropriação previu-se a construção de muros de
suporte dos aterros, prevendo-se 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, bom como a execução de contenções dos taludes
de escavação, de ambos os lados da via, para permitir agravar a sua inclinação. Mesmo com estas medidas será necessário
desviar lateralmente as vias municipais paralelas que permitem a acessibilidade às parcelas de terrenos limítrofes.
No trecho entre o km 100+900 e o km 101+400 o alargamento da plataforma far-se-á também para os dois lados, novamente
por causa da forte ocupação urbana da zona atravessada. Prevê-se a necessidade de fazer obras de contenção dos taludes
de escavação de ambos os lados, entre o km 101+025 e o km 101+225 para limitar o valor da ripagem de caminhos paralelos
de acesso às edificações que estão implantados juntos às mesmas.
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Troço 3 - Zona da Ribeira de Asnes
A aproximação e travessia da ribeira de Asnes constitui o segundo ponto de maior dificuldade de implantação do traçado do
Troço 3 porque, neste trecho, far-se-á a única retificação de traçado prevista no troço.
Esta retificação constitui um traçado variante ao existente e tem por objetivo aumentar o valor do raio da curva em que se
implanta o viaduto da ribeira de Asnes que é de 340 m, pelo que apenas se enquadra numa velocidade base de 90 km/h,
enquanto todas as restantes curvas do traçado se enquadram nos valores mínimos para a velocidade base de 100 km/h.
Aliada a esta situação há ainda o facto do viaduto, devido à tipologia do seu tabuleiro, não poder ser alargado pelo que se
teria de construir um novo tabuleiro ao lado do existente.
Assim, foi projetada uma retificação de traçado que permitirá a inserção de um novo viaduto numa curva de raio R=450 m,
compatível com a velocidade base de 100 km/h. No entanto, a orografia local é desfavorável, pelo que obrigará à execução
de aterros de altura elevada nas aproximações ao viaduto, os quais causarão impactes negativos, com alguma magnitude,
nas propriedades existentes no vale da ribeira. Por isso foi prevista a construção de um muro de avenida bastante extenso,
do lado norte do viaduto.

2.3 Explicitar quais das referidas condicionantes não são ultrapassadas pelo projeto em avaliação.
Resposta:
Acrescentado no Capitulo 3.1 do Sub-Tomo 6.2.1 (EIA)
▪ Troço 1 - Descida do Botão - Não se afigura possível o adoçamento da pendente existente de 7.7% , uma vez que o
adoçamento da mesma criaria situações de grande complexidade do ponto de vista técnico, ambiental e económico,
não compatíveis com a estratégia de duplicação de via, destacando-se as dificuldades acrescidas a nível do faseamento
construtivo e o aumento considerável das afetações laterais e dos impactes daí resultantes; Para incrementar a
segurança neste trecho foi previsto a implantação de uma escapatória que permite atenuar os riscos de ocorrência de
acidentes. Ao não se ultrapassar esta condicionante a velocidade de tráfego de 100km /h não poderá ser cumprida
neste trecho.
▪ Troço 2 – Trecho Ribª Vimieiro/Travessia do Rio Dão - Não se afigura possível a correção da curva 308 m. Ao não
se ultrapassar esta condicionante a velocidade de tráfego de 100 km /h não poderá ser cumprida neste trecho.
Todas as condicionantes existentes no Troço 3 são resolvidas de forma satisfatória, o que permitirá garantir um limite de
velocidade homogéneo de 100 km/h.

2.4 Explicitar os fundamentos para não se proceder à duplicação da via no Troço T0, quando este troço corresponde ao
mais sinuoso do IP3.
Resposta:
As fundamentações solicitadas sobre as opções e soluções de projeto foram desenvolvidas e clarificadas, constando do
Capítulo 1.6 do Sub-Tomo 6.2.1 (EIA).
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2.5 Explicitar, em complemento da informação apresentada no ponto 3.9., os volumes de tráfego atuais e previstos para
os diferentes troços do projeto (T0 a T4).
Resposta:
São apresentados no Capítulo 3.10 do Sub-Tomo 6.2.1 (EIA) os quadros com as estimativas de TMDA – Trafego Médio
Diário Anual para os cenários de Referência, Otimista e Pessimista.

Quadro 2.2 – TMDA para o Cenário de Referência
Sublanço

Troços
Troço 1

Troço 0

Troço 2

Troço 3

Troço 4

IC2
Souselas
Lorvão
Buçaco
Penacova
Raiva
IC6
Oliveira do Mondego
Cunhedo
Almaça
Mortágua
Lagoa Azul
Chamadouro
Rojão Grande
Santa Comba Dão Sul
A35/IC12
Óvoa
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão Norte
Vila Pouca
Tondela Sul
Tondela Norte
Canas de Santa Maria
Parada de Gonta
Vila Chã de Sá
A35/IC12
Vimieiro
A35 Nascente

Souselas
Lorvão
Buçaco
Penacova
Raiva
IC6
Oliveira do Mondego
Cunhedo
Almaça
Mortágua
Lagoa Azul
Chamadouro
Rojão Grande
Santa Comba Dão Sul
A35/IC12
Óvoa
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão Norte
Vila Pouca
Tondela Sul
Tondela Norte
Canas de Santa Maria
Parada de Gonta
Vila Chã de Sá
Viseu (A25)
Vimieiro
A35 Nascente
Santa Comba Dão Norte

AE

Ext

2019

2024

2034

2044

IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
Variante Nascente
Variante Nascente
Variante Nascente

4.1
6.5
2.6
4.2
3.7
3.6
1.2
0.6
2.3
2.2
1.4
2.9
1.6
0.9
2.0
1.2
1.2
3.4
1.4
7.2
3.5
2.7
7.3
4.9
2.2
1.0
2.1
5.1

24 681
20 681
20 056
14 676
13 538
16 084
11 395
11 180
11 045
11 174
10 198
10 342
10 342
10 015
10 015
9 786
11 041
8 047
8 047
8 284
10 824
17 966
12 125
12 577
6 937

33 030
27 955
26 915
21 628
18 941
19 892
14 414
14 185
14 040
14 177
13 318
13 474
13 464
13 203
13 203

37 777
32 098
30 933
25 074
21 818
22 917
16 599
16 343
16 182
16 336
15 343
15 519
15 507
15 214
15 214

41 814
35 892
34 674
28 346
24 463
26 004
18 865
18 584
18 407
18 578
17 460
17 653
17 639
17 315
17 315

10 320
10 591
13 163
21 178
15 787
16 361
13 222
12 992
14 311
9 230

12 003
12 323
15 227
24 242
18 239
18 921
15 298
14 973
16 476
10 744

13 683
14 053
17 276
27 251
20 681
21 477
17 376
17 045
18 769
12 261

Quadro 2.3 – TMDA para o Cenário Otimista
Sublanço

Troços
Troço 1

Troço 0

Troço 2

Troço 3

Troço 4

10

IC2
Souselas
Lorvão
Buçaco
Penacova
Raiva
IC6
Oliveira do Mondego
Cunhedo
Almaça
Mortágua
Lagoa Azul
Chamadouro
Rojão Grande
Santa Comba Dão Sul
A35/IC12
Óvoa
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão Norte
Vila Pouca
Tondela Sul
Tondela Norte
Canas de Santa Maria
Parada de Gonta
Vila Chã de Sá
A35/IC12
Vimieiro
A35 Nascente

Souselas
Lorvão
Buçaco
Penacova
Raiva
IC6
Oliveira do Mondego
Cunhedo
Almaça
Mortágua
Lagoa Azul
Chamadouro
Rojão Grande
Santa Comba Dão Sul
A35/IC12
Óvoa
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão Norte
Vila Pouca
Tondela Sul
Tondela Norte
Canas de Santa Maria
Parada de Gonta
Vila Chã de Sá
Viseu (A25)
Vimieiro
A35 Nascente
Santa Comba Dão Norte

AE

Ext

2019

2024

2034

2044

IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
Variante Nascente
Variante Nascente
Variante Nascente

4.1
6.5
2.6
4.2
3.7
3.6
1.2
0.6
2.3
2.2
1.4
2.9
1.6
0.9
2.0
1.2
1.2
3.4
1.4
7.2
3.5
2.7
7.3
4.9
2.2
1.0
2.1
5.1

22 325
18 359
17 862
12 471
11 404
14 055
9 812
9 625
9 506
9 635
8 667
8 797
8 797
8 740
8 740
9 001
10 175
7 344
7 344
7 589
9 879
16 744
11 317
11 716
6 154

30 136
25 132
24 239
18 896
16 317
17 377
12 349
12 148
12 021
12 159
11 275
11 417
11 412
11 427
11 427

35 118
29 526
28 506
22 490
19 238
20 480
14 549
14 320
14 175
14 334
13 290
13 453
13 447
13 463
13 463

40 240
34 095
33 012
26 285
22 158
24 086
17 143
16 883
16 718
16 901
15 679
15 864
15 857
15 873
15 873

9 319
9 603
11 923
19 695
14 747
15 203
12 147
11 222
12 593
8 279

11 083
11 424
14 102
23 028
17 396
17 955
14 356
13 224
14 832
9 855

13 105
13 511
16 589
26 779
20 401
21 087
16 860
15 596
17 498
11 667
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Quadro 2.4 – TMDA para o Cenário Pessimista
Sublanço

Troços
Troço 1

Troço 0

Troço 2

Troço 3

Troço 4

IC2
Souselas
Lorvão
Buçaco
Penacova
Raiva
IC6
Oliveira do Mondego
Cunhedo
Almaça
Mortágua
Lagoa Azul
Chamadouro
Rojão Grande
Santa Comba Dão Sul
A35/IC12
Óvoa
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão Norte
Vila Pouca
Tondela Sul
Tondela Norte
Canas de Santa Maria
Parada de Gonta
Vila Chã de Sá
A35/IC12
Vimieiro
A35 Nascente

Souselas
Lorvão
Buçaco
Penacova
Raiva
IC6
Oliveira do Mondego
Cunhedo
Almaça
Mortágua
Lagoa Azul
Chamadouro
Rojão Grande
Santa Comba Dão Sul
A35/IC12
Óvoa
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão Norte
Vila Pouca
Tondela Sul
Tondela Norte
Canas de Santa Maria
Parada de Gonta
Vila Chã de Sá
Viseu (A25)
Vimieiro
A35 Nascente
Santa Comba Dão Norte

AE

Ext

2019

2024

2034

2044

IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
Variante Nascente
Variante Nascente
Variante Nascente

4.1
6.5
2.6
4.2
3.7
3.6
1.2
0.6
2.3
2.2
1.4
2.9
1.6
0.9
2.0
1.2
1.2
3.4
1.4
7.2
3.5
2.7
7.3
4.9
2.2
1.0
2.1
5.1

22 325
18 359
17 862
12 471
11 404
14 055
9 812
9 625
9 506
9 635
8 667
8 797
8 797
8 740
8 740
9 001
10 175
7 344
7 344
7 589
9 879
16 744
11 317
11 716
6 154

29 773
24 839
23 958
18 557
16 147
17 136
12 178
11 980
11 854
11 991
11 119
11 259
11 255
11 269
11 269

32 673
27 386
26 352
20 734
17 798
18 926
13 445
13 233
13 099
13 247
12 284
12 434
12 429
12 443
12 443

35 159
29 572
28 566
22 680
19 433
20 696
14 718
14 494
14 353
14 510
13 466
13 626
13 620
13 633
13 633

9 191
9 470
11 758
19 422
14 543
14 995
11 982
11 067
12 419
8 164

10 234
10 549
13 023
21 271
16 068
16 584
13 261
12 222
13 708
9 099

11 240
11 589
14 231
22 990
17 515
18 100
14 483
13 396
15 029
10 006

2.6 Explicitar a velocidade base para os diferentes troços (T0 a T4).
Resposta:
ver Capitulo 3.2.2 do Sub-Tomo 6.2.1 (EIA).
Troço 1 – Velocidade Base de 80 km/h (a que corresponde a velocidade de circulação de 100 km/h) com exceção do trecho
compreendido entre o km 49+215 ao km 51+560 que terá VT = 80/60 km/h.
Troço 0 – Velocidade Base de 80 km/h (a que corresponde a velocidade de circulação de 80 km/h), com exceção entre os
kms 60+000 e o km 69+940 em que a velocidade de circulação varia entre os 70 e os 80 km/h consoante os condicionantes
locais).
Troço 2 - Velocidade Base de 80 km/h (a que corresponde a velocidade de circulação de 100 km/h) com exceção do trecho
compreendido entre o km 83+800 ao km 84+290 que terá VT = 90 km/h.
Troço 3 – Velocidade Base de 80 km/h (a que corresponde a velocidade de circulação de 100 km/h)
Troço 4 – Velocidade Base de 120 km/h.

2.7 Sendo referido que o projeto garante “preferencialmente uma velocidade base de 100 km/h” explicitar quais os trechos
em que tal não ocorre.
Resposta:
Questão esclarecida no item anterior

2.8 Identificar o perfil transversal do caminho paralelo 2 (Trecho 0).
Resposta:
O Perfil Transversal tipo dos caminhos paralelos relativos ao Troço 0 é apresentado no Capitulo 3.5.1.3 –
Restabelecimentos e Caminhos Paralelos.
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Figura 2.1 – Perfil transversal tipo dos caminhos paralelos

2.9 Apresentar a informação geográfica com todas as componentes do projeto e com os elementos patrimoniais
inventariados, em formato “shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas oficial de Portugal Continental PT-TM06ETRS89 (EPSG: 3763), e em formato “kmz” do Google Earth
Resposta:
Os elementos solicitados são apresentados em anexo aos documentos submetidos à APA no contexto do presente pedido
de Elementos Adicionais.

2.3 FATORES AMBIENTAIS
2.3.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
3.1.1 Apresentar a caracterização Neotectónica da área em estudo, a qual deve ser elaborada com base na Carta
Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988), devendo ser apresentado um excerto da referida carta
com a implantação da área do projeto.
Resposta:
O Capítulo 1.4.5 – Tectónica e Sismicidade (do Sub-Tomo 6.2.2) foi complementado com a caracterização Neotectónica
da área em estudo, tendo-se incluído excerto da Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988) com
a implantação da área do projeto.

3.1.2 Apresentar a caracterização da Sismicidade da área em estudo segundo a Carta de Isossistas de Intensidades
Máximas (escala de Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996) e a Carta de Intensidade Sísmica (escala
internacional, período de 1901-1972) acompanhadas dos respetivos mapas de zonamento sísmico.
Resposta:
O Capítulo 1.4.5 – Tectónica e Sismicidade (do Sub-Tomo 6.2.2) foi complementado com a caracterização da Sismicidade
da área em estudo, tendo-se a incluído Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada de
1956, período de 1755-1996) e a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período de 1901-1972), assim como,
o mapa de zonamento sísmico.
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3.1.3 Explicitar, em complemento das características dos aterros e escavações (apresentadas no ponto 1.4 do Sub-Tomo
6.2.3), quais as alterações previstas nas referidas situações, identificando nomeadamente as atuais características.
Resposta:
Os quadros Síntese das características principais dos taludes de escavação e de aterro do Capítulo 1.4.2 – Fase de
Construção (do Sub-Tomo 6.2.3) foram complementados com as alturas dos taludes existentes, permitindo desta forma,
efetuar uma comparação entre os taludes existentes e os taludes a contruir .

2.3.2 RECURSOS MINERAIS
3.2.1 Apresentar em subcapítulo próprio do capítulo Geomorfologia e Geologia, a caraterização ambiental dos Recursos
Minerais na área de influência do projeto que se encontra suficientemente caracterizada, mas incorretamente integrada
no capítulo respeitante ao Património Geológico.
Resposta:
Foi restruturado o Capítulo 1.4 - Geomorfologia e Geologia (do Sub-Tomo 6.2.2), tendo sido criado um subcapítulo próprio
relativo a Recursos Minerais autónomo do Subcapítulo de Património Geológico, dando cumprimento ao requerido.

3.2.2 Efetuar e apresentar, também em subcapítulo próprio, a avaliação dos eventuais impactes sobre os recursos
minerais, particularmente na fase de exploração.
Resposta:
Foi acrescentado em subcapítulo próprio a referência aos impactes nos recursos minerais, justificando a sua reduzida ou
nula significância (Capitulo 1.4 do Sub-Tomo 6.2.3).

3.2.3 Propor medidas de minimização caso se verifiquem impactos sobre os recursos minerais.
Resposta:
Atendendo a que não serão afetados recursos minerais não se preveem medidas de minimização associadas (Capitulo 3.4
do Sub-Tomo 6.2.3).

2.3.3 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS/HIDROGEOLOGIA
3.3.1 Esclarecer por que motivo o EIA não apresenta qualquer referência à interferência do Troço 4 (Variante Nascente)
com a concessão hidromineral HM-69 Granjal.
Resposta:
No inicio dos estudos foi solicitado, a diversas entidades regionais e nacionais, o fornecimento de informação para a área
de estudo. Neste contexto, foram enviadas cartas com o pedido de disponibilização de informação quer à APA (ARH-Centro)
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como à DGEG, a 24 de junho de 2019 (respetivamente cartas com as Referências da COBA, SA. Nº 66511 e 66524), tendo
recebido destas entidades as seguintes respostas:
ARH Centro – 18.07.2019 – fornecimento das Shapefiles das zonas de proteção de concessões de águas minerais naturais
(foram fornecidas todas as restantes zonas de proteção apresentadas na cartografia e avaliadas – sem referência à
Concessão do Granjal).
DGEG – mail de 09.07.2019 – remetendo a informação solicitada para a consulta do site (“Os links para aceder à informação
estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.gov.pt)”). Tendo sido consultado o referido site, em setembro de 2019, ainda
não constava a referência e/ou delimitação da concessão hidromineral HM-69 Granjal.
Foi igualmente solicitada toda a informação relevante à Câmara Municipal de Santa Comba Dão (entidade proponente da
Concessão Hidromineral do Granjal), sem se ter recebido também por parte desta entidade qualquer informação sobre esta
concessão. Importa também sublinhar que a Câmara Municipal de Santa Comba Dão teve conhecimento, desde o início dos
estudos e projetos, do corredor em estudo para uma Variante Nascente ao IP3, inclusive aproveitando um corredor reservado
no PDM para uma ligação IC12 / A1(IP1).

Figura 2.2 - Excerto da carta de Condicionantes do PDM de Santa Comba Dão
O facto desta concessão ter sido regulamentada pela Portaria n.º 90/2019, a 25 de março de 2019, poderá explicar não ter
sido referenciada por nenhuma das entidades contactadas nos meses que se seguiram à sua publicação.
Nos capítulos que se seguem e no Relatório Síntese do EIA foram integradas a caracterização e a avaliação de impactes
do traçado proposto para a Variante Nascente a Santa Comba Dão (Troço 4) associadas à concessão hidromineral HM-69
Granjal, assim como a integração destes impactes na avaliação comparativa de alternativas neste troço.
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3.3.2 Reformular a caracterização da situação de referência, avaliação dos impactes ambientais e medidas de
minimização relativa ao Troço 4 – Variante Nascente tendo em conta que a interferência do traçado com a concessão
hidromineral HM-69 Granjal não foi considerada no EIA.
Resposta:
Foram reformulados os capítulos da situação de referência, avaliação de impactes ambientais e medidas de minimização
(Sub-Tomo 6.2.2 e Sub-Tomo 6.2.3), tendo em consideração a concessão hidromineral HM-69 Granjal.

3.3.3 Apresentar a reavaliação da comparação de alternativas considerando a interferência do traçado com a concessão
hidromineral HM-69 Granjal e ponderar uma alteração do traçado da Variante Nascente para diminuir a afetação dessa
concessão hidromineral.
Resposta:
Foi realizada a reavaliação da comparação de alternativas, não tendo sido ponderada qualquer alteração do traçado da
Variante Nascente, uma vez que se considera não existir afetação da concessão hidromineral.
A justificação para conclusão de não afetação encontra-se detalhada nos capítulos próprios do Sub-Tomo 6.2.2 e do SubTomo 6.2.3.

3.3.4 Especificar as soluções de salvaguarda e medidas de minimização específicas para as descargas de água de
escorrência da via, tendo em conta a probabilidade de derrame acidental de substâncias perigosas, nas zonas de
atravessamento das Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos, dos perímetros de proteção de captações
subterrâneas para abastecimento público e dos perímetros de proteção dessas concessões hidrominerais, em particular
no caso de Corgas-Buçaco e Caldas de Penacova, em que a via atravessa a zona de proteção intermédia dos perímetros
de proteção dessas concessões.
Resposta
No capítulo das medidas de minimização do Relatório Síntese são indicadas algumas medidas para estas áreas sensíveis,
detalhando-se o caso específico da concessão Caldas de Penacova por o considerar o mais crítico, ou seja, o de maior
vulnerabilidade. Para esta vulnerabilidade concorrem quer a reduzida distância das captações de AMN à via quer a litologia
quartzítica, a qual exibe elevada permeabilidade.
Adicionalmente, considera-se que em fase subsequente e, no cenário de implantação da Variante Nascente a Santa Comba
Dão, deverá ser estudada a possibilidade de construção de pequenas unidades de tratamento (e.g. decantação de partículas
sólidas, separação de hidrocarbonetos) das águas de escorrência previamente à sua libertação no meio hídrico natural.

40418-PB-TG-0600-EIA-000- EAD. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ELEMENTOS ADICIONAIS

15

3.3.5 Avaliar a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos hidrominerais do Luso e Caldas de Penacova, Corgas-Buçaco e
Granjal.
Resposta:
Em capítulo próprio do Relatório Síntese é avaliada de forma qualitativa a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos
hidrominerais do Luso, Caldas de Penacova, Corgas-Buçaco e Granjal.
Pela sua maior pertinência, a avaliação foi elaborada para os troços de atravessamento do IP3 e não para a totalidade da
área aflorante dos aquíferos, tendo-se realizado no passado mês de abril visita a estes locais com o objetivo de se refinar o
conhecimento geológico à escala local.

3.3.6 Reavaliar o impacte resultante da área impermeabilizada na área das concessões hidrominerais, uma vez que a
comparação das áreas afetadas dos aquíferos hidrominerais com toda a área do sistema aquífero do Luso ou do Maciço
Antigo indiferenciado da Bacia hidrográfica do Mondego não é a metodologia mais correta para a avaliação de impactes
ambientais a nível local.
Resposta:
Na realidade o traçado do IP3 apenas atravessa uma única área de concessão, a das Caldas de Penacova. Nos casos das
concessões Corgas-Buçaco, Luso e Granjal, os atravessamentos dão-se nas Zonas Alargadas dos Perímetros de Proteção
e não nas áreas de concessão.
No caso da concessão Caldas de Penacova pelo facto de ser atravessada pelo T0, onde não está contemplado qualquer
alargamento da via, não se considera oportuna a avaliação deste tipo de impacte uma vez que não existirá acréscimo de
área impermeabilizada.

3.3.7 Retificar o Quadro 1.36 – “Concessões de Água Mineral na Área de Estudo” do EIA (Sub-Tomo 6.2.2). Nesse quadro
apenas devem constar as águas minerais naturais. Refira-se que a Fonte de S. João capta o aquífero não mineral do
Luso. Sugere-se que os recursos hidrominerais sejam abordados num subcapítulo próprio.
Resposta:
Quadro foi eliminado nesta versão do EIA, pois considerou-se que o mesmo não acrescentava qualquer informação
relevante. Os recursos hidrominerais passaram a constituir um capítulo próprio no EIA.

3.3.8 Incluir no desenho T6.3_40418-PB-TG-0603-EIA-006 – Recursos hídricos subterrâneos as zonas do perímetro de
proteção da concessão hidromineral HM-69 Granjal.
Resposta:
O Perímetro de Proteção foi incluído do Desenho T6.3_40418-PB-TG-0603-EIA-006 – Recursos Hídricos Subterrâneos.
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3.3.9 Apresentar a avaliação de impactes ambientais resultante das movimentações de terras e da impermeabilização a
executar, a nível local, dado que o EIA considera que o impacte da Variante é não significativo, tendo em atenção a área
de recarga do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia Hidrográfica do Mondego.
Resposta:
Foi inserida avaliação no capítulo próprio considerando-se a área do Perímetro de Proteção Alargado da concessão Granjal
(HM-69) em lugar da área de recarga do Maciço Indiferenciado da Bacia Hidrográfica do Mondego.

3.3.10 Apresentar o Parecer Prévio da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) relativamente à interferência do
traçado nas concessões hidrominerais: HM-07 Luso, HM-22 Caldas de Penacova, HM-63 Corgas-Buçaco e HM-69
Granjal e o parecer do Concessionário da Termas do Granjal;
Resposta:
Não foi pedido nenhum parecer prévio, porque excetuando as termas do Granjal da qual não tínhamos conhecimento,
apenas se considera a duplicação uma via existente que já atravessava os referidos perímetros. Pelo que a pronúncia da
DGEG poderá ser efetuada no âmbito do procedimento de AIA.

3.3.11 Apresentar a autorização da DGEG relativa às obras de requalificação do Troço T0 na zona de proteção intermédia
das Caldas de Penacova.
Resposta:
As obras de requalificação desenvolvidas na extensão do IP3 – Troço 0 – que intercepta a zona intermédia de proteção das
Caldas de Penacova circunscreveram-se essencialmente a atividades de pavimentação da plataforma existente, motivo pelo
qual não foi em tempo solicitado parecer à DGEG.

2.3.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
3.4.1 Considerando que a escolha do lado dos alargamentos do IP3 varia ao longo do seu traçado, bem como existirem
diversos locais em que esse alargamento está previsto ser efetuado sobre espaço REN, com relevância para a gestão
dos RH (como por exemplo áreas de máxima infiltração), apresentar informação sobre a relevância desses espaços REN
na tomada de decisão dos referidos alargamentos.
Resposta:
A escolha do lado dos alargamentos do traçado do IP3 teve em consideração a ocupação do solo na envolvente do traçado,
ou seja, para esta tomada de decisão relativamente ao lado do alargamento, foram consideradas todas as condicionantes
ambientais, territoriais e sociais identificadas na envolvente do traçado, para além de aspetos técnicos ao nível de projeto.
Assim, e ainda que os alargamentos tenham sido estabelecidos por forma a minimizar os potenciais impactes ambientais, e
a afetação de áreas sensíveis, verificam-se alguns casos em que não foi possível evitar a afetação direta de áreas
classificadas ao abrigo do regime da REN, incluindo, áreas de máxima infiltração, as quais poderão ser mais relevantes em
termos de recursos hídricos.
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Apresenta-se seguidamente um quadro resumo onde se identificam estas situações, apresentando-se depois, para cada
situação de afetação direta de “áreas de máxima infiltração”, a justificação que esteve na base da decisão relativamente ao
lado para o qual se efetuou o alargamento.
Quadro 2.5 – Afetação de Áreas de REN (Áreas de Máxima Infiltração)
Troço

km

Extensão

Área Afetada (faixa
com cerca de 15 m)

T1

km 47+412 ao 47+634

222

0,7

T2

km 79+335 ao 80+330

995

3,0

T3

km 103+000 ao 103+630
(LADO DIREITO)

630

1,9

km 109+600 ao 109+975

375

1,1

No caso do Troço 1, o alargamento entre o km 47+412 e o km 47+634, ocorre para o lado direito da via até ao pontão, e a
partir daí passa a alargar para ambos os lados. Neste local, a REN está associada ao rio dos Fornos, sendo que esta linha
de água é atravessada perpendicularmente pelo IP3. Assim, neste caso, a afetação é inevitável independentemente do lado
para o qual a via é alargada.
No Troço 2, verifica-se a afetação de áreas de máxima infiltração entre o km 79+335 e o km 80+330. Neste caso, distinguemse duas situações:
▪ até ao km 79+800 o alargamento ocorre para o lado esquerdo, ou seja, para o lado da área de REN, verificando-se
contudo, que esta afetação é inevitável, pois neste trecho não seria possível alargar para o lado direito devido ao
conjunto edificado existente;
▪ a partir do km 78+900 até ao final, o alargamento ocorre para o lado direito, mas neste caso, a área de REN está
presente em ambos os lados da estrada, pelo que a afetação seria equivalente independentemente do lado escolhido
para o alargamento.
No caso do Troço 3 entre o km 103+000 ao 103+630 (lado direito), o alargamento ocorre para o lado direito, onde se verifica
a existência da área de REN de máxima infiltração. Neste caso, a escolha deste lado da estrada para a materialização do
alargamento deveu-se à ocupação humana existente do lado direito, nomeadamente a povoação de Valverde, por forma a
minimizar os impactes sobre esta povoação.
Entre o km 109+600 e o 109+975 o alargamento é feito inicialmente para ambos os lados e depois para o lado esquerdo.
Neste caso, a área de REN está associada à ribeira de Lobão, pelo que está presente em ambos os lados na via. Desta
forma, a afetação é inevitável, sendo que a escolha do lado para o qual é feito o alargamento não tem consequências ao
nível da afetação da área de máxima infiltração.
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3.4.2 Apresentar a quantificação das áreas de aumento de impermeabilização do solo associada ao projeto, sobretudo
nos locais em que a solução é passível de soluções alternativas (como é o caso da Variante de Santa Comba Dão), de
forma a permitir entender os impactes associados ao projeto, dado que o aumento da impermeabilização tem efeitos
sobre o binómio infiltração no solo/escorrência superficial da água, e efeitos associados.
Resposta:
Considerando que o IP3 é uma via existente, a impermeabilização não será um fenómeno novo, pois a atual plataforma da
estrada já constitui uma estrutura impermeabilizada. Assim, o que estará em causa, nos troços a duplicar, será um ligeiro
agravamento da área de impermeabilização atualmente existente, função do alargamento da plataforma da estrada para
permitir a sua duplicação.
Relativamente ao T0, não estando previsto qualquer alargamento da plataforma, não se prevê qualquer impacte relativo ao
aumento da área impermeabilizada.
No caso da Variante a Santa Comba Dão, tratando-se de uma alternativa que implica um troço novo, numa zona onde não
existem estruturas impermeáveis, a impermeabilização será um fenómeno novo, assumindo assim, naturalmente outra
relevância. Considerando que a Variante no seu trecho novo terá uma extensão de 5,8 km, prevê-se com a adoção desta
variante, a criação de uma área de impermeabilização de cerca de 17,4 ha.
Apresenta-se seguidamente um quadro com a quantificação das áreas de aumento de impermeabilização do solo associada
ao projeto, assumindo-se que nos troços de duplicação a plataforma será alargada em 15 m e que no troço novo (Variante
a Santa Comba Dão), a plataforma terá uma largura de cerca de 30 m.
Quadro 2.6 – Quantificação do aumento da área impermeabilizada
Troço

Designação

Natureza do Projeto

Extensão (km)

Aumento da área
impermeabilizada (Ha)

T1

IC2 - Penacova

Duplicação

16

24

T0

Penacova – Lagoa Azul
(Requalificação)

Reabilitação

18

-

T2

Lagoa Azul – Santa Comba
Dão

Duplicação

9

13,5

T3

Santa Comba Dão – Viseu

Duplicação

32

48,0

VN

Variante de Santa Comba
Dão (Variante Nascente)

Novo traçado

5,8*

17,4

*A variante no seu total tem 9,3km, contudo, há uma parte do traçado que é coincidente com a A35/IC12, sendo que o trecho a construir é de 5,8 km.

Comparando o aumento da área impermeabilizada nos locais onde existem soluções alternativas (Variante a Santa Comba
Dão), verifica-se que caso se opte pelo alargamento do IP3, a área impermeabilizada irá aumentar cerca de 10,5 ha. No
caso da Variante, e tal como já foi referido, a área a impermeabilizar com a materialização da plataforma será de
aproximadamente 17,4 ha, ou seja, a diferença, em termos quantitativos, da área impermeabilizada é de 6,9 ha.
Esta análise quantitativa das áreas impermeabilizadas foi inserida na versão final do EIA que se ora apresenta (ponto
1.6.2.1), com data de maio de 2021, tanto nos impactes como na comparação de alternativas.

40418-PB-TG-0600-EIA-000- EAD. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ELEMENTOS ADICIONAIS

19

3.4.3 Considerando que na duplicação da ponte do rio Dinha o EIA apresenta questões associadas à ZAC (zona
ameaçada por cheias), sendo referido que não é possível a colocação dos pilares da nova ponte de duplicação fora desta
área, e que o EIA refere que se espera que venha a ser proposta proteção hidráulica, apresentar informação sobre a
referida proposta de proteção hidráulica.
Resposta:
Tal como referido no EIA, a duplicação da Ponte sobre o Rio Dinha realizar-se-á do lado Norte da ponte atual, replicando a
ponte existente, quer em tipologia estrutural, quer em disposição de vãos.
A atual ponte sobre o rio Dinha já dispõe de proteção hidráulica (do tipo enrocamento de proteção).
Assim, e embora na presente fase dos estudos ainda não tenha sido estudada a solução a implementar, está prevista a
proteção hidráulica dos pilares a qual será desenvolvida em fase de Projeto de Execução. A solução será do tipo “manta
reno” ou “enrocamento argamassado”.
Deste modo, a solução para a proteção hidráulica dos pilares será devidamente estudada e dimensionada na fase de Projeto
de Execução.

3.4.4 Esclarecer de que forma será assegurada a salvaguarda da galeria ripícola, associada ao local na onde está prevista
a duplicação da ponte do rio Dinha.
Resposta:
Ao nível do projeto de Obras e Arte, a galeria ripícola do rio Dinha está salvaguardada, não se prevendo a sua afetação.
De salientar que o alargamento da ponte foi condicionado precisamente pela existência da galeria ripícola associada a esta
linha de água. Assim, o alargamento da ponte foi proposto para montante, por forma a preservar a galeria ripícola.
Efetivamente, verifica-se que o Estudo Prévio de Obras de Arte inseridas no Troço 3 – Santa Comba Dão / Viseu (km 86 ao
km 118) do Projeto Base de Duplicação / Requalificação do IP3 entre o Nó de Souselas e o Nó de Viseu, considera esta
questão, a qual consta do ponto 7.2.3 (Condicionamentos Ambientais), referindo-se o seguinte:
“A existência de galerias ripícolas de dimensões expressivas em algumas linhas de água condicionam as soluções de
duplicação da plataforma do IP3 e de duplicação/alargamento das pontes existentes, nomeadamente, na Ponte sobre o rio
Dinha e na Ponte sobre a ribeira de Asnes.
No rio Dinha existe uma galeria ripícola que apresenta maior desenvolvimento a jusante da ponte existente. Para a
duplicação da plataforma do IP3 foi considerado este condicionamento, tendo-se efetuada a duplicação do IP3 e da ponte
existente para o lado de montante.”
Assim, a solução considerou esta condicionante, pelo que ao nível do projeto a galeria será salvaguardada. Ao nível da
construção, todas as galerias ripícolas junto aos locais de obra deverão ser salvaguardadas, devendo esta medida constar
do EIA, RECAPE e do Plano de Gestão Ambiental para a obra. Ao nível das medidas de minimização do EIA; esta questão
já havia sido contemplada, mas foi reforçada na versão final do EIA que se ora apresenta.
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3.4.5 Considerando que no alargamento e reabilitação da ponte da Ribeira de Lobão o EIA refere que os novos pilares e
os atuais ficarão em ZAC, bem como o EIA indica que na fase seguinte deve ser objeto de proposta de proteção hidráulica,
apresentar informação sobre a referida proposta de proteção hidráulica.
Resposta:
Esta obra de arte apresenta atualmente dois pilares, sendo que o alargamento será efetuado para os dois lados da ponte,
replicando o existente. Os novos pilares serão assim alinhados com os existentes.
Em termos de proteção hidráulica, verifica-se que os pilares da atual ponte não dispõem de proteção hidráulica, pois a
mesma não se justifica.
No caso do alargamento da ponte, a necessidade de proteção hidráulica dos novos pilares será avaliada em fase de Projeto
de Execução. Em todo o caso, se se verificar a necessidade de proteção hidráulica, a solução será similar a uma das
soluções acima referidas para o rio Dinha.

3.4.6 Esclarecer se a ponte da Ribeira de Asnes atualmente existente é ou não demolida, dado que o EIA refere (pág. 82
do Sub-Tomo 6.2.3) que a ponte existente será demolida, mas também refere (pág. 83 do Sub-Tomo 6.2.3) que poderão
ocorrer impactes na ribeira, particularmente se a atual ponte for demolida.
Caso a referida ponte seja demolida, apresentar as medidas de minimização específicas, para minimização dos eventuais
impactes sobre os RH.
Considerando que o EIA refere ainda (pág. 83 do Sub-Tomo 6.2.3) que com substituição da ponte da Ribeira de Asnes,
pelo facto de construírem a nova ponte a sul da atual, diminuem a potencial afetação da galeria ripícola, apresentar
justificação para esta afirmação, tendo presente que a linha de água atravessada é aproximadamente perpendicular à
obra de arte.
Resposta:
Com a construção da Ponte nova da Ribeira de Asnes a ponte atual será demolida. Em fase de Projeto de Execução será
desenvolvido um projeto específico de demolição desta obra de arte, no âmbito do qual serão definidos todos os requisitos
a respeitar no processo de demolição, onde se incluirão medidas específicas para minimização de impactes ambientais,
bem como medidas para recuperação de áreas que venham entretanto a ter alguma afetação decorrente do processo de
demolição.
Em relação à galeria ripícola associada à ribeira de Asnes, e tal como no caso do Dinha, este condicionamento foi tido em
consideração no projeto da obra de arte, tendo sido assim proposta duplicação para o lado de jusante.
Com efeito, e de acordo com o Estudo Prévio de Obras de Arte inseridas no Troço 3 – Santa Comba Dão / Viseu (km 86 ao
km 118) do Projeto Base de Duplicação / Requalificação do IP3 entre o Nó de Souselas e o Nó de Viseu verifica-se que
“existe uma galeria ripícola que se prolonga sob o tabuleiro da ponte existente e apresenta desenvolvimento expressivo.
Para a duplicação da plataforma do IP3 foi considerado este condicionamento, tendo-se efetuado a duplicação do IP3 e da
ponte existente para o lado de jusante e com um vão no tramo sobre a ribeira de Asnes que permite transpor a linha de água
minimizando a afetação da galeria ripícola.
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3.4.7 Explicitar as medidas específicas de salvaguarda da albufeira da Aguieira (albufeira protegida) a adotar na fase de
construção.
Resposta:
Apresentam-se seguidamente as medidas de salvaguarda gerais para a albufeira da Aguieira e da Raiva (albufeiras
protegidas) a adotar durante a fase de construção. Estas medidas já constavam do EIA, mas não tinham sido individualizadas
para estas albufeiras, pelo que nesta versão final do EIA, foi criado um capítulo específico para estas medidas.
▪ Não localizar estaleiros e áreas de depósito e empréstimo de materiais na envolvente à albufeira da Aguieira e da Raiva;
se tal for inevitável dever-se-ão construir sistemas apropriados de drenagem e recolha de sólidos, por forma a evitar
qualquer escorrência para as albufeiras;
▪ Estabelecer trajetos para circulação de veículos e maquinaria, evitando as zonas mais próximas das albufeiras;
▪ Reduzir ao mínimo a movimentação de terras junto dos planos de água, evitando-se a circulação de máquinas e viaturas
e impedindo-se o depósito de terras, materiais ou entulhos;
▪ Os acessos às zonas de obra, na evolvente à albufeira da Aguieira e da Raiva, caso intersectem linhas de água, deverão
ser equipados com passagens hidráulicas adequadas, garantindo as condições normais de escoamento;
▪ Deverá ser expressamente proibida a utilização da água da albufeira da Aguieira e da Raiva para efetuar qualquer tipo
de lavagens durante a obra;
▪ As maiores movimentações de terras junto aos planos de água, deverão ocorrer no mais curto espaço de tempo possível
e preferencialmente fora do período habitualmente mais pluvioso (de outubro a abril);
▪ Os excedentes de terras deverão ser encaminhados para locais de depósito adequados, longe da albufeira da Aguieira
e da Raiva;
▪ Após as operações de terraplenagem, nas zonas onde aplicável, realizar o revestimento vegetal dos taludes e das
zonas laterais da via no mais curto tempo possível, de forma a evitar a introdução de sedimentos nos planos de água;
▪ Os estaleiros deverão dispor de um sistema de tratamento das águas residuais, bem como de um sistema de controlo
de vazamentos e derramamentos de óleos e outros lubrificantes e dispô-los adequadamente; em caso algum estes
produtos poderão ser descarregados direta ou indiretamente nas albufeiras;
▪ Deverá ser expressamente proibida a descarga de qualquer tipo de efluente de obra ou resíduo para a albufeira da
Aguieira e da Raiva;
▪ Em casos aplicáveis, em que a frente de obra esteja próxima de uma das albufeiras, ponderar a utilização de barreiras
temporárias para recolha dos sólidos em suspensão durante a fase de construção, por exemplo confecionadas com
tecido ou tela;
▪ Todas as operações a realizar nos estaleiros e/ou outras áreas de apoio à obra que envolvam a manutenção e/ou a
lavagem de maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias químicas passíveis
de provocar contaminação da água deverão ser realizadas em locais apropriados e devidamente impermeabilizados
e/ou com recurso a equipamentos específicos que salvaguardem a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;
▪ Estabelecer um Programa de Monitorização para a Qualidade da Água da Albufeira da Aguieira e da Raiva, durante a
fase de construção.
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Na fase de Projeto de Execução, função do maior detalhe da solução a adotar, assim como, dos métodos construtivos
associados, serão indicadas as medidas de minimização específicas para proteção da albufeira da Aguieira e da Raiva
durante a fase de construção.

3.4.8 Explicitar quais as medidas específicas a adotar nas escavações expressivas previstas na Variante entre o Km
3+000 e Km 3+500.
Resposta:
O traçado desenvolve-se num corredor caracterizado por elevada heterogeneidade a nível litológico, de idade (Câmbrico ao
Quaternário) e natureza diversas (sedimentares e metamórficas).
No troço 4 as escavações a efetuar interessam, essencialmente, a formação geológica constituída por granitos e
granodioritos, de textura porfiroide, de granulometria média a grosseira. De acordo com os trabalhos de prospeção realizados
e considerados no presente estudo, é possível constatar que ao longo do traçado, o maciço rochoso encontra-se à superfície
decomposto ou recoberto por um horizonte de alteração, constituídos por areia de granulometria variável (saibro), siltosa,
compacta a muito compacta.
Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas de traçado, a
implantação do traçado da Variante Nascente a Santa Comba Dão conduz, de um modo geral, a escavações de médias
dimensões, registando-se a presença de algumas situações em que as escavações excedem os 10 m de altura, atingindo
um máximo de cerca de 21,8 m de altura (entre o km 3+025-3+350). Neste caso está prevista uma medida de estabilização
do tipo máscara / esporão drenante.
As medidas de minimização propostas para este local são as mesmas que se propõem para todos os locais onde se preveem
escavações e que constam do capítulo das medidas de minimização do descritor “Geomorfologia e Geologia”:
▪ Os taludes de escavação e de aterro deverão possuir inclinações e geometria adequadas ao cenário geotécnico
existente, conforme estudos de Geologia e Geotecnia a detalhar, nas fases subsequentes do projeto, tal como consta
do Estudo Geológico e Geotécnico do Projeto Base (Vol. 01, Tomo 1.2 do Projeto Base);
▪ No que diz respeito às escavações, recomenda-se a adequada adoção das soluções detalhadas nos estudos GeológicoGeotécnicos realizados no Projeto de Execução, com o objetivo de garantir a estabilidade e a proteção dos taludes ou
ainda, para minimizar outros impactes negativos, quer inerentes ao desmonte do maciço, quer devidos à necessidade
de minimizar a área ocupada (ex.: habitações, edifícios, etc.). Assim, para os taludes de escavação, as ações deverão
incluir, nos casos justificáveis:
− rede metálica recobrindo os taludes (em particular na sua zona mais superficial), por forma a acautelar a queda de
blocos definidos pelas várias descontinuidades ocorrentes;
− a utilização mais ou menos esporádica de pregagens e/ou betão projetado em zonas que se revelem potencialmente
mais perigosas, por se constatar a ocorrência de descontinuidades planares desfavoráveis com piores
características físicas do que as esperadas;
− aplicação de dispositivos de drenagem do tipo “máscara drenante” e “esporão drenante” em zonas onde exista uma
probabilidade significativa de ocorrência de fenómenos de instabilização dos taludes quer por ravinamento, quer
por erosão interna;
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− recurso a valeta larga de terra em situações particulares, mais suscetíveis à queda de blocos rochosos.
Para assegurar ainda a adequada execução das escavações recomenda-se a adoção das seguintes medidas no decurso
da construção:
▪ as escavações deverão ser efetuadas por operadores devidamente habilitados, dado que da sua experiência se retira
uma maior perceção das áreas de transição entre formações ripáveis / desmonte a fogo;
▪ o uso de explosivos deverá ser particularmente cuidado, de modo a não danificar o maciço para além da zona de
escavação pretendida;
▪ o plano de fogo deverá ser cuidadosamente adequado às características evidenciadas pelo maciço, nomeadamente
no que respeita ao esquema de compartimentação dos blocos;
▪ para acautelar a adequada execução do desmonte a fogo, deverá ser utilizada a técnica de pré-corte, por forma a
reduzir a propagação de vibrações ao maciço e sua instabilização por descompressão;
▪ nas formações ripáveis, a direção de escarificação deverá ser sempre que possível perpendicular à direção dos
estratos.
Também para assegurar a adequada construção dos aterros dever-se-á dar cumprimento rigoroso das medidas e soluções
propostas nos estudos geotécnicos
Por forma a colmatar ou minimizar as consequências resultantes da atuação das águas subterrâneas e superficiais nos
taludes de escavação e aterro, preconizam-se uma série de medidas constantes dos estudos geológico-geotécnicos:
▪ construção de valetas de crista e valetas de drenagem nas banquetas que terão como função proteger os taludes dos
fenómenos de ravinamento frequentes nas formações mais erodíveis (solos residuais e materiais rochosos
decompostos a muito alterados);
▪ valetas de pé de talude;
▪ órgãos de drenagem especiais do tipo “máscara drenante” e “esporão drenante” em zonas onde se tenha detetado a
ocorrência de pontos de água nos taludes de escavação e/ou onde exista uma probabilidade significativa de ocorrência
de fenómenos de instabilização dos taludes quer por ravinamento, quer por erosão interna;
▪ nas zonas de transição aterro-escavação em que os níveis freáticos se encontrem próximos da superfície do terreno,
deverão ser construídas valas drenantes transversais ao eixo do traçado, permitindo deste modo retirar as águas das
zonas próximas do pavimento.
Com o objetivo de evitar a contaminação dos dispositivos de drenagem (drenos) com materiais finos e prevenir fenómenos
de erosão interna, preconiza-se face às características dos solos ocorrentes no traçado a construção de zonas filtrantes com
solos com granulometria selecionada ou a utilização de manta de geotêxtil com porometria adequada ao tipo de aplicação
em causa (filtrante).
Em relação aos potenciais impactes dos recursos hídricos superficiais, as medidas de minimização (que constam do EIA)
são as seguintes:
▪ realização das maiores movimentações de terras preferencialmente fora do período habitualmente mais pluvioso (de
outubro a abril);
▪ as movimentação de terras deverão ocorrer no mais curto espaço de tempo possível, de modo a minimizar o impacte
promovido sobre as linhas de água pela emissão de poeiras e consequente transporte para as linhas de água;
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▪ reduzir ao mínimo a movimentação de terras junto das linhas de água, evitando-se a circulação de máquinas e viaturas
e impedindo-se o depósito de terras, materiais ou entulhos;
▪ as movimentações de terras devem ser realizadas de modo a evitar a obstrução parcial ou total das linhas de águas;
caso tal seja indispensável, proceder-se-á à sua limpeza, tanto quanto possível imediatamente após as ocorrências
registadas/necessárias;
▪ os excedentes de terras deverão ser encaminhados para locais de depósito adequados, longe das linhas de água;
▪ após as operações de terraplenagem, sempre que aplicável, realizar o revestimento vegetal dos taludes e das zonas
laterais da via no mais curto tempo possível, de forma a evitar a erosão do solo, promover a infiltração e evitar eventuais
fenómenos de ravinamento provocados pelo escoamento de água superficial e consequente introdução de sedimentos
no meio hídrico.
Para além das medidas elencadas acima e já constavam do EIA; considerou-se pertinente acrescentar uma medida
específica para esta escavação, tendo em conta a relativa proximidade ao rio Dão, neste local um pouco a montante do
plano de água da albufeira da Aguieira.
▪ Os materiais resultantes das escavações previstas na Variante, entre o Km 3+000 e Km 3+500, não deverão ficar
expostos à ação erosiva, nem em locais de talvegue, por forma a evitar a dispersão destes materiais para o rio Dão;
esta medida é particularmente importante no caso das escavações ocorrerem em período húmido, pelo potencial risco
de arraste dos materiais para a linha de água / plano de água em caso de chuva intensa.
Esta medida foi incluída no EIA.
Na fase seguintes dos estudos, e caso se venha a considerar justificável, serão propostas outras eventuais medidas de
minimização específicas para esta escavação.

3.4.9 Considerando que a drenagem longitudinal, sempre que possível, deve descarregar as águas pluviais em locais
não sensíveis à poluição, de modo a minimizar a possível contaminação das massas de água em caso de acidente com
transporte de substâncias perigosas, incluir a apresentação deste tema no projeto.
Resposta:
Nesta fase, só é possível mencionar princípios de atuação sobre este tema, uma vez o estudo da drenagem longitudinal só
se inicia com o Projeto de Execução.
Assim, será efetuada uma análise detalhada sobre este tema em fase de Projeto de Execução onde serão identificados os
locais sensíveis à poluição e avaliada a possibilidade, em termos de drenagem longitudinal, de não descarregar nestes
locais.
Esta medida foi acrescentada ao capítulo das medidas de minimização dos recursos hídricos do EIA reformulado (capítulo
3.6.1 – Sub-Tomo 6.2.3).
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3.4.10 Apresentar a reformulação do plano de monitorização dos RH, no sentido de que as técnicas e métodos
laboratoriais a utilizar sejam os adotados por laboratórios acreditados, assim como a periodicidade da amostragem seja
mensal durante fase de construção (nos locais relacionados com as operações de construção).
Resposta:
O Plano de Monitorização apresentado no EIA, foi elaborado ao nível de Projeto Base, ou seja, tem a função de constituir
um documento orientador para a elaboração do Plano de Monitorização a desenvolver em fase de Projeto de Execução.
Assim, o Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos será devidamente aferido e detalhado em fase de Projeto de
Execução (em sede de RECAPE), de acordo com os impactes identificados para o descritor, assim como, das medidas de
minimização propostas.
Não obstante, este capítulo foi revisto nesta última versão do EIA, tendo sido integradas as questões acima mencionadas
(ponto 4.2 do EIA – Sub-Tomo 6.2.3).

2.3.5 SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
3.5.1 Rever o fator Solos ou fundamentar o valor indicado para a área de afetação direta de 15 306 ha / 15 635 ha / 16
000 ha (com efeito se se considerar que a referida área se distribui de forma uniforme ao longo dos 75 Km, conclui-se
que o projeto irá afetar/ocupar uma faixa de aproximadamente 2 km de largura, o que não será compatível com o projeto
em avaliação, ainda que ocorra ocupação significativa nas zonas dos nós. Acresce que estes valores não são coerentes
com os valores do Quadro 1.55 –“Classes de ocupação do solo interferidas”, do Sub-Tomo 6.2.2).
Resposta:
O quadro referenciado foi revisto. Também foi clarificada a metodologia utilizada que analisa o corredor em que se inserem
os traçados, corredor este que tem uma largura de 2 km, por forma a possibilitar uma avaliação das condições presentes na
área de abrangência do projeto, possibilitando ter um quadro referencial para a avaliação de impactes (realizada no SubTomo 6.2.3). Trata-se pois de valores relativos a um corredor que enquadra os traçados em estudo e que permite ter uma
análise de quais são as principais classes de solos existentes enquanto situação de referencia.

3.5.2 Reformular os Quadros 1.19 e 1.20 (“Localização, área e percentagem das classes de solos (…)”), do Sub-Tomo
6.2.2 de forma a apresentarem a área correspondente a cada trecho identificado e o valor por troço, e não apenas o valor
global como se verifica nos quadros apresentados.
Resposta:
Idem (quadros reformulados)
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3.5.3 Reformular os critérios de avaliação de impactes sobre os Solos, dado que não se julga correto considerar que a
afetação de 5 500 ha de solos da Classe A constitua um impacte de “magnitude reduzida e pouco significativo”, conforme
consta do quadro síntese de impactes.
Resposta:
Os critérios de avaliação foram reformulados, tendo sido considerada uma faixa média de alargamento de 30 m (que integra
o alargamento da plataforma e bermas – cerca de 15 m – assim como a extensão dos aterros e escavações, cominhos
paralelos, etc.). Também de acordo com o pressuposto metodológico definido, no caso da Variante Nascente a Santa Comba
Dão (Troço 4), em que o traçado é novo, considera-se uma faixa de afetação de 60 m.
Numa estimativa geral, aponta-se para uma afetação direta de cerca de 231 ha de solos apenas relativo al alargamento do
atual IP3, sendo a afetação do Troço 4 (Variante Nascente a Santa Comba Dão) de 34.5 ha, distribuindo-se por troço,
respetivamente.
No Troço 0 – cerca de 54 ha (dos quais 14.25 de Classe A)
No Troço 1 – cerca de 60 ha (dos quais 18 de Classe A)
No Troço 2 - cerca de 27 ha (dos quais 10.5 de Classe A)
No Troço 3 - cerca de 90 ha (dos quais 34 de Classe A)
No Troço 4 - cerca de 34.5 ha (dos quais 13.5 de Classe A)
Assim, no que respeita à ocupação e afetação de solos e, especialmente, dos que apresentam maior potencial agrícola,
consideram-se impactes negativos, diretos, irreversíveis, permanentes, locais, de magnitude moderada e
significativos, embora as áreas a inutilizar são de dimensão reduzida e relativamente pouco expressiva atendendo à
superfície total requerida para a construção da rodovia. Por outro lado constituem maioritariamente solos com moderada
capacidade agrícola e cuja ocupação é eminentemente florestal.

3.5.4 Rever o fator Ocupação do Solo:
i. desenvolvendo a caraterização das áreas agrícolas e florestais (incluindo à identificação da sua localização)
nos diferentes troços;
ii. desenvolvendo a avaliação de impactes e procedendo à caracterização das principais afetações (localização
e quantificação das diferentes parcelas afetadas, nomeadamente áreas agrícolas, de culturas perenes e de
folhosas).
Note-se que as áreas apresentadas no descritor Solos são significativamente diferentes dos valores apresentados no
capitulo 1.8 Ocupação Atual do Solo (Sub-Tomo 6.2.2). Também o Quadro 1.55 – “Classes de ocupação do solo
interferidas” deve ser mais pormenorizado, como referido anteriormente.
Resposta:
A área de estudo considerada para este descritor é de 400 m para cada lado do eixo da via, perfazendo uma faixa de 800 m
centrada ao eixo, sendo que nas zonas dos nós a faixa dos 200 m acompanha a sua configuração geral, sendo por isso um
pouco mais larga. Assim, as medições apresentadas, são referentes a esta faixa de estudo, sendo distintas do descritor
solos que analisou uma faixa mais larga na caracterização faixa de 2 km.
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3.5.5 Justificar a discrepância entre os valores de área afetada e os valores indicados no Quadro 1.40 – “Estimativa de
Áreas a Expropriar por troço”. Embora se tenha conhecimento de que parte do alargamento será efetuado em terrenos
que já são propriedade da IP, a elevada diferença deve ser justificada.
Resposta:
A área a expropriar foi calculada diretamente através da delimitação das áreas a ocupar nas plantas parcelares,
considerando que parte do alargamento se irá efetuar em áreas pertencente ao domínio público rodoviário, tratando-se ainda
de uma estimativa atendendo á fase de projeto a que se reporta Projeto Base, sendo que em fase de Projeto de Execução,
esta áreas serão determinadas com maior rigor.
Por outro lado, quando se considera a afetação em termos das várias classes de ocupação do solo, considerou-se uma faixa
mais alargada (quantificada quanto à sua ocupação numa faixa de 400 m para cada lado do eixo da via) onde se irá inserir
o alargamento previsto, que é descrito anteriormente ao longo de todo o traçado, sublinhando as principais zonas de afetação
mais sensível ou justificando a escolha entre os lados que determinaram as opções tomadas.
Considerando que o texto não é claro na apresentação metodológica dos quadros referidos, procedeu-se à sua reformulação
no Capítulo 1.8 do Sub-Tomo 6.2.3.

2.3.6 BIODIVERSIDADE
3.6.1 Corrigir as designações utilizadas, dado que se verifica que o EIA integra de forma errónea os Sítios de Interesse
Comunitário, Zonas de Proteção Especial, Sítios Ramsar e outras áreas, no capítulo de Áreas Protegidas, não
distinguindo Áreas Protegidas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, de outros espaços naturais com outra
tipologia de estatutos de proteção.
Resposta:
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 47/2014,
de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, definem-se como áreas sensíveis:
▪ Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;
▪ Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos
do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n. os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979,
relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
▪ Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001,
de 8 de setembro.
O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas
(RNAP) e as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 (Sítios de Importância Comunitária e Zonas de Proteção
Especial), inclui ainda outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado
Português, designadamente Sítios RAMSAR e áreas da Rede de Reservas da Biosfera.
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3.6.2 Apresentar os resultados relativos aos pontos negros de atropelamento de animais na infraestrutura viária existente,
utilizando para o efeito a informação disponível na Infraestruturas de Portugal e/ou do “Projeto Life Lines”.
Resposta:
Embora o IP3 esteja incluído na rede de estradas alvo do procedimento de registo de avistamentos de cadáveres,
estabelecido pela Infraestruturas de Portugal (IP), não está incluído na rede de troços de estrada selecionados para a recolha
de dados sistemática e estandardizada. Por este motivo estes dados são agrupados numa análise por distrito, não tendo
sido determinados pontos negros de atropelamento associados ao IP3.
Contudo, os dados foram disponibilizados em formato vetorial e foi aplicada a metodologia de tratamento de dados descrita
em Garcia (2020), para a determinação dos pontos negros de atropelamento. A análise desta informação deverá, contudo,
ser interpretada com cautela, dado que como foi acima referido a recolha de dados no IP3, não obedece a uma metodologia
sistemática e estandardizada.
Os dados fornecidos, incluem os registos realizados no IP3 entre 15/09/2010 e 22/07/2020. Neste período foi registada a
mortalidade de 510 animais (204 animais silvestres: 18 aves e 186 mamíferos; 306 animais domésticos). Os padrões de
distribuição e causas de mortalidade dos animais domésticos são muito distintos do dos animais silvestres. Para a definição
dos pontos negros de mortalidade, foram apenas considerados os dados relativos aos animais silvestres, dado que são
nestes que se baseiam os indicadores de sustentabilidade da biodiversidade.
A análise de dados foi desenvolvida para totalidade dos registos, independentemente do ano e do grupo biológico. Foram
determinadas as áreas de maior concentração de ocorrências através de análises espaciais, nomeadamente aplicando o
estimador de densidade de Kernel (Módulo de Mapa de Densidade do QGIS 3.16.1). Esta ferramenta calcula a densidade
de pontos numa vizinhança circular ao redor de cada ponto, correspondente ao raio de influência (nesta análise usou-se um
raio de 3000 m). O valor para a célula é a soma dos valores de Kernel sobrepostos e divididos pela área do raio de pesquisa
(Silverman,1986 in Garcia, 2020). O mapa gerado por esta função é uma alternativa para análise geográfica da intensidade
pontual de atropelamentos, permitindo uma visão geral do processo em toda a área de estudo.
Esta analise é apresentada com detalhe no Sub-Tomo 6.2.2 – Capítulo 1.7..

3.6.3 Apresentar um Plano de Ação para a instalação de passagens para animais.
Resposta:
No Sub-Tomo 6.2.3 – Capítulo 3.7.3 - Plano de Ação para a Integração de Passagens para Animais, apresenta-se o
Plano de Ação que visa a identificação dos locais mais indicados para a instalação de passagens para animais de modo a
mitigar os impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3. Adicionalmente, propõe-se o reforço da vedação nos troços
identificados como pontos críticos de mortalidade, bem como a instalação de rampas escapatórias.
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2.3.7 PAISAGEM
CARTOGRAFIA
3.7.1 Apresentar a seguinte cartografia:
i. Carta de Declives;
ii. Carta de Exposições;
iii. Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem;
iv. Bacia Visual do Projeto,
utilizando tramas que permitam a leitura adequada da toponímia e das cotas altimétricas.
Resposta:
Conforme solicitado, foi feita a revisão da trama das cartas acima solicitadas, de modo a aumentar a transparência. As
referidas cartas correspondem aos seguintes desenhos:
▪ 40418-PB-TG-0603-EIA-012 – Carta de Declives
▪ 40418-PB-TG-0603-EIA-013 – Carta de Exposições
▪ 40418-PB-TG-0603-EIA-014 – Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem
▪ 40418-PB-TG-0603-EIA-018 – Carta de Intervisibilidade – Pontos de Observação a partir do IP3

Situação Atual
Carta de Unidades e Subunidades
3.7.2 Apresentar uma figura com a sobreposição da Área de Estudo às Unidades e Subunidades de Cancela d'Abreu.
Em alternativa, mais correta, a sobreposição da Área de Estudo poderá ser realizada na própria cartografia onde já consta
uma imagem excerto de Cancela d'Abreu. Como nota, considera-se que a definição, sobretudo de subunidades de
paisagem, deve ser menos fragmentada em alguns dos casos, pelo que a sua delimitação deve ser sempre ponderada,
quanto à sua expressão em área, dado que pequenas áreas "Subunidades de Paisagem" surgem "embebidas" noutras
áreas de maior, ou muito maior expressão espacial/territorial, pelo que a sua expressão enquanto "Subunidade" perde
relevância.
Resposta:
A identificação da Área de Estudo encontra-se já identificada na figura/excerto das unidades de paisagem de Cancela
d’Abreu, apresentada no desenho de Unidades e Subunidades de Paisagem (Des. 40418-PB-TG-0603-EIA-014), a cor foi
alterada de modo a ficar mais legível.
No presente projeto face dimensão do corredor em estudo, para uma melhor interpretação da paisagem considerou-se
pertinente a fragmentação utilizada, dado que irá permitir uma maior perceção visual do território atravessado,
nomeadamente em termos de ordenamento e matriz paisagística.
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Carta de Qualidade Visual da Paisagem
3.7.3 Rever a Carta de Qualidade Visual da Paisagem, por se registarem várias situações que não observam uma
adequada ponderação, revelam uma aplicação contraditória de critérios a situações similares, e que a sua aplicação, no
seu conjunto traduz-se na desvalorização da Área de Estudo expressa na carta apresentada:
i. A classe de "Baixa" deve ser adequadamente ponderada quando a mesma surge associada a área de extração
de inertes e, posteriormente, caracteriza uma grande maioria do território definido pela Área de Estudo associado
a coberto florestal. Importa referir que, mesmo áreas de eucalipto e homogéneas/monoespecíficas devem ser
ponderadas também do ponto de vista das preferências padrão dos observadores. Associado ao eucalipto ou a
outro povoamento florestal não está, necessariamente, associado a classe de "Baixa" uma vez que há uma
perspetiva social positiva sobre a “árvore” e que é valorizada do ponto de vista comum e como tal, este aspeto
deve pesar na ponderação. Tal ponderação deve ser considerada para as superfícies de água ainda que
artificializadas.
ii. A ponderação deve atender às situações onde o relevo apresenta maior expressão, independentemente do
coberto vegetal assim como traçados sinuosos associados ao rio Mondego e Dão.
iii. Rever a classificação de áreas como do rio Mondego e Dão uma vez que ou não estão classificados ou não
estão adequadamente classificadas
Resposta:
As classificações foram atribuídas atendendo ao contexto geral da área em estudo. Como é do conhecimento geral, a
temática em questão apresenta um elevado grau de subjetividade, nesta base o valor cénico da paisagem pode ter
interpretações diferentes. No presente caso, com exceção das zonas que atravessa ou se aproxima dos rios, o território
atravessado transmite uma paisagem monótona, sem interesse paisagístico, praticamente sem pontos de fuga, com a visão
canalizada a entre taludes de escavação e povoamentos estremes de eucalipto, pelo que lhe foi atribuída baixa qualidade
visual.
As questões referidas nos pontos i. e ii. foram analisadas e classificadas, os valores obtidos resultam do cruzamento com
outros fatores, o que contribuiu para uma evidente desqualificação de algumas situações.
Atendendo a que, as conclusões obtidas resultaram das classes de valoração da qualidade visual estabelecidas, estas foram
revistas de modo a se obter uma ponderação mais estremada e corrigir as situações em questão, introduzindo-se a classe
de Qualidade Visual Muito Elevada, assim como parâmetros de correção, para uma maior diferenciação. No Quadro 1 é
apresentada a Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem agora definida.
Quadro 1 - Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem
Parâmetros de
Analise

Relevo

Valoração da Qualidade Visual
Componentes Variáveis

Nula

Baixa

Zonas Planas (0-3%)

1

Declive Suave a Moderado (3 -6%)

1

Declive Suave a Moderado (616%)

Media

Elevada

Muito Elevada

2
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Valoração da Qualidade Visual

Parâmetros de
Analise

Componentes Variáveis

Nula

Baixa

Declive Acentuado a Muito
Acentuado (16-25%)

Media

3

Ingreme (> 45% )

4

Planos de água

4

Áreas agrícolas

3

Culturas Permanentes

3

Povoamentos Florestais
Ocupação do
/Subunidades
paisagem

solo
de

1

Sistemas agroflorestais

2

Soutos e Carvalhais

3

Matos

1

Planos de água

4

Áreas sociais/Áreas artificializadas

Humanização
Paisagem

da

Vias de comunicação

0

Zonas de extração de inertes

0

Culturas Permanentes

2

áreas sociais/território artificializado

2

Zonas de extração de inertes

4
0

Livraria do Mondego

4

Meandros do Mondego e recorte
das margens da Albufeira da
Aguieira

4

*Panorâmicas/Pontos de Vista (Pontos dominantes da bacia
visual)
Miradouro de Penacova
Penedo do Castro cotas >300m
Ponte sobre o rio Mondego em Penacova
Vista sobre a barragem da Aguieira a partir da ponte
Miradouro do Outeirinho em Santa Comba Dão
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1

Albufeira da barragem da Aguieira

Aspetos
geomorfológicos

Muito Elevada

2

Declive Muito Acentuado (25- 45%)

Presença de água

Elevada

4
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Quadro 2 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)

Valor Ponderado

Baixa Qualidade Visual

0-3

Média Qualidade Visual

>3 e ≤7

Elevada Qualidade Visual

>7 e ≤ 9

Qualidade Visual Muito Elevada

>9

A carta de Qualidade Visual da Paisagem revista é apresentada no desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-015.

3.7.4 Quantificar, em unidade de “ha”, a área total de cada classe de Qualidade Visual assim como a área total da Área
de Estudo. Os referidos valores podem ser apresentados em quadro/tabela.
Resposta:
A quantificação da área total de classes de Qualidade Visual da Paisagem para área em estudo consta no quadro abaixo
(quadro 3).
Quadro 3 – Quantificação da Qualidade Visual da Paisagem da Área em Estudo
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)

Área (ha)

%

Baixa Qualidade Visual

8931

36,8

Média Qualidade Visual

13447

55,5

Elevada Qualidade Visual

1068

4,4

Qualidade Visual Muito Elevada

800

3,3

24246

100

Total da Área em Estudo

3.7.5 Proceder a uma caracterização e análise deste parâmetro para toda a Área de Estudo, assim como para as
componentes do Projeto, em função do conflito com as classes de Qualidade Visual a que as mesmas se sobrepõem.
Resposta:
Foi feita uma reanálise da Qualidade Visual da área em estudo, atendendo às alterações introduzidas na sua valoração.
As situações de conflito entre as componentes do projeto e a Qualidade Visual foram analisadas na avaliação de impactes.

Carta de Capacidade de Absorção
3.7.6 Apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual, dado que a apresentada rege-se por uma metodologia não
adequada e arbitrária. A metodologia em uso não considera as diversas variáveis elencadas no Quadro 1.63 – “Avaliação
da Capacidade de Absorção Visual (CAV)” apresentado na pág.157 do EIA (Sub-Tomo 6.2.2), assim como também os
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critérios arbitrários usados no Quadro 1.62 – “Carta de Visibilidade. Alturas estimadas para as subunidades de paisagem”,
apresentado na pág 156 (Sub-Tomo 6.2.2).
A elaboração da referida carta deve ter as seguintes orientações:
i. A elaboração deste parâmetro é independente da localização ou tipologia do projeto. Este visa a caracterização
do território delimitado pela Área de Estudo na Situação de Referência.
ii. Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas.
iii. Deve ser considerado um conjunto de pontos de observação, representativos da presença de observadores e do
seu peso em cada local e no território em análise, distribuídos dentro do buffer a considerar. A cada povoação deve
corresponder uma ponderação/peso em função da sua relevância.
iv. A seleção de pontos de observação não pressupõe qualquer privilégio, ou seletividade, de localização ou
proximidade a partir dos quais se visualiza o Projeto ou qualquer dimensão das componentes do mesmo.
v. Nas vias rodoviárias, ou outras, a distribuição dos pontos de observação deve ser ao longo destas, ao eixo, em
função da frequência de observadores temporários e da escala de trabalho; o afastamento de pontos deve ser
mantido segundo uma métrica a estabelecer para cada nível de hierarquia das vias em causa, também a
estabelecer, ou seja, deve ser diferente para cada uma delas, e que deve ser exposto na metodologia.
vi. Todos os pontos de observação – Permanentes e Temporários -, considerados na análise, devem ser assinalados
graficamente na carta.
vii. Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual, com raio igual ao considerado para o buffer,
à altura média de um observador comum.
viii. Os ângulos a considerar para cada ponto de observação são sempre de acordo com: vertical +90º e os -90º
(formando, portanto, 180º) e o horizontal de 360º.
ix. A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos de observação com o
relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais
desfavorável (sem vegetação) e apresentada sobre a forma de classes.
x. A metodologia usada deve ser exposta de forma clara e detalhada considerando as orientações acima elencadas.
Resposta:
A metodologia utilizada para avaliação da capacidade de absorção visual teve em consideração os princípios gerais
anteriormente expostos. De referir que, os pontos de observação se encontram assinalados na carta de visibilidades.
Para produção da Carta de Absorção Visual da Paisagem, foi elaborada uma carta de visibilidades (Des: nº 40418-PB-TG0603-EIA-018 e 40418-PB-TG-0603-EIA-019), através do cruzamento do relevo da área em estudo (em modelo digital do
terreno) e a ocupação do solo (partindo do pressuposto que a resultante da combinação destes dois parâmetros irá
estabelecer os limites visuais), com os potenciais pontos de observação identificados na paisagem em análise (vias de
comunicação, áreas sociais , miradouros), considerando-se uma altura média de 1,60 m, para um potencial observador
sobre o terreno, e, ainda, tendo em consideração o fator distância, atendendo que a perceção dos elementos que compõem
a paisagem vai perdendo leitura e nitidez à medida que aumenta a distância.
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Neste sentido, as cotas do MDT foram corrigidas, em função das alturas estimadas para classes de ocupação do solo
agregadas, tendo por base o COS 2018.
Quadro 2.7 - Carta de Visibilidade. Alturas estimadas para a Ocupação do Solo
Subunidade de Paisagem

Altura a considerar (m)

Áreas agrícolas

1

Culturas Permanentes

4

Povoamentos Florestais

12

Sistemas agroflorestais

10

Soutos e Carvalhais

5

Matos

2

Planos de água

0

Áreas sociais/Áreas artificializadas

5

Vias de comunicação

3

Zonas de extração de inertes

1

Assim, a carta de CAV, foi obtida a partir do cruzamento da carta de visibilidade, em que foram considerados fatores
anuláveis sobre o terreno, como é o caso da vegetação, com outros parâmetros de análise visual introduzidos no SIG,
designadamente as formas de relevo, exposições (atendendo que as encostas Norte e a Este são mais sombrias, o que
esbate a nitidez e perceção visual dos componentes visuais que integram a paisagem) e usos do solo, um vez que a
dimensão, densidade e altura das componentes visuais, potencialmente influenciam a capacidade de absorção visual da
paisagem, como indicador de análise na avaliação da maior ou menor aptidão da paisagem para absorver visualmente, ou
revelar, as potenciais ações nela induzidas.
Os resultados obtidos foram apresentados segundo de classes de CAV (Baixa, Média e Elevada, em que a classe baixa é
a situação mais desfavorável).
Convém ainda relembrar que, está a ser avaliada uma estrada já existente, que vai sofrer alargamento, e que fica
praticamente absorvida pela envolvente, como foi possível observar durante os levantamentos efetuados no local, ao longo
do traçado.

3.7.7 Proceder a uma caracterização e análise deste parâmetro para toda a Área de Estudo assim como deve ser
realizada uma caracterização de como componentes do Projeto se situam nas referidas classes, sobretudo, as que têm
associadas maiores alterações de relevo ou de vegetação, ou seja, as que configuram situações significativas.
Resposta:
A caraterização e análise em termos de capacidade de absorção visual é apresentada na Caracterização Ambiental do
projeto.
As situações de conflito entre as componentes do projeto e a Capacidade de Absorção Visual foram analisadas na avaliação
de impactes.
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Carta de Sensibilidade Visual
3.7.8 Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual, a qual deve refletir todas as alterações a introduzir quer na Carta de
Qualidade Visual, quer na Carta de Capacidade de Absorção. A mesma deve manter a Matriz constante no Quadro 1.65
– “Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação” apresentado na pág.158 do EIA (Sub-Tomo 6.2.2), que se
considera correta.
Resposta:
Foi revista a carta de Sensibilidade Visual (ver Desenhos 40418-PB-TG-0603-EIA-017), de modo a refletir as alterações
introduzidas na carta de Qualidade Visual.

3.7.9 Proceder a uma caracterização e análise deste parâmetro para toda a Área de Estudo assim como para as
componentes do Projeto em termos de afetação física das classes definidas.
Resposta:
Foi feita uma reanálise da Sensibilidade Visual da paisagem da área em estudo, após revisão da cartografia de análise
visual.
As situações de conflito entre as componentes do projeto e a Sensibilidade foram analisadas na avaliação de impactes.

Identificação de Impactes Estruturais
3.7.10 Apresentar cartografia onde conste uma representação gráfica, por classes de significância – Baixa, Média e
Elevada –, através de cor, das extensões associadas aos impactes unicamente ao nível estrutural – Desmatação,
Desflorestação e Alteração da morfologia natural do terreno. A referida representação deve considerar/refletir as
seguintes orientações:
i. Não pressupõe qualquer ponderação quanto às classes de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Sensibilidade.
ii. Não pressupõe uma análise dos impactes visuais negativos projetados pelas diversas ocorrências do Projeto.
iii. As classes consideradas no EIA, relativas ao “Relevo” expressas no Quadro 1.41 – “Classes de Intensidade de
Afetação dos taludes existentes e relevo” apresentado na pág. 152 do EIA (Sub-Tomo 6.2.3) deve ser considerada, ou
ajustada.
iv. Para a “Desmatação” e “Desflorestação” devem, similarmente, ser consideradas classes que expressem, também em
cartografia, as situações que se revistam de impactes mais significativos ao longo do traçado em análise.
v. A apresentação da referida cartografia deve seguir, preferencialmente, o formato de 8 folhas apresentado no EIA para
a Paisagem, mantendo-se a Área de Estudo e a escala 1: 25.000.
vi. A cada área identificada na cartografia por cor deve corresponder uma referência numérica (id) a constar num quadro
para a qual deve ser identificado o tipo de impacte estrutural – desmatação, desflorestação, alteração do relevo natural –
e o tipo de ocorrência do Projeto – talude de aterro ou de escavação assim como o intervalo correspondente em
quilometragem. O referido quadro deve ter como modelo o Quadro 5.5 – “Quantificação dos Impactes na Paisagem”
apresentado nas págs. 160 à 163 do EIA (Sub-Tomo 6.2.3), simplificado e orientado para os impactes estruturais acima
referidos.
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Resposta:
A análise apresentada incluiu fatores de ponderação para a Sensibilidade Visual da paisagem interessada pelo projeto do
IP3. O fator analisado e que foi quantificado na avaliação dos impactes na paisagem, tem em consideração os fatores de
Qualidade Visual e de Capacidade de Absorção visual, atendendo que resulta do cruzamento das classes destas.
No quadro relativo à Quantificação dos impactes na paisagem (Quadro 5.6), apresentado no estudo no EIA, já tem em
consideração a afetação do terreno natural na quantificação do impacte visual, nomeadamente em termos de escavação ou
aterro e de quilometragem de ocorrência. Relativamente, aos aspetos relacionados com desmatação/desflorestação,
entende-se que seja prematuro esta abordagem, atendendo a que o projeto se encontra em fase de projeto base, para além
de não se perceber o benefício desta análise, em termos de impacte visual.
De referir que, a quantificação dos impactes na paisagem foi aferida, de acordo com a revisão dos parâmetros de Qualidade
Visual.

Identificação de Impactes Estruturais
3.7.11 Apresentar a bacia visual da Ponte sobre o Rio Dão e do traçado da Variante Sta. Comba Dão. Em ambas as
situações devem ser consideradas as cotas mais desfavoráveis. No caso da ponte deve ser considerada a cota de projeto
ao eixo acrescida de uma altura que permita tecnicamente elaborar a bacia visual de forma correta. No caso do traçado
da Variante as cotas a utilizar devem estar associadas às diversas ocorrências do Projeto – às cristas dos taludes de
escavação e à linha da saia do talude quando em aterro ou à cota da rasante (acrescida de uma altura que viabilize a
bacia visual) quando de nível com a envolvente. Complementarmente, realizar a consequente análise de impactes visuais
negativos ao nível da sua projeção sobre Observadores Temporários e sobre a integridade visual das áreas das classes
de Qualidade Visual “Elevada”.
Resposta:
No estudo foi apresentada a bacia visual das situações em questão, tendo em consideração a potencial existência de
observadores na envolvente (Des: 40418-PB-TG-0603-EIA-018– Carta de Intervisibilidades), designadamente ao longo da rede viária
e nas áreas sociais próximas.

Tendo em vista uma melhor perceção das bacias visuais das infraestruturas em causa, assim como da Sensibilidade da
Paisagem atravessada, destacam-se aqui excertos da cartografia elaborada (Figura 1 e 2 - Carta de Intervisibilidade e Figura
3 e 4 – Carta de Sensibilidade da Paisagem – Des: 40418-PB-TG-0603-EIA-017, folha 4 e 5).
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Figura 1 - Bacia Visual da Ponte sobre o Dão (IP3)

Figura 2 - Bacia Visual da Variante Nascente a Santa Comba Dão

Figura 3 – Sensibilidade da Paisagem na envolvente da Ponte sobre o
Dão (IP3)

Figura 4 – Sensibilidade Visual da Paisagem do corredor atravessado
pela variante nascente a Santa Comba Dão

Quadro 5.5 - Análise comparativa entre a travessia em Santa Comba Dão e a Variante Nascente a Santa Comba Dão
Traçado

Ponte sobre o rio
Dão

Análise

conclusão

Bacia visual confinada ao local da travessia do rio, limitada
pela encosta nascente da cidade de Santa Comba Dão, a
norte e poente da ponte, pela encosta frente rio da povoação
do Vimieiro, a Sul, e pelas margens altas que se estendem
sensivelmente na direção nordeste. A presente travessia é
referenciada pela elevada qualidade paisagística da
composição visual que a carateriza, o que se reflete na
elevada sensibilidade visual a intervenções que inferirem ou
alterem os valores paisagísticos em presença.

A Ponte em Santa Comba Dão apresenta-se
mais favorável, pelo facto de se tratar de
estrutura existente, para além que no projeto
proposto, houve a preocupação de respeitar
com conceitos arquitetónicos das atuais

As intervenções previstas correspondem à construção de um
conjunto de obras de arte sobre o rio, no local da ponte
38

estruturas. Os principais impactes estão
associados à fase de construção, dada a
visibilidade que irão ter na bacia visual, mas
que, após análise considera-se que, irão
facilmente assumidos na paisagem após
implantação.
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Traçado

Análise
existente, para duplicação da mesma e de uma ligação local
entre margens, a partir do nó da Óvoa, sendo expetáveis
impactes com grande visibilidade a nível local. Estes impactes
visuais serão particularmente sentidos devido à construção da
ponte que irá ligar o nó da Óvoa a uma via de tráfego local,
localizada na margem oposta.
A variante proposta é um traçado novo, com cerca 5 898,988
m de extensão, que terá origem no nó com a A35 e que irá
ligar até ao trecho 3 do IP3, ao km 89,603, a partir de
nascente.

Variante Nascente a
Santa Comba Dão

Embora atravesse um corredor preferencialmente de baixa
Sensibilidade Paisagística, com exceção na zona que
transpõe o rio Dão, confinado por povoamentos florestais, as
condicionantes de implantação devido ao acidentado do
relevo da margem direita do Dão, traduzem-se em
terraplenagens de grande envergadura, dos quais se
destacam os aterros, com influência na área de abrangência
bacia visual (figura 2).

conclusão
Em relação à variante, há a considerar que
se trata de uma estrada nova, com todos
impactes visuais associados a alterações
dos usos, com consequentes reflexos em
termos paisagísticos, no presente caso com
particular incidência ao nível de afetação do
terreno natural. A variante não dispensa a
travessia do rio Dão, embora que num local,
visualmente mais condicionado quando
comparado com a Ponte do IP3 de Santa
Comba Dão, atendendo à forma estreita e
alongada da bacia visual, no local.

No presente caso são, ainda, esperados impactes visuais
estruturais na faixa afetada, com repercussões na envolvente,
nomeadamente em termos de funcionalidade da paisagem e
continuidade visual.

Carta de Impactes Cumulativos
3.7.12 Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos onde conste a mera representação gráfica, e não as bacias visuais,
de todos os projetos – infraestruturas lineares (linhas elétricas aéreas e vias rodoviárias), pedreiras, etc. – relevantes,
existentes ou previstos, apenas dentro da Área de Estudo considerada. A carta base deve ser a Militar à Escala 1: 25.000.
A sua apresentação deve fazer-se acompanhar de uma apreciação crítica quanto aos impactes cumulativos e
artificialização da Paisagem.

Resposta:
Após análise, atendendo a que, o objeto do presente estudo é uma estrada existente, em que os impactes decorrentes da
duplicação já foram avaliados, e a que não foi identificada a implementação de novos projetos na área de influenciado
mesmos, não são espectáveis impactes cumulativos em termos paisagísticos.
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2.3.8 SOCIOECONOMIA
3.8.1 Indicar as empresas mais relevantes (com volume de negócios e postos de trabalho) localizadas nas áreas de
acolhimento empresarial referidas nas págs. 218 a 220 (Sub-Tomo 6.2.2), com o apoio das Câmaras Municipais e a
consulta da aplicação https://incentro.ccdrc.pt/;
Resposta:
Foi acrescentado o Quadro 1.83 (no Sub-Tomo 6.2.2) com a caracterização geral das empresas mais relevantes localizadas
nas referidas áreas de acolhimento empresarial, tendo em consideração a informação disponibilizada pelas autarquias assim
como recolhida a partir do site da CCDRCentro, quer ao nível do ramo de atividade, do volume de negócios e postos de
trabalho (para os casos em que se obteve informação).

3.8.2 Equacionar o eventual destino a dar à ponte antiga sobre a Albufeira da Aguieira (cfr. Fotografia 1.45 e págs. 200 e
201 do Sub-Tomo 6.2.3), incluindo a sua demolição.
Resposta:
A ponte antiga sobre a Albufeira da Aguieira será demolida, estando em fase de contratação uma empreitada específica
para esse efeito. com a designação “IP3 - KM 75+310 - Ponte sobre a Foz do Rio Dão – Desmantelamento da Obra de Arte”,
prevendo-se a sua concretização em 2022.

3.8.3 Esclarecer se serão adotadas medidas (e, em caso afirmativo, qual a sua tipologia) compensadoras da redução de
estacionamentos na Quinta da Memória (referida na pág. 240, Sub-Tomo 6.2.3), embora se admita a inviabilidade da
continuidade da exploração deste espaço (pág. 325, Sub-Tomo 6.2.3, ainda que em aparente contradição com o que se
refere nas págs. 344 e 358 do mesmo tomo, a necessitar de clarificação.
Resposta:
Ver Capitulo3.10.1 do Sub-Tomo 6.2.3 (EIA)
Como identificado, as afetações previstas para a solução de duplicação do IP3 junto ao Nó de Óvoa incidem sobre a área
de exploração da Quinta da Memória (organização de eventos), afetando diretamente a edificação existente no parque de
estacionamento que funciona como receção e parte desta parque. Os taludes de aterro previstos para o alargamento da via
no local afetam também uma parte as infraestruturas associadas a esta quinta (nas traseiras do edificado principal,
nomeadamente o campo desportivo e o seu acesso).
Estas afetações, caso não sejam minimizadas poderão comprometer o funcionamento da quinta enquanto unidade de
prestação de serviços na área de eventos, sendo por isso necessário a consideração de medidas minimizadoras que
restingam e compensem as afetações previstas (caso seja adotada esta solução, relativamente à Variante Nascente de
Santa Comba Dão). Importa ainda sublinhar que as medidas a equacionar deverão se devidamente articuladas e negociadas
(no quadro do processo de expropriação a desenvolver em Projeto de Execução) com os proprietários e/ou concessionários
da empresa de eventos que aqui opera.
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Assim propõem-se as seguintes medidas que deverão ser objeto de consideração no Projeto de Execução (caso seja esta
a alternativa adotada):
▪ Reconfiguração da área de estacionamento, com o aproveitamento da dos espaços disponíveis com consideração de
novo edifício de receção.
▪ Redução das afetações na zona de instalações desportivas avaliando as hipóteses de adoção de estruturas de
contenção.
▪ Análise de viabilidade de criação de novos acessos a esta zona a partir do edifício principal.

2.3.9 PATRIMÓNIO
3.9.1 Apresentar simulação visual da via para tráfego local sobre o elemento patrimonial OP6 – Capela do Sr. da Ponte
(a partir do ponto de localização do elemento patrimonial e sobre vistas obtidas de pontos estratégicos) e proceder à
análise crítica dos impactes visuais do projeto sobre a Capela.
Resposta:
Tendo em consideração as condições existentes foram efetuadas simulações visuais da via de tráfego local (com a presença
da ciclovia) sobre o elemento patrimonial, obtidas de pontos estratégicos, sendo percetível o efeito da diferença de cotas e
da presença de vegetação, no meio peri-urbano de Santa Comba Dão, determinando impactes indiretos de reduzida
expressão (ver Capitulo 1.14.3 do Sub-Tomo 6.2.3).

Figura 2.3 – Simulação Visual no sentido IC2 / Viseu
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Figura 2.4 – Simulação Visual no sentido Viseu / IC2
3.9.2 Apresentar os resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de projeto do Troço 0 objeto de
alterações, caso estes locais se encontrem fora das áreas já prospetadas sistematicamente.
Em conformidade com os resultados, apresentar as Fichas da Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas,
quadro síntese com a distância das ocorrências inventariadas relativamente às componentes de projeto e a avaliação de
impactes (tendo em conta a implementação do Projeto e a real afetação provocada pela materialização das várias
componentes de obra).
Mediante os resultados obtidos, equacionar as medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências
detetadas que possam sofrer afetação, as quais devem ser previamente submetidas à análise e aprovação da Tutela do
Património Cultural.
Resposta:
Foram efetuadas prospeções arqueológicas adicionais no terreno, designadamente no Troço 0, relativamente às áreas de
abrangência das intervenções preconizadas para este troço no âmbito do presente Projeto Base, apresentando a sua
descrição e os resultados obtidos quer no Relatório da componente patrimonial (a submeter à entidade da tutela) como no
EIA (designadamente no Capitulo 1.14 do Sub-Tomo 6.2.2 relativo ao Património Cultural Construído e Arqueológico).

3.9.3 Apresentar a Carta Síntese de Condicionantes atualizada com a inclusão (com a respetiva identificação numeração) de todas as ocorrências patrimoniais identificadas.
Resposta:
Foram incluídas as ocorrências patrimoniais identificadas na respetiva cartografia
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3.9.4 Apresentar Carta de visibilidades.
Resposta:
A Carta de Visibilidades é apresentada no ANEXO VI -Património Cultural e Arqueológico (ANEXO VI.4 – Cartas de
Visibilidade).

3.9.5 Atualizar a Carta de Património Cultural (Desenho: 40418-PB-TG-0603-EIA-025 (folhas 1/8), escala 1\25 000) com
a sinalização (com a respetiva identificação / numeração) das ocorrências patrimoniais identificadas localizadas no Troço
0 e corrigir os erros existentes nas folhas 3 e 4.
Resposta:
Foi atualizada e retificada a Carta de Património Cultural.

3.9.6 Apresentar comprovativo do envio do Relatório de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação pela tutela.
Resposta:
O comprovativo do envio do Relatório de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação pela tutela é apresentado no
Anexo VI – Património Cultural e Arqueológico – Tomo 6.4 – Anexos (Volume 06 – Estudo de Impacte Ambiental).

2.4 CORRECÇÕES PONTUAIS A EFECTUAR
4.1 Harmonizar a designação dos troços do projeto, dado que se verifica não haver uniformidade nessa designação nos
distintos documentos apresentados.
Resposta:
Foi efetuada a referida uniformização na designação dos Troços do Projeto:
Troço 0 – Penacova - Lagoa Azul (km 59 ao km 77) - Requalificação
Troço 1 - IC2 – Penacova (km 43 ao km 59)
Troço 2 - Lagoa Azul – Santa Comba Dão (km 77 ao km 86)
Troço 3 - Santa Comba Dão – Viseu (Km 86 Ao Km 118)
Troço 4 - Variante de Santa Comba Dão (Nascente)
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4.2 Assegurar que todas as figuras são numeradas e dotadas de legenda.
Resposta:
Foram revistos todos os documentos que integram o EIA corrigindo erros de formatação, designadamente a numeração das
figuras.

4.3 Corrigir o número do desenho relativo à carta de ocupação atual do solo.
Resposta:
Correção efetuada

4.4 Apresentar índice completo do Estudo (de forma a permitir localizar a informação para os diferentes troços).
Resposta:
Os três Sub-Tomos que compõem o Relatório Síntese do EIA integram agora um índice geral de todo o EIA, para facilitar a
sua consulta.

4.5 Melhorar/corrigir os seguintes aspetos/erros/gralhas observados no EIA e na cartografia:
i. O EIA refere na pág. 262 (Sub-Tomo 6.2.2) que “Existem duas ocorrências patrimoniais localizadas na área de
incidência direta do projeto, com duas localizações distintas. Devido à especificidade deste projeto, optou-se por avaliar
os impactes dos sítios localizados no corredor estudado: 3A (Ponte Antiga de Friúmes) e 5A (Cabeço da Mogueira/Coiço)”.
Estas duas ocorrências localizam-se entre o km 65+000 e o km 67+000 do Troço 0 e não constam na Carta de Património
Cultural do presente EIA.
Resposta:
Estas correções foram efetuadas, tendo sido acrescentadas as ocorrências identificadas no âmbito da prospeção
efetuada às intervenções previstas para o Troço 0.

ii. O Quadro 1.113 – “Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico” nas págs. 265272 do EIA (Sub-Tomo 6.2.2) apresenta erro na numeração das ocorrências a partir da ocorrência 2.
Resposta:
Quadro corrigido.
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iii. A Carta de Património Cultural – Desenho: 40418-PB-TG-0603-EIA-025 (folhas 1/8), escala 1\25 000:
- Folha 3/8 representa o troço entre o km 65+000 e o Km 77+000 a duplo traço vermelho (correspondente a Duplicação
do atual IP3, quando no projeto corresponde ao Troço 0 em Requalificação);
- Folha 4 – O traçado do início da Variante Nascente (Troço 4) não se encontra representado.
Resposta:
Efetuadas as correções na Carta de Património Cultural – Desenho: 40418-PB-TG-0603-EIA-025 (folhas 1/8), escala
1\25 000:

iv. Corrigir o Quadro 2.12 – “Análise comparativa das Soluções de traçado – Ruído”, na pág.343 do EIA (Sub-Tomo 6.2.3),
designadamente o conteúdo da coluna “Análise”, dado que a indicação das soluções mais e menos favorável se encontra
trocada relativamente ao que é referido para o fator ambiente sonoro em todo o EIA.
Resposta:
Tratando-se de um erro foi corrigido no respetivo quadro.

v. Corrigir a numeração dada ao subponto Situação atual, substituindo a existente (1.1.1) pelo número sequencial a que
deve corresponder (ver índice e pág. 103 do Sub-Tomo 6.2.2).
Resposta:
Correção Efetuada

vi. Na pág. 43 e seguintes (Sub-Tomo 6.2.1) designam-se os instrumentos de nível regional como planos, quando os que
vigoram são programas (com exceção do PROZAG e do POAA, que mantêm a designação e vinculam as entidades
públicas ou afins), como é o caso do PROF (tratado na pág. 241 do Sub-Tomo 6.2.2 e na pág. 352 do Sub-Tomo 6.2.3).
Resposta:
Após uma análise dos instrumentos de nível regional, foi identificado o PROF como programa. A correção foi efetuada.

vii. Esclarecer que o PROT Centro (referido na pág. 44 do Sub-Tomo 6.2.1 e nas págs. 233 e 234 do Tomo 2) não é um
instrumento válido, sendo utilizado como um mero referencial estratégico.
Resposta:
Correção Efetuada.
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viii. Atualizar as referências a Planos Diretores Municipais no Sub-Tomo 6.2.1, que estão datadas, pelo menos no que
respeita a Coimbra, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu (sugere-se a consulta a
https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/ sgt/igt-vigor), embora estejam mais atualizadas no Sub-Tomo 6.2.2.
Resposta:
Correção Efetuada

ix. Para além de um protagonismo excessivo conferido aos antigos distritos, há referências ao “antigo distrito do Baixo
Mondego” (págs. 194, 212, 213, 214, 221 e 222 do Tomo 2), quando se quereria referir à antiga sub-região (NUTS III) do
Baixo Mondego.
Resposta:
Correção efetuada

x. No Quadro 1.75 (pág. 198, Sub-Tomo 6.2.2) falta o concelho de Tondela e nos Quadros 1.76 (da mesma página) e
1.77 (na página seguinte) falta o concelho e Santa Comba Dão.
Resposta:
Correção efetuada

xi. Esclarecer, no Quadro 1.78 (pág. 202, Sub-Tomo 6.2.2), que algumas das estradas nacionais ali referidas possuem
troços desclassificados.
Resposta:
Foi revisto o Quadro 1.78 revisto (agora Quadro 1.83), com a correção dos Itinerários e Estradas Nacionais considerados
no estudo, com o descritivo considerado no PRN. Acrescentamos ainda a nota das estradas desclassificadas a
desempenhar funções de ICs.
Quadro 1.83 – Itinerários Principais, Complementares e Estradas Nacionais na área do projeto
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Classificação

Designação

Pontos extremos e
intermédios

IP3

Vila Verde da Raia Figueira da Foz

Vila Verde da Raia -Vila RealLamego-Viseu -CoimbraFigueira da Foz

-

IP5

Aveiro -Vilar Formoso

Aveiro- Viseu - Guarda - Vilar
Formoso

-

IC2

Lisboa -Porto

Lisboa -Rio Maior- LeiriaCoimbra- São João da Madeira
/ Argoncilhe -Porto

IC2 a Norte do IP3, a EN1
desclassificada, desempenha funções de
IC2.

Observações
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Designação

Pontos extremos e
intermédios

Observações

Coimbra -Covilhã

Coimbra (IP3)-Venda de
Galizes- Covilhã(IP2)

IC6 construído até ao entroncamento
com a EN337 em Candosa, a partir daí
a EN17/EN230/EN231desclassificadas,
desempenham funções de IC6.

IC12

Mira (IC1)-Mangualde

Mira(IC1) -Anadia (IP1) /
Mortágua- Santa Comba DãoCarregal do Sal -Nelas –
Mangualde (IP5)

IC12 a partir de Nelas(Canas de
Senhorim), a EN234 desclassificada,
desempenha funções de IC12.

N231

Seia-Trigais

Seia(IC7)- Trigais (IC6)

-

N234

Mira -Santa Comba
Dão

Mira(IC1) – Cantanhede –
Mealhada-Luso-MortáguaSanta Comba Dão(IC12)

-

N235

Aveiro-Anadia

Aveiro -Oiã-Oliveira do BairroAnadia (IC2)

-

Classificação

IC6

xii. Corrigir, na pág. 211 (Sub-Tomo 6.2.2), a referência a uma freguesia que não é abrangida por este traçado nem
pertence ao concelho de Viseu.
Resposta:
Correção Efetuada

xiii. Na pág. 220 (Sub-Tomo 6.2.2) são referidas duas freguesias do concelho de Mortágua, sendo que uma delas se
chama Cercosa e a outra pertence ao concelho de Santa Comba Dão.
Resposta:
Correção Efetuada

xiv. Na pág. 223 (Sub-Tomo 6.2.2) são referidos três concelhos, quando na realidade são quatro concelhos.
Resposta:
Correção Efetuada

xv. Esclarecer se a planta de condicionantes da Figura 1.19 (pág. 77, Sub-Tomo 6.2.3) é de elaboração própria ou é
extrato de planta de instrumento de gestão territorial em vigor.
Resposta:

40418-PB-TG-0600-EIA-000- EAD. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ELEMENTOS ADICIONAIS

47

Esclarecimento efetuado – Incluído na figura a fonte: Extrato da carta de condicionante preparada para o EIA , Desenho
40418-PB-TG-0603-EIA-024: Planta Síntese de Condicionantes, preparado com base nas cartas de condicionantes dos
PDM dos concelhos atravessados).

xvi. Reformular a frase “Com exceção de Viseu, que no último período intercensitário (2001 – 2011) registou uma subida
da população residente, os concelhos abrangidos pelo IP3 em estudo têm-se caracterizado por uma dinâmica territorial
e populacional pouco intensa nos últimos anos, marcada pelo declínio de população residente” (pág. 185, Sub-Tomo
6.2.3), desde logo porque há dados mais recentes (estimativas de 2018), mas também porque a dinâmica, se o declínio
demográfico é marcante, não é pouco intensa. Ou é pouco intensa e o declínio é moderado (o que deve ser dito), ou o
declínio é assinalável e a dinâmica é negativa, mas intensa.
Resposta:
Correção Efetuada no Sub-Tomo 6.2.3, com a nove redação seguinte:
Com exceção de Viseu, que no último período intercensitário (2001 – 2011) registou uma subida da população residente,
os concelhos em estudo abrangidos pelo IP3 têm-se caracterizado por dinâmicas populacionais pouco intensas, com
declínios moderados de população residente, entre 2001 e 2011. Com base nas estimativas para 2018, as duas subregiões continuam com uma dinâmica demográfica negativa e, ao nível concelhio, Viseu também perde 2,3% da
população residente, entre 2011 e 2018, invertendo a tendência observada no anterior período intercensitário.

xvii. Completar a última frase da pág. 244 (Tomo 3).
Resposta:
Correção Efetuada

xviii. Substituir a palavra “aluguer” (referida duas vezes, por duplicação a eliminar, na pág. 388, Tomo 3) por
“arrendamento”.
Resposta:
Correção Efetuada

2.5 RESUMO NÃO TÉCNICO
O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA solicitados e, ainda,
os seguintes aspetos:
- Identificar as freguesias afetadas pelo projeto.
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- Integrar/explicitar, na descrição do projeto, a quantificação do alargamento que será efetuado nas diferentes situações
(largura e tipologia da plataforma existente e prevista), para os diferentes troços.
- Integrar a concessão hidromineral HM-69 Granjal e as respetivas zonas do perímetro de proteção.
O novo RNT deve ter uma data atualizada.
Resposta:
O RNT foi revisto, tendo em consideração as recomendações expressão no presente parecer, estando datado de maio de
2021.
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