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 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no no.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31 
de Outubro, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “IP3 – Nó de Souselas (IC2) 
/ Nó de Viseu (A25) – Duplicação/Requalificação” 

O proponente é a Infraestruturas de Portugal, SA. 

 

 PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 28 de maio a 12 de julho de 
2021. 

 

 DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
o Câmara Municipal de Coimbra 
o Câmara Municipal de Penacova 
o Câmara Municipal de Mortágua 
o Câmara Municipal de Santa Comba Dão 
o Câmara Municipal de Tondela 
o Câmara Municipal de Viseu 

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

 MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi 
feita por meio de: 
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- Afixação de Anúncios na CCDR-Centro e Câmaras Municipais de Coimbra, 
Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal 

PARTICIPA.PT; 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE; 
- Envio de comunicação a entidades.  

 

 ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 14 exposições das seguintes 
entidades e particulares: 

 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 
 União das Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 
 Bloco de Esquerda - Viseu 
 Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões  
 Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa  
 Câmara Municipal de Penacova (analisado como parecer externo no 

Parecer da Comissão de Avaliação) 
 8 Cidadãos 

A ANAC informa que a área em estudo não é abrangida por qualquer servidão 
aeronáutica civil, zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis ou pistas 
para ultraleves autorizadas pela ANAC.  

Informa, ainda, que não se encontra na proximidade de pontos de recolha de água 
por aeronaves envolvidas ao combate de incêndios rurais (pontos de scooping).  

Por último, refere que uma vez que não se prevê a construção de elementos que se 
possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na 
Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em Altura 
e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, o parecer da ANAC é 
favorável ao projeto. 

A União das Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa refere o seguinte: 

 Em todas as peças do projeto em análise, onde há a necessidade de identificar 
a freguesia sobre a qual a via está implantada, é identificada e referida a 
União das Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa. 

 No entanto, o nome atribuído ao Nó localizado naquela freguesia, ao Km 
110+825, é Parada de Gonta. 

 Parada de Gonta, é o nome de uma localidade e freguesia, onde aquela via 
não utiliza 1m2 de terreno que seja, encontrando-se também, bem mais 
distante do referido Nó, que a localidade de S. Miguel do Outeiro, como 
verificado nas peças desenhadas de localização. 
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Face ao exposto, a Junta da União das Freguesias de S. Miguel do Outeiro e 
Sabugosa, solicita uma explicação para ter sido designado o Nó no IP 3, Km 110+825, 
como de "Parada de Gonta", e não de S. Miguel do Outeiro, que seria mais consensual 
e legítimo. 

O Bloco de Esquerda - Viseu refere o seguinte: 

 Decorreu, no dia 10 de julho, a Roda de Conversa organizada pelo movimento 
Santa Comba Dão Insubmissa sobre a Variante Nascente de Santa Comba 
Dão.  

 Algumas das conclusões da Roda de Conversa foram as seguintes: 
o O nível de trânsito não justifica a obra, já que a maioria dos veículos 

pesados, nomeadamente de mercadorias, seguem pelo IC12 na direção 
Vilar Formoso;  

o A falta de manutenção das vias de acesso existentes é preocupante, o que 
leva a crer que seria prioritário que o processo de manutenção fosse feito 
de forma adequada e séria antes de ponderar construir mais uma via 
quase paralela a outra;  

o A opção mais viável e mais sustentável seria apostar no projeto 
hidrotermal do Granjal, tal como São Gemil e Alcafache, criando uma zona 
protegida e rica em biodiversidade de flora e fauna, bem como o seu 
aproveitamento em termos de saúde pública;  

o Seria prioritário, em vez de construir a nova Variante, concluir o IC12 até 
à A25 em Mangualde devido ao elevado trânsito, sobretudo de transporte 
de mercadorias;  

o É inconcebível que se queira executar uma nova Variante de mais de 5 
kms por causa de um troço crítico de 1 km onde não se consegue duplicar 
a via em ambos os sentidos (ponte da Linha da Beira Alta, ponte sobre a 
Ribeira do Vimieiro e ponte sobre o Rio Dão);   

o O Estudo de Impacte Ambiental apresenta lacunas, tais como: 
informações imprecisas e decisões impostas “superiormente” sem ouvir os 
principais afetados, a população de Santa Comba Dão;   

o As justificações para a obra são questões financeiras. Alegadamente fica 
mais barato fazer aquele novo troço com duplicação de via do que duplicar 
a via já existente do IP3 entre o nó do Rojão e o nó de Treixedo/Vila Pouca;  

o A zona crítica e que é considerada difícil de duplicar é a que passa junto à 
ponte da Linha da Beira Alta, a ponte do IP3 sobre a ribeira do Vimieiro e 
a ponte do IP3 sobre o rio Dão;  

 O Santa Comba Dão Insubmissa já tinha considerado que a construção da 
Variante Nascente de Santa Comba Dão seria prejudicial para o território e 
para a população santacombadense pelos seguintes motivos: 

o O traçado desenvolve-se num corredor caracterizado por elevada 
heterogeneidade a nível litológico, de idade (Câmbrico ao Quaternário) 
e natureza diversas (sedimentares e metamórficas); 

o A Variante Nascente, com o novo traçado e mais uma ponte sobre o 
rio Dão, vai agravar ainda mais a caracterização da paisagem daquele 
local, já por si prejudicada pela monocultura de eucalipto e pela 
albufeira da barragem da Aguieira; 
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o A Variante Nascente vai retirar o tráfego da IP3 à cidade e ao concelho 
de Santa Comba Dão, já por si penalizado por viver inserido num 
território de baixa densidade populacional; 

o O troço crítico para duplicação de via do IP3 entre a ponte da Linha da 
Beira Alta e a ponte sobre o rio Dão, de um quilómetro, pode ficar com 
o atual traçado requalificado e devidamente sinalizado, duplicando o 
restante T3 (Santa Comba Dão-Viseu); 

o A nova ponte sobre o rio Dão acarreta grandes 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. 

Por último, refere que a pedido do movimento Santa Comba Dão Insubmissa, o Grupo 
Parlamentar do Bloco de Esquerda já questionou o Ministério das Infraestruturas e 
da Habitação sobre esta situação. 

A Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões defende um traçado do IP3 
com um perfil de duas faixas de rodagem, cada uma com, pelo menos, duas vias, 
em toda a sua extensão desde Coimbra até Viseu, designadamente na zona de 
Penacova, no atravessamento da livraria do Mondego, com eventualidade de uma 
variante ao atual traçado entre o pK 59+041 e o PK 77+000. 

Refere que o atual traçado do IP3 passa na zona de Santa Comba Dão de uma forma 
muito condicionada, não só pela ocupação urbana da própria localidade, como pela 
passagem sobre o rio Dão. Aquelas condições, associadas a uma orografia com algum 
relevo, originou que as características geométricas do traçado fossem naquele ponto 
bastante prejudicadas, criando, principalmente na descida para o rio, sentido norte, 
um ponto crítico em termos de segurança rodoviária.  

Refere que naquele troço o traçado desce com uma inclinação de 5,691%, tendo no 
final da descida uma curva longa à direita com um raio de 306 m. Para além de 
qualquer um daqueles parâmetros garantir apenas uma velocidade de projeto de 80 
km/h, a sequência de uma curva de raio reduzido no final de uma descida acentuada, 
provoca obrigatoriamente um ponto de potenciais acidentes, recomendando-se a 
fixação de um limite de velocidade inferior, por exemplo 60 km/h. 

Refere que a duplicação do IP3, atualmente em fase de projeto, tem como principal 
objetivo de intervenção, não só o aumento de capacidade e fluidez inerente à 
duplicação propriamente dita, mas também a eliminação de pontos críticos 
atualmente existentes, com a melhoria das características geométricas do traçado, 
de modo a permitir uma velocidade de pelo menos 100 km/h, e de uma forma 
homogénea ao longo de todo o traçado.  

Refere que a duplicação de uma estrada, transformando-a numa estrada de sentidos 
separados fisicamente (tipo autoestrada), que potencia velocidades mais altas, induz 
no utente uma sensação de segurança e consequentemente uma apetência natural 
para que a circulação se faça a velocidades superiores. Naquelas condições, torna-se 
muito mais perigoso, a existência de pontos onde haja uma redução drástica das 
características geométricas, pois o utente não está alertado para aquelas condições 
inesperadas. Apesar de essa sensação poder ser atenuada com uma sinalização bem 
persuasiva, é bem sabido que por vezes a sinalização não se torna eficaz, perante 
condições de segurança adversas.  
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Refere que perante aquela situação, seria sempre imperativo que a melhoria de 
capacidade e de condições de segurança do IP3, passasse pela eliminação de um dos 
pontos críticos atualmente existentes na via, como é o caso do troço referido.  

Refere que o projeto em análise, apresenta uma alternativa na Zona de Santa Comba 
Dão, denominada de Variante Nascente a Santa Comba Dão, garantindo uma 
velocidade de projeto de 100 km/h, e eliminando definitivamente o ponto critico 
referido. O atual troço do IP3, passaria então a funcionar apenas para tráfego local, 
solução que melhora também as condições da atual circulação local, a qual 
inadequadamente utiliza o IP3 para esse fim.  

Considera que dificilmente será aceitável, ou mesmo defensável, que no âmbito da 
melhoria de uma estrada, que inclui a sua duplicação, um dos pontos atualmente 
mais perigosos se mantenha, e de certo modo até se agrave, pois, esse ponto será 
naturalmente atingido pelos utentes normalmente a velocidades mais altas, tornando 
o ponto potencialmente mais perigoso.  

A Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões, pelas razões acima expostas, e 
conforme já transmitido anteriormente, vem aqui demonstrar a sua preferência pela 
solução da Variante Nascente a Santa Comba Dão. Todavia, regista que a Câmara 
Municipal de Santa Comba Dão, manifestou preferência pela duplicação do atual 
traçado na zona de Santa Comba Dão, preterindo a Solução em Variante com base 
em argumentos relacionados com a retirada da centralidade de Santa Comba Dão e 
maior retalhe do concelho. 

Solicita, ainda, as seguintes medidas: 

 Deverão ser previstas as reposições de todas as servidões, caminhos paralelos 
existentes e infraestruturas afetadas; 

 Os projetos de alargamento das obras de arte sob o IP4 (passagem inferior), 
deverão prever e garantir a passagem de tráfego durante o alargamento da 
obra; 

 A obra de arte, passagem superior 14, ao km 96+156.130, deverá ser 
substituída por uma obra de arte paralela à mesma, a Sudoeste, de forma a 
garantir a circulação durante a execução da obra de arte, sendo a obra de 
arte existente apenas demolida posteriormente à entrada em funcionamento 
da obra de arte que a substitui. Caso não seja prevista a construção paralela 
à obra de arte, terão de ser beneficiados os arruamentos que serão utilizados 
durante o desvio provisório; 

 O alargamento do IP3 para a direita, entre os PK 97+800 e PK 100+600, é 
efetuado para uma zona com ocupação de solo do tipo urbano previsto no 
PDM de Tondela de 2019. Verifica-se que esta ocupação não está revista nas 
cartas apresentadas. Este alargamento não deve agravar os limites e 
condicionamentos à construção já existentes, sob pena de prejudicar as atuais 
capacidades construtivas e compromissos já assumidos. Ainda naquela zona, 
por se tratar de uma zona de cariz urbano as barreiras acústicas previstas são 
manifestamente insuficientes de ambos os lados do IP3; 

 O restabelecimento 19, que inclui Passagem Superior 19 sensivelmente ao PK 
99+900, face aos constrangimentos verificados no local, prevê a substituição 
da obra de arte existente, sendo assim o tráfego interrompido durante a 
substituição da obra de arte. Trata-se de uma importante via estruturante do 
concelho de Tondela, o que obrigará a que seja estudada uma alternativa para 
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desvio de tráfego, que passará por criar uma ligação sobre vias já existentes 
ao Nó de Tondela Norte, que deverão ser beneficiadas; 

 No Nó de Tondela Norte os atuais ramos de saída e entrada no sentido 
Coimbra-Viseu deverão ser convertidos no acesso à superfície comercial 
existente, prevendo a relocalização do atual acesso para um ponto mais 
afastado da rotunda, tal como se pode ver em anexo, ao presente relatório, 
o esquema da solução patente e da proposta agora apresentada; 

 No Nó de Canas de Santa Maria a rotunda, a Norte, deverá ser relocalizada 
por forma a não criar constrangimentos críticos relativamente ao núcleo 
urbano. Refere que a relocalização é possível efetuar à custa do alargamento 
do vão lateral da obra de arte, ou com recurso a muros avenida ao longo do 
IP3, tal como se pode ver em anexo ao presente relatório, esquema da 
solução patente e da proposta agora apresentada; 

 O Nó de Parada de Gonta deverá ser renomeado para Nó de São Miguel do 
Outeiro. Refere que o mesmo está completamente inserido no limite 
administrativo da freguesia de São Miguel do Outeiro, agora União de 
Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa; 

 Relativamente ao Nó de Faíl, deverá ser revista a zona de desaceleração por 
forma a permitir uma melhor transição do tráfego para o ramo de saída que 
comporta duas vias de tráfego. Refere que o pedido relaciona-se com o 
garantir uma fluidez de tráfego e com a possibilidade das duas vias de tráfego 
se iniciarem no ramo de desaceleração do IP3 permitindo a melhor 
acomodação de lentos na via da direita. Em anexo, ao presente relatório, 
poderá ver-se o esquema da solução proposta; 

 No que respeita às condições de conforto acústico, verifica-se que o estudo 
apenas cinge sobre a faixa de topografia, ou seja, uma faixa, grosso modo, 
com 100m de largura.  

o a. Em zonas em que o traçado se desenvolve em encosta de vale, não 
estão devidamente salvaguardados os impactes sonoros do outro do 
vale. Esta situação tem particular impacte na entre os PK 113+700 e 
116+000. 

o b. Em zonas urbanas devem ser previstas barreiras acústicas, 
designadamente entre os PK 97+700 e 101+200, verificando-se que o 
estudo não acautelou os impactes sobre as construções existentes. 

O Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa, CCRSG, refere que Gestosa é 
uma aldeia da união de freguesias de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, 
concelho de Santa Comba Dão com mais de 350 habitantes. 

Refere que o atual IP3 atravessa a aldeia da Gestosa entre os Pk87+000 e PK88+300 
tendo sido criado uma passagem inferior (PI02) para restabelecimento do acesso à 
Nacional 2 através da estrada camarária CM1561. 

Refere que a área urbanizada da aldeia da Gestosa apresentava uma mancha 
florestal, mesmo que de forma insuficiente, atenuava o ruído sonoro proveniente do 
tráfego do IP3. No entanto, no grande incêndio de outubro 2017, essa barreira 
natural foi fortemente atingida. Desde essa altura, o ruído proveniente do IP3 
aumentou consideravelmente impactando significativamente o dia-a-dia dos 
habitantes da aldeia. 

Refere que a aldeia possui grandes áreas de atividades agrícola e de espaços 
naturais, como tal, depende muito das suas fontes hídricas naturais para a irrigação 
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dos seus terrenos pelo que, consequentemente, a qualidade dessa água é 
fundamental para a atividade agrícola. 

Refere que a má conceção e o mau funcionamento do sistema de drenagem da 
passagem inferior tem efeitos nocivos na aldeia e poderá, em caso de derrames de 
líquidos nas vias, ter um efeito catastrófico. 

Refere, ainda, que a passagem inferior que permite a continuidade da estrada 
CM1561 na passagem do IP3 apresenta um estado visual degradado. 

O CCRSG refere que se focou na solução de duplicação do IP3 pois será aquela a 
solução com mais impacte direto na sua população.  

Considera que as soluções apresentadas carecem ainda de detalhe o que torna difícil 
a avaliação na presente fase. Refere que uma solução genérica apresentada na 
presente fase pode, à primeira vista, ser a mais adequada, mas face ao projeto de 
execução desenvolvido tornar-se a mais inconveniente.  

Assim, realça os seguintes pontos que considera fundamentais no desenvolvimento 
dos projetos na área de envolvência da aldeia da Gestosa: 

 Além da implementação de um pavimento pouco ruidoso naquela zona, 
garantindo a redução dos níveis sonoros ao nível da fonte, solicita que seja 
preconizado a colocação de barreiras acústicas nos dois lados do IP3 e, para 
garantir a integração das mesmas, a constituição de cortinas arbóreo-
arbustivas de baixo-médio porte (2 a 4m); 

 O projeto de integração paisagística deverá incluir a manutenção e 
requalificação das áreas e taludes que se apresentem com um revestimento 
deficiente, cortes da vegetação, substituição de exemplares em mau estado 
fitossanitário e a reparação das zonas que se apresentarem erodidas; 

 O projeto de integração paisagística deverá propor soluções simples e naturais 
que valorizem a paisagem da Gestosa, contribuindo para a promoção da 
região em que se insere esta estrada; 

 Os taludes existentes apresentam-se bastante erodidos. Solicita que o projeto 
contemple a requalificação daqueles taludes e a correta definição e 
estabilização dos novos taludes; 

 Assim, julga essencial a implantação de vegetação. Como tal, as águas de 
escoamento superficial, responsáveis pela erosão superficial dos taludes, por 
ação da vegetação, são obrigadas a percorrer maiores distâncias, diminuindo 
a velocidade e consequentemente, o transporte sólido. Este inicia-se por 
erosão laminar evoluindo o processo até à formação de sulcos e ravinas. 
Contrariando este arrastamento superficial de partículas sólidas, tem também 
muita importância a ação das raízes da vegetação herbácea que através das 
raízes fasciculadas seguram o solo, melhorando a sua estrutura e estabilidade 
superficial.  

 Solicita que seja previsto e implementado um plano de manutenção periódica 
dos taludes evitando a perda de solos. 

 Considera que a atual passagem inferior apresenta diversas deficiências. 
Como tal, solicita que o projeto do prolongamento da passagem inferior 
permita corrigir aquelas deficiências, nomeadamente:  

o Correção das infiltrações observadas na estrutura; 
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o Os sistemas de drenagem deverão ser eficazes e corretamente 
dimensionados, considerando o aumento de caudais por acréscimo da 
área impermeável; 

o Os sistemas de drenagem descarregam atualmente as suas águas na 
ribeira de Andrez. Os sistemas de drenagem deverão descarregar as 
águas pluviais em locais não sensíveis à poluição e de modo a 
minimizar a possível contaminação das massas de água em caso de 
acidente com transporte de substâncias perigosas; 

o Retificação dos muros laterais da PI de modo a poderem conter as 
terras dos taludes aquando de grandes chuvadas;  

o Previsão e implementação de um plano de manutenção/limpeza 
periódico com enfase nos órgãos de drenagem das vias limitando a 
probabilidade de colmatação e de efeitos nocivos na estabilidade e 
integridade dos taludes, bem como o aporte de sedimentos para áreas 
adjacentes; 

o Requalificação dos taludes adjacentes; 
o Deverão ser criados corredores de encaminhamento da fauna para as 

bocas de entrada /saída das passagens agrícolas. 

Cinco cidadãos manifestam-se a favor do projeto em avaliação pelos benefícios que 
poderá trazer à população da zona centro. 

Um cidadão chama atenção para não se repetirem os mesmos erros do passado 
como é o caso da extinta IP5 agora A25, a qual não deixou alternativas de circulação 
aceitáveis e razoáveis mas sim uma única hipótese de circulação consentânea com 
as exigência dos nossos dias extremamente onerosa, que penaliza todos os 
habitantes do interior e que leva cada vez mais à desertificação das terras do interior 
e aumenta o custo da interioridade.  

Assim, manifesta-se a favor do projeto em análise desde que o mesmo não leve a 
que todos os cidadãos daquela região possam ficar sem vias gratuitas (aceitáveis).  

Um cidadão refere o seguinte: 

 Na travessia em Tondela, o ruído já é muito intenso, como tal irá tornar-se 
insuportável. A situação justificava a implementação de uma nova variante (a 
Sul) levando a que o ruído fosse minimizado na área urbana da cidade. Por 
outro lado, a cidade poderia desenvolver a sua área para os terrenos anexos 
ao atual IP3.   

 O entroncamento de uma nova variante poderia, também, solucionar um 
grave problema ambiental existente nas imediações da cidade, a pedreira 
abandonada da Sra. da Esperança e afetando unicamente terrenos com 
caracter florestal e com declives que não permitem a expansão da cidade para 
aquelas áreas.  

 O parque industrial naquela área beneficiaria com o acesso direto à nova via.  

Como tal, discorda do traçado em avaliação, na área de Tondela, por afetar o 
ambiente na área urbana da cidade. 
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Um cidadão apresentou uma reclamação relativa aos documentos disponibilizados 
no portal Participa. 

A reclamação acima referida foi atendida e respondida de imediato. 
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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

Reformulação do Projeto “IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) 
– Duplicação/Requalificação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rita Cardoso 

           

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Exmo. Senhor 
Dr. Nuno Lacasta 
Presidente do Conselho Diretivo da APA 
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal 
AP. 7585 
2610-124 Amadora 
 
 

N/Ref.: DINAV/IEA-2021/0982 
S/Ref.: Ofic. Circ. S035571-202105-DCOM.DCA de 26/05/2021 
 
ASSUNTO: Consulta Pública do projeto "IP3 - Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu 

(A25) - Duplicação/Requalificação" - AIA 3404 
 
 
Correspondendo à solicitação efetuada através do ofício em referência, 
informamos que a área em apreço e relativa ao projeto "IP3 - Nó de Souselas 
(IC2) / Nó de Viseu (A25) - Duplicação/Requalificação" não é abrangida por 
qualquer servidão aeronáutica civil, zona de proteção de infraestruturas 
aeronáuticas civis ou pistas para ultraleves autorizadas pela ANAC. Não se 
encontra também na proximidade de pontos de recolha de água por aeronaves 
envolvidas ao combate de incêndios rurais (pontos de scooping). 
Uma vez que não se prevê a construção de elementos que se possam 
caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na 
Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03 de 6 de maio, “Limitações em 
Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, o parecer da 
ANAC é favorável ao projeto. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 
 
 
 
 
 
 
 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2342/2021 
Diário da República, 2.ª série, N.º 42, de 2 de março de 2021) 

 

JF 
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CONSULTA PÚBLICA 

 

IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação/Requalificação 

Avaliação de Impacte Ambiental 

 

Antes de mais, pretendemos registar o atraso superior a 1 ano relativamente ao projeto desta 

importante via, de interesse nacional e regional, de acordo com o planeamento global do 

empreendimento. 

 

O projeto de requalificação do IP3 preconiza o aumento da capacidade e melhoria das 

características do traçado do mesmo, prevendo-se dois troços de duplicação complementados com 

melhorias pontuais na geometria, em planta e em perfil longitudinal, da plena via do IP3. 

O projeto a desenvolver tem em vista o aumento da capacidade e melhoria das características 

do traçado do IP3 e irá prever dois troços de duplicação: 

• o primeiro entre Souselas, no Nó do IC2 ao km 43 e o Nó de Penacova, ao km 59; 

• o segundo entre o Nó da Lagoa Azul, ao km 77 e Viseu, no Nó de Ligação à A25, 

aproximadamente ao km 118. 

 

A Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões defende um traçado do IP3 com um perfil de 

duas faixas de rodagem, cada uma com, pelo menos, duas vias, em toda a sua extensão desde Coimbra 

até Viseu, designadamente na zona de Penacova no atravessamento da livraria do Mondego, com 

eventualidade de uma variante ao atual traçado entre o pK 59+041 e o PK 77+000. 

 

PASSAGEM POR SANTA COMBA DÃO 

O atual traçado do IP3 passa na zona de Santa Comba Dão de uma forma muito condicionada, 

não só pela ocupação urbana da própria localidade, como pela passagem sobre o rio Dão. Estas 

condições, associadas a uma orografia com algum relevo, originou que as características geométricas 

do traçado fossem neste ponto bastante prejudicadas, criando, principalmente na descida para o rio, 

sentido norte, um ponto crítico em termos de segurança rodoviária. De facto, neste troço o traçado 

desce com uma inclinação de 5,691%, tendo no final da descida uma curva longa à direita com um raio 

de 306 m. Para além de qualquer um destes parâmetros garantir apenas uma velocidade de projeto 

de 80 km/h, a sequência de uma curva de raio reduzido no final de uma descida acentuada, provoca 



obrigatoriamente um ponto de potenciais acidentes, recomendando-se a fixação de um limite de 

velocidade inferior, por exemplo 60 km/h. 

A duplicação do IP3, atualmente em fase de projeto, tem como principal objetivo de 

intervenção, não só o aumento de capacidade e fluidez inerente à duplicação propriamente dita, mas 

também a eliminação de pontos críticos atualmente existentes, com a melhoria das características 

geométricas do traçado, de modo a permitir uma velocidade de pelo menos 100 km/h, e de uma forma 

homogénea ao longo de todo o traçado. A duplicação de uma estrada, transformando-a numa estrada 

de sentidos separados fisicamente (tipo auto-estrada), que potencia obviamente velocidades mais 

altas, induz no utente uma sensação de segurança e consequentemente uma apetência natural para 

que a circulação se faça a velocidades superiores. Nestas condições, torna-se muito mais perigoso, a 

existência de pontos onde haja uma redução drástica das características geométricas, pois o utente 

não está alertado para essas condições inesperadas. Apesar de essa sensação poder ser atenuada com 

uma sinalização bem persuasiva, é bem sabido que por vezes a sinalização não se torna eficaz, perante 

condições de segurança adversas. 

Perante esta situação, seria sempre imperativo que a melhoria de capacidade e de condições 

de segurança do IP3, passasse pela eliminação de um dos pontos críticos atualmente existentes na 

via, como é o caso do troço acima referido.  

O estudo analisado, apresenta uma alternativa na Zona de Santa Comba Dão, denominada de 

Variante Nascente a Santa Comba Dão, garantindo uma velocidade de projeto de 100 km/h, e 

eliminando definitivamente o ponto critico referido. O atual troço do IP3, passaria então a funcionar 

apenas para tráfego local, solução que melhora também as condições da atual circulação local, a qual 

inadequadamente utiliza o IP3 para esse fim. 

Dificilmente será aceitável, ou mesmo defensável, que no âmbito da melhoria de uma estrada, 

que inclui a sua duplicação, um dos pontos atualmente mais perigosos se mantenha, e de certo modo 

até se agrave, pois, esse ponto será naturalmente atingido pelos utentes normalmente a velocidades 

mais altas, tornando o ponto potencialmente mais perigoso.  

A Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões, pelas razões acima expostas, e conforme já 

transmitido anteriormente, vem aqui demonstrar a sua preferência pela solução da Variante Nascente 

a Santa Comba Dão. Todavia, regista-se que a Câmara Municipal de Santa Comba Dão, manifestou 

preferência pela duplicação do atual traçado na zona de Santa Comba Dão, preterindo a Solução em 

Variante com base em argumentos relacionados com a retirada da centralidade de Santa Comba Dão 

e maior retalhe do concelho. 

 

QUESTÕES PARTICULARES 

Relativamente aos elementos patentes na consulta pública apresentada temos os seguintes 

comentários a tecer: 

1. De uma forma generalizada pretendemos registar que devem ser previstas as 

reposições de todas as servidões, caminhos paralelos existentes e infraestruturas afetadas; 

2. Os projetos de alargamento das obras de arte sob o IP4 (passagem inferior), devem 

prever e garantir a passagem de tráfego durante o alargamento da obra; 

3. A obra de arte, passagem superior 14, ao km 96+156.130, deverá ser substituída por 

uma obra de arte paralela à mesma, a Sudoeste, de forma a garantir a circulação durante a 

execução da obra de arte, sendo a obra de arte existente apenas demolida posteriormente à 



entrada em funcionamento da obra de arte que a substitui. Caso não seja prevista a construção 

paralela à obra de arte, terão de ser beneficiados os arruamentos que serão utilizados durante o 

desvio provisório; 

4.  O alargamento do IP3 para a direita, entre os PK 97+800 e PK 100+600, é efetuado 

para uma zona com ocupação de solo do tipo urbano previsto no PDM de Tondela de 2019. 

Verifica-se que esta ocupação não está revista nas cartas apresentadas. Este alargamento não 

deve agravar os limites e condicionamentos à construção já existentes, sob pena de prejudicar as 

atuais capacidades construtivas e compromissos já assumidos. Ainda nesta zona, por se tratar de 

uma zona de cariz urbano as barreiras acústicas previstas são manifestamente insuficientes de 

ambos os lados do IP3; 

5. O restabelecimento 19, que inclui Passagem Superior 19 sensivelmente ao PK 99+900, 

face aos constrangimentos verificados no local, prevê a substituição da obra de arte existente, 

sendo assim o tráfego interrompido durante a substituição da obra de arte. Trata-se de uma 

importante via estruturante do concelho de Tondela, o que obrigará a que seja estudada uma 

alternativa para desvio de tráfego, que passará por criar uma ligação sobre vias já existentes ao 

Nó de Tondela Norte, que deverão ser beneficiadas. 

6. No Nó de Tondela Norte os atuais ramos de saída e entrada no sentido Coimbra-Viseu 

deverão ser convertidos no acesso à superfície comercial existente, prevendo a relocalização do 

atual acesso para um ponto mais afastado da rotunda, de seguida apresenta-se esquema da 

solução patente e da proposta agora apresentada; 

  

Solução apresentada Solução proposta 

 

7. No Nó de Canas de Santa Maria a rotunda, a Norte, deverá ser relocalizada por forma 

a não criar constrangimentos críticos relativamente ao núcleo urbano. Esta relocalização é 

possível de efetuar à custa do alargamento do vão lateral da obra de arte, ou com recurso a muros 

avenida ao longo do IP3, de seguida apresenta-se esquema da solução patente e da proposta 

agora apresentada; 



 
 

Solução apresentada Solução proposta 

 

8. O Nó de Parada de Gonta deve ser renomeado para Nó de São Miguel do Outeiro. O 

mesmo está completamente inserido no limite administrativo da freguesia de São Miguel do 

Outeiro, agora União de Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa.  

9. Relativamente ao Nó de Faíl, deve ser revista a zona de desaceleração por forma a 

permitir uma melhor transição do tráfego para o ramo de saída que comporta duas vias de 

tráfego. Este pedido relaciona-se com garantir uma fluidez de tráfego e com a possibilidade das 

duas vias de tráfego se iniciarem no ramo de desaceleração do IP3 permitindo a melhor 

acomodação de lentos na via da direita. De seguida apresenta-se esquema da solução proposta; 

 

Solução proposta 

 

10. No que respeita às condições de conforto acústico, verifica-se que o estudo apenas 

cinge sobre a faixa de topografia, ou seja, uma faixa, grosso modo, com 100m de largura.  

a. Em zonas em que o traçado se desenvolve em encosta de vale, não estão 

devidamente salvaguardados os impactos sonoros do outro do vale. Esta 

situação tem particular impacto na entre os PK 113+700 e 116+000. 



b. Em zonas urbanas devem ser previstas barreiras acústicas, designadamente 

entre os PK 97+700 e 101+200, verificando-se que o estudo não acautelou os 

impactos sobre as construções existentes. 

 

12 de julho de 2021 

O Conselho Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões 

 

 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

 

 

(Rogério Mota Abrantes) 
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1 Introdução 

Na sequência da consulta pública do projeto “IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – 

Duplicação/Requalificação”, o Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa vem por este meio 

apresentar os seus comentários aos elementos disponibilizados sobre este projeto. 

O Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa,CCRSG, iniciou a sua atividade em 1980 e é 

atualmente uma Associação RNAJ (Registo Nacional do Associativismo Jovem). Além de 

promover diversas atividades socioculturais e desportivas, junta um grande número de pessoas, 

dos mais novos aos mais idosos, dos mais humildes aos mais letrados, permanentemente em 

espírito de união entre todos para assim congregar um conjunto de vontades, energias, 

experiências e saberes em prol da comunidade. 

A Gestosa é uma aldeia da união de freguesias de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, 

concelho de Santa Comba Dão com mais de 350 habitantes. Terra rica em beleza natural e de 

património edificado, a Gestosa possui muitos locais de cariz histórico-cultural. 

 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA ALDEIA DA GESTOSA 

O atual IP3 atravessa a aldeia da Gestosa entre os Pk87+000 e PK88+300 tendo sido criado uma 

passagem inferior (PI02) para restabelecimento do acesso à Nacional 2 através da estrada 

camarária CM1561. 
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2 Situação atual 

2.1 Principais mapas de uso de solo, servidões e restrições 

Nos mapas seguintes, podemos observar que a área urbanizada da aldeia da Gestosa 

apresentava uma mancha florestal, mesmo que de forma insuficiente, atenuava o ruído sonoro 

proveniente do tráfego do IP3. Infelizmente, no grande incêndio de outubro 2017, essa barreira 

natural foi fortemente atingida como é demonstrado num dos mapas seguintes. Desde essa 

altura, o ruído proveniente do IP3 aumentou consideravelmente impactando significativamente 

o dia a dia dos habitantes da aldeia. 

 

FIGURA 2 – MAPA DE ÁREA URBANIZADA 

 

FIGURA 3 – MAPA DE ESPAÇO FLORESTAL 
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FIGURA 4 – MAPA DA ÁREA AFETADA PELO INCENDIO DE 2017 

Os dois mapas seguintes demonstram que a aldeia possui grandes áreas de atividades agrícola 

e de espaços naturais.   

A aldeia depende assim muito das suas fontes hídricas naturais para a irrigação dos seus 

terrenos pelo que, consequentemente, a qualidade dessa água é deveras fundamental para a 

atividade agrícola.  

Como demonstraremos nas páginas seguintes, a má conceção e o mau funcionamento do 

sistema de drenagem da passagem inferior tem efeitos nocivos na aldeia e poderá, em caso de 

derrames de liquidos nas vias, ter um efeito catastrófico. 

FIGURA 5 – MAPA DE ESPAÇO AGRÍCOLA 
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FIGURA 6 – MAPA DE ESPAÇO NATURAL 

2.2 Estado da passagem inferior 

A passagem inferior que permite a continuidade da estrada CM1561 na passagem do IP3 

apresentado um estado visual degradado.  

 

figura 7 -vista nascente da passagem inferior

 

FIGURA 8 – VISTA POENTE DA PASSAGEM INFERIOR 
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Não temos conhecimento de qualquer tipo de manutenção efetuada nessa obra de arte desde 

a sua construção na década de 90. 

A drenagem da via é executada do lado Nascente da passagem. Nota-se, em dias chuvosos, que 

a drenagem da obra de arte não é totalmente eficaz criando-se diversos cursos de água nos 

arredores da passagem inferior. 

 

FIGURA 9 – SISTEMA DE DRENAGEM (LADO NORTE) 

 

FIGURA 10 – SISTEMA DE DRENAGEM (LADO SUL) 

A estrutura apresenta diversos sinais de infiltrações. Estes sinais são visíveis nas fotografias 

seguintes, mesmo tendo sido tiradas em pleno verão. 
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FIGURA 11 – VISTA DAS INFILTRAÇÕES NA ESTRUTURA (LADO POENTE – CONTRÁRIO AO SISTEMA DE DRENAGEM) 

       

FIGURA 12 – VISTA DAS INFILTRAÇÕES NA ESTRUTURA 

É visível na figura seguinte que as grandes chuvas arrastam as terras dos taludes da obra de arte 

entupindo os canais de drenagem destas águas. 
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FIGURA 13 – EFEITOS DAS CHUVADAS DE JUNHO 2021 

 A falta de manuentação desta obra de arte é visível nas fotografias seguintes. 

 

FIGURA 14 – FALTA DE MANUTENÇÃO DOS TALUDES 

 

FIGURA 15 – FALTA DE MANUTENÇÃO DOS TALUDES 
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E importante igualmente realçar que as águas provenientes do tabuleiro são escoadas para a 

ribeira da Andrez, principal fonte de água para a irrigação dos terrenos da aldeia. 

 

FIGURA 16 – COLETOR DAS ÁGUAS PROVENIENTES DO IP3 

 

FIGURA 17 – POÇA DA RIBEIRA DE ANDREZ ONDE DESAGUA O COLETOR DA FIGURA ANTERIOR 
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3 Análise dos documentos facultados na consulta pública 

3.1 Documentos analisados 

Foram analisados todos os documentos disponibilizados nesta consulta pública com principal 

enfâse nos seguintes elementos:  

• Estudo de impacte ambiental: Medidas mitigadoras 

• Peças desenhadas do projeto base: Troço Santa Comba Dão / Viseu (Solução Duplicação) 

o 40418-PB-T3-0311-0203.pdf 

o 40418-PB-T3-0311-0203.pdf 

o 40418-PB-T3-0311-0204.pdf 

o 40418-PB-T3-0313-0201 

• Anexo V - Ambiente sonoro 

Foram igualmente consultados os mapas estratégicos e respetivos plano de ação de ruido do 

“IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)” datados de 2016. 

3.2 Descrição da solução proposta na zona da Gestosa 

A solução apresentada consiste no alargamento do atual IP3 do lado poente da atual via 

(principais desenhos anexados ao presente documento). 

Prevê-se a prolongação da atual passagem inferior assim como a execução de um muro (Muro 

ME1) junto do edificado mais próximo da via. 

O alargamento da via será feito principalmente com recursos a aterros existindo, no entanto, 

algumas zonas a escavar. 

 

FIGURA 18 – EXTRATO DA SOLUÇÃO DE ALARGAMENTO DO IP3 

São igualmente identificados diversos prolongamentos e criação de passagens hidráulicas ao 

longo do traçado. 
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FIGURA 19 – EXTRATO DA SOLUÇÃO DE ALARGAMENTO DO IP3 

 

FIGURA 20 – EXTRATO DA SOLUÇÃO DE ALARGAMENTO DO IP3 

Não encontramos mais nenhum detalhe relevante sobre as soluções que se preveem 

implementar, nomeadamente:  

• Projeto de integração paisagística 

• Estudo prévio ou projeto do prolongamento da passagem inferior 

• Estudo prévio ou projeto do muro ME1 

• Estudo prévio ou projeto das passagens hidráulicos 
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4 Comentários aos elementos apresentados 

4.1 Ponto prévio 

O CCRSG focou-se na solução de duplicação do IP3 pois será esta a solução com mais impacte 

direto na sua população. 

Na nossa opinião, as soluções apresentadas carecem ainda de detalhe o que torna difícil a nossa 

avaliação nesta fase. Uma solução genérica apresentada nesta fase pode, à primeira vista, ser a 

mais adequada, mas face ao projeto de execução desenvolvido tornar-se a mais inconveniente. 

Desta forma, gostaríamos de realçar nos capítulos seguintes os pontos que julgamos 

fundamentais serem tidos em considerações no desenvolvimento dos projetos na área de 

envolvência da aldeia da Gestosa. 

4.2  Ambiente sonoro 

Já o plano de ação de ruído em 2016 preconizava a implementação de um pavimento menos 

ruidoso. Não temos conhecimento nem nos parece que tenha sido aplicado. 

O aumento do tráfego ao longo dos últimos anos, o grande incêndio de 2017 e consequente 

destruição das barreiras acústicas naturais e a previsão do aumento de tráfego assim como da 

velocidade dos veículos com a duplicação do IP3 irão aumentar os ruídos sonoros do IP3 na 

população.  

De realçar que o estudo de ambiente sonoro apresentada na consulta pouco diz sobre o real 

desconforto da população com os ruídos pois apenas abrange alguns metros de influência de 

cada lado da estrada. No entanto, o ruído atual é, para a população, real e desconfortável pelo 

que urge a necessidade de medidas mitigadoras. 

Além da implementação de um pavimento pouco ruidoso nesta zona, garantindo desta forma, 

a redução dos níveis sonoros ao nível da fonte solicitamos que seja preconizado a colocação 

de barreiras acústicas nos dois lados do IP3 e, para garantir a integração das mesmas, a 

constituição de cortinas arbóreo-arbustivas de baixo-médio porte (2 a 4m). 

4.3 Integração paisagística  

Pedimos que o projeto de integração paisagística inclua a manutenção e requalificação das 

áreas e taludes que se apresentem com um revestimento deficiente, cortes da vegetação, 

substituição de exemplares em mau estado fitossanitário e a reparação das zonas que se 

apresentarem erodidas. 
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A implementação do alargamento do IP3 terá reflexos negativos ao nível estético. Pedimos que 

o projeto de integração paisagística tenha isso em consideração e proponha soluções simples e 

naturais que valorizem a paisagem da Gestosa, contribuindo desta forma para a promoção da 

região em que se insere esta estrada. 

4.4 Taludes 

Os taludes existentes apresentam-se bastante erodidos. Pedimos que o projeto contemple a 

requalificação destes taludes e a correta definição e estabilização dos novos taludes.  

Assim, julgamos essencial a implantação de vegetação. Desta forma, as águas de escoamento 

superficial, responsáveis pela erosão superficial dos taludes, por ação da vegetação, são 

obrigadas a percorrer maiores distâncias, diminuindo a velocidade e consequentemente, o 

transporte sólido. Este inicia-se por erosão laminar evoluindo o processo até à formação de 

sulcos e ravinas. Contrariando este arrastamento superficial de partículas sólidas, tem também 

muita importância a ação das raízes da vegetação herbácea que através das raízes fasciculadas 

seguram o solo, melhorando a sua estrutura e estabilidade superficial. 

Solicitamos igualmente que seja previsto e implementado um plano de manutenção periódica 

dos taludes evitando a perda de solos. 

4.5 Prolongamento da passagem inferior 

A atual passagem inferior apresenta, no nosso entendimento, diversas deficiências. Pedimos 

que o projeto do prolongamento da passagem inferior permita corrigir estas deficiências, 

nomeadamente: 

• Correção das infiltrações observadas na estrutura; 

• Os sistemas de drenagem deverão ser eficazes e corretamente dimensionados, 

considerando o aumento de caudais por acréscimo da área impermeável. 

• Os sistemas de drenagem descarregam atualmente as suas águas na ribeira de Andrez 

como explicado nos capítulos anteriores. Os sistemas de drenagem deverão descarregar 

as águas pluviais em locais não sensíveis à poluição e de modo a minimizar a possível 

contaminação das massas de água em caso de acidente com transporte de substâncias 

perigosas.  

• Retificação dos muros laterais da PI de modo a poderem conter as terras dos taludes 

aquando de grandes chuvadas.  

• Previsão e implementação de um plano de manutenção/limpeza periódico com enfase 

nos órgãos de drenagem das vias limitando a probabilidade de colmatação e de efeitos 
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nocivos na estabilidade e integridade dos taludes, bem como o aporte de sedimentos 

para áreas adjacentes. 

• Requalificação dos taludes adjacentes. 

4.6  Passagens hidráulicas / agrícolas 

Pedimos que sejam considerados corredores de encaminhamento da fauna para as bocas de 

entrada /saída das passagens agrícolas. 

 

FIGURA 21 – ESQUEMA DE CORTINA DE VEGETAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DE UMA PASSAGEM AGRÍCOLA  
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5 Notas finais 

O CCRSG disponibiliza-se para qualquer apoio ou esclarecimento adicional que seja necessário 

facultar na fase do projeto de execução. 

O CCRSG está igualmente disponível para participar nos planos de manutenção e limpeza dos 

diversos órgãos e elementos do IP3.  

Entendemos que, devidamente instruídos, poderemos apoiar nos serviços de manutenção e 

limpeza mais simples e também estarmos devidamente preparados para eventuais situações de 

emergência.  

 

 

A direção  
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Rita Cardoso

De: Freguesia São Miguel do Outeiro e Sabugosa 

<freg.saomiguel.sabugosa@gmail.com>

Enviado: 17 de junho de 2021 01:46

Para: Geral APA

Assunto: Fwd: Consulta Pública do projeto “IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – 

Duplicação/Requalificação” – AIA 3404

Anexos: Entidades.pdf

 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
S. MIGUEL DO OUTEIRO E SABUGOSA – TONDELA 

. 
DATA: 17.06.2021 

. 

ASSUNTO: Consulta Pública do projeto “IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu 
(A25) – Duplicação/Requalificação” – AIA 3404 
. 

. 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 
. 
Na sequência da receção do Ofício Circular com a referência SO35571-202105 - DCOM.DCA, de 
26.05.2021, onde é dado conhecimento que se encontra a decorrer o Processo de Licenciamento 
de Ambiente do projeto, acima referido em assunto, o qual foi apreciado por esta Junta de 
Freguesia, onde por sua vez se constatou a seguinte incongruência: 
. 
1. Em todas as peças deste projeto, começando pela LOCALIZAÇÃO na "folha de rosto", onde há 
a necessidade de identificar a freguesia sobre a qual esta via está implantada, é identificada e 
referida, e bem, a União das Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa, no nosso 
caso em particular;  
. 
2. No entanto, o nome atribuído ao Nó localizado nesta freguesia, ao Km 110+825, em todas as 
peças escritas e desenhadas é PARADA DE GONTA; 
. 
3. Ora, Parada de Gonta, é o nome de uma localidade e freguesia, onde esta via não utiliza 1m2 
de terreno que seja, encontrando-se também, bem mais distante do referido Nó, que a localidade 
de S. Miguel do Outeiro, como poderá ser verificado nas peças desenhadas de localização, deste 
projeto; 
. 
Face ao exposto, na qualidade de Presidente da Junta da União das Freguesias de S. Miguel do 
Outeiro e Sabugosa, solicito e agradeço uma explicação para este facto, ou seja, ter sido 
designado este Nó no IP 3, Km 110,825, como de "Parada de Gonta", e não de S. Miguel do 
Outeiro, que seria mais consensual e legitimo. 
.  
Desde já agradeço a melhor atenção para este assunto, aguardando um esclarecimento.  
.  
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Com os melhores cumprimentos, 
O Presidente da Junta 
Paulo Bizarro 

 

. 

União das Freguesias de S. Miguel do Outeiro e Sabugosa - Rua Nª Srª da Conceição, 17 - S. Miguel do Outeiro - 3460-456 S. Miguel do Outeiro - 
freg.saomiguel.sabugosa@gmail.com - NIF. 510839908 

---------- Forwarded message --------- 

De: APA-Relações Públicas <rp@apambiente.pt> 

Date: quinta, 27/05/2021 à(s) 11:51 

Subject: Consulta Pública do projeto “IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – 

Duplicação/Requalificação” – AIA 3404 

To:  

 

Exmo. (a) Senhor (a) 

Para conhecimento junto se envia o ofício referente à consulta pública sobre o assunto em epígrafe. 

Por favor não responda a este email. Use os contactos indicados. 

Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 
2610-124 Amadora 

(+351) 214728200 

apambiente.pt 

geral@apambiente.pt 



 

Dados da consulta 

Nome resumido 
IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – 
Duplicação/Requalificação 

Nome completo 
IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – 
Duplicação/Requalificação 

Descrição  

Período de consulta 2021-05-28 - 2021-07-12 

Data de ínicio da avaliação 2021-07-13  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia Procedimento de Avaliação 

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora  

Técnico Rita Cardoso 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Elementos Adicionais Documento Elementos_Adicionais.pdf 

Resumo Não Técnico Documento VOL06_TOMO_6.1_Resumo_Nao_tecnico.pdf 

Relatório Síntese Documento TOMO 6.2 - RSCompress.zip 

Elementos Adicionais Documento Elementos_Adicionais_8391.pdf 

Anexos Documento TOMO 6.4_ANEXOS.zip 

Anexo VI - Património Cultural e 
Arqueológico 

Documento 
ANEXO VI -Patrim├│nio Cultural e 
Arqueologico.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 1 Documento Troco 0-1.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 2 Documento Troco 0-2.zip 



Anexo V - Ambiente Sonoro - 3 Documento Troco 1-1.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 4 Documento Troco 1-2.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 5 Documento Troco 1-3.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 6 Documento Troco 1-4.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 7 Documento Troco 1-5.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 8 Documento Troco 1-6.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 9 Documento Troco 2-1.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 10 Documento Troco 2-2.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 11 Documento Troco 3-1.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 12 Documento Troco 3-2.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 13 Documento Troco 3-3.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 14 Documento Troco 3-4.zip 

Anexo V - Ambiente Sonoro - 15 Documento Troco 4.zip 

Outros Documentos Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3404

 

Participações 

${id#1}  ID 41124 Humberto José Baptista Oliveira em 2021-07-12 

Comentário: 

Resposta ao pedido de Parecer no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) solicitado pela APA referente ao Projeto IP3 - Nó de Souselas (IC2) / Nó de 
Viseu (A25) - Duplicação 

Anexos: 41124_300-IP3_CP_Penacova.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#2}  ID 41122 Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em 2021-07-12 

Comentário: 

Documento referente à posição da CIM Viseu Dão Lafões 

Anexos: 41122_Consulta Publica_IP3_signed.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3}  ID 41120 Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa em 2021-07-12 

Comentário: 

Boa tarde, somos a anexar  o parecer do Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa. 

Anexos: 41120_Consulta pública.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4}  ID 41109 Bloco de Esquerda - Viseu em 2021-07-11 

Comentário: 

Decorreu, no dia 10 de julho, a Roda de Conversa organizada pelo movimento Santa 
Comba Dão Insubmissa sobre a Variante Nascente de Santa Comba Dão. A iniciativa 
aconteceu no Restaurante Cota Máxima, localizado no Granjal junto ao rio Dão.   Fluiu uma 
conversa muito participada, onde os e as intervenientes colocaram as suas opiniões sobre 
a possível construção da nova Variante Nascente no âmbito da requalificação do IP3.   
Algumas das conclusões da Roda de Conversa foram as seguintes:   O nível trânsito não 
justifica a obra, já que a maioria dos veículos pesados, nomeadamente de mercadorias, 
seguem pelo IC12 direção Vilar Formoso; A falta de manutenção das vias de acesso 
existentes é gritante e preocupante, o que nos leva a crer que seria prioritário que este 
processo de manutenção fosse feito de forma adequada e séria antes de ponderar 
construir mais uma via quase paralela a outra; A opção mais viável e mais sustentável seria 
apostar no projeto hidrotermal do Granjal, tal como os nossos vizinhos São Gemil e 
Alcafache, criando uma zona protegida e rica em biodiversidade de flora e fauna, tal como 
o seu aproveitamento em termos de saúde pública; O silêncio da Câmara Municipal de 
Santa Comba Dão, governada pelo Partido Socialista, deixa muito a desejar, como se já se 
tivesse esquecido o que constava no seu Programa Eleitoral para as eleições autárquicas 
de 2017 onde prometia o projeto hidrotermal. Agora nem informações sobre este projeto 
forneceu para o processo de Consulta Pública promovido pela Agência Portuguesa do 
Ambiente;  Seria prioritário, em vez de construir a nova Variante, concluir o IC12 até à A25 
em Mangualde devido ao elevado trânsito, sobretudo de transporte de mercadorias; O 
troço com mais trânsito do IP3, entre Coimbra e o IC12, na sua maioria e depois da 
requalificação ficou em muitos locais com 1+1 ou 1+2. Parece inacreditável que queiram 
realizar uma nova Variante de mais de 5 kms por causa de um troço crítico de 1 km onde 



não se consegue duplicar a via em ambos os sentidos (ponte da Linha da Beira Alta, ponte 
sobre a Ribeira do Vimieiro e ponte sobre o Rio Dão);  O Estudo de Impacte Ambiental 
deixa muito a desejar: Com informações imprecisas e decisões impostas “superiormente” 
sem ouvir os principais afetados: a população de Santa Comba Dão. O que representa uma 
grande falta de respeito pelo território onde se quer fazer a obra;   As justificações para 
esta obra são questões financeiras. Alegadamente fica mais barato fazer este novo troço 
com duplicação de via do que duplicar a via já existente do IP3 entre o nó do Rojão e o nó 
de Treixedo/Vila Pouca. A zona crítica e que é considerada difícil de duplicar é a que passa 
junto à ponte da Linha da Beira Alta, a ponte do IP3 sobre a ribeira do Vimieiro e a ponte 
do IP3 sobre o rio Dão. O trecho Ribeira do Vimieiro/Travessia do Rio Dão, dos km 83,7 até 
84,7 é identificado como “com muitos constrangimentos à duplicação da via existente”.   O 
Santa Comba Dão Insubmissa já tinha considerado que a construção da Variante Nascente 
de Santa Comba Dão é prejudicial para o território e para a população santacombadense 
pelos seguintes motivos:   - O traçado desenvolve-se num corredor caracterizado por 
elevada heterogeneidade a nível litológico, de idade (Câmbrico ao Quaternário) e natureza 
diversas (sedimentares e metamórficas) - A Variante Nascente, com o novo traçado e mais 
uma ponte sobre o rio Dão, vai agravar ainda mais a caracterização da paisagem deste 
local, já por si prejudicada pela monocultura de eucalipto e pela albufeira da barragem da 
Aguieira - A VN vai retirar o tráfego da IP3 à cidade e ao concelho de Santa Comba Dão, já 
por si penalizado por viver inserido num território de baixa densidade populacional - 
Consideramos que o troço crítico para duplicação de via do IP3 entre a ponte da Linha da 
Beira Alta e a ponte sobre o rio Dão, de um quilômetro, pode ficar com o atual traçado 
requalificado e devidamente sinalizado, duplicando o restante T3 (Santa Comba Dão-
Viseu).  - A nova ponte sobre o rio Dão acarreta grandes impactos 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  É importante referir que 
a pedido do movimento, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já questionou o 
Ministério das Infraestruturas e da Habitação sobre esta situação. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 40541 Fernando Daniel da Costa Pinto em 2021-06-30 

Comentário: 

Esta obra vem com uma série de anos em atraso e infelizmente com uma série de vitimas, 
que poderiam, caso tivesse sido concluída em tempo oportuno, ter sido evitadas.  O 
interior merece é um eixo estruturante e prioritário 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#6}  ID 40530 Teresa Portela em 2021-06-28 

Comentário: 

concordo com o projeto 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 40522 Nuno Monteiro Vaz em 2021-06-21 

Comentário: 

Na travessia em Tondela, se já agora o ruído é muito intenso, tornar-se-á insuportável. 
Esta situação justificava a implementação de uma nova variante (a Sul) levando a que o 
ruído fosse minimizado na área urbana da cidade. Por outro lado, a cidade poderia 
desenvolver a sua área para os terrenos anexos ao atual IP3.  O entrocamento desta nova 
variante poderia, também, solucionar um grave problema ambiental existente nas 
imediações da cidade, a pedreira ambandonada da Sra. da Esperança e afetando 
unicamente terrenos com caracter florestal e com declives que não permitem a expanção 
da cidade para essas áreas. O parque industrial nessa área beneficiaria de acesso direto à 
nova via. Desta forma discordo do traçado sujeito a este procedimento, na área de 
Tondela, pois afetará o ambiente na área urbana da cidade. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#8}  ID 40475 Ema Mourão em 2021-06-09 

Comentário: 

Concordo plenamente seria um grande benefício para as pessoas que residem em Viseu e 
que têm que se deslocar com frequência para Coimbra . 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#9}  ID 40474 Dílio Marco Pamplona Sampaio Francisco em 2021-06-09 

Comentário: 

Boa tarde, Deixo o meu contributo acerca da pertinência da realização da referida obra, 
mas sobretudo na importância de não ver repetidos erros passados como o exemplo da 
extinta IP5 agora A25, a qual não deixou alternativas de circulação aceitáveis e razoáveis 
mas sim uma única hipótese de circulação consentânea com as exigência dos nossos dias 
onerada de forma absurda e extremamente onerosa, que penaliza todos os habitantes do 
interior e consequentes perdas e atrasos que levam cada vez mais à desertificação das 
terras do interior e aumenta o custo da interioridade . Neste sentido sou a favor desta 
obra desde que a mesma não leve a todos os cidadãos desta região a ficar sem vias 
gratuitas( aceitáveis ). Se assim acontecer ficaremos prisioneiros de um conjunto alargado 
de vias pagas sem alternativas o que consubstancia um enclausuramento por via do 
dinheiro às nossas gentes.  Se outra forma não existir então que não se faça, pois prefiro a 
liberdade mesmo que condicionada do que opressão do dinheiro para da mesma liberdade 
poder usufruir.  Dílio Francisco 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#10} ID 40473 FATIMA Albuquerque Ferreira em 2021-06-09 

Comentário: 

Um Ip3 qualificado e sem portagens é um bem essencial para a zona centro. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#11} ID 40472 Tiago Gamboa em 2021-06-09 

Comentário: 

Uma infraestrutura necessária urgentemente 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#12} ID 40465 Rui Braga em 2021-06-05 

Comentário: 

Bom dia.  O Anexo VII - Projecto Base só disponibiliza a capa e o Traçado em 
Ortofotomapa, provavelmente a peça mais importante para esta consulta pública, está em 
falta.  Agradeço por favor que disponibilizem.  Obrigado. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 



IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação/Requalificação 

Avaliação de Impacte Ambiental 

Consulta Pública 

 

O projeto de requalificação do IP3 preconiza o aumento da capacidade e melhoria das características do 

traçado do mesmo, prevendo-se dois troços de duplicação complementados com melhorias pontuais na 

geometria, em planta e em perfil longitudinal, da plena via do IP3. 

O projeto a desenvolver tem em vista o aumento da capacidade e melhoria das características do traçado 

do IP3 e irá prever dois troços de duplicação: 

 o primeiro entre Souselas, no Nó do IC2 ao km 43 e o Nó de Penacova, ao km 59; 

 o segundo entre o Nó da Lagoa Azul, ao km 77 e Viseu, no Nó de Ligação à A25, aproximadamente 

ao km 118. 

 

A Câmara Municipal de Penacova defende um traçado do IP3 com um perfil de duas faixas de rodagem, 

cada uma com, pelo menos, duas vias, em toda a sua extensão, desde Coimbra até Viseu, designadamente na 

zona de Penacova no atravessamento da livraria do Mondego, com a eventualidade de ser necessário estudar 

uma variante ao atual traçado entre o pK 59+041 e o PK 77+000. 

 

PASSAGEM POR SANTA COMBA DÃO 

O atual traçado do IP3 passa na zona de Santa Comba Dão de uma forma muito condicionada, não só pela 

ocupação urbana da própria localidade, como pela passagem sobre o rio Dão. Estas condições, associadas a uma 

orografia com algum relevo, originou que as características geométricas do traçado fossem neste ponto bastante 

prejudicadas, criando, principalmente na descida para o rio, sentido norte, um ponto crítico em termos de 

segurança rodoviária. De facto, neste troço o traçado desce com uma inclinação de 5,691%, tendo no final da 

descida uma curva longa à direita com um raio de 306 m. Para além de qualquer um destes parâmetros garantir 

apenas uma velocidade de projeto de 80 km/h, a sequência de uma curva de raio reduzido no final de uma descida 

acentuada, provoca obrigatoriamente um ponto de potenciais acidentes, recomendando-se a fixação de um 

limite de velocidade inferior, por exemplo 60 km/h. 

A duplicação do IP3, atualmente em fase de projeto, tem como principal objetivo de intervenção, não só 

o aumento de capacidade e fluidez inerente à duplicação propriamente dita, mas também a eliminação de pontos 

críticos atualmente existentes, com a melhoria das características geométricas do traçado, de modo a permitir 

uma velocidade de pelo menos 100 km/h, e de uma forma homogénea ao longo de todo o traçado. A duplicação 

de uma estrada, transformando-a numa estrada de sentidos separados fisicamente (tipo auto-estrada), que 

potencia obviamente velocidades mais altas, induz no utente uma sensação de segurança e consequentemente 

uma apetência natural para que a circulação se faça a velocidades superiores. Nestas condições, torna-se muito 

mais perigoso, a existência de pontos onde haja uma redução drástica das características geométricas, pois o 

utente não está alertado para essas condições inesperadas. Apesar de essa sensação poder ser atenuada com 

uma sinalização bem persuasiva, é bem sabido que por vezes a sinalização não se torna eficaz, perante condições 

de segurança adversas. 

Perante esta situação, seria sempre imperativo que a melhoria de capacidade e de condições de segurança 

do IP3, passasse pela eliminação de um dos pontos críticos atualmente existentes na via, como é o caso do troço 

acima referido.  

O estudo analisado, apresenta uma alternativa na Zona de Santa Comba Dão, denominada de Variante 

Nascente a Santa Comba Dão, garantindo uma velocidade de projeto de 100 km/h, e eliminando definitivamente 



o ponto critico referido. O atual troço do IP3, passaria então a funcionar apenas para tráfego local, solução que 

melhora também as condições da atual circulação local, a qual inadequadamente utiliza o IP3 para esse fim. 

Dificilmente será aceitável, ou mesmo defensável, que no âmbito da melhoria de uma estrada, que inclui 

a sua duplicação, um dos pontos atualmente mais perigosos se mantenha, e de certo modo até se agrave, pois, 

esse ponto será naturalmente atingido pelos utentes normalmente a velocidades mais altas, tornando o ponto 

potencialmente mais perigoso.  

Pelas razões acima expostas, e conforme já transmitido anteriormente, vem aqui demonstrar a sua 

preferência pela solução da Variante Nascente a Santa Comba Dão.  

 

QUESTÕES PARTICULARES 

Relativamente aos elementos patentes na consulta pública apresentada temos os seguintes comentários 

a tecer: 

1. De uma forma generalizada pretendemos registar que devem ser previstas as reposições de 

todas as servidões, caminhos paralelos existentes e infraestruturas afetadas; 

2. Os projetos de alargamento das obras de arte sob o IP3 (passagens inferiores), devem prever e 

garantir a passagem de tráfego durante o alargamento da obra; 

3. A obra de arte 3205 a substituir pela passagem superior 14, sensivelmente ao PK 51+600, 

deverá ser substituída por uma obra de arte não coincidente com à mesma, de forma a garantir a circulação 

durante a execução da obra de arte, sendo a obra de arte existente apenas demolida posteriormente à 

entrada em funcionamento da obra de arte que a substitui. Esta obra de arte deverá acautelar a passagem 

de veículos agrícolas, que atualmente utilizam a referida passagem; 

4. O restabelecimento 10, que inclui a substituição da OA 3211 sensivelmente ao PK 52+400, 

deverá ser substituída por uma obra de arte, não coincidente com à mesma, de forma a garantir a circulação 

durante a execução da obra de arte, sendo a obra de arte existente apenas demolida posteriormente à 

entrada em funcionamento da obra de arte que a substitui; 

5. No restabelecimento 11, que inclui a substituição da OA 3214 sensivelmente ao PK 53+850, 

deverá ser substituída por uma obra de arte, Passagem Superior 15, não coincidente com à mesma, de forma 

a garantir a circulação durante a execução da obra de arte, sendo a obra de arte existente apenas demolida 

posteriormente à entrada em funcionamento da obra de arte que a substitui; 

6. No restabelecimento 12, que inclui a substituição da OA 3217 sensivelmente ao PK 54+700, 

deverá assegurando que a substituição da obra de arte pela Passagem Superior 17, é não coincidente com 

à mesma, de forma a garantir a circulação durante a execução da obra de arte, sendo a obra de arte existente 

apenas demolida posteriormente à entrada em funcionamento da obra de arte que a substitui; 

7. No que respeita às condições de conforto acústico, verifica-se que o estudo apenas incide sobre 

a faixa de topografia, ou seja, uma faixa, grosso modo, com 100m de largura. Em zonas em que o traçado se 

desenvolve em encosta de vale, não estão devidamente salvaguardados os impactos sonoros do outro do 

vale. Verificando-se que o estudo não acautelou os impactos sobre as construções existentes, devendo 

zonas urbanas devem ser previstas barreiras acústicas, designadamente entre os PK 51+700 a 52+500, 

53+400 a 53+900 à esquerda e 54+400 e 54+800. 

 


