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1 INTRODUÇÃO 

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento constitui o Volume 06 - Estudo de Impacte Ambiental (EIA) (Sub-Tomo 6.2.1 do Tomo 6.2 - 

Relatório Síntese), relativo ao Projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu 

(A25), contratado pela IP – Infraestruturas de Portugal, ao Consórcio Projetista (COBA / TECNOFISIL / PCA), adiante 

designado como Projetista. 

O projeto em análise tem como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as caraterísticas de traçado do IP3, permitindo 

diminuir de forma significativa os problemas de segurança rodoviária que este itinerário apresenta. Nesse sentido, pretende-

se assegurar a coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e comodidade da circulação, apesar 

de todas as limitações impostas pelas condicionantes identificadas, próprias de uma via existente, implantada numa zona 

de orografia pronunciada. 

Dada a dimensão do empreendimento, entende-se claramente o interesse de identificar, de entre um vasto conjunto de 

aspetos possíveis, aqueles que se poderão evidenciar como mais relevantes e que irão efetivamente contribuir para a 

avaliação da viabilidade do projeto, nas suas diferentes componentes ambientais, ecológicas e sociais, sustentando, 

consequentemente, o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no quadro do regime jurídico de AIA (RJAIA) 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro com a redação atual dada pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, 

de 11 de dezembro. 

Efetivamente, é indiscutível a importância nacional e regional do IP3 (Itinerário Principal nº 3) enquanto eixo rodoviário 

fundamental na articulação da rede nacional, designadamente o seu trecho entre Souselas e Viseu, que constitui atualmente 

um marcante constrangimento à circulação, pelas características geométricas do traçado, pelas patologias dos taludes, pelo 

estado do pavimento, com consequente tradução nas condições de segurança rodoviária. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (Volume 06) é composto pelos seguintes documentos: 

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, Avaliação de Alternativas e Medidas Mitigadoras 

Tomo 6.3 – Peças Desenhadas 

Tomo 6.4 - Anexos 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE DE DESENVOLVIMENTO 

O IP3 - Itinerário Principal n.º 3 é um Itinerário Principal de Portugal. Liga a fronteira de Vila Verde da Raia à cidade portuária 

da Figueira da Foz servindo os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra. Possui uma extensão de 279 km, dos quais cerca de 

202 km em perfil transversal de autoestrada.  
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No contexto europeu, o IP3, no troço Coimbra / Viseu, integra a Rede de Grandes Estradas de Tráfego Internacional, cujo 

Acordo Europeu foi concluído em Genebra em 15 de novembro de 1975, o qual foi aprovado para adesão pelo Decreto Lei 

n.º 46/9, de 26 de outubro, com os anexos I, II e III, constantes do Aviso n.º 56/91, que classifica o IP3, como Estrada de 

Ligação identificada por E801. 

O presente EIA é relativo ao Projeto Base de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu 

(A25). 

O lanço do IP3 em estudo, com extensão atual aproximada de 75 km, terá diferentes tipos de intervenção, nomeadamente 

existirão troços a duplicar, ou seja, para comportarem uma faixa de rodagem com duas vias por sentido e existirá um troço 

a requalificar, ou seja, sem alteração do número de vias em cada sentido (embora seja também avaliada neste troço a 

viabilidade de efetuar a duplicação da faixa de rodagem sempre que possível). 

Na zona de Santa Comba Dão, função dos constrangimentos atuais ao alargamento do IP3, foi estudada uma solução de 

traçado alternativa (por forma a comparar com a possibilidade de alargamento do atual IP3 nesta zona). 

Sistematizando: 

▪ Troços a duplicar: 

− Souselas (IC2/ Penacova (km 43 ao km 59) 

− Lagoa Azul / Viseu (A25) (km 77 ao km 118) 

▪ Troço a requalificar: 

− Penacova / Lagoa Azul (km 59 ao km 77) 

 

Figura 1.1 – Identificação dos troços da intervenção (fonte: IP) 
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Figura 1.2 – Esquema da Intervenção 

A IP promoveu entretanto uma empreitada de requalificação do atual IP3, entre Penacova (km 59) e o km 75+160, 

encontrando-se a mesma em curso. 

Assim, em termos de organização do projeto consideraram-se os seguintes troços: 

Troço 1 - IC2 – Penacova (km 43 ao km 59) 

Troço 0 – Penacova - Lagoa Azul (km 59 ao km 77) - Requalificação 

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) 

1.3 ÂMBITO GEOGRÁFICO DO PROJETO 

O troço do IP3 em análise garante a ligação entre Souselas (nó com o IC2) e Viseu (nó com a A25), que se desenvolve nos 

concelhos de Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, distritos de Coimbra e Viseu. 

Quadro 1.1 - Divisão Territorial (NUTs - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) 

NUT I NUT II NUT III  Concelhos 

Portugal Região Centro 

Região Coimbra 

Coimbra 

Penacova 

Mortágua 

Viseu Dão Lafões 

Santa Comba Dão 

Tondela 

Viseu 

O IP3 atravessa os referidos concelhos, segundo as seguintes quilometragens: 

Concelho de Coimbra   - 43+000 – 50+188 

Concelho de Penacova   - 50+188 – 70+830 

Concelho de Mortágua   - 70+830 – 76+000 

Concelho de Santa Comba Dão  - 76+000 – 92+675 

Concelho de Tondela   - 92+675 – 112+800 

Concelho de Viseu   - 112+800 – 118+000 

A solução alternativa estudada situa-se no concelho de Santa Comba Dão. 

Variante

Dupl icação Requal i ficação Dupl icação

Pk 43 59 82.9 89.9 118.2

5.9 km 7 km 28.3 km

41.2 km 75.2 km

Nó com a A35 Nó de Vi la  Pouca

16 km 18 km

77

Nó de PenacovaNó com o IC2 Nó da Lagoa Azul Viseu Nó da A25

Dupl icaçãoDupl icação

L (km)
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Figura 1.3 – Localização e enquadramento regional do projeto 

Os estudos ambientais que subsidiam o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental incidem sobre a totalidade do 

traçado entre o Nó de Souselas (IC2) e o Nó de Viseu (A25). 

1.4 ENTIDADES INTERVENIENTES NO LICENCIAMENTO 

1.4.1 Proponente 

O Consórcio Projetista (COBA / TECNOFISIL / PCA), realizou o projeto e o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

para o proponente, a IP – Infraestruturas de Portugal S.A. (IP, S.A.). 

1.4.2 Entidade Licenciadora 

A entidade licenciadora e competente para a autorização é a IP – Infraestruturas de Portugal S.A. (IP, S.A.). 

1.4.3 Autoridade de AIA 

A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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1.5 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Tendo presente os requisitos constantes do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), nomeadamente 

no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, apresenta-se seguidamente o enquadramento legal das intervenções 

propostas relativamente a este regime.  

Considerando os Anexos I do referido Decreto-Lei, os projetos de alargamento de infraestruturas rodoviárias são sujeitos a 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos seguintes casos: 

Quadro 1.2 - Enquadramento Legal (Projetos sujeitos a AIA - Anexo I do RJAIA) 

 

- 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”, 

- 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. 

Assim, de acordo com o ponto 7 alineas b) e e), do Anexo I, e considerando que no presente caso, a extensão total do IP3 

que será duplicada tem mais de 10 km, admite-se que as intervenções propostas no projeto em apreço se enquadram nos 

pressupostos estabelecidos para o procedimento de AIA. 

1.6 ANTECEDENTES 

1.6.1 Estudos e Projetos Anteriores 

Em 2004/2007 a ex-Estradas de Portugal, SA desenvolveu um projeto, em fase de Estudo Prévio, denominado “IP3 – 

Mealhada/Viseu (IP5) e IC12 – A1/IP1 (Mealhada)/Santa Comba Dão”, o qual incidiu sobre os lanços dos seguintes 

itinerários da Rede Rodoviária Nacional:  

▪ Itinerário Principal IP3 – Lanço Mealhada / Viseu (IP5) – Iniciava-se num previsto nó da Mealhada (nó de alta 

velocidade que articularia o IP3/IC2/IC12 e que foi estudado no âmbito do Estudo Prévio do “IP3 – Coimbra 

(Trouxemil)/Mealhada, IC2 – Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2) e IC3 – Coimbra/IP3” e terminava a sul de Viseu, 

no atual nó do IP3 (A24)/IP5 (A25), na proximidade de Faíl. Este itinerário servia, também, Mortágua e Tondela, através 

de ligações à rede viária local. 

▪ Itinerário Complementar IC12 – Lanço A1/IP1 (Mealhada) / Santa Comba Dão – Iniciava-se num novo nó no IP1/A1, 

a norte do Nó da Mealhada, e terminava em Sta. Comba Dão, através de um novo nó no IC12 existente, a nascente 

do Nó do Rojão Grande (IP3/IC12). Entre o nó da Mealhada (IP3/IC2/IC12) e o Nó do IP3 de Ligação a Sta. Comba 

Dão, o troço do IC12 era comum com o do IP3.  

Sobre este estudo prévio foi desenvolvido um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que, em julho de 2007, foi sujeito a um 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) sido 

emitida em 20 de março de 2008, com carater favorável condicionado ao desenvolvimento em projeto de execução de uma 

combinação de soluções/alternativas selecionadas para cada um dos itinerários. 
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Figura 1.4 - Planta de Enquadramento do EIA do Estudo Prévio do “IP3 – Mealhada/Viseu (IP5) e IC12 – A1/IP1 
(Mealhada)/Santa Comba Dão” 

 

Figura 1.5 - Soluções Avaliadas no Estudo Prévio do “IP3 – Mealhada/Viseu (IP5) e IC12 – A1/IP1 (Mealhada)/Santa 
Comba Dão” para o troço final do IC12 na zona de Santa Comba Dão (tendo sido aprovada pela DIA a solução 

identificada a amarelo – Solução 1.1./1.2). 

A DIA emitida para o projeto referido foi objeto de duas prorrogações de validade para efeitos de apresentação do Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) à APA para verificação. Uma vez que tal não se concretizou 

em tempo, a DIA caducou em 20 de março de 2019. 

De realçar que a solução nascente da Variante a Santa Comba Dão, objeto de avaliação no presente EIA, desenvolve-se 

com uma ocupação similar à da solução aprovada pela DIA, emitida em 2008, para o troço final do IC12 na zona de Santa 

Comba Dão (Solução 1.1/1.2).  

Em 2003/2008 a ex-Estradas de Portugal, SA desenvolveu um outro projeto, em complemento e articulação com o anterior, 

igualmente em fase de Estudo Prévio, com a designação “IP3 – Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC2 – Coimbra/Oliveira 
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de Azeméis (A32/IC2) e IC3 – Coimbra/IP3”. Este projeto contemplava o desenvolvimento destas vias com características 

de autoestrada e com o seguinte desenvolvimento genérico: 

▪ Itinerário Principal IP3 – Lanço Coimbra (Trouxemil) / Mealhada – Com início do Nó de Trouxemil e término no 

previsto Nó do IP3 / IC2 / IC12; 

▪ Itinerário Complementar IC2 – Lanço Coimbra / Oliveira de Azeméis – Com início no Nó de Almegue e fim no Nó 

com a A32 / IC2 em Oliveira de Azeméis; 

▪ Itinerário complementar IC3 – Lanço Coimbra / IP3 – Iniciava-se no término do troço anterior do IC3 – Tomar / 

Coimbra e terminava no novo lanço IP3 - Coimbra (Trouxemil) / Mealhada. 

Sobre este estudo prévio foi desenvolvido um EIA que, em agosto de 2008, foi sujeito a um Procedimento de AIA, tendo a 

respetiva DIA sido emitida em 30 de dezembro de 2008, com carater favorável condicionado ao desenvolvimento em projeto 

de execução de uma combinação de soluções/alternativas selecionadas para cada um dos itinerários. 

 

Figura 1.6 - Planta de Enquadramento do EIA do Estudo Prévio do “IP3 – Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC2 – 
Coimbra/Oliveira de Azeméis (32/IC2) e IC3 – Coimbra/IP3”~ 

Á semelhança da DIA emitida para o estudo Prévio anteriormente identificado, também esta foi objeto de duas prorrogações 

de validade para efeitos de apresentação do RECAPE à APA para verificação. Uma vez que tal não chegou a concretizar-

se a DIA caducou em 30 de dezembro de 2019. 

O modelo de gestão e financiamento dos empreendimentos rodoviários incluídos nestes Estudos Prévio assentava no regime 

de Parceria Público-Privada (PPP).  



  

8 40418-PB-TG-0621-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO 

 PROJETO BASE. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 SUB-TOMO 6.2.1 – INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Assim, o lanço do IC3, entre Coimbra e o IP3, integrou o âmbito da Subconcessão do Pinhal Interior, tendo em 2011 sido 

objeto de um novo procedimento de AIA, em fase de Projeto de Execução. Este procedimento culminou com a emissão de 

uma DIA em 22 de novembro de 2011, favorável condicionada e que revogou a DIA emitida a 30 de dezembro de 2008, no 

que se referia especificamente ao lanço do IC3 entre Coimbra e o IP3. 

Os lanços do IP3, entre Coimbra (Trouxemil) e Mealhada, e do IC2, entre Coimbra e Oliveira de Azeméis, foram incluídos 

na Subconcessão Autoestradas do Centro, cujo concurso foi promovido em abril de 2008, tendo o mesmo sido encerrado e 

promovido um segundo para a mesma Subconcessão, em outubro de 2009. Este último foi, no entanto, suspenso, não tendo 

sido posteriormente retomado. 

A partir de 2011, com a publicação, na Resolução do Conselho de Ministros nº 45/2011, de 10 de novembro, do Plano 

Estratégico dos Transportes (PET), que teve vigência no horizonte 2011-2015, e posteriormente do Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas (PETI3+), que definiu os investimentos estratégicos para o país no Horizonte 2014-2020, deu-

se uma inversão na política de investimentos em infraestruturas rodoviárias face à seguida nos anos anteriores, motivando 

a não concretização de vários projetos, incluindo projetos com aprovações ambientais válidas, como foram os casos dos 

referidos estudos prévios. 

Apesar disso, o IP3 entre Coimbra e Viseu foi integrado no PETI3+ pressupondo, no entanto, que fossem abordadas novas 

soluções para concretização do empreendimento. 

Assim, em 2015 foi retomada a análise do IP3, tendo a Infraestruturas de Portugal, SA promovido o desenvolvimento de um 

novo estudo prévio para este itinerário, então designado por A13 - Via dos Duques - Lanço Coimbra (Nó de Ceira) / St.ª 

Comba Dão (IC12). Este estudo previa a análise de alternativas ao atual IP3 entre Coimbra e Santa Comba Dão, tendo 

como obrigatoriedade a ligação da A13 à Circular Externa de Coimbra (CEC), sendo que existia um traçado aprovado em 

2008 em sede de AIA, no âmbito da Subconcessão do Pinhal Interior, relativo ao lanço do IC3 - Condeixa/Coimbra, conforme 

já mencionado acima, que em parte já havia sido construído.  

No âmbito do Estudo Prévio da A13 - Via dos Duques foram desenvolvidos dois cenários alternativos para este lanço, entre 

o Nó de Souselas e Santa Comba Dão, designados por Cenário Norte e Cenário Sul, tendo por objetivo assegurar três 

importantes benefícios funcionais: 

▪ Resolver os problemas de fluidez e segurança do atual IP3 entre Trouxemil e Santa Comba Dão (Rojão Grande), 

encurtando a atual extensão observada entre aqueles dois pontos; 

▪ Assegurar uma ligação eficaz da futura A13 ao atual IP3 e à rede viária a norte de Coimbra (A1, A14, IC2 e EN1); 

▪ Potenciar a utilização da A13 integrada na Subconcessão do Pinhal Interior e materializada entre a A23 a sul de Tomar 

e Ceira, com níveis de procura substancialmente abaixo do que seria espectável.  

O Cenário Norte mais adequado à rede prevista no PRN, caracteriza-se por se desenvolver numa orientação sul-norte 

(IC3/A13) entre o nó de Ceira e Coimbra Norte, e um eixo oeste-leste (IP3/A14) entre Coimbra Norte e Rojão Grande, eixos 

estes que formam os dois catetos de um triângulo. Como pontos singulares da solução estudada realça-se a transposição, 

do rio Mondego prevista nas proximidades e a montante da ponte da Portela, bem como, da serra do Buçaco viabilizada 

tecnicamente através da construção de um túnel nas proximidades da Portela da Oliveira. 

O Cenário Sul constituído por um eixo direto entre o nó de Ceira e o nó de Rojão Grande, o qual se desenvolveria na sua 

grande extensão a sul do rio Mondego complementado por um eixo com a orientação norte-sul a implementar entre o nó de 
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Ceira e o nó de Coimbra Norte. O eixo entre Ceira e Rojão Grande intersetava Poiares e transpunha em túnel a serra da 

Atalhada, o qual corresponderia, grosso modo, à hipotenusa de um triângulo cujos catetos são os eixos do Cenário Norte. 

Na figura seguinte apresentam-se os traçados associados aos dois cenários alternativos considerados. 

 

Figura 1.7 – Cenários A13 – Via dos Duques 

No âmbito do presente estudo, designadamente em fase de Estudo de Viabilidade de Corredores, foram contactadas as 

várias entidades interessadas, das quais se destaca, Águas das Corgas Buçaco; Águas das Caldas de Penacova; Águas do 

Centro Litoral; Águas do Planalto; APA-Agência Portuguesa do Ambiente; CCDR-Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro; DGEG-Direção Geral de Energia e Geologia; DGADR-Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural; DRCC-Direção Regional Cultural do Centro; DGPC-Direção Geral do Património Cultural; EDM-

Empresas de Desenvolvimento Mineiro; ICNF-Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; LNEG-Laboratório Nacional 

de Energia e Geologia; SAL – Sociedade Águas do Luso; Turismo de Portugal; ASCENDI. 

No âmbito destes contactos foram emitidos pareceres pelas várias entidades, nomeadamente pela DGEG, cujo parecer 

detém caracter vinculativo, tendo sido proferida a seguinte decisão “…o corredor Sul não apresenta qualquer 

constrangimento à sua construção e o corredor Norte, nos seus três traçados, tendo em conta a fundamentação 

técnico/científica apresentada, irá interferir com os sistemas aquíferos da serra do Buçaco, pelo que a posição desta Direção 

Geral é desfavorável à opção corredor Norte”, conforme parecer anexo. 

Face ao teor deste parecer o cenário norte ficou inviabilizado, tendo a IP procedido à análise de cenários alternativos, 

recorrendo a estudos de detalhe nas diversas especialidades, nomeadamente: traçado, geologia-geotecnia, hidrologia, 

ambiente, tráfego, entre outras. O desenvolvimento desta análise, bem como a realização de Estudos Económicos e de 

Procura com maior detalhe, serviu de suporte às diversas reuniões de trabalho tendo como objetivo avaliar as várias 

alternativas possíveis face às condicionantes existentes e definir a melhor estratégia a adotar. 

Na sequência da inviabilização do cenário norte foi avaliada a continuidade do Estudo de Viabilidade de Corredores apenas 

com o cenário sul, tendo-se concluído que dadas as suas limitações, este seria pouco atrativo para a finalidade de captar 

tráfego de longo curso proveniente do IP3, bem como para o tráfego pendular entre Coimbra e Santa Comba Dão. Para 

A13 
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além da pouca atratividade este cenário implicaria ainda a conservação e exploração do IP3 em cerca de 32 km, pelo que 

foi decidido analisar e avaliar outros cenários que pudessem minimizar estas limitações. 

Previamente à decisão da solução de duplicação, tendo em consideração os constrangimentos associados ao Cenário Sul 

anteriormente enunciados, foram considerados vários cenários alternativos tendo por base soluções mais próximas do 

Corredor Norte. Assim, foram ainda equacionados os seguintes cenários: 

a) Cenário de Concessão do IP3 com portagem  

O cenário de Concessão do IP3 com portagem, previa o corredor norte alternativo da A13 entre Coimbra e Santa Comba 

Dão (de forma a evitar a interferência com as zonas de proteção das Águas das Caldas de Penacova e Águas do Luso) e a 

duplicação do corredor do IP3 atual entre Santa Comba Dão e Viseu, conforme imagem infra: 

 

Figura 1.8 – Cenário de Concessão do IP3 com portagem 

Este cenário centrou-se nos seguintes pressupostos: 

▪ Desenvolvimento de novo traçado caracterizado pela construção de uma ponte sobre o rio Mondego na zona de Ceira 

(no IC3), ao que acrescia a construção de uma nova ponte e um túnel na zona da Livraria do Mondego, inserindo-se 

posteriormente no atual IP3, na zona do Nó da Lagoa Azul; 

▪ Duplicação de 53 km do atual IP3, com características de autoestrada entre a zona do Nó do Buçaco e o Nó de 

Penacova e entre o nó da Lagoa Azul e Viseu; 

▪ Conservação e manutenção de 22 km do atual IP3, dada a necessidade de ser mantida a exploração deste troço entre 

Souselas (IC2) e a zona do Nó do Buçaco e entre o Nó de Penacova e o Nó da Lagoa Azul; 

▪ Implementação de um modelo de Gestão de Portagens. 

b) Cenário de Nova Autoestrada com portagem 

O cenário de Nova Autoestrada com portagem, previa um corredor norte alternativo da A13 entre Coimbra e Santa Comba 

Dão (de forma a evitar a interferência com as zonas de proteção das Águas das Caldas de Penacova e Águas do Luso) e o 

estudo de um novo corredor entre Santa Comba Dão e Viseu, conforme imagem infra: 
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Figura 1.9 – Cenário de Nova Autoestrada 

Este cenário focou-se nos seguintes pressupostos: 

▪ Desenvolvimento de novo traçado caracterizado pela construção de uma ponte sobre o rio Mondego na zona de Ceira 

(no IC3), ao que acrescia a construção de uma nova ponte e um túnel na zona da Livraria do Mondego, inserindo-se 

posteriormente no atual IP3, na zona do Nó da Lagoa Azul; 

▪ Duplicação de 18 km do atual IP3, com características de autoestrada entre a zona do Nó do Buçaco e o Nó de 

Penacova e entre o Nó da Lagoa Azul e Santa Comba Dão.  

▪ Conservação e manutenção de 56 km do atual IP3, dada a necessidade de ser mantida a exploração deste troço entre 

Souselas (IC2) e a zona do Nó do Buçaco, entre o Nó de Penacova e o Nó da Lagoa Azul e entre Santa Comba Dão 

e Viseu; 

▪ Implementação de um modelo de Gestão de Portagens. 

c) Cenário de duplicação / requalificação integral do IP3 

O cenário de duplicação / requalificação integral do IP3 previa a sua duplicação entre Coimbra e Viseu, conforme imagem 

infra: 

 

A13 
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Figura 1.10 – Cenário de Duplicação / Requalificação do IP3 

Este cenário deteve-se nos seguintes pressupostos: 

▪ Manutenção do traçado original e alargamento da plataforma sempre que possível, prevendo a substituição de PS’s e 

PI’s, construção e reabilitação de estruturas de contenção e suporte, intervenção em taludes e reformulação dos nós; 

▪ Duplicação condicionada às características orográficas 

▪ Melhoria/garantia das acessibilidades locais decorrente da necessidade de eliminar acessos diretos à via; 

▪ Minimização de Impactes ambientais, destacando-se a interferência com a zona da “Livraria do Mondego”, classificado 

como monumento geológico. 

Face às análises realizadas comparando os Cenário de Concessão do IP3 com portagem e Nova Autoestrada com portagem 

com o Cenário de duplicação / requalificação integral do IP3 verificou-se que os cenários portajados apresentam um CAPEX 

(despesas de capital) substancialmente superior, por se tratar de um traçado novo e incluir a requalificação e manutenção 

de parte do atual IP3, constituindo-se este a alternativa não portajada. 

Concluiu-se ainda que os cenários portajados, face ao tráfego expectável seriam menos atrativos quer em termos de 

extensão, quer em termos de percurso, por serem cerca de 7 km’s mais extensos e terem apenas uma economia de tempo 

de 5 min no total. Teriam ainda impactes ambientais significativos inerentes à construção de uma nova infraestrutura, 

associados à construção de Pontes e Túneis. 

 Cenário Portajado(a) e b)) Cenário de Duplicação(c)) 

Extensão 82km 75 km 

Tempo de percurso 38 min 43 min 

Como reflexão deveremos ter em conta os antecedentes que envolvem a temática do IP3, senão vejamos, estamos perante 

uma das estradas com maior volume de tráfego, com elevada número de veículos pesados, porém, a origem e destino desse 

mesmo tráfego ocorre ao longo do atual itinerário principal. Tendo como foco gerador de tráfego, as localidades e inúmeras 
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zonas empresarias/industriais que proliferam em toda a extensão dos cerca de 75 kms do lanço em causa, a construção de 

uma nova infraestrutura manteria impreterivelmente uma percentagem elevada de tráfego, sendo somente atrativa para o 

tráfego de passagem proveniente da rede de alta-prestação.  

A indefinição de uma estratégia para o IP3 ao longo das últimas décadas, originou a degradação da atual via e potenciou o 

acréscimo da sinistralidade, não obstante as intervenções de melhoria implementadas pela ex-EP e atual IP. Assim, caso 

se optasse pela construção de uma nova autoestrada, uma intervenção de reabilitação/manutenção seria indispensável e 

implicaria impactes a todos os níveis, fruto das condicionantes impostas pela orografia e geotécnica que caracterizam a 

atual via, os quais aliados à construção de raiz de um novo eixo duplicaria os impactes numa zona ambientalmente sensível. 

Numa tentativa de otimizar investimentos e reduzir os impactes ao nível do ambiente, surgiu o cenário de aproveitamento 

do atual corredor materializado na duplicação da plataforma existente sempre que possível. Caso esta situação originasse 

estruturas de grande dimensão e complexidade, manter-se-ia a situação atual, limitando-se a IP a desenvolver intervenções 

de manutenção. Como reflexo desta situação, destaca-se o troço compreendido entre o Nó de Penacova e a Ponte da Foz 

do Dão, cuja duplicação só seria materializável através da construção de viadutos de grande extensão, duplicação das 

pontes atuais e intervenções em taludes que implicaria a construção de estruturas de contenção e suporte de elevada 

complexidade e impacte visual nas margens do Rio Mondego.  

Tendo por base a ponderação efetuada aos vários cenários explanados anteriormente, devidamente complementados com 

as vantagens e desvantagens de cada um em termos construtivos, seja através dos condicionalismos locais e impactes nas 

populações com reflexo no ambiente de toda a região interferida, foi decidido pela IP que a solução mais adequada centrar-

se-ia na duplicação do traçado do atual IP3.  Após comunicada à Tutela e consequentemente validada a estratégia a adotar, 

a IP suspendeu o Estudo Prévio da A13 – Via dos Duques e respetivo EIA, não tendo dessa forma sido objeto de qualquer 

avaliação ou aprovação ambiental. 

Neste sentido e após contactos estabelecidos com as diversas entidades envolvidas, a IP deu início ao processo que 

culminou com o lançamento do Projeto de Execução denominado de “IP3 - NÓ DE SOUSELAS(IC2) / NÓ DE VISEU (A25). 

DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO”. De igual modo, e após auscultação da Agência Portuguesa do Ambiente, foi decidido 

que a globalidade do projeto seria alvo de um Estudo de Impacte Ambiental único. 

1.6.2 Faseamento dos Estudos de Duplicação e Requalificação do IP3 

O presente EIA, em fase de Projeto Base, foi precedido de um estudo de caracterização do estado atual e de um Estudo de 

Viabilidade Ambiental, que acompanharam as fases de projeto, tal como se ilustra na figura seguinte (Figura 1.11 – 

Faseamento do Projeto e dos Estudos AmbientaisFigura 1.11). 
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Figura 1.11 – Faseamento do Projeto e dos Estudos Ambientais 

I – Caracterização da Situação Existente 

A primeira fase dos estudos de projeto visou estabelecer um diagnóstico das condições existentes, quer ao nível de traçado 

como do seu enquadramento ambiental. Foram identificadas as principais condicionantes associadas à via atual, as 

patologias e aspetos críticos, os pontos negros e as zonas em que não existem constrangimentos. 

Perante a análise efetuada na fase da Caracterização da Situação Existente em termos de traçado, apresentaram-se os 

cenários propostos de intervenção com vista à melhoria significativa das condições de circulação e de segurança, 

correspondente naturalmente, à duplicação da faixa de rodagem de modo a comportar, de uma forma contínua, um perfil 

transversal homogéneo com duas vias de circulação em cada sentido, sempre que tal se revelou exequível.  

Os estudos ambientais acompanharam todo este processo, articulando-se na análise integrada das condições presentes ao 

longo do traçado dos vários troços. 

II – Fixação de Traçados / Estudo de Viabilidade Ambiental 

A avaliação da viabilidade ambiental dos traçados, visou por um lado identificar as principais condicionantes territoriais, 

ambientais e técnicas e por outro recolher informação que possa contribuir para o desenvolvimento das melhores soluções 

de projeto, atendendo ao contexto ambiental em que se insere. 

O trabalho iniciou-se por uma recolha e análise de informação, sendo os aspetos mais relevantes a ponderar: 

▪ Um primeiro detalhamento das condicionantes e síntese de ordenamento das autarquias em causa, visando identificar 

restrições relevantes ao desenvolvimento dos traçados, incluindo a identificação precisa de perímetros urbanos, 

zonamento acústico e património de valor concelhio, bem como outras especificidades (ex.: áreas de concessão, 

turísticas; perímetros florestais; regadios, entre outros) com eventuais repercussões na definição (ou descarte) de 

corredores rodoviários, no todo ou em parte; 

▪ Identificação e avaliação de áreas sensíveis do ponto de vista ambiental e social; 

▪ Uma avaliação global biofísica, de geomorfologia e hidrogeologia da área de interesse; 
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▪ Identificação de elementos patrimoniais classificados: Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público; Zonas 

Especiais de Proteção e/ou imóveis em vias de classificação (para além, naturalmente, de valores concelhios 

identificados pelas autarquias). 

Para além da recolha bibliográfica, realizou-se a aferição e complemento com trabalho de campo. Os reconhecimentos 

tiveram como objetivo identificar, in situ, aspetos que possam condicionar e/ou valorizar a fixação de traçados, quer no que 

respeita ao alargamento das vias, novas obras de arte, como aos novos corredores estudados para a Variante a Santa 

Comba Dão.  

A avaliação ambiental nesta fase preliminar teve pois como principal objetivo articular os estudos desenvolvidos com o 

projeto, por forma a identificar os principais aspetos críticos e sensíveis, de modo a contribuir para a otimização da fixação 

dos traçados, tendo em consideração o seu enquadramento ambiental e social. 

III – Projeto Base / Estudo de Impacte Ambiental 

A consideração de condicionantes e preocupações ambientais e sociais no âmbito do desenvolvimento dos projetos de 

beneficiações de rodovias, visa dar respostas válidas e eficazes às alterações que poderão ocorrer no ambiente local e 

mesmo regional constituindo, por isso, objeto de interesse e atenção por parte da opinião pública e dos centros decisores e 

legisladores. 

Neste contexto, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) constitui um elemento fundamental para o licenciamento ambiental do 

projeto, nomeadamente no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com as 

determinações constantes no quadro legal vigente, designadamente no regime jurídico de AIA (RJAIA) estabelecido pelo 

Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro com a redação atual dada pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Neste procedimento, do qual o EIA é peça fundamental, pretende-se analisar as potenciais afetações que o alargamento e 

beneficiação da rodovia poderá causar no ambiente, no sentido de: 

▪ Determinar a viabilidade ambiental da intervenção; 

▪ Assegurar a comparação ambiental de propostas alternativas (de conceção, técnicas, entre outras); 

▪ Determinar os impactes significativos no ambiente; 

▪ Identificar medidas de minimização, potenciação e/ou monitorização; 

▪ Percecionar impactes cumulativos; 

O EIA constitui então elemento de base fundamental para assegurar a informação do procedimento de AIA, visando a 

exposição clara daqueles requisitos identificados como relevantes para a decisão no contexto do licenciamento ambiental 

desta intervenção, incluindo as várias componentes que estão diretamente associados a este empreendimento. 

1.6.3 Solução Alternativa Abandonada – Variante Poente a Santa Comba Dão 

Foi estudada em fase de Fixação de Traçados e Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) do Projeto, uma Solução Variante 

Poente a Santa Comba Dão (para além da Solução Nascente agora em análise) O estudo foi concluído e apresentado à IP 

em Junho de 2020 (revisão final).  

Esta Variante Poente, desenvolvia-se parcialmente ao longo de um corredor identificado no PDM (Planta de Ordenamento 

e Planta de Condicionantes do PDM de Santa Comba Dão) para uma variante a Santa Comba Dão (embora não tenha sido 

possível o desenvolvimento total da solução dentro deste corredor). Os estudos realizados no âmbito da avaliação 
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comparativa de alternativas, quer ao nível da fixação do traçado como do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) 

evidenciaram as dificuldades e condicionantes do traçado a poente. Mesmo com um esforço de otimização na sua conceção, 

esta solução foi considerada como a alternativa mais desfavorável tanto ao nível das características rodoviária em planta e 

perfil, como no que concerne a condicionantes e sensibilidade ambiental inerentes. 

Obtiveram-se elementos de grande importância respeitantes à ocupação e ao Património - Vestígios Arqueológicos - que 

também comprometeram a viabilidade desta solução alternativa e o interesse da mesma quanto à sua continuidade nas 

fases seguintes do projeto.  

Apresentam-se de seguida os principais aspetos que conduziram ao abandono da Solução Poente, baseados nos estudos 

desenvolvidos e à informação entretanto obtida quando do reconhecimento de campo, corroborando e agravando a 

fragilidade manifestada por esta solução, cujos impactes identificados no EVA a posicionavam como claramente 

desvantajosa, nos vários aspetos estudados, quando comparada com a Solução Nascente. 

A necessidade de se estudarem soluções variantes ao IP3, junto a Santa Comba Dão, decorreu da perceção das dificuldades 

de duplicação do atual traçado do IP3, atendendo às várias condicionantes presentes neste trecho, quer pela presença de 

ocupação marginal, quer pelo atravessamento da PS Ferroviária da Linha da Beira Alta e pelas características do traçado 

com pendentes e raios de curvatura bastante condicionantes, face aos critérios pretendidos (circulação e segurança) para 

a duplicação / requalificação do IP3. 

Neste contexto, foram estudadas, em fase de Fixação de Traçados, duas soluções alternativas Variantes a Santa Comba 

Dão: Solução Variante Nascente e Solução Variante Poente que se desenvolvem entre o Nó da A35/IC12 e o Nó de Vila 

Pouca.  

 

Figura 1.12 – Esboço Corográfico – Variantes de Santa Comba Dão 

A Variante Poente desenvolvia-se, ao longo de um corredor de ocupação expressiva, na envolvente de Santa Comba Dão, 

num território marcado pela presença de várias povoações e de povoamento disperso em terno da sede de concelho, 
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interferindo de forma significativa com a rede viária existente, quer ao nível de caminhos municipais, acessos, como de 

estradas classificadas de importância considerável. 

Embora o traçado desta solução tenha conseguido evitar afetações diretas ao edificado existente, a sua proximidade a 

núcleos habitacionais implicaria maior afetação das parcelas afetas às habitações, as suas zonas exteriores e a sua 

conexão, espaços de cultivo e pequenas hortas, localizadas na envolvente ao futuro itinerário, isto, apesar de se ter previsto 

a minimização da afetação, mediante o recurso a estruturas de contenção. Acresce ainda que esta Solução Variante afetaria 

uma área de estufas, localizada cerca do km 1+000, em cerca de 50% da sua área o que poderia inviabilizar a continuidade 

da sua exploração.  

Ao nível local e atendendo à ocupação periurbana, também se sublinhou o efeito barreira que a nova via iria introduzir no 

território, mesmo minimizado pelos restabelecimentos então preconizados. 

Em relação à obra de arte para a travessia do rio Dão, salientaram-se os seguintes aspetos: 

▪ O rio Dão seria atravessado pela Variante Poente a Santa Comba Dão, ao km 2+450, através de uma nova travessia, 

a qual teria uma extensão de cerca de 350 m, sendo que neste local o rio Dão ainda se encontra regularizado pela 

barragem da Aguieira, e o leito apresenta uma largura de cerca de 100 m; 

▪ Em termos de projeto esta travessia encontrava-se muito condicionada pela orografia existente e pelo atravessamento 

do leito do rio Dão e da Linha da Beira Alta, sendo que o atravessamento ocorreria em zona especialmente 

desfavorável, com relevo muito acidentado, e encostas abruptas na aproximação ao rio Dão;   

▪ Esta nova travessia sobrepor-se-ia a áreas condicionadas, nomeadamente, Limite da Zona Reservada da Albufeira 

(50 m a partir do NPA), limite da Margem da Albufeira (30m), Plano de Água (caso se se optasse pela implantação dos 

pilares da ponte na albufeira e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

De uma forma geral a área estudada é pouco rica em termos de biodiversidade, encontrando-se dominada por explorações 

florestais de eucalipto, que apresentam um elenco florístico e faunístico muito pobre. Foi confirmada a presença de quatro 

habitats naturais e de oito espécies florísticas consideradas sensíveis. Do ponto de vista da fauna, apesar de serem 

potenciais um relevante número de espécies classificadas com estatuto de ameaça e/ou abrangidas por legislação de 

proteção a nível nacional e comunitário, a maior parte das espécies potenciais e confirmadas são comuns e de hábitos mais 

ubiquistas. 

Em termos paisagísticos a Variante Poente, para além do impacte visual de grande magnitude resultante da travessia 

do vale do Dão, decorrentes da construção da ponte e dos volumes de terraplenagens, que seriam necessários movimentar 

para a sua implantação, desenvolvia-se num corredor em que alternam as zonas de mata com os espaços agrícolas, 

passando, ainda, próximo de várias localidades, incluindo de um cemitério, com consequentes perturbações na 

paisagem, sobretudo pelo facto de conduzir a uma descontinuidade visual e física no corredor interessado e ao 

desaparecimento das estruturas visuais existentes.  

Uma análise localizada das afetações associadas à Variante Poente, evidenciou impactes do ponto de vista da 

população / proximidade / efeito barreira. Apresenta-se em seguida uma breve descrição dos aspetos então considerados 

como mais relevantes: 

A zona de implantação do Nó de Santa Comba Dão Sul (que marca o inicio da variante ) situava-se na franja do povoado 

onde se localizam algumas habitações dispersas, tendo-se assinalado, a afetação de algumas construções existentes de 

apoio à agricultura. 
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Figura 1.13 - Nó Santa Comba Dão Sul – Afetações 

▪ Entre a sua origem e o km 1+400 – proximidade a aglomerados urbanos, nas imediações das povoações de Lameiras, 

Venda do sebo, Cagido e Ovoa, sendo de destacar a interseção com a CM 1573 em 3 locais (rua da Macinhata, rua 

da Verdeta e rua do Santo);  

▪ km 1+000 – afetação de uma área de estufas: Este espaço, com uma dimensão aproximada de 0,7 ha, seria afetado, 

em cerca de 50% da sua área o que poderia inviabilizar a continuidade da exploração desta unidade económica; 

Neste zona o traçado atravessava toda uma área agrícola onde têm sido identificadas inúmeras ocorrências arqueológicas, 

tendo sido constatadas presencialmente a existência de sepulturas escavadas na pedra, como adiante se pormenoriza. 

Também se sublinhou a escavação expressiva que se aproxima de uma habitação, repartindo a propriedade em várias 

parcelas. 

 

Figura 1.14 – Atravessamento do Vale de Óvoa 

▪ km 1+350 a 2+600 - escavação pronunciada que culminava junto ao rio Dão, com a travessia (inserção desfavorável) 

desta importante linha de água, mediante uma ponte com cerca de 350 m de extensão que permitiria transpor o rio e 

a Linha da Beira Alta.  

Estufas  

Ocorrências Arqueológicas  
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Figura 1.15 – Travessia do rio Dão (inserção desfavorável) 

▪ km 2+900 - o traçado aproximava-se de uns armazéns sendo expectável a afetação marginal do espaço envolvente a 

esta construção, mesmo com a adoção de estruturas de contenção; 

  

Figura 1.16 – Afetação de uma área de Armazéns ao km 2+900 

▪ Entre o km 3+150 e o km 3+500 - orografia muito acidentada, tendo sido assinalada a necessidade de um grande 

aterro; 

▪ km 3+500 - Nó com IC12, o qual se iria inserir entre as povoações do Coval e Fontainhas permitindo a articulação com 

a rede local e com a EN234/IC12. Identificadas condições desfavoráveis de implantação deste nó de ligação, sendo 

expectável terraplenagens de dimensão significativa. 

▪ Entre o km 4+300 e o km 4+600 - assinalou-se a travessia de um vale cavado onde se previa a instalação de obras 

hidráulicas para restabelecer a continuidade das linhas de água que aí convergem. De salientar o grande aterro 

previsto, no lado esquerdo da via, onde se teria que avaliar a adoção de estruturas de contenção; 

▪ Entre o km 4+700 e o km 6+200 - o traçado passava a desenvolver-se numa zona de orografia mais favorável tendo 

sido adotados parâmetros geométricos mais suaves compatíveis com uma gama de velocidades superior a 120 km/h; 

▪ km 6+200 - implantação do Nó do Couto do Mosteiro. Este Nó localizava-se numa zona de grande sensibilidade pela 

sua proximidade à igreja local (onde decorriam trabalhos de prospeção arqueológica) e à quinta da Lusitânia 

(Exploração Turística e escola de equitação);  
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Figura 1.17 - Enquadramento do nó de Couto do Mosteiro 

▪ km 6+521 – restabelecimento da rua dos Cortinhais que estabeleceria a ligação à povoação do Pregoínho mediante 

uma Passagem Inferior; 

▪ km 7+000 – proximidade (cerca de 70 m) ao cemitério de Couto do Mosteiro; 

 

Figura 1.18 - Proximidade ao Cemitério 

▪ km 7+250 - afetação de uma construção, localizada numa zona semirrural, onde se destacaram pequenas hortas. 

Após este ponto, o traçado insere-se numa zona de ocupação predominantemente florestal onde se identificam 

também algumas parcelas com ocupação agrícola;  

▪  km 8+200 - restabelecimento do CM 1560 - importante artéria de acesso às povoações limítrofes a fim de minimizar 

o efeito barreira criado pela implantação da variante; 

 

Figura 1.19 – Efeito barreira no atravessamento do núcleo urbano ao km 8+200 
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▪ km 8+650 - o traçado intersetava a EN 2 cujo restabelecimento deveria ser assegurado mediante uma passagem 

superior; 

▪ km 9+940 - Nó de Santa Comba Dão/Vila Pouca, localizado numa zona adjacente ao atual IP3 com o qual estabeleceria 

ligação.  

  

Figura 1.20 – Nó de Santa Comba Norte / Vila Pouca (Variante Poente) 

De notar que mesmo na proximidade destes aglomerados urbanos, a topografia se apresenta acidentada o que foi 

denunciado pelas escavações pronunciadas e aterros expressivos. 

No que diz respeito ao património, a Variante Poente a Santa Comba Dão manifestava graves constrangimentos, porque 

implicaria a construção de um novo troço de via, com todos os potenciais impactes patrimoniais negativos diretos, entre os 

quais se incluiam a villa romana da Abadia (n.º 64/CNS 14526) ou a necrópole romana do Patarinho (n.º 176/CNS 4870).  

No decurso do trabalho de campo foram identificadas ocorrências arqueológicas de estimado valor em duas zonas: Vale de 

Óvoa (inicio do Traçado) e na zona do Nó do Couto do Mosteiro (junto à igreja Matriz). 

 

1ª situação identificada 

Trabalhos arqueológicos em curso junto à igreja matriz de Couto de Mosteiro (km 6+300 da Solução Variante Poente). 
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Figura 1.21 – Escavações Arqueológicas junto à Igreja do couto do Mosteiro 

Foi também localizado um moinho de água, embora um pouco mais distante do traçado, no vale que se desenvolve por trás 

da Igreja. 

    

Fotografia 1.1 – Moinhos de Água - Couto do Mosteiro 
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2º Situação identificada  

No decorrer do trabalho de campo foram identificadas várias sepulturas localizadas na envolvente à casa existente, junto ao 

km 1+400 (povoação de Cagido). Ainda nesta zona foram evidenciadas várias ocorrências arqueológicas (ainda em fase de 

identificação e levantamento pela universidade de Coimbra). Apesar de não estarem cadastradas, a sua existência é do 

conhecimento geral, tendo sido referenciadas pela população local, nos vários contatos então estabelecidos.  

 

 

  

  
Sepulturas mais próximas da casa 
(dentro da área murada da casa) 

Sepultura a sul 

 

Figura 1.22 – Vale na zona de Óvoa - vários achados arqueológicos 

Justificação do Abandono da Variante Poente 

A Solução Poente afigurou-se pois como uma solução desfavorável face às suas implicações ao nível da ocupação do solo 

função do território atravessado, uma vez que a solução embora não se desenvolvesse em zonas densamente povoadas, 

localizava-se maioritariamente nas franjas dos povoados, constituindo por isso não só uma limitação significativa à expansão 

da malha urbana, como afetaria diretamente a envolvente aos povoados pela ocupação de hortas, quintais e zonas agrícolas 

que se expandem na continuidade do núcleo principal. Embora tenham sido evitadas afetações diretas de habitações, a 

divisão territorial assim como o efeito barreira seriam bastante vincados, tendo sido igualmente preocupante as informações 

preliminares associadas a recentes achados arqueológicos obtidos no decurso dos trabalhos de campo. 
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Tratava-se de uma solução de difícil inserção no território, tendo sido destacadas as dificuldades orográficas na zona do nó 

com o IC12 e a travessia do rio Dão. Para além dos impactes relevantes associados a aterros e escavações de grande porte, 

reforçaram-se os impactes paisagísticos também muito relevantes. 

Sublinhou-se também, como zona de particular sensibilidade, o atravessamento do vale na zona de Couto do Mosteiro, quer 

pelas dificuldades do relevo, como pela ocupação agrícola associada a uma dispersão do povoamento que condicionaria o 

traçado, tendo-se registado, no entanto, a proximidade a vários núcleos de habitações (Lameiras, Venda do Sebo, Cagido, 

Ovoa, Pregoinho, Couto do Mosteiro). 

Tratava-se de um corredor que iria impor uma divisão territorial vincada, tanto pelo traçado em si como pelas expressivas 

terraplenagens que iriam aumentar substancialmente a faixa de ocupação a interferir e, consequentemente as dificultadas 

nas acessibilidades e nas conexões desta zona rural adjacente ao núcleo urbano de Santa Comba Dão. 

O atravessamento de zonas de elevada sensibilidade arqueológica em vale de Ovoa e Couto do Mosteiro, onde foram 

evidenciadas ocorrências (embora sendo recentes identificações, não se encontram cadastradas), pronunciava as 

dificuldades na sua concretização. Toda esta região está atualmente a ser objeto de estudos, escavações e intervenções ao 

nível do património, promovidas pela Universidade de Coimbra e por entidades locais e regionais. 

Atendendo ao exposto, fundamentado nos diversos estudos e projetos realizados e no trabalho de campo desenvolvido de 

forma integrada por várias especialidades, quer das diferentes componentes de projeto como ambientais e sociais, 

considerou-se que a viabilidade técnica e ambiental desta solução não se enquadrava nos pressupostos considerados 

admissíveis tanto ao nível dos impactes identificados como dos potenciais riscos evidenciados, o que justificou o abandono 

desta solução. 

1.7 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

No Quadro 1.1 apresenta-se a equipa técnica afeta à elaboração dos estudos ambientais do Projeto de Duplicação e 

Requalificação do IP3 – Nó DE Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25). 

Quadro 1.3 - Equipa Técnica do EIA 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
RESPONSABILIDADE  

TÉCNICO FORMAÇÃO 

Coordenação Técnica dos Estudos Inês Guerra 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Assessoria à Coordenação 

Recursos Hídricos, Gestão de Resíduos 
Madalena Briz Licenciatura em Gestão do Ambiente 

Alterações Climáticas Inês Guerra 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Geologia e Geomorfologia Miguel Alcantara 
Licenciatura em Engenharia Geológica (Ramo 
Geotecnia). 

Solos e Capacidade de Uso Filipa Cacilhas 

Licenciatura em Geologia Aplicada e do Ambiente 

Mestre em Geologia Aplicada, ramo de Geologia de 
Engenharia 

Clima e Recursos Hídricos Joana Magalhães 

Licenciatura em Engenharia Civil - Ramo de 
Planeamento, Transportes e Gestão. 

Mestrado em Hidráulica e Recursos Hídricos 
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ÁREA DE ATIVIDADE / 
RESPONSABILIDADE  

TÉCNICO FORMAÇÃO 

Aspetos Ecológicos 

Catarina Azinheira Licenciatura em Biologia 

Ana Paiva Licenciatura em Engenharia Biofísica 

João Diogo Mestrado em Biologia da Conservação  

Qualidade do Ar Cristina Monteiro 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Ruído 
Vitor Rosão 

Licenciatura em Física Tecnológica 
Mestrado em Acústica Ambiental 
Doutoramento em Acústica 

Rui Leonardo Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Paisagem Paula Pinheiro da Silva Licenciatura em Arquitetura Paisagística 

Património Cultural João Albergaria 
Licenciatura em História, Variante Arqueologia 
Pós-graduação em Arqueologia e Pré-História 

Socioeconomia Américo Zuzarte Reis 

Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional - 
variante de Geografia Humana 

Mestrado em Gestão e Politicas Ambientais 

Plano de Estudos de Formação Avançada do Curso de 
Doutoramento em Geografia (Geografia Humana) 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes  

Miguel Gamboa 
Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional - 
variante de Geografia Física 

Componente Territorial  Cristina Simões 
Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional 
Pós-graduação Urbanismo e Ordenamento do 
Território 

Saúde Humana Inês Guerra 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Projeto Rodoviário Nélia Pinto Licenciatura em Engenharia Civil 

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado entre 15 de agosto de 2020 e 15 de dezembro de 2020, tendo sido reformulado 

por forma a atender ao pedido de elementos adicionais da AO (no âmbito do Procedimento de AIA) entre abril e maio de 

2021. 

2 METODOLOGIA GERAL E ESTRUTURA DO EIA 

2.1 ENQUADRAMENTO E ENTIDADES CONTACTADAS 

No âmbito do presente trabalho e tendo como objetivo identificar, na medida do possível, todos as potenciais condicionantes, 

designadamente ao nível da ocupação do solo, ordenamento do território e servidões administrativas, por forma a avaliar o 

corredor ambiental e tecnicamente viável que insere o IP3, procedeu-se à consulta de diversas entidades e organismos, às 

quais se agradece a disponibilidade e colaboração demonstradas. 

Esta informação, assim como o quadro relativo à informação solicitada e recebida, por parte das entidades e organismos 

consultados, constituem o Anexo I (Tomo 6.4 - Anexos). 
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Tal como se pode ver no quadro no Anexo, até à data da edição do presente relatório não foram rececionadas todas as 

respostas das entidades contactadas, no entanto trata-se de um processo dinâmico que se desenvolver ao longo de todas 

as fase de projeto. 

Na sequência dos pedidos de informação efetuados, pode-se constatar que as autoridades municipais e outras entidades 

contactadas mostraram-se disponíveis para colaborar, fornecendo informação que permitiu validar, do ponto de vista 

urbanístico e territorial, o corredor de inserção do IP3 minimizando interferências com o planeamento municipal. 

2.2 METODOLOGIA GERAL 

2.2.1 Aspetos Gerais 

Neste item apresenta-se de forma mais detalhada a metodologia adotada no desenvolvimento do EIA. 

Na Figura 2.1 apresenta-se, esquematicamente, a metodologia geral adotada, a qual está em acordo com as principais 

etapas contempladas em estudos desta natureza, complementadas por capítulos de enquadramento e justificação do 

projeto. 

  

Figura 2.1 - Metodologia Geral do Estudo de Impacte Ambiental 
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2.2.2 Identificação de Áreas e Aspetos Críticos 

De acordo com a metodologia aplicável, os Estudos Ambientais foram direcionados para os aspetos mais relevantes e/ou 

sensíveis, de forma a permitir, por um lado, a avaliação da relevância/exequibilidade do empreendimento. Esta abordagem 

tem como objetivo assegurar a racionalização dos recursos direcionados para uma tomada de decisão sustentada nos 

aspetos relevantes. 

Assim, em concordância com esta abordagem, e tendo por base os estudos desenvolvidos em fases anteriores (Estudo de 

Viabilidade Ambiental - EVA), identificaram-se os aspetos considerados mais relevantes de acordo com a vasta experiência 

detida pela equipa responsável pelos estudos ambientais. 

Esta abordagem respeita então à identificação de áreas e aspetos ambientais considerados críticos, por forma a orientar os 

estudos ambientais para as questões de maior relevância, procedendo à seleção prévia das áreas para as quais poderão 

ser esperados impactes mais significativos e que, em consequência, deverão ser objeto de estudos mais cuidados, tendo 

presente a análise prévia da região de implantação, bem como as características específicas de conceção do projeto em 

apreço. 

Assim, através do levantamento expedito e análise preliminar da informação existente sobre o projeto e a área de inserção 

do mesmo, de visitas de reconhecimento ambiental no local, contactos com entidades e da avaliação preliminar de zonas 

sensíveis, aspetos ambientais críticos e impactes ambientais potencialmente importantes, foram definidos, no início dos 

estudos ambientais, os objetivos e o âmbito do estudo ("scoping"). 

2.2.3 Caracterização Ambiental (Situação Ambiental Referência) 

Esta etapa tem como principal objetivo estabelecer o quadro diagnóstico de referência das condições ambientais, territoriais 

e sociais da área a ser intervencionada, cenário que é desenvolvido a partir da caracterização ambiental atual projetada 

para o ano horizonte do projeto sem o seu desenvolvimento, e que constitui igualmente a designada Alternativa Zero ou 

Opção Zero. 

A definição da situação atual é uma atividade que envolve a elaboração de um diagnóstico ambiental, sobre os seus vários 

aspetos, fundamentando-se na análise e descrição, dirigida e interpretativa, de informação sobre a área de desenvolvimento 

do empreendimento. 

Esta metodologia implica consequentemente um grau de incerteza face à dificuldade de estabelecer cenários de projeção 

para o ano horizonte do projeto a partir da situação atual, pelo que, vulgarmente se circunscreve a situação de referência à 

situação atual do ambiente, permitindo consequentemente uma maior perceção das questões ambientais relevantes. 

No presente caso, a definição da área de estudo considerada na análise dos diversos fatores ambientais foi diferente 

consoante o grau de detalhe exigido para a avaliação, sendo que, para os fatores de expressão territorial, se optou por 

definir uma faixa de 500 m centrados ao eixo do traçado, considerando para outros fatores um enquadramento espacial mais 

alargado, tendo assumido uma faixa de 1 ou de 2 km para cada lado do eixo do traçado, de modo a permitir o enquadramento 

da área do projeto, ou mesmo uma análise ao nível do concelho e/ou região. 

Assim, a caracterização ambiental fundamentou-se no levantamento, análise e interpretação de informações obtidas através 

de pesquisa bibliográfica, medições e levantamentos de campo, contactos com entidades locais, regionais e outras, de forma 

a identificar e avaliar as zonas sensíveis, aspetos ambientais críticos e incidências ambientais potencialmente importantes. 
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Entre os documentos de interesse geral utilizados na caracterização ambiental da região de influência do empreendimento 

em apreço, destacam-se os seguintes: 

▪ Documentos técnicos existentes e disponíveis desenvolvidos para a área do empreendimento e respetiva região de 

inserção; 

▪ Planos Diretores Municipais (PDMs) em vigor dos concelhos atravessados, que contem um importante conjunto de 

documentos de base e de informações relevantes na caracterização do concelho em que o projeto se insere. Destaca-

se a informação relevante ao nível da cartografia de base, da identificação das principais condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública, e do zonamento do território com incidência local, assim como o conhecimento das 

estratégias de desenvolvimento que lhe estão subjacentes; 

▪ Bases de dados específicas, nomeadamente, da APA – ARH Norte, do Instituto para a Conservação da Natureza e 

das Florestas (ICNF), da Direção Geral de Geologia e Energia (DGEG), do Sistema Nacional de Informação de 

Ambiente (SINIAmb), do Instituto Nacional de Estatística (INE), do QualAr – Qualidade do Ar (APA), do Direção Geral 

do Património Cultural (DGPC), entre outros; 

▪ Cartas Militares do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000; 

▪ Cartografia temática existente e disponível (ex.: Solos, Geologia, etc.); 

▪ Ortofotomapas (2015); 

▪ Outros Planos, Programas e Projetos (regionais, municipais, sectoriais ou especiais) em vigor ou em elaboração com 

incidência na área em estudo. 

A análise de toda a informação recolhida foi complementada com trabalho de campo ao nível de diversas especialidades, 

para reconhecimento do local, e para esclarecimento de algumas situações e atualização, com base em ortofotomapas, da 

ocupação do solo; as saídas de campo decorreram em 2019 (EVA) e 2020 (EIA). 

Refere-se ainda que esta caracterização integra todos os fatores ambientais habitualmente considerados em estudos desta 

natureza, sendo porém mais detalhada e mais dirigida para os aspetos onde são expectáveis impactes de maior significado, 

de forma a apoiar a posterior avaliação das alterações induzidas pelo empreendimento. Entre os temas e fatores ambientais 

analisados na caracterização ambiental, consideram-se os seguintes (Quadro 2.1). 

Quadro 2.1 – Fatores Ambientais Avaliados 

GRANDES TEMAS AMBIENTAIS FATORES AMBIENTAIS 

Componente Biofísica 

Clima e Alterações Climáticas 

Qualidade do Ar 

Geologia e Geomorfologia 

Solos 

Recursos Hídricos  

Sistemas Bióticos e Biodiversidade (Fauna, Flora, Vegetação, Habitats) 

Ocupação do Solo  

Paisagem  

Ruido  

Componente Socioeconómica 

Divisão Administrativa 

População 

Aglomerados Populacionais 

Atividades Económicas e Infraestrutruras 

Saúde Humana 

Instrumentos de Gestão do Território e Condicionantes 

Gestão de Resíduos 

Património Cultural e Arqueológico 
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2.2.4 Determinação e Avaliação de Impactes 

O objetivo principal desta etapa consiste na identificação e avaliação dos impactes ambientais mais significativos pela 

materialização do projeto, distinguindo-se aqueles que terão incidência na fase de construção, dos associados à fase de 

exploração. 

São pois estudadas as ações ou atividades relacionadas com o projeto suscetíveis de causarem impactes, ou seja, 

alterações ambientais expressivas, recorrendo-se a técnicas apropriadas para a sistematização da análise e avaliação de 

impactes. 

Assim, esta etapa do estudo fundamenta-se, essencialmente, na análise conjunta dos seguintes elementos: 

▪ resultados da etapa de "scoping", que respeita à inventariação dos aspetos ambientais críticos e áreas sensíveis de 

acordo com as características do empreendimento e da área de implantação; 

▪ situação ambiental de referência (projeção da situação ambiental atual), especialmente no que concerne a locais 

sensíveis e aspetos ambientais críticos;  

▪ informações sobre o projeto, particularmente no que se refere a ações potencialmente geradoras de impactes 

importantes (nas fases de construção e de exploração do empreendimento); 

▪ expectativas da população e entidades locais e regionais face ao empreendimento. 

Em termos metodológicos a avaliação da magnitude e significância dos impactes associados a um determinado 

empreendimento é estabelecida a partir de dois cenários: 

▪ o cenário da situação ambiental de referência, que constitui o cenário da projeção da situação atual do ambiente para 

o ano horizonte considerado sem implementação do projeto; 

▪ e o cenário esperado no ano horizonte, considerando as implicações que o projeto induziria. 

A essência da avaliação de impactes reside então na elaboração e comparação dos cenários ambientais, referidos, ou seja, 

aquele que reflete o quadro ambiental sem o empreendimento, ou cenário da situação de referência (opção zero), face ao 

qual será confrontado o cenário que considera as tendências ambientais com a implantação do empreendimento, de forma 

a possibilitar a: 

▪ identificação dos impactes: definição dos potenciais impactes associados às ações geradoras consideradas; 

▪ previsão e medição dos impactes: determinação das características e magnitude dos impactes; 

▪ interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em relação ao fator ambiental afetado, 

quando analisado isoladamente; 

▪ valoração dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, quando comparado aos demais 

impactes associados a outros aspetos ou fatores ambientais. 

As principais características dos impactes ambientais, consideradas de forma sistemática na análise, foram: 

▪ natureza: negativo, positivo; 

▪ ordem: direto, indireto; 

▪ duração: permanente, temporário; 

▪ reversibilidade: reversível ou irreversível; 
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▪ probabilidade: baixa, moderada, elevada; 

▪ magnitude (ou grau de afetação da componente ambiental): baixa, moderada, elevada. 

Na análise de impactes, e para alguns aspetos específicos, poderão ser pontualmente adotadas outras características no 

sentido de promover uma melhor caracterização e compreensão dos mesmos. 

Refere-se ainda que, na avaliação dos impactes foram adotados métodos habituais nestas temáticas, a saber:  

▪ analogias com casos similares;  

▪ análise de listagens de controlo ("checklists") e de matrizes de interação preexistentes; 

▪ consulta de especialistas.  

Por fim, a avaliação global dos impactes permite estabelecer a respetiva classificação, de acordo com a sua significância 

(ou importância) relativa aos demais impactes, admitindo-se as seguintes categorias: 

▪ Pouco Significativo;  

▪ Significativo;  

▪ Muito Significativo.  

A este respeito interessa enfatizar que, face à natureza do empreendimento em apreço, assumem igualmente importância 

a avaliação dos impactes positivos, em particular no que respeita às melhorias previstas nas condições de circulação e 

segurança. 

2.2.5 Análise Comparativa de Alternativas 

Com base nas informações obtidas e observações efetuadas nas etapas anteriores, nomeadamente no que respeita à 

avaliação de impactes dos diferentes traçados propostos, realizou-se nesta fase, uma análise ambiental comparativa das 

alternativas consideradas para a zona de Santa Comba Dão, ou seja, a duplicação do atual IP3 e a solução alternativa da 

Variante Nascente. 

Nesta análise são utilizados indicadores e parâmetros considerados relevantes numa comparação ambiental de traçados, 

de forma a determinar a solução ambientalmente mais favorável.  

Esta atividade, desenvolvida pela equipa multidisciplinar, visa determinar, em conjunto, quais os parâmetros e indicadores 

pertinentes para a comparação e avaliação de alternativas, dado que, de todos os fatores avaliados, apenas alguns 

sustentam efetiva diferenciação dos traçados em análise. 

2.2.6 Medidas de Minimização e/ou Potencialização 

Os principais impactes ambientais identificados, e para os quais se justifica a adoção de medidas minimizadoras, foram 

objeto de análise adicional no sentido de se identificarem aquelas que serão potencialmente mais eficazes e viáveis, por 

forma a assegurar a sua minimização, justificando impactes residuais de reduzida significância. 

Assim, nos estudos ambientais analisaram-se ações e mecanismos capazes de evitar, atenuar ou compensar os impactes 

negativos significativos, ou que possam contribuir para potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos positivos do projeto, 

maximizando os seus benefícios.  
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A formulação das medidas fundamenta-se, em grande parte, na experiência anterior, na opinião de especialistas e na análise 

conjunta com os técnicos do projeto. 

As medidas recomendadas respeitam às diferentes fases de materialização do empreendimento, seja ao nível do projeto, 

da construção e/ou da sua exploração, e assumem expressão conforme se identifica seguidamente: 

▪ Medidas a adotar na fase de projeto – compreendem, no essencial, a proposta de ajustamentos ao projeto, 

nomeadamente por alteração do traçado em planta ou perfil, para minimizar impactes urbanos, sociais, acústicos, ou 

outros; integram, por exemplo, medidas de minimização do efeito de barreira, de estabilização de taludes, de 

drenagem, de maximização do equilíbrio do balanço de terras associadas a depósito e/ou empréstimo, entre outros; 

integram consequentemente detalhes a introduzir no traçado, estudos geológicos-geotécnicos, drenagem, integração 

paisagística, proteção acústica, entre outros. 

Estas medidas são nesta fase formuladas a um nível compatível com a presente fase de projeto, visando sobretudo a 

sua consideração e análise, para que posteriormente possam ser devidamente projetadas nas fases seguintes de 

Projeto de Execução. Consequentemente, estas medidas de minimização/valorização, visam melhor adequar o 

empreendimento com a sua envolvente e promover simultaneamente a maximização dos seus benefícios; 

▪ Medidas recomendadas para a fase de construção - compreendem aspetos maioritariamente relacionados com 

procedimentos a adotar no decurso das obras, seja ao nível da gestão das frentes de obra, de estaleiros, de áreas de 

depósito e/ou empréstimo de materiais ou de acessos de obra, devendo ser integradas no Caderno de Encargos da 

Obra de modo a assegurar a sua adoção pelo empreiteiro geral e por todos os intervenientes nas ações construtivas; 

compreendem no essencial a adoção de boas práticas ambientais em obra; 

▪ medidas a adotar na fase de exploração, as quais estarão relacionadas com a gestão do empreendimento, 

nomeadamente, com a manutenção da via, da responsabilidade da IP, e que respeitam à verificação do estado de 

barreiras acústicas, do enquadramento vegetal, da limpeza de órgãos de drenagem, etc.. 

A proposta de aplicação de medidas mitigadoras tem como objetivo assegurar a minimização de impactes e, 

consequentemente, a definição de impactes residuais de menor significado. Contudo, existem alguns que, pela sua natureza, 

não são minimizáveis, parcial ou totalmente, quer porque não existem tecnologias disponíveis, quer porque os custos que 

lhe estariam associados o não justificam, o que pode determinar impactes residuais expressivos.  

Atendeu-se igualmente à relação custo / benefício das medidas preconizadas, no sentido de maximizar os benéficos 

ambientais e/ou sociais associados a cada medida específica, ou no seu conjunto. 

Já no que respeita à recomendação de medidas potencializadoras, estas visam valorizar os impactes positivos associados 

ao presente projeto. 

Por fim, resta referir que com base na avaliação de impactes efetuada poderão ainda propor-se, para os aspetos mais 

sensíveis, as diretrizes dos programas de monitorização a serem pormenorizados na fase seguinte dos estudos. 

2.2.7 Plano de Monitorização 

No Plano de Monitorização são propostos Programas de Monitorização, compreendendo a pormenorização de aspetos 

para os quais se considera justificável obter um conhecimento mais adequado da evolução das componentes ambientais de 

maior sensibilidade ao projeto. 

Assim, serão descritos os programas de monitorização previstos nas diferentes fases do projeto, designadamente de 

construção, ou de exploração/manutenção, em cumprimento do ponto 10 do Anexo V do Decreto -Lei n.º 150/2015 e do 

ponto 1.3 do Anexo V da Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro. 
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Os programas de monitorização, a propor, deverão ter em consideração os aspetos ambientais relevantes em função da 

natureza do projeto e caraterísticas da área de intervenção, sendo considerada, numa fase preliminar com os aspetos a 

monitorar e os procedimentos a atender no ano o zero, por forma a permitir o planeamento da monitorização necessária 

antes e durante a implementação do projeto. 

2.2.8 Conclusões 

No final do estudo são apresentadas as principais conclusões do EIA, evidenciando as questões mais relevantes, 

possibilitando uma visualização das consequências do projeto no ambiente onde o mesmo irá ser inserido. 

2.2.9 Resumo não Técnico 

O Resumo Não Técnico (RNT), apresentado como documento autónomo, constitui o suporte à Consulta Pública do processo 

de Avaliação de Impacte Ambiental, o qual foi desenvolvido de acordo com as normas legalmente enquadradas, 

incorporando, de uma forma tão clara quanto possível, elementos escritos e desenhados que assegurem uma boa 

compreensão do projeto, da área de estudo, dos principais impactes identificados e das principais medidas propostas no 

âmbito dos estudos ambientais efetuados, tendo por objetivo a divulgação pública dos principais aspetos constantes do 

Relatório Síntese do EIA. 

2.3 ESTRUTURA GERAL E CONTEÚDO DO EIA 

De acordo com a metodologia geral proposta anteriormente para a execução do presente EIA, a qual decorre da abordagem 

habitual neste tipo de estudos, refere-se seguidamente a estrutura geral a que obedece este documento. 

Primeiramente refere-se que, tendo presente a dimensão dos documentos produzidos, se considerou a seguinte organização 

para EIA: 

VOLUME 06 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

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 

▪ TOMO 6.1 - RESUMO NÃO TÉCNICO  

Considerado como documento de divulgação pública, foi desenvolvido, tanto quanto possível, de forma clara quanto ao 

texto, apresentando-se ainda figuras ilustrativas que visam contribuir para uma melhor apreensão do projeto e respetivas 

implicações ambientais. 
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▪ TOMO 6.2 - RELATÓRIO SÍNTESE 

Neste relatório apresentam-se as informações, conclusões e recomendações consideradas relevantes e produzidas no 

decurso dos estudos ambientais efetuados, apresenta-se em seguida, de forma resumida, a estrutura geral adotada no 

mesmo. 

Quadro 2.2 – Estrutura e Conteúdo do Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

SUB-TOMO CAPÍTULO RESUMO DO CONTEÚDO 

01 

1 Introdução 

Nota Introdutória 
Identificação do Projeto e Fase de Desenvolvimento 
Âmbito Geográfico do Projeto 
Entidades Intervenientes no Licenciamento 
     - Proponente 
     - Entidade Licenciadora 
     - Autoridade de AIA 
Enquadramento Legal 
Antecedentes 
Equipa Técnica e Período de Elaboração 

2 
Metodologia Geral e Estrutura do 

EIA 

Enquadramento e Entidades Contactadas 
Metodologia Geral 
     - Identificação de Áreas e Aspetos Críticos 
     - Caracterização da Situação de Referência 
     - Determinação e Avaliação de Impactes 
     - Formulação de Medidas de Minimização e/ou Potencialização 
     - Programas de Monitorização 
     - Conclusões 
     - Resumo Não Técnico 
Estrutura Geral e Conteúdo do EIA 

3 
Descrição e Justificação do 

Projeto  

Introdução 
Objetivos e Justificação do Projeto 
Identificação de Áreas Sensíveis 
Enquadramento do Projeto com Instrumentos de Gestão Territorial 
Infraestruturas e Equipamentos 
Descrição do Projeto 
Alternativas 
Utilização de Recursos 
Efluentes, Resíduos e Emissões 
Calendarização das Fases do Projeto 
Estimativa Orçamental 

02 4 Caracterização Ambiental 

Descritores: Clima; Alterações Climáticas Qualidade do Ar, Geologia e 
Geomorfologia; Solos; Recursos Hídricos; Sistemas Biológicos e 
Biodiversidade; Ocupação do Solo; Paisagem; Ambiente Sonoro; Património; 
Componente Socioeconómica e Territorial; Saúde Humana, Ordenamento do 
Território; Condicionantes; Património Cultural Construído e Arqueológico; 
Gestão de Resíduos. 

03 

5 
Determinação e Avaliação de 

Impactes 

Descritores: Clima; Alterações Climáticas Qualidade do Ar, Geologia e 
Geomorfologia; Solos; Recursos Hídricos; Sistemas Biológicos e 
Biodiversidade; Ocupação do Solo; Paisagem; Ambiente Sonoro; Património; 
Componente Socioeconómica e Territorial; Saúde Humana, Ordenamento do 
Território; Condicionantes; Património Cultural Construído e Arqueológico; 
Gestão de Resíduos. 

Impactes Cumulativos 

6 
Análise Comparativa dos Traçados Análise comparativa entre as a duplicação do IP3 e a Variante Nascente em 

Santa Comba Dão 

7 
Medidas de Minimização e/ou de 

Potencialização 

Descritores: Clima; Alterações Climáticas Qualidade do Ar, Geologia e 
Geomorfologia; Solos; Recursos Hídricos; Sistemas Biológicos e 
Biodiversidade; Ocupação do Solo; Paisagem; Ambiente Sonoro; Património; 
Componente Socioeconómica e Territorial; Saúde Humana, Ordenamento do 
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SUB-TOMO CAPÍTULO RESUMO DO CONTEÚDO 

Território; Condicionantes; Património Cultural Construído e Arqueológico; 
Gestão de Resíduos. 

8 Planos de Monitorização Apresentação das diretrizes gerais dos planos de monitorização recomendados 

9 Considerações finais Resumo e conclusões do EIA 

10 Referencias Bibliográficas Bibliografia utilizada e referenciada na elaboração EIA 

▪ TOMO 6.3 - PEÇAS DESENHADAS 

Integra desenhos em formato A1/A3 com representação cartográfica, ás escalas1/25 000 e 1/50 000, dos principais 

elementos ambientais avaliados, para apoio à compreensão dos estudos efetuados. 

Apresenta-se seguidamente a listagem das peças desenhadas produzidas no âmbito do EIA: 

Numero do Desenho Designação Escala Folhas 

40418-PB-TG-0000-0000-00 Localização e Enquadramento Regional s/ escala 1/1 

40418-PB-TG-0603-EIA-001 Esboço Corográfico e Divisão Administrativa 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-002 Esboço Geológico 1\250 000 1/1 

40418-PB-TG-0603-EIA-003 Solos 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-004 Capacidade de Uso do Solo  1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-005 Recursos Hídricos Superficiais 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-006 Recursos Hídricos Subterrâneos 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-007 Carta de Biótopos  1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-008 Carta de Habitats 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-009 Carta de Ocupação Atual do Solo 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-010 Carta Hipsométrica  1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-011 Carta de Festos e Talvegues 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-012 Carta de Declives 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-013 Carta de Exposições 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-014 Unidades e Subunidades de Paisagem 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-015 Qualidade Visual 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-016 Capacidade de Absorção Visual 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-017 Sensibilidade da Paisagem 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-018 Carta de Intervisibilidade – Pontos de Observação a partir do IP3 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-019 Carta de Intervisibilidade – Pontos de Observação a partir da Envolvente 1\25 000 1/8 
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Numero do Desenho Designação Escala Folhas 

40418-PB-TG-0603-EIA-020 Carta de Levantamento Fotográfico 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-021 Planta Síntese de Ordenamento 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-022 Reserva Agrícola Nacional 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-023 Reserva Ecológica Nacional 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-024 Planta Síntese de Condicionantes 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-025 Carta de Património Cultural 1\25 000 1/8 

40418-PB-TG-0603-EIA-026 Carta Síntese de Impactes 1\25 000 1/8 

 

▪ TOMO 6.4 - ANEXOS 

ANEXO I – Listagem das Entidades Contactadas 

ANEXO II – Qualidade do Ar 

ANEXO III – Recursos Hídricos 

ANEXO IV – Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

ANEXO V – Ambiente Sonoro 

ANEXO VI - Património Cultural e Arqueológico 

ANEXO VII – Projeto Base / Traçado sobre Ortofotomapas 

3 JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto integra-se na estratégia de intervenção definida para o lanço do IP3 existente entre Souselas (nó com o 

IC2) e Viseu (nó com a A25), ou seja, entre o km 43+000 e o km 118+200 deste itinerário, atravessando os concelhos de 

Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, distritos de Coimbra e Viseu. 

O projeto tem como objetivo principal, para além do aumento da capacidade, o foco na melhoria das condições de segurança, 

numa tentativa de eliminar a sinistralidade observada naquela infraestrutura. Nesse sentido, pretende-se assegurar a 

coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e comodidade da circulação, apesar de todas as 

limitações impostas pelas condicionantes identificadas, próprias de uma via existente, implantada numa zona de orografia 

pronunciada. 

O atual perfil transversal tipo assenta numa faixa de rodagem única em secção corrente, assumindo diversas composições 

1x2, 1x2+1 ou 1x4, embora posteriormente lhe tenha sido instalado um separador rígido para separação de sentidos de 

trânsito em alguns troços, com vista à abolição dos acidentes por colisão frontal, passando a apresentar algumas secções 

com composições 2x1, 2x1+1 ou 2x2. Com esta operação de instalação de separador rígido para separação de sentidos de 
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trânsito, alguns troços viram o seu perfil inicial restringido em número de vias e, em larga medida, na redução ou mesmo 

abolição das larguras correspondentes às bermas direitas. 

Assim, atendendo a todas estas condicionantes relativas às atuais características de traçado, preconiza-se o aumento da 

capacidade e melhoria das características do traçado do IP3 prevendo-se dois troços de duplicação complementados com 

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

Ao nível dos nós de ligação existentes nos troços atrás indicados, foram efetuados ajustamentos de modo a comportarem o 

perfil transversal tipo preconizado, bem como o cumprimento dos normativos associados às vias de aceleração e 

abrandamento, adequando-as às características gerais do traçado. 

No troço intermédio entre o Nó de Penacova, ao km 59+000 e o Nó da Lagoa Azul, km 75+160, está em curso uma 

empreitada de requalificação do IP3, onde para além de significativas melhorias de traçado foi avaliada a possibilidade de 

duplicação sempre que possível (empreitada em obra). Embora o trecho em obra terminar ao km 75+160, o presente projeto 

considera a avaliação das intervenções de requalificação necessárias até km 77+000. 

3.2 PRESSUPOSTOS E CRITÉRIOS DE PROJETO 

3.2.1 Enquadramento e Organização do Projeto 

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 o 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 IP, no âmbito de outros estudos de projeto de requalificação do atual IP3 entre Souselas e a Ponte sobre o rio Dão, 

concluiu recentemente uma empreitada de requalificação do atual IP3 entre Penacova (km 77) e a Ponte sobre o Rio Dão.  

Estando, neste momento terminados esses trabalhos de requalificação no atual IP3, ficou estabelecido que o Projeto Base 

não abrangeria o referido troço a requalificar (Penacova / Lagoa Azul (km 59 ao km 77). No entanto os estudos ambientais 

incidirão sobre a totalidade do traçado (Ver Desenho 40418-PB-TG-0000-0000-00: Localização e Enquadramento 

Regional). 

Neste estudo será ainda avaliada uma Variante em Santa Comba Dão, cuja solução será desenvolvida em fase de Projeto 

de Execução. 

Deste modo, os estudos do atual IP3 foram divididos nos seguintes troços: 

Troço 1 - IC2 – Penacova (km 43 ao km 59) 

Troço 0 – Penacova - Lagoa Azul (km 59 ao km 77) - Requalificação 

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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Quadro 3.1 - Esquema de organização dos troços em estudo 

 

Velocidades BaseTendo em consideração que a duplicação será sobre um traçado existente, com zonas de topografia difícil 

os parâmetros geométricos considerados tiveram como pressuposto a velocidade base de 80 km/h, para uma velocidade 

máxima de circulação de 80/100 km/h. Na Variante a Santa Comba Dão a velocidade base considerada foi de 120/140 km/h, 

para uma velocidade máxima de circulação de 120 km/h. 

No troço do IP3 entre o km 59+000 e o 75+160, os parâmetros geométricos considerados no projeto, cuja implementação 

foi recentemente construída tiveram  como pressuposto a velocidade base de 80 km/h, para uma velocidade máxima de 

circulação de 80 km/h. 

Assim, as velocidades de projeto são, resumidamente: 

▪ 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. 
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3.2.2 Perfil Transversal Tipo 

O perfil transversal tipo definido pela IP, comporta duas 2 faixas de rodagem, cada uma com as seguintes caraterísticas: 

▪ Berma direita com 2.5 m de largura; 

▪ Duas vias com 3.5 m de largura cada;  

▪ Berma interior com 1.0 m de largura; 

▪ Separador central rígido do tipo New Jersey. 

Ao que corresponde uma largura total de perfil transversal tipo de 21.6 m de largura, aos quais acresce a valeta de plataforma 

e a banqueta de visibilidade do talude em situação de escavação, e a concordância para o talude em situação de aterro. Em 

zonas com obras de arte correntes do tipo passagem superior, será garantida uma largura útil (W) mínima no âmbito da NP 

EN 1317, para instalação das barreiras de segurança de 1.30 m, em obras de arte existentes e de 2.10 m, em obras de arte 

a construir (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Perfil Transversal Tipo 

 

Figura 3.2 – Perfil Transversal Tipo – Alargamento para ambos os lados 

 

Figura 3.3 – Perfil Transversal Tipo – Alargamento para um dos lados 
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Nos troços a duplicar foi avaliada a reformulação da geometria dos nós existentes, para comportarem o perfil transversal 

tipo preconizado, bem como a verificação das vias de aceleração e abrandamento, de modo a obter o correspondente 

enquadramento nas características gerais do traçado (ver Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-001 - Esboço Corográfico e 

Divisão Administrativa). 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Artigo 2.º do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei nº 

152-B/2017, de 11 de dezembro (RJAIA), entende-se por “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, e recentemente regulado pelo Decreto Regulamentar n.º 

1/2020, de 16 de março (que classifica como zonas especiais de conservação os sítios de importância comunitária do 

território nacional), para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram 

a Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação - ZEC e Zonas de Proteção Especial - ZPE), inclui ainda, as áreas 

classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente Sítios RAMSAR 

e áreas da Rede de Reservas da Biosfera. Adicionalmente, no âmbito da presente identificação de condicionantes, serão 

ainda consideradas as Zonas Importantes para as Aves (IBA - Important Bird Areas). 
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(SIC, atualmente designadas como ZEC – Zonas Especiais de Conservação) 

Figura 3.4 – Áreas Sensíveis - Sítios da Rede Natura 2000 / Áreas Protegidas (Fonte: ICNF) 

Sublinha-se que não existem zonas classificadas do ponto de vista ecológico na zona em estudo, sendo as ZEC (Zonas 

Especiais de Conservação, anteriormente designadas como SIC - Sítios de Interesse Comunitário) da REDE NATURA 2000 

mais próximos os sítios de Carregado do Sal (PTCON 0027) e Serra da Estrela, e os sistemas associados ao rio Vouga e à 

ria de Aveiro. distanciados do corredor do IP3. 

▪ A ZEC de Carregal do Sal situa-se a este, a cerca de 10 km; 

▪ O Parque Natural da Serra da Estrela (ZEC e IBA) situa-se a este cerca de 29 km; 

▪ A ZEC do rio Vouga (PTCON 0026) situa-se a noroeste a  certa de 35 km; 

▪ A Pateira de Fermentelos e Vale do Rios Águeda e Cértima (Sitio RAMSAR) situa-se a noroeste, a cerca de 30 km 

▪ A Ria de Aveiro (ZPE, ZEC e IBA) situa-se a noroeste, a cerca de 32 km. 

Do ponto de vista ambiental, o traçado do IP3 atravessa uma zona essencialmente florestal, tratando-se de um espaço rural 

onde a agricultura também tem alguma expressão, sendo o povoamento disperso. A paisagem é marcada pelos vales 

associados a linhas de água, entre os quais se destaca o rio Mondego e o rio Dão e o seus sistemas de afluentes, num 

território de orografia acidentada, onde por vezes os declives são bastante acentuados. 
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Dado que se trata de um projeto essencialmente de requalificação e duplicação de uma via existente (com exceção da 

Variante de Santa Comba Dão), é essencialmente a ocupação marginal ao atual traçado que foi analisada, visando contribuir 

para as soluções de projeto que menor afetações induzam, sendo que a zona a estudar se insere já no corredor rodoviário 

definido (cuja ocupação marginal se encontra por isso condicionada pelo corredor viário). 

Particular atenção foi dada ao atravessamento de linhas de água, com consequente alargamento ou mesmo duplicação de 

obras de arte, pela sensibilidade dos sistemas ribeirinhos que terá que ser compatibilizada com as soluções de projeto. 

No que respeita à ocupação urbana marginal ao traçado do IP3, foi possível aferir da disponibilidade lateral (de um ou de 

outro das bermas da estrada) para que o alargamento não interfira com o edificado situado mais próximo. 

Em suma, não se prevê que o projeto interfira diretamente com os objetivos de conservação das áreas sensíveis acima 

identificadas. 

Relativamente a Zonas de Proteção de Imóveis classificados ou em vias de classificação, não foi identificado qualquer 

elemento de referência. 

3.4 ENQUADRAMENTO DO PROJETO COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES E 

EM VIGOR 

Ainda que se tenham identificado inúmeros contextos das políticas, planos e programas, sectoriais, nacionais e europeus 

onde o empreendimento assume justificação e enquadramento global positivo, não deixa de ser relevante avaliar, em que 

medida, e tendo presente a natureza do empreendimento que se quer materializar, o mesmo poderá influir no contexto dos 

Instrumentos de Gestão Territorial que vigoram na área em estudo. 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei 80/2015 de 14 de maio) definido no seguimento da 

Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo instituída pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 

determina a organização do sistema de gestão territorial em 4 níveis fundamentais, a saber: nacional, regional, intermunicipal 

e municipal: 

▪ o nível nacional, concretizado através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), dos 

Planos Sectoriais com incidência territorial (ex.: Plano Nacional da Água, Plano Rodoviário Nacional, entre outros) e 

dos Planos Especiais de Ordenamento do Território (Planos de ordenamento de áreas protegidas, de albufeiras, entre 

outros);  

▪ o nível regional, concretizado pelos planos regionais, sejam de ordenamento do território (PROT) ou de ordenamento 

florestal (PROF), entre outros;  

▪ o nível intermunicipal, concretizado por instrumentos intermunicipais, nomeadamente, programas intermunicipais, 

Plano Diretor Intermunicipal, Panos de Urbanização Intermunicipais e Planos de Pormenor Intermunicipais; 

▪ o nível municipal, concretizado pelos Planos Municipais de Ordenamento do Território, destacando-se, neste caso, o 

Plano Diretor Municipal (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP).  

Em seguida analisa-se o enquadramento do projeto com os principais instrumentos de gestão territorial existentes e em 

vigor. 
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Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNOPT – cuja revisão foi aprovada em 05-09-2019, pela Lei n.º 99/2019 
- Diário da República n.º 170/2019, Série I – Revisão do PNPOT - é um 
instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que 
estabelece as grandes opções com relevância para a organização do 
território nacional. 

Dado que o projeto em avaliação visa a beneficiar um 
eixo rodoviário existente, considera-se que se verifica a 
compatibilidade com este instrumento de gestão 
territorial. 

Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) – Região Centro 

A área de estudo insere-se n a área de abrangência do PROT – Centro, 
cuja Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março  , 
determinou a sua elaboração e estabeleceu as orientações relativas aos 
objetivos estratégicos, ao modelo territorial. Este plano regional inclui a área 
geográfica de intervenção da CCDRCentro com uma extensão de 23 659 
km2, abrangendo 1 783 596 habitantes distribuídos por 78 municípios: 

A conformidade do projeto com o PROT Centro, 
fundamentado nestes objetivos, decorre por um lado por 
se tratar de uma rodovia existente, potenciando as 
acessibilidades em condições de melhoria da 
segurança rodoviária. 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) constitui o instrumento regulador das 
infraestruturas rodoviárias nacionais, otimizando as condições da ocupação 
do solo e do ordenamento do território, tendo sempre subjacente a 
minimização dos impactes ambientais, o interesse público e o das 
populações em particular. 

A última revisão do plano ocorreu em 1998 (vulgarmente conhecido por 
PRN2000) para dar resposta ao desenvolvimento socioeconómico 
verificado após a adesão de Portugal à União Europeia. 

Este Plano foi instituído pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, e 
alterado pela Declaração de Retificações nº 19-D/98 de 31 de outubro, pela 
Lei nº 98/99 de 26 de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto. 

O IP3 - Itinerário Principal n.º 3 é um Itinerário Principal 
de Portugal. Liga a fronteira de Vila Verde da Raia à 
cidade portuária da Figueira da Foz servindo os distritos 
de Vila Real, Viseu e Coimbra. Possui uma extensão de 
279 km, dos quais cerca de 202 km em perfil transversal 
de autoestrada.  

Os Itinerários Principais são as vias que, no contexto do 
plano rodoviário nacional, estabelecem as ligações de 
maior interesse regional, bem como as principais vias 
envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto. 

Assim, considera-se que o projeto enquadra-se 
plenamente no PRN, pois visa beneficiar a segurança 
da via da rede principal existente. 

Plano Nacional da Água - PNA 

O Plano Nacional da Água (PNA) estabelece as grandes opções da política 
nacional da água e os princípios e as regras de orientação dessa política, a 
aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros 
instrumentos de planeamento das águas e define a estratégia nacional para 
a gestão integrada da água. O PNA foi aprovado Decreto-Lei nº 76/2016, 
de 9 de novembro e contempla cinco objetivos estratégicos: 

- Garantir bom estado/bom potencial de todas as massas de água, 
superficiais, subterrâneas, costeiras e de transição, evitando qualquer 
degradação adicional; 

- Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as 
populações, as atividades económicas e os ecossistemas; 

- Aumentar a eficiência da utilização da água, reduzindo a pegada hídrica 
das atividades de produção e consumo e aumentando a produtividade física 
e económica da água; 

- Proteger e restaurar os ecossistemas naturais, por forma a garantir a 
conservação do capital natural e assegurar a provisão dos serviços dos 
ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres deles dependentes; 

- Promover a resiliência e adaptabilidade dos sistemas hídricos, naturais e 
humanizados, para minimizar as consequências de riscos associados a 
alterações climáticas, fenómenos meteorológicos extremos e outros 
eventos. 

O projeto de execução que vier a ser desenvolvido em 
fases posteriores, será acompanhado pelo respetivo 
projeto de drenagem, que contemplará o 
encaminhamento adequado das águas de escorrência 
e o correto atravessamento das linhas de água 
intercetadas. Por outro lado, os estudos ambientais a 
desenvolver nessa fase irão analisar todas as questões 
relacionadas com recursos hídricos (quantidade e 
qualidade), e detalhar medidas de salvaguardas dos 
mesmos, tanto para a fase de construção como para a 
fase de exploração. Assim, assumindo que o projeto 
será desenvolvidos tendo em vista a salvaguarda das 
massas de água superficiais e subterrâneas, considera-
se não existir incompatibilidade do projeto com objetivos 
do PNA. 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis 
(RH4) 

Tal como referido para o PNA, considerando que os 
estudos e projetos a desenvolver em fases 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&id=1591&Itemid=739
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, 
retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 
18 de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de 
Portugal Continental para o período 2016-2021. 

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), enquanto instrumento 
de planeamento das águas, visa fornecer uma abordagem integrada para a 
gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a ação e 
sistematizando os recursos necessários para cumprir os objetivos definidos. 

subsequentes serão desenvolvidos tem em vista a 
salvaguarda das massas de água superficiais e 
subterrâneas, considera-se não existir 
incompatibilidade do projeto com objetivos do PGRH4. 

Tal como referido para o PNA, considerando que os 
estudos e projetos a desenvolver em fases 
subsequentes serão desenvolvidos tem em vista a 
salvaguarda das massas de água superficiais e 
subterrâneas, considera-se não existir 
incompatibilidade do projeto com objetivos do PGRH4. 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do 
Vouga, Mondego e Lis (RH4A) 

Este plano foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
51/2016, de 20 de setembro e republicado pela Declaração de Retificação 
n.º 22-A/2016. 

O Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI), enquanto 
instrumento de planeamento das águas nas áreas de possível inundação, 
visa uma redução do risco através da diminuição das potenciais 
consequências prejudiciais para a saúde humana, as atividades 
económicas, o património cultural e o meio ambiente.  

Ao incidir sobre uma estrada já existente, o projeto não 
deverá apresentar incompatibilidade com este Plano. 
Contudo, esta questão deverá ser devidamente 
avaliada em fases posteriores do projeto, atendendo à 
proximidade do traçado a linhas de água, 
nomeadamente ao rio Mondego que acompanha e 
atravessa em vários trechos, determinando zonas de 
sensibilidade devido a risco de inundações. 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente 
das Albufeiras da Aguieira, Coiço e Fronhas (PROZAG) 

Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/89, de 28 de Setembro, foi 
determinada a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território 
para a Zona Envolvente das Albufeiras da Aguieira, Coiço e Fronhas 
(PROZAG), tendo este sido aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22/92, 
de 25 de Setembro. 

O PROZAG abrange a parte do território dos municípios de Arganil, 
Carregal do Sal, Mortágua, Penacova, Santa Comba Dão e Tábua, 
delimitada nas cartas constantes do referido diploma e que dele fazem parte 
integrante. 

O traçado do IP3 atravessa parte da área territorial 
abrangida por este plano, sensivelmente entre os kms 
65+500 e 89+500, numa extensão de aproximadamente 
24 km. Importa pois atender às condicionantes 
determinadas no regulamento do plano, sendo 
relevante as travessias dos rios Mondego e Dão. Por um 
lado o projeto em apreço incide sobre o corredor já afeto 
ao IP3 (tratando-se de uma requalificação/duplicação 
do traçado existente), por outro a consideração de uma 
variante nova na zona de Santa Comba Dão (inserida 
nos limites de abrangência do PROZAG), deverá 
considerar as recomendações e condicionantes a 
respeito, contidas no referido plano. 

Neste contexto, considera-se que o projeto deverá 
atender aos requisitos do PROZAG, pelo que não 
deverá apresentar incompatibilidade com este plano.  

Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira - POAA 

O Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira foi aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 186/2007 de 21/12/2007, publicado 
em Diário da República, 1.ª série, n.º 246, a 21 de Dezembro de 2007. 

O Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira (POAA) incide sobre o 
plano de água e respetiva zona de proteção, com uma largura de 500 m, 
medida na horizontal, a contar do nível de pleno armazenamento (cota 
124,7 m), encontrando-se a totalidade da área integrada nos municípios de 
Carregal do Sal, de Mortágua, de Penacova, de Santa Comba Dão, de 
Tábua e de Tondela. 

 

Programa Regional de Ordenamento Florestal 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são 
instrumentos setoriais de gestão territorial, previstos na Lei de Bases da 
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulados pelo Decreto-
Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro. Os planos regionais de ordenamento 
florestal estabelecem as normas de utilização e exploração florestal dos 

O projeto incide sobre uma estrada existente, pelo que 
não se prevê a existência de qualquer incompatibilidade 
com este Plano. 

https://dre.pt/application/file/75774049
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espaços, visando garantir a produção sustentada do conjunto de bens e 
serviços a eles associados. 

Programa Regional de Ordenamento do Centro Litoral (PROF CL) 

Aprovado pela Portaria n.º 56/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série 
I de 2019-02-11.  Declaração de Retificação n. 16/2019 - Diário da 
República n.º 73/2019, Série I de 2019-04-12 - Retifica a Portaria n.º 
56/2019, de 11 de fevereiro, que aprova o PROF CL. 

PDM de Coimbra – foi inicialmente ratificado conforme publicação no DR – Iª série-B, nº 94 de 22-04-1994, com as retificações 
introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/94, tendo tido a sua primeira Alteração em1997 (DR – Iª série-B, nº 88 
de 15-04-1997, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/97; a que se seguiram mais 4 alterações. 

Em vigor encontra-se 1ª Revisão do PDM (Aviso n.º 7635/2014, Diário da República, 2.ª série — N.º 124 — 1 de julho de 2014 ) com 
a Alteração por Adaptação do PDM (2017). 

O PDM encontra-se suspenso pelo Aviso nº 8768/2019 de 21 de maio. 

Ao incidir sobre uma estrada já existente, o projeto não deverá apresentar incompatibilidade com este Plano.  

PDM de Penacova – A aprovação da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Penacova foi publicada no Diário da República, 2ª 
Série – Nº 159, de 17 de agosto de 2015, de acordo com o Aviso nº 9079/2015. 

A 1ª Alteração por adaptação do PDM de Penacova, foi realizada em 2017 (Aviso nº 11670/2017 de 01/10/2017), tendo sido promovida 
a Suspensão Parcial da 1ª Revisão do PDM de Penacova em 2019 (Aviso n.º 12394/2019). 

PDM de Mortágua – foi ratificado por Resolução do Conselho de Ministros n. 39/94 (DR 130/94, Série I-S B, de 1994.06.06). 

A Câmara Municipal de Mortágua aprovou a 2 de Fevereiro de 2011, uma proposta de suspensão parcial do PDM e o estabelecimento 
de medidas preventivas para a área contígua à atual zona industrial. Confrontada com a indefinição quanto ao futuro traçado das vias 
nacionais previstas, nomeadamente o IC12 e IP3, fator considerado determinante na escolha da localização de novas áreas industriais 
no concelho, e por outro lado, a urgência, enquanto tal traçado não estiver definido, em viabilizar a localização das empresas que 
manifestem, desde já, intenção em se instalar no concelho, a Câmara Municipal decidiu recorrer a esta solução intermédia.  

PDM de Santa Comba Dão – cuja revisão foi promulgada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 127/2002, de 25 de outubro, 
e retificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2003, de 3 de setembro, e alterado pelo Aviso n.º 5939/2010, de 22 de 
março, pelo Aviso n.º 7059/2011, de 17 de março, pelo Aviso n.º 4738/2012, de 28 de março, pelo Aviso n.º 13754/2012, de 15 de 
outubro, e pelo Aviso n.º 11539/2014, de 16 de outubro. 

Em vigor está a 6ªalteração por adaptação, que decorreu da publicação em Diário da Republica: Declaração nº 159/2016 de 6 de 
dezembro de 2016. 

A 4º alteração ao PDM visou apenas a atualização das servidões rodoviárias e da malha viária prevista por imposição da entidade da 
tutela, pelo que: 

a) Apenas incidiu sobre a superfície de território a afetar a servidão non-aedificandi da rede viária concelhia existente e prevista; 

b) E por esta servidão impor aos privados a redução de formas de utilização que normalmente constam no seu direito de propriedade, 
reduzindo portanto o leque de ações potencialmente poluentes ou destruidoras do ambiente. 

Logo, esta 4.ª alteração do PDM resultou em concreto, das seguintes ações: 

1. necessidade de atualizar as servidões non-aedificandi das vias que integram o Plano Rodoviário Nacional – PRN, uma vez que a 
primeira revisão do PDM entrou em vigor em 2002 e que a última versão do PRN é de 2003, compatibilizando os dois instrumentos e 
estes com as normas legais do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro. 

2. Necessidade de corrigir a servidão non-aedificandi respeitante à Variante a Santa Comba Dão prevista, que por integrar apenas a 
Rede Viária Municipal, e portanto não estar sujeita ao regime previsto no Decreto – Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro, não deverá conter 
uma servidão de 200 m a partir do eixo da via prevista. Este facto decorre desta não constar obviamente no PRN e consequentemente, 
do estudo prévio desta, também nunca ter sido publicado em Diário da República. 

PDM de Tondela – A 1ª Revisão do PDM de Tondela entrou em vigor a 26 de abril de 2011 e foi sujeito a um procedimento de alteração 
decorrente pela  Declaração n.º 130/2016, publicada no Diário da Republica , 2ª Série de 21 de Setembro de 2019, que estabeleceu 
a 1ª correção material à revisão do PDM, publicada pela Declaração n.º 68/2017 (Diário da República, 2.ª série — N.º 158 — 17 de 
agosto de 2017), para incorporação das normas ao Plano Especial de Ordenamento da Albufeira da Agueira. 
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Posteriormente, foi efetuada uma 2ª e 3ª correção material pela Deliberação nº42/2019 de 7 de janeiro e pelo Aviso nº 10863/2019 de 
1 de julho, respetivamente. Estando em vigor a 2ª Alteração publicada em Diário da República pelo Aviso nº 20939/2020 de 24 de 
dezembro. 

PDM de Viseu – cuja revisão foi aprovada a 3 de setembro de 2013, através do Aviso nº 12115/2013, D.R. nº 188, Série II de 2013-
09-30, tendo em 2016 a sua 1ª Correção Material (Regulamento) - Aviso 8560/2016 (DR 129, II-S, 2016.07.07) e em 2019 uma 1ª 
Alteração no âmbito do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE), publicada pelo Aviso 12730/2019 
(DR 151, II-S, 2019.08.08), sendo alvo de uma 2ª correção material pelo Aviso nº 3576/2020 de 2 de março. 

Uma vez que a estrada em apreço já existe, não se prevê que se venha a verificar qualquer situação de incompatibilidade 

com instrumentos de gestão territorial. Contudo, uma vez que as soluções poderão passar pelo alargamento, terá que ser 

efetuada uma análise detalhada das classes vigentes nessas áreas de expansão por forma a assegurar a conformidade. 

Neste contexto, enquanto documento estratégico, referencia ainda ao Plano Regional de Ordenamento do Território 

(PROT) – Região Centro, sendo que a área de estudo se insere na área de abrangência do PROT – Centro (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março, que determinou a sua elaboração e estabeleceu as orientações relativas 

aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial. Este plano regional inclui a área geográfica de intervenção da CCDRCentro 

com uma extensão de 23 659 km2, abrangendo 1 783 596 habitantes distribuídos por 78 municípios). A conformidade do 

projeto com o PROT Centro, assenta no facto de se tratar de uma rodovia existente, potenciando as acessibilidades em 

condições de melhoria da segurança rodoviária. 

3.5 DESCRIÇÃO DOS TRAÇADOS 

3.5.1 TROÇO 0 - PENACOVA - LAGOA AZUL (KM 59 AO KM 77) - REQUALIFICAÇÃO. 

3.5.1.1 Traçado do Troço 0 

A requalificação do IP3 realizada no troço compreendido entre o km 59+000 e km 77+000, correspondendo a cerca de 18 

km de extensão.  

Trata-se de um troço parcialmente objeto de e reabilitação, cuja execução foi iniciada em junho de 2018, tendo sido 

recentemente concluída a intervenção  até ao km 75+160. Neste estudo, apresentam-se algumas propostas de intervenção 

de traçado em complemento ao projeto anterior implementado.  

Em complemento ao anterior projeto, prevê-se no âmbito do projeto presentemente em avaliação  a requalificação do troço 

compreendido entre o km 75+160 e o km 77+000,e foram desenvolvidos estudos de alteração do Nó de Cunhedo, 

beneficiação do acesso florestal ao km 70+520 e estudo de caminhos entre o Nó de Oliveira do Mondego e Penacova. 

Estas intervenções decorrem de necessidades, entretanto detetadas no âmbito da melhoria/garantia das acessibilidades 

existentes, bem como de solicitações efetuadas pela União de Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca (conforme 

expresso na comunicação inserida no Anexo I – Entidades – Tomo 6.4 - Anexos) 

De facto, este troço corresponde ao troço do IP3 mais sinuoso e onde a orografia é mais vigorosa, pois o IP3 está implantado 

na encosta do Rio Mondego, efetuando-se duas travessias sobre o Rio Mondego, com obras de arte com grande viés.  

Neste troço existem 7 nós de ligação à rede viária local, correspondendo regra geral a nós de ligação com geometria muito 

condicionada atualmente, onde qualquer alteração tem de ser refletida atentamente. 
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O troço a requalificar inicia-se portanto ao km 59+000, antes do Nó de Penacova. Até ao Nó de Penacova, situado cerca do 

km 60, o perfil transversal do IP3 apresenta uma via de circulação no sentido Souselas – Viseu e duas vias no sentido 

inverso. Cerca do km 59+500, na direção de Penacova existe uma área de repouso. 

 

Fotografia 3.1 – km 59+000 – Área de Repouso e km 59+900- Nó de Penacova. Sentido Souselas – Viseu. 

A Ponte sobre a Ribeira da Selgâ em pleno Nó de Penacova, apresenta também uma via de circulação no sentido Souselas 

– Viseu e duas vias no sentido inverso. Após esta obra de arte o traçado apresenta duas vias por sentido, até cerca do km 

62+000, onde regressa a uma via no sentido Souselas – Viseu. Neste km, no sentido Viseu – Souselas, existe uma estrutura 

de contenção de grande porte. 

 

Fotografia 3.2 – km 62+000 – Estrutura de Contenção. Sentido Viseu - Souselas. 

A primeira travessia sobre o rio Mondego, na Livraria do Mondego, com um perfil transversal com uma via por sentido, com 

separador central em New Jersey, ocorre cerca do km 62+700. 
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Fotografia 3.3 – km 62+700 – Ponte sobre o Rio Mondego. Sentido Souselas – Viseu e Viseu - Souselas. 

Após a Ponte sobre o Rio Mondego, o sentido Souselas – Viseu passa a dispor de duas vias de circulação, mas devido à 

instabilidade do talude de escavação do lado direito, a via da direita esteve fechada à circulação. 

 

 

Fotografia 3.4 – Cerca do  km 63+000 – Instabilidade do talude de escavação do lado direito. 

O Nó de Raiva está situado ao km 64+000 e tem uma geometria do tipo diamante. A obra de arte do Nó é uma passagem 

inferior. Na zona do nó, a seção corrente do IP3 apresenta duas vias de circulação no sentido Souselas – Viseu e uma via 

no sentido inverso. 

Cerca do km 65+280 situa-se a Ponte sobre o Rio Alva, numa zona em que o perfil transversal tipo apresenta apenas uma 

via no sentido Souselas – Viseu e duas vias no sentido contrário.  

A via de lentos no sentido Viseu – Souselas permanece até cerca do km 65+700, alternando no mesmo ponto para uma via 

de lentos no sentido Souselas – Viseu até cerca do km 67+500 no Nó com o IC6. 

Cerca do km 66+800 existe uma passagem superior de peões. O traçado apresenta nesta zona uma curva de raio acentuado 

à esquerda adaptando-se a orografia do vale onde o rio Mondego que tem uma inflexão abruta de percurso e contornando 

por poente a povoação de Raiva. 
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Fotografias 3.5 – Passagem Superior de Peões - km 65+800. Curva acentuada à esquerda – km 65+900. Sentido 
Souselas – Viseu. 

Ao km 67+400 existe um viaduto onde se prevê a instalação de barreiras de segurança. Situação idêntica ocorre ao km 

67+600 com uma Passagem Inferior. 

O Nó com o IC6 é um nó com geometria em trompete, em que o IP3 tem mais uma vez, duas vias no sentido Souselas – 

Viseu e apenas uma via atualmente para o sentido inverso, embora a plataforma comporte duas vias. O desnivelamento do 

nó é efetuado por uma passagem superior. 

Entre o Nó com o IC6 e o Nó de Oliveira do Mondego, a orografia é menos vigorosa. Na aproximação à segunda travessia 

sobre o rio Mondego, devido à existência de uma curva acentuada à esquerda, associada às entradas e saídas do Nó de 

Oliveira do Mondego, a velocidade máxima de circulação está limitada a 70 km/h, estando inclusivamente controlada por 

radar. 

O Nó de Oliveira do Mondego é na realidade uma interseção de nível, uma vez que a viragem à esquerda é efetuada por 

intermédio de via central de stocagem. A Ponte sobre o rio Mondego, apresenta uma via por sentido e a velocidade está 

limitada a 70 km/h. Esta ponte foi recentemente reforçada e reabilitada. 

 

Fotografias 3.6 – km 68+800 – Ponte sobre o Rio Mondego. 

Imediatamente a seguir à Ponte sobre o rio Mondego, existe o Nó de Cunhedo, que novamente é uma interseção de nível 

com via de viragem à esquerda. A partir deste ponto, o traçado desenvolve-se sobre a margem direita do Rio Mondego, 

atravessando a ribeira de Mortágua cerca do km 70+400. 

Importa referir que para este troço foi solicitado pelo IP o reconhecimento de interesse público das áreas a intervencionar 

relativamente à beneficiação e desnivelamento dos nós de Oliveira do Mondego e Cunhedo. Através do Despacho n.º 5850-
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B/2020 dos Gabinetes dos Secretários de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do 

Território e das Infraestruturas, publicado no Diário da República, 2.ª Série n.º 103, de 27 de maio, foi reconhecido o relevante 

interesse público da ação relativa ao desnivelamento dos Nós de Oliveira do Mondego e de Cunhedo, no âmbito da 

beneficiação do IP3 entre o Nó de Penacova e a Ponte sobre o Rio Dão, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 

do artigo 21.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 

agosto. 

O Nó de Almaça, ao km 71+500, situa-se numa zona onde a plataforma tem duas vias no sentido Souselas –Viseu e uma 

via de circulação no sentido inverso.  

A plataforma mantém esta configuração até ao Nó de Mortágua ao km 73+000. Entre o km 73 e o km 74, a plataforma tem 

duas vias por sentido. 

Entre o km 74+000 e até ao Nó da Lagoa, cerca do km 75+000, existe uma via de lentos no sentido Viseu – Souselas. Nesta 

zona a velocidade máxima de circulação está limitada a 60 km/h.  

Imediatamente após o Nó da Lagoa, existe a nova Ponte sobre o rio Dão, que foi contruída ao lado da antiga. Esta nova 

ponte tem apenas uma via de circulação por sentido. 

 

Fotografia 3.7 – km 75+500 – Ponte sobre o Rio Dão. Sentido Souselas - Viseu. 

Cerca do km 76+200 existe atualmente uma área de serviço de ambos os lados do IP3, existindo uma passagem superior 

de peões entre ambas as estações. O troço a requalificar termina após a área de serviço, ao km 77+000, iniciando-se em 

seguida o troço a duplicar. 

Intervenções previstas 

Apresenta-se de seguida as propostas estudadas no presente Projeto Base, desenvolvido no âmbito da duplicação e 

requalificação do Itinerário Principal nº3 (IP3), no troço compreendido entre Penacova (km 59+000) e Lagoa Azul (km 

77+000), designado por Troço 0 (T0). 

Assim, neste troço, foram desenvolvidos estudos de alteração do Nó de Cunhedo, beneficiação do acesso florestal ao km 

70+520 e estudo de caminhos entre o Nó de Oliveira do Mondego e Penacova. O eixo do IP3 apresentado neste estudo 

corresponde ao eixo do projeto de junho de 2018. 



  

50 40418-PB-TG-0621-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO 

 PROJETO BASE. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 SUB-TOMO 6.2.1 – INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

3.5.1.2 Nó de Cunhedo – km 68+450 

Conforme já referido, o presente troço do IP3 foi objeto de projeto de reabilitação em junho de 2018. Esse projeto incluiu a 

construção do Nó de Cunhedo que visa eliminar a intersecção de nível existente com viragens à esquerda no IP3, tendo 

sido necessário construir uma entrada e saída na “mão” no sentido Sul > Norte, bem como a beneficiação do 

restabelecimento existente sob a ponte do Rio Mondego para se assegurarem todos os movimentos direcionais. No presente 

estudo foram estudadas alterações ao Nó de Cunhedo projetado e atualmente já executado, de modo a permitir os acessos 

a dois parques de estacionamento a construir, um de cada lado do IP3. Os acessos aos referidos parques serão efetuados 

através das vias de aceleração / abrandamento deste nó. Para a separação destas vias das vias de circulação do IP3, 

preconiza-se a colocação de separador rígido, tipo new jersey, para garantir a correta circulação dos veículos, sendo para 

tal necessário o alargamento máximo da plataforma em cerca de 2.0 m. 

Para a definição das vias laterais, foi necessário o prolongamento das vias de aceleração e de abrandamento, bem como a 

alteração dos ramos B e D para os quais se apresenta a nova geometria em planta e perfil longitudinal. 

Com as alterações preconizadas, para a implantação da via de aceleração, sentido Sul > Norte, será necessário um aumento 

da plataforma de 3.5 m numa maior extensão relativamente ao anterior projeto. Relativamente à via de abrandamento e via 

lateral na sua continuidade, propõe-se a manutenção atual da largura da plataforma do lado esquerdo do IP3 bem como da 

valeta de plataforma através da variação da largura da berma entre 0.5 m e 1.5 m. 

Os parques de estacionamento a construir visam eliminar o estacionamento de veículos ligeiros e pesados na berma do IP3 

nesta zona. O Parque de Estacionamento P1 localiza-se no lado poente do IP3 com capacidade para 18 veículos ligeiros. 

Dadas as características do terreno onde o Parque P1 se implanta, a sua execução inclui uma obra de contenção à volta 

para manutenção das construções e caminho na proximidade. 

 

Figura 3.5 – Nó do Cunhedo – Intervenção Concluída recentemente 
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Figura 3.6 – Nó do Cunhedo – Intervenção Prevista (assinalada a rosa) 

O parque de estacionamento P2 situa-se no lado nascente do IP3, do lado do rio Mondego e terá capacidade para 5 veículos 

pesados e 20 veículos ligeiros. Prevê-se que este parque P2 apresente uma inclinação transversal de cerca de 3.5%, com 

pendente para o mesmo lado do IP3, ou seja, para o lado do rio. Entre este parque de estacionamento e o lado esquerdo 

do IP3, na proximidade de um edifício de restauração, será implantada uma passagem superior de peões para o 

atravessamento em segurança de peões. Esta intervenção tem ainda como objetivo garantir os acessos aos terrenos 

agrícolas existentes adjacentes ao IP3. 

Este estudo contempla ainda a definição de um Caminho Paralelo, do lado direito do IP3, para restabelecimento de um 

caminho existente afetado pela construção deste Nó. Este caminho com perfil transversal de 3.0 m de largura terá uma 

extensão de 330 m aproximadamente. Na fase seguinte do estudo será necessário aferir a geometria deste caminho a fim 

de compatibilizar com a obra em execução, tanto em planta como em altimetria, tendo conhecimento que foi executado um 

aterro de modo a contemplar a implantação deste caminho de reposição do caminho agrícola existente.  

 

Figura 3.7 – Nó do Cunhedo – Perfil Transversal Tipo da Secção Corrente – Com via de aceleração e 
abrandamento em curva 
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3.5.1.3 Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 

O Perfil Transversal Tipo a adotar no caminhos paralelos que em seguida se descrevem é apresentado na figura seguinte. 

 

Figura 3.8 – Perfil transversal tipo dos caminhos paralelos 

Acesso Florestal - Km 70+520 

No lado esquerdo do IP3 cerca do km 70+520 (quilómetro existente), isto é, pk 70+400 do eixo de projeto, localiza-se um 

caminho florestal geralmente utilizado por veículos pesados de transporte de madeira. De modo a aumentar as condições 

de segurança rodoviária na entrada dos veículos no IP3 definiu-se uma via de aceleração aproveitando a plataforma 

existente. Esta alteração atende ao perfil transversal tipo preconizado no projeto de reabilitação, implicando apenas trabalhos 

de sinalização horizontal. 

Adicionalmente propõe-se a proibição de entrada de veículos através do IP3 neste caminho face ao reduzido raio de 

curvatura incompatível com os veículos que utilizam este acesso. 

 

Figura 3.9 – Acesso Florestal ao Km 70+520 

Caminho Paralelo 1 – Entre o Km 68+000 e o Km 68+300 

O caminho estudado designado neste estudo por Caminho Paralelo 1 localiza-se entre o Nó do IC6 e o Nó de Oliveira do 

Mondego, do lado esquerdo do IP3, entre este e o rio Mondego. Inicia-se no ramo bidirecional do Nó projetado de Oliveira 

do Mondego e termina no arruamento que liga Alto das Lamas ao IP3. 
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Este caminho desenvolve-se sobre um caminho existente e apresenta uma extensão de cerca de 756 metros. Em termos 

de perfil longitudinal, verifica-se um trainel de inclinação máxima de 21.0 %. Para este caminho adotou-se o perfil transversal 

de 3.0 m de largura de modo a minimizar os trabalhos a realizar e a afetação do solo. 

 

Figura 3.10 – Caminho Paralelo 1 

Caminho Paralelo 2 - Entre o km 65+000 e o km 66+000 ( Lado Direito) 

O caminho paralelo 2 implanta-se no lado direito do IP3 entre o Nó de Miro e a povoação de Raiva. Dá continuidade a um 

arruamento local a noroeste da localidade de Paredes, desenvolvendo-se sobre um caminho existente na parte inicial e em 

meia encosta do talude de escavação do IP3. Termina na proximidade de uma construção industrial. 

O traçado em planta apresenta uma extensão de 939 metros aproximadamente, e uma inclinação máxima de 19.0 % em 

perfil longitudinal. 

 

 

Figura 3.11 – Caminho Paralelo 2 
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Caminho Paralelo 2 – Alternativa – 67+000 

O caminho paralelo 2 alternativa implanta-se na proximidade da povoação de Raiva situada entre o rio Mondego e o IP3 

cerca do km 67+400 e permite efetuar a ligação entre uma propriedade localizada no lado direito do IP3 e a referida 

povoação. 

Em planta a via proposta tem uma extensão de 370 m aproximadamente, contorna uma linha de água num terreno de 

orografia acentuada. O perfil longitudinal apresenta uma inclinação máxima de 17.1 %. Prevê-se a necessidade de execução 

de dois muros de contenção para minimizar a afetação de terraplenagens. 

 

Figura 3.12 – Caminho Paralelo 2 - Alternativa 

3.5.1.4 Obras de Arte Integradas do Tipo Passagens Inferiores e Agrícolas 

▪ Passagem Inferior ao km 67+600 

Os passadiços da Passagem Inferior ao km 67+600, que têm cerca de 1,5 m, estão equipados apenas com guarda-corpos. 

O tabuleiro, simplesmente apoiado, tem quatro vigas estando o passadiço instalado na consola que não tem espessura 

suficiente para a instalação de uma guarda de segurança com capacidade de retenção de acordo com a NP-EN1317. Prevê-

se a substituição do guarda-corpos pela guarda de segurança, sendo necessário reforçar as consolas com perfis metálicos 

a instalar na face inferior da laje. 

 

Fotografia 3.8 – Passagem Inferior ao km 67+600 sentido IC6 / Raiva 
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▪ Passagem Inferior ao km 71+790 

A Passagem Inferior ao km 71+790 dispõe de guarda de segurança rígida (tipo New Jersey) no passadiço do lado direito e 

apenas guarda corpos do lado esquerdo. Estruturalmente o tabuleiro é uma laje maciça pelo que não haverá à priori 

necessidade de reforço. Propõe-se assim a substituição do guarda-corpos no sentido Viseu-Souselas por uma guarda de 

segurança com nível de retenção H2 ou H3 com as peças de transição para a guarda de segurança existente antes e depois 

da PI. Do lado Souselas – Viseu propõe-se a substituição da guarda de segurança existente por uma guarda tipo “New-

Jersey” homologada para aplicação sobre tabuleiros 

Obras de Arte Especiais 

▪ Ponte sobre o rio Alva ao km 65+280 

A Ponte sobre o rio Alva ao km 65+280 não dispõe de guardas de segurança de ambos os lados. Por outro lado, o tabuleiro 

em betão armado, pré-esforçado longitudinalmente, tem uma espessura da ponta da consola que não tem capacidade 

resistente para suportar uma guarda de segurança com capacidade de retenção de acordo com a NP-EN1317. 

Propõe-se assim a substituição dos guarda-corpos por guardas de segurança com reforço localizado da laje através da 

instalação de perfis metálicos na face inferior da consola. 

 

Fotografia 3.9 – Ponte sobre o Rio Alva – Passadiços sentido Raiva / IC6 (esq.)  

▪ Viaduto ao km 67+409 

O Viaduto ao km 67+409 também não dispõe atualmente de guardas de segurança. No entanto tem passadiços de serviço 

de ambos os lados. A estrutura é composta por uma laje maciça de grande espessura. Foi feita uma verificação da segurança 

desta tendo-se concluído que é possível a instalação de guardas de segurança com grau de retenção de acordo com a NP 

EN1317. No entanto, a inspeção realizada detetou a existência de outras patologias que poderão levar à necessidade de 

um estudo aprofundado das suas causas e eventuais trabalhos de reparação e reforço estrutural. 
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Fotografia 3.10 – Viaduto ao km 67+409 – Passadiço sentido Raiva / IC6 

3.5.2 TROÇO 1 - IC2 – PENACOVA (KM 43 AO KM 59) 

3.5.2.1 Traçado do Troço 1 

O Troço 1 tem cerca de 16 km de extensão e inicia-se ao km 43+000 em pleno Nó com o IC2 e termina ao km 59+000, na 

descida que antecede o Nó de Penacova.  

Ao longo do seu desenvolvimento, o IP3 articula-se com a rede viária existente mediante 4 (quatro) nós de ligação, com 

diferentes configurações, nomeadamente: 

▪ Nó com o IC2 – km 43+428; 

▪ Nó de Souselas – km 47+234; 

▪ Nó de Lorvão – km 53+868; 

▪ Nó do Buçaco – km 56+668. 

Em termos de orientação geográfica podemos caracterizar este Troço 1 como tendo 4 zonas distintas: 

▪ do km 43+0000 ao km 46+000 – sul/norte; 

▪ do km 46+000 ao km 48+500 – inflexão para nordeste; 

▪ do 48+500 ao km 55+000 – oeste/este; 

▪ do km 55+000 ao km 59+000 – inflete para sudeste. 

Este troço inicia-se em pleno Nó com o IC2 ( km 43+000), nó que assegura a ligação do IP3 ao IC2, que tem origem em 

Lisboa e fim no Porto (Fotografia 3.11).  

Nesta zona (km 43+000 ao km 43+700), a atual plataforma do IP3 apresenta já um perfil transversal tipo constituído por 

duas vias em cada sentido (2x2) pelo que não se prevê qualquer alargamento da mesma.  
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Fotografia 3.11 – Vista aérea do inicio do troço 1 – Nó com o IC2 

Entre o km 43+850 e o km 44+635, a via atual apresenta via de lentos do lado direito da plataforma (Sentido IC2/Viseu) pelo 

que se optou por efetuar a totalidade do alargamento para o lado esquerdo não se identificando quaisquer constrangimentos 

ao mesmo, uma vez que a ocupação marginal se restringe a uma rede de caminhos paralelos que se desenvolve ao longo 

da crista do talude de escavação e que será restabelecida na sequência da sua afetação pelas terraplenagens resultantes 

da duplicação da plataforma.  

 

Fotografia 3.12 – Via existente ao km 43+950 

A partir do km 44+635, aproximadamente, termina a via de lentos localizada à direita, passando a existir do lado esquerdo. 

No entanto, a totalidade do alargamento continua a efetuar-se para o lado esquerdo, a fim de preservar a ocupação existente 

à direita da plataforma (Fotografia 3.13) no atravessamento de Souselas. Esta ocupação é caracterizada por moradias 

isoladas, localizadas adjacentes á via, assim como a servidão que lhes assiste.  
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Fotografia 3.13 – Construção existentes ao km 45+500 (L. Dir.) 

O atual IP3, cerca do km 45+492, transpõe a EM 538 através de uma passagem inferior cujo alargamento está previsto no 

estudo.  

Ao km 46+000 o traçado inflete para nordeste, após o que transpõe o CM 1127, cerca do km 46+395, através de uma 

passagem inferior, assegurando esta via a ligação por norte à localidade de Marmeleira e por sul à localidade de Souselas. 

Prevê-se o alargamento desta obra de arte, para o lado esquerdo (sentido IC2/Viseu) de forma a acomodar o perfil 

transversal tipo previsto para a duplicação do IP3.  

Assinala-se ainda um ponto sensível, cerca do km 46+600, lado direito (sentido IC2/Viseu), dada a proximidade do espaço 

ocupado pelo Instituto Educativo de Souselas, cujo acesso se efetua mediante um caminho paralelo adjacente ao IP3. 

           

Fotografia 3.14 – Instituto Educativo de Souselas ao km 46+600 (L. Dir.) 

O Nó de Souselas inicia-se cerca do km 46+600 e tem uma geometria do tipo trompete, com uma obra de arte em passagem 

inferior. Este nó de ligação assegura a ligação à localidade de Souselas a sul e à localidade de Outeiro do Botão a nordeste 

através da EN 336. Na zona da obra de arte, a plataforma do IP3 acomoda 1+2 vias de circulação sendo necessário alargar 

a obra para comportar o novo perfil transversal tipo. 

Do km 46+550 ao km 47+150, a plataforma existente apresenta dupla faixa com duas vias em cada sentido. No entanto será 

necessário proceder ao alargamento da plataforma existente a fim de dotar a via de aceleração do ramo de entrada no 

sentido Viseu/IC2 assim como a via de abrandamento do ramo de saída para o trafego que circula no sentido IC2/Viseu com 

a extensão regulamentar. Estes alargamentos irão justificar a intervenção na Passagem Inferior sobre a Linha do Norte (CF), 

ao km 46+954, que por sua vez também necessitará de ser alargada (Fotografia 3.15).  
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Fotografia 3.15 – km 46+900, sentido IC2/ Viseu, PI na travessia da LN (CF)  

Após o Nó de Souselas o traçado do IP3 acompanha a EN 336 localizada à direita, até cerca do km 48+200, transpondo 

esta via cerca do km 48+392 novamente através de uma passagem inferior.  

Entre o km 47+500 e o km 48+960, a plataforma existente acomoda 1+2 vias de circulação, tendo sido previsto o 

alargamento para o lado esquerdo (sentido Viseu/IC2) até ao km 48+350, a fim de preservar a ocupação existente do lado 

direito da via (parques de estacionamento empresariais) assim como um poste de LMT implantado na proximidade do atual 

IP3, conforme se pode observar na foto abaixo.  

 

Fotografia 3.16 – km 48+340, sentido IC2/ Viseu, Posto LMT 

O alargamento nesta zona foi igualmente condicionado pela existência de outro poste da EDP, localizado no lado contrário 

da via (afastado da mesma cerca de 50 m) tendo-se procurado que as terraplenagens resultantes do alargamento da 

plataforma preservassem também este poste.  

Por outro lado, acresce que também no lado esquerdo, foram identificados sinais de instabilização no aterro existente, que 

se repercutem na atual plataforma (Fotografia 3.17). Este aterro é suportado por um muro de gabiões que se estende ao 

longo de 130 m. Este troço desenvolve-se ao longo de uma baixa aluvionar, sendo expectável a ocorrência de condições de 

fundação inadequadas para novos aterros. Deste modo, procurou-se evitar que a duplicação do IP3, a partir do km 48+400, 

originasse alargamentos na plataforma da esquerda (sentido Viseu/IC2) de modo a não agravar a situação já existente. 
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Fotografia 3.17 – km 48+700, sentido Viseu/IC2 – Aterro instável suportado por muro de gabiões 

Para além do muro atrás referenciado assinala-se ainda a existência de outras estruturas de contenção na proximidade, tal 

como as localizadas, também do lado esquerdo, junto ao km 49+100 e 49+300, que precede uma área de paragem utilizada 

especialmente por veículos pesados.  

Face à situação atrás referenciada, procedeu-se a uma ripagem do traçado existente para sul. Esta ripagem foi também 

conseguida mediante o incremento do valor do atual raio 350 m em planta para 420 m o que contribui para melhorar as 

condições de circulação em virtude do aumento dos parâmetros geométricos em planta.  

Ao alargar a plataforma para o lado esquerdo, evita-se grandes aterros e/ou estruturas de contenção cuja a materialização 

no terreno se revestiria de grande complexidade técnica dado a magnitude das terraplenagens expectáveis e o cenário 

geotécnico em presença. Deste modo, o alargamento para o lado direito da via será efetuado à custa de escavações de 

porte considerável, como seria de esperar numa via implantada a meia encosta.  

A partir do km 49+300, sensivelmente, inicia-se um trainel com inclinação acentuada (7.7%) conhecido como a descida do 

botão, zona de forte orografia. Cerca do km 49+635, o IP3 transpõe a EM 535 através de uma passagem inferior. Esta via 

acompanha o IP3 ao longo de 3 km, localizando-se à direita do mesmo (Fotografia 3.18). A partir do km 50+100 o 

alargamento passa a efetuar-se para o lado esquerdo até cerca do 54+400. 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) que se pretende analisar e 

solucionar no âmbito do projeto da duplicação.  

 

Fotografia 3.18 – km 50+300 – Proximidade entre vias - IP3 e EM 535 (fonte: Google) 



  

40418-PB-TG-0621-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO 61 

PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE  

SUB-TOMO 6.2.1 – INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

A decisão de alargar para o lado esquerdo advém da necessidade de intervenção nos taludes existentes desse lado 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 vias é diminuta, afigurando-se de alguma complexidade viabilizar a coexistência destas vias, caso o 

alargamento se efetuasse para o lado direito. 

Aproximadamente, a partir do km 50+600, o alargamento passa a fazer-se totalmente do lado esquerdo da plataforma 

(sentido Viseu/IC2), mantendo-se desse lado até cerca do km 54+400, uma vez que a ocupação do lado direito da plataforma 

tem maior expressão, especialmente entre o km 51+600 e o km 52+300, onde o IP3 se aproxima novamente da EM 535 e 

contorna a povoação de Monte Redondo. 

O Nó de ligação do Lorvão desenvolve-se aproximadamente entre o km 53+500 e o km 54+300, sendo a transposição da 

EM 535 garantida mediante uma Passagem Superior ao km 53+865 que será substituída por uma obra de arte nova. O 

alargamento da plataforma a introduzir nesta zona prevê a largura necessária para acomodar as vias de aceleração e de 

abrandamento com a geometria regulamentar para V= 100 km/h.  

Entre o km 53+900 e o km 56+200 a plataforma existente dispõe de duas vias na faixa da esquerda. Após o km 54+400 o 

alargamento da plataforma passará a efetuar-se para o lado direito de modo a não afetar o parque empresarial do Lorvão e 

o respetivo acesso que se localiza adjacente ao atual IP3 (foto 2.8) ao longo de 300 m. O alargamento para a direita permite 

ainda não interferir com a EM 535-2 junto ao km 54+900 (seção mais desfavorável), dado a proximidade entre as vias.  

 

Fotografia 3.19 – km 54+600 – Parque empresarial junto ao IP3 (lado esq.) 

A partir do km 54+900 optou-se por efetuar o alargamento para a direita da plataforma tendo em conta a empreitada de 

reabilitação em curso, promovida pela IP, para correção das patologias observadas neste Troço - escorregamento existente, 

entre o km 55+570 e o km 55+595 (Fotografia 3.20), no lado esquerdo da via, que já se propagou ao pavimento originando 

a interdição da via mais à esquerda. 
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Fotografia 3.20 – km 55+570 – escorregamento (vista da EM 535-2) 

Junto ao Nó de ligação do Buçaco, localizado aproximadamente entre o km 56+300 e o km 57+000, o alargamento da 

plataforma efetuar-se-á, para ambos os lados, de maneira a minimizar a afetação da ocupação lateral existente quer do lado 

esquerdo quer do lado direito – zonas empresariais (Fotografia 3.21). 

Imediatamente antes do Nó do Buçaco, procedeu-se ao aumento do raio da curva à direita de 380 m para 420 m, tornando-

a compatível com V=100 km/h uma vez que não foram identificados condicionamentos à implementação desta melhoria.  

 

Fotografia 3.21 – 56+650 - Nó do Buçaco - Ocupação lateral  

Após o Nó do Buçaco inicia-se a descida para Penacova desenvolvendo-se o traçado do IP3 paralelamente ao traçado da 

EN 235, distando entre si, em média cerca de 200 m pelo que não se identifica quaisquer condicionantes relativamente a 

esta via.  

Do km 57+450 ao km 59+000 o atual IP3 apresenta dupla faixa de rodagem (2x2) pelo que o alargamento a implementar no 

lado esquerdo da plataforma existente tem pouca expressão o que se traduz em terraplenagens modestas. Neste troço não 

se identifica condicionantes relevantes, fruto da ocupação diminuta, com exceção da seção ao km 57+625 onde se localiza 

um muro de gabiões, aparentando estar em bom estado de conservação. 



  

40418-PB-TG-0621-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO 63 

PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE  

SUB-TOMO 6.2.1 – INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

 

Fotografia 3.22 – km 57+625 – Muro gabiões existente (fonte: Google) 

O Troço 1 termina cerca do km 59+000, na descida em direção a Penacova, onde efetua a ligação com o troço 

Penacova / Lagoa Azul que se encontra em fase de reabilitação (Fotografia 3.23).  

 

Fotografia 3.23 – Imediações do km 59+000, término do Troço 1 

No final do Troço 1, será necessário prever a ligação ao Troço da Requalificação (Penacova/Lagoa Azul) que dispõe de um 

perfil transversal Tipo constituído por apenas uma faixa de rodagem com via de lentos do lado esquerdo (no sentido de 

circulação Viseu/IC2). Esta transição de larguras é assegurada ao longo de 250 m de extensão, procurando que a mesma 

se processe de uma forma gradual. Tendo em conta que a diferença de largura entre a plataforma duplicada e a existente é 

cerca de 7 m, resulta uma taxa de transição suave de 0,03ml/ml. Por outro lado, atende-se à recomendação das normas da 

EX-JAE que indicam 250 m como a extensão a considerar para a diminuição do número de vias. 

3.5.2.2 Alargamento da Plataforma 

No quadro seguinte apresentam-se a identificação e quantificação do alargamento preconizado, bem como os aterros e 

escavações associados. 
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Quadro 3.2 - Identificação e Quantificação do Alargamento Preconizado – Troço 1 

 

LADO DIREITO
LADO 

ESQUERDO

AMBOS OS 

LADOS 
TRANSIÇÃO

TERRAPLENAGEM

SITUAÇÃO EXISTENTE 

(mais significativa)

TERRAPLENAGEM

SITUAÇÃO FUTURA

(mais significativa)

ÁREA DE 

ALARGAMENTO

(m2)

43+000 / 43+525 
1 - - - - - - -

43+525 / 46+700 • Escavação máx. 10.85 m 

(extensão 325 m)

Escavação máx. 24.30 m 

(extensão 325 m)
23435

46+700 / 46+725 • Escavação máx. 4.25 m 

(extensão 25 m)

Escavação máx. 5.00 m 

(extensão 25 m)
175

46+725 / 46+900 • Aterro máx. 5.90 m 

(extensão 150 m)

Aterro máx. 5.60 m 

(extensão 150 m)
340

46+900 / 46+925 • Aterro máx. 5.90 m 

(extensão 25 m)

Aterro máx. 5.60 m 

(extensão 25 m)
340

46+925 / 47+500 • Aterro máx. 11.60 m 

(extensão 300 m)

Aterro máx. 13.00 m 

(extensão 300 m)
3165

47+500 / 47+525 • Aterro máx. 4.10 m 

(extensão 25 m)

Aterro máx. 4.10 m 

(extensão 25 m)
200

47+525 / 47+800 • Aterro máx. 4.75 m 

(extensão 275 m)

Aterro máx. 5.35 m 

(extensão 275 m)
2300

47+800 / 47+825 • Aterro máx. 2.15 m 

(extensão 25 m)

Aterro máx. 2.20 m 

(extensão 25 m)
200

47+825 / 48+325 • Escavação máx. 8.75 m 

(extensão 75 m)

Escavação máx. 11.30 m 

(extensão 75 m)
3750

48+325 / 48+450 • Escavação máx. 9.60 m 

(extensão 75 m)

Escavação máx. 14.60 m 

(extensão 75 m)
900

48+450 / 49+750 • Escavação máx. 27.00 m 

(extensão 150 m)

Escavação máx. 27.25 m 

(extensão 150 m)
7585

49+750  / 49+850 • Aterro máx. 5.00 m 

(extensão 100 m)

Aterro máx. 4.50 m 

(extensão 100 m)
340

49+850 / 53+800 • Escavação máx. 16.85 m 

(extensão 75 m)

Escavação máx. 17.85 m 

(extensão 75 m)
24335

53+800 / 53+850 • Escavação máx. 6.80 m 

(extensão 25 m)

Escavação máx. 6.90 m 

(extensão 25 m)
340

53+850 / 54+475 • Escavação máx. 6.40 m 

(extensão 250 m)

Escavação máx. 7.60 m 

(extensão 250 m)
5470

54+475 / 54+500 • Aterro máx. 4.50 m 

(extensão 25 m)

Aterro máx. 5.36 m 

(extensão 25 m)
295

54+500 / 56+200 • Escavação máx. 34.00 m 

(extensão 200 m)

Escavação máx. 34.00 m 

(extensão 200 m)
14335

56+200 / 56+250 • Aterro máx. 4.00 m 

(extensão 25 m)

Aterro máx. 4.00 m 

(extensão 25 m)
330

56+250 / 57+300 • Escavação máx. 36.00 m 

(extensão 125 m)

Escavação máx. 36.00 m 

(extensão 125 m)
5870

57+300 / 57+350 • Escavação máx. 1.25 m 

(extensão 50 m)

Escavação máx. 1.85 m 

(extensão 50 m)
260

57+350 / 58+800 • Escavação máx. 18.40 m 

(extensão 100 m)

Escavação máx. 18.00 m 

(extensão 100 m)
3855

58+800 / 58+825 • - - 30

58+825 / Final - - - - - - -

Nota:
1 
- Nó com o IC2

km 

TROÇO 1 -  IC2 – PENACOVA (KM 43 AO KM 59)

ALARGAMENTO DA PLATAFORMA



  

40418-PB-TG-0621-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO 65 

PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE  

SUB-TOMO 6.2.1 – INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

3.5.2.3 Características do Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal 

Constata-se alguma heterogeneidade dos características tanto em planta como em perfil longitudinal,  em resultado, como 

já referido, das difíceis características orográficas onde o traçado do Troço 1 se insere. 

Podemos observar que em planta, 55% do traçado é compatível com uma velocidade igual ou superior a 120 km/h. No 

patamar entre os 100 km/h e 120 km/h de velocidade base, encontra-se 35% do traçado em planta. Por fim, apenas 10% do 

traçado em planta é compatível apenas com uma velocidade base inferior a 100km/h mas igual ou superior a 80 km/h. 

Já em perfil longitudinal, a análise demostra que 75 % do traçado é compatível com uma velocidade igual ou superior 

a 120 km/h; 16 % do traçado está de acordo com uma velocidade de tráfego entre 100 km/h a 120 km/h e apenas 9% abaixo 

de Vt =100 km/h, correspondendo esse Troço à descida do Botão. 

Quadro 3.3 - Características do Traçado em Planta  

 

Quadro 3.4 - Características do Traçado em Perfil Longitudinal  

 

3.5.2.4 Perfis Transversais Tipo 

Ao longo do seu traçado o troço em análise do IP3 apresenta vários perfis transversais tipo genéricos: 

1. Perfil com 2x2 com separador largo (zona do nó com o IC2) ou central rígido (em perfil New Jersey) e vias de 

aceleração e de desaceleração, que está presente nas zonas dos nós de ligação; 

2. Perfil com 1+2 ou 2+1 vias, sendo a via adicional destinada à circulação de veículos lentos existindo sempre no 

sentido ascendente do perfil longitudinal. 

A intervenção de duplicação visará a instalação de um perfil transversal tipo de 2x2 vias em toda a extensão do troço, com 

vias adicionais de aceleração e de abrandamento dimensionadas para a velocidade de tráfego de 100 km/h nas zonas dos 

nós de ligação. Essa duplicação será conseguida à custa do alargamento da plataforma existente para um dos lados ou 

para os dois. 

m % m % m % m % m

1611.018 10% 5684.70 35% 2678.85 17% 6066.309 38% 16041

 R < 414 m

 Vt < 100 km /h

414  m ≤ R < 700 m

(100 km/h ≤ Vt < 120 km/h)

R ≥ 700 m

(Vt ≥120 km/h)

EXTENSÃO

TOTAL

RETAS

(Vt ≥120 km/h)

m % m % m % m % m

1611.018 10% 5684.70 35% 2678.85 17% 6066.309 38% 16041

 R < 414 m

 Vt < 100 km /h

414  m ≤ R < 700 m

(100 km/h ≤ Vt < 120 km/h)

R ≥ 700 m

(Vt ≥120 km/h)

EXTENSÃO

TOTAL

RETAS

(Vt ≥120 km/h)

 i > 6%*  Rconv. < 4926 m Rconc. < 3500 4% < i ≤ 6%* 4926 m ≤ Rconv. < 9000 m 3500 ≤ Rconc. < 5500 m i ≤ 4%  Rconv. ≥ 9000 Rconc. ≥ 5500

m m m m m m m m m 

1445.915 0 0 659.194 626.728 1247.192 4484.557 5350.375 2226.926

9.01% 0.00% 0.00% 4.11% 3.91% 7.78% 27.96% 33.35% 13.88%

*   Em caso de traineis de curta extensão, a inclinação do trainel poderá ser acrescida de 1% ou 2%

9% 16% 75%

100 km / h ≤ Vt < 120 km / h Vt ≥ 120 km  /hVt < 100 km / h
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No final do Troço 1, será necessário prever a ligação ao Troço da Requalificação (Penacova/Lagoa Azul) que dispõe de um 

perfil transversal Tipo constituído por apenas uma faixa de rodagem com via de lentos do lado esquerdo (no sentido de 

circulação Viseu/IC2). Esta transição de larguras é assegurada ao longo de 250 m de extensão, procurando que a mesma 

se processe de uma forma gradual. Tendo em conta que a diferença de largura entre a plataforma duplicada e a existente é 

cerca de 7 m, resulta uma taxa de transição suave de 0,03ml/ml. Por outro lado, atende-se à recomendação das normas da 

EX-JAE que indicam 250 m como a extensão a considerar para  a diminuição do numero de vias.    

3.5.2.5 Nós de Ligação 

Nó com o IC2 

No início do Troço 1, localiza-se o Nó com o IC2 que permite a interligação entre dois Itinerários, um principal (IP3) e outro 

complementar (IC2). O IP3 permite a ligação entre Viseu e Coimbra, enquanto o IC2 permite a ligação a sul a Lisboa e ao 

Porto, a norte.  

É um nó do tipo “trevo” incompleto, complementado por um nó do tipo “trompete” incompleto apoiado em duas obras de arte 

do tipo passagem inferior.   

O perfil transversal tipo na zona afeta ao nó apresenta algumas diferenças relativamente ao adotado no projeto de  

duplicação/reabilitação do IP3 tais como bermas exteriores com larguras compreendidas entre 1.5m e 2.0 m e vias de 

aceleração com largura de 3.00 m (no trevo). Analisado o custo/beneficio da intervenção necessária para a retificação do nó 

no sentido de o dotar de larguras consonantes com o perfil transversal tipo adotado, o estudo propõe manter o nó existente 

sem intervenção no que diz respeito a este aspeto. 

Assim sendo, tendo em conta que no Troço onde se localiza o Nó com IC2 a plataforma do IP3 já apresenta 2x2 vias, pelo 

que as alterações introduzidas alterações na geometria deste nó se restringe á correção da extensão da via de 

abrandamento do ramo de saída do tráfego que circula no sentido Viseu/Souselas, a qual apresenta um comprimento 

insuficiente para V=100km/h.  

As demais intervenções previstas para este nó dizem respeito a operações de reabilitação /beneficiação.  

Apresenta-se na Figura 3.13, o Layout deste nó com a ilustração da intervenção acima descrita. 

 

Figura 3.13 – Nó do IC2 – Intervenção Prevista 
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Nó de Souselas 

Localizado ao km 47+234 este nó que apresenta uma geometria do tipo “Trompete”  permite o acesso do tráfego que circula 

no IP3 ao IC2 através da EM 538 e CM 1127 a oeste, da EN 336 a nordeste e da EM 537-4 a norte, servindo um grande 

numero de aglomerados populacionais onde se destacam Souselas, Sargento Mor, Zouparria do Monte, Marmeleira, Torre 

de Vilela, Caselho, Brasfemes, Outeiro do Botão entre outras. 

O desnivelamento do Nó de Souselas com a rede viária local é efetuada através de uma passagem inferior localizada cerca 

do km 47+234.  

Neste Troço, prevê-se o alargamento da plataforma para o lado direito uma vez que o alargamento para o lado contrário 

inviabilizaria o traçado do ramo de ligação do trafego que circula no sentido Viseu/IC2 e sai do IP3 em direção a Souselas  

(em forma de loop).  

A proposta de intervenção neste nó de ligação consta do seguinte:  

1. A preservação do máximo da geometria do ramo de saída do IP3 (sentido Viseu/Souselas), com a introdução de 

uma  via de abrandamento do tipo paralelo, por forma a conferir-lhe extensão adequada; 

2. Introdução de uma via de aceleração do tipo paralelo, no ramo de entrada no IP3 (sentido Souselas/Viseu); 

3. Ripagem dos ramos de saída do IP3 e entrada no IP3 (sentido IC2/Souselas e sentido Souselas/Viseu) 

respetivamente, por forma a acomodar o alargamento da faixa de rodagem, e dota-los de vias de abrandamento e 

aceleração do tipo paralelo com extensão regulamentar para V=100 km/h. 

A passagem inferior do Nó de Souselas (O.A 3196), será alvo de alargamento em resultado da duplicação da plataforma do 

IP3, assim como a passagem inferior sobre a Linha do Norte localizada ao km 46+954 (O.A 3194) que será necessário 

alargar para introdução da via de abrandamento do ramo de saída para o IC2, do tráfego que circula no sentido 

Souselas/Viseu.  

Com a duplicação da plataforma do IP3, os ramos de ligação do Nó de Souselas, serão dotado de vias de aceleração e 

abrandamento do tipo paralelo, dimensionadas para uma Vt=100 km/h. 

Apresenta-se na Figura 3.14, o Layout deste nó com a ilustração da intervenção acima descrita. 
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Figura 3.14 – Nó de Souselas - Intervenção Prevista 

Nó de Lorvão 

O Nó de Lorvão é o terceiro nó de ligação do Troço 1, situa-se cerca do km 53+868 e apresenta uma geometria do tipo 

“diamante” com rotundas, com implantação em dois quadrantes devido aos condicionamentos orográficos. 

Permite o acesso do tráfego que circula no IP3 1 à EM 535 servindo entre outros, os aglomerados populacionais a norte 

como Alagoa e Figueira de Lorvão a sul, através de uma passagem superior. 

A duplicação da plataforma do IP3 na zona deste nó de ligação, far-se-á para o lado esquerdo, por forma a preservar a 

ocupação de cariz empresarial localizada adjacente ao lado esquerdo da plataforma. 

O vão da atual obra de arte, não permite acomodar o alargamento da plataforma do IP3, pelo que a passagem superior  terá 

que ser substituída por uma nova obra de arte, a localizar no mesmo ponto da existente. Esta decisão prende-se com o fato 

de se prender minimizar a ocupação dos terrenos limítrofes, limitando-se desta forma as expropriações. O fato de haver 

caminhos alternativos que poderão ser utilizados como desvios provisórios, durante a fase de obra (conforme se evidencia 

na figura abaixo) permitiu manter a obra na mesma localização.  
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Figura 3.15 - Nó do Lorvão - Desvios Provisórios 

Este Nó de Ligação prevê ainda a introdução de um caminho de acesso ao parque empresarial do Lorvão.  

Assim, com a duplicação da plataforma do IP3, propõem-se as seguintes intervenções para o Nó do Lorvão, prevê-se: 

1. A reformulação de ambas as rotundas mantendo o restabelecimento da EM 535 na localização atual e com o 

desenvolvimento, que comporte o vão necessário à nova obra de arte para acomodar o alargamento da plataforma 

do IP3 e da via de aceleração do ramo de entrada no IP3 (sentido Lorvão/Viseu). Salienta-se que se privilegiou 

uma solução estrutural de prefabricação a fim de minimizar os impactes na via em exploração quando da fase de 

construção; 

2. Adaptação dos ramos saída e entrada no IP3 à nova plataforma alargada, com adoção de vias de abrandamento e 

aceleração do tipo paralelo com extensão regulamentar para V= 100 km/h; 

3. Alteração do ramo bidirecional de acesso à rotunda sul de modo a proporcionar um traçado mais fluído; 

4. Implantação de um acesso ao parque empresarial do Lorvão; 

Apresenta-se na Figura 3.16, o Layout deste nó com a identificação da intervenção acima descrita. 
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Figura 3.16 - Nó do Lorvão - Intervenção Prevista 

Nó do Buçaco 

O Nó do Buçaco, o ultimo dos quatro nós de ligação do Troço 1, está localizado cerca do km 56+668, apresenta a típica 

geometria do tipo “diamante” de 4 quadrantes, com viragens à esquerda na estrada secundária (EN235). 

Assegura o acesso do tráfego que circula no Troço 1 à EN 235, servindo deste modo entre outros os aglomerados 

populacionais localizados a noroeste como, Luso, Sazes de Lorvão e Casalito e Penacova a Sudeste. 

O desnivelamento deste nó com a rede viária existente é garantida através de uma passagem inferior que se prevê alargar 

para comportar a largura da plataforma duplicada do IP3. 

De modo a interferir o mínimo possível com a ocupação marginal no local onde o nó se desenvolve, onde se destacam 

vários espaços industriais e alguns núcleos habitacionais dispersos, optou-se por prever o alargamento da plataforma para 

ambos os lados. Contudo, verifica-se a necessidade de recurso a estruturas de contenção, á esquerda e à direita para 

minimizar a ocupação das várias parcelas contiguas ao IP3. 

 

Fotografia 3.24 - Nó do Buçaco – Ocupação lateral – km 56+450 
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Assim, com a duplicação da plataforma do IP3, propõem-se as seguintes intervenções para o Nó do Buçaco: 

1. Substituição dos cruzamentos existentes por rotundas, o que significa um incremento em termos de segurança 

rodoviária, decorrente da eliminação das viragens á esquerda;  

2. Alargamento da Passagem Inferior existente de forma  a comportar  o vão necessário ao alargamento da plataforma 

do IP3; 

3. Adaptação dos 4 (quatro) ramos de ligação de saída e entrada do IP3 e adoção de vias de abrandamento e 

aceleração do tipo paralelo com geometria compatível com a velocidade de 100km/h; 

Apresenta-se na Figura 3.17, o Layout deste nó com a identificação da intervenção acima descrita. 

 

Figura 3.17 - Nó do Buçaco - Intervenção Prevista 

3.5.2.6 Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 

Identificou-se a necessidade de prever 16 restabelecimentos mediante obras de arte, tipo passagens superiores, passagens 

inferiores e passagens agrícolas que permitem assegurar o desnivelamento das mesmas, garantido, deste modo, a 

manutenção das circulações existentes.  

Neste troço também se encontra em serviço uma Passagem Superior de Peões ao km 51+595, estando prevista a sua 

substituição.  

A conceção dos restabelecimentos no que diz respeito á localização das Passagens Superiores teve por base a verificação 

da existência de caminhos alternativos na zona em questão, procurando garantir que em fase de obra os mesmos poderiam 

ser usados como desvios provisórios (Figura 3.18 e Figura 3.19) 

A Figura 3.18 e Figura 3.19 permite evidenciar a extensão dos desvios de tráfego em caso da inoperacionalidade das 

passagens superiores atualmente existentes durante o período que medeia a desativação das atuais P.S. e a entrada em 

exploração das futuras Obras de Arte.  
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Figura 3.18 – Obras de Arte - Desvios de Tráfego  

 

Figura 3.19 – Obras de Arte - Desvios de Tráfego  

Salienta-se que se privilegiou soluções estruturais de prefabricação a fim de minimizar os impactes na via em exploração 

quando da fase de construção.  

As passagens superiores existentes tem um vão livre adequado ao atual IP3, mas que é insuficiente para acomodar a 

duplicação da plataforma rodoviária prevista. 

Constata-se também que em diversas passagens superiores os gabaritos verticais existentes são reduzidos, em diversos 

casos até inferiores aos 5.0 m anteriormente exigidos pela IP. 

Assim, as passagens superiores existentes têm de ser substituídas por novas obras de arte dimensionadas em conformidade 

com os novos condicionamentos. 

As passagens superiores a construir terão um vão estrutural muito superior ao das passagens superiores existente, em 

alguns casos próximo do dobro, o que implica uma altura estrutural superior para os tabuleiros a adotar e, de acordo com o 

CE da IP, o gabarito vertical mínimo a adotar será de 5.25 m. 
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Estes condicionamentos obrigam a que os restabelecimentos rodoviários a efetuar para implementação das novas 

passagens superiores tenham uma altura livre entre a rasante do restabelecimento e a rasante do IP3, significativamente 

superior ao existente. 

Relativamente aos restabelecimentos das vias que tem associadas Passagens Inferiores, um dos aspetos mais importantes 

do estudo é assegurar que as mesmas não sofram uma redução do seu gabarito existente. Nesse sentido, procurou-se 

sempre que necessário rebaixar a via existente para assegurar a manutenção do gabarito. Todavia, este rebaixamento teve 

em conta vários fatores, tais como evitar a criação de pontos baixos de difícil drenagem e a localização das fundações da 

Obra de Arte existente.  

No caso das Passagens Inferiores a alargar, procurou-se que o restabelecimento considerasse  o eixo existente, pelo que 

se reproduziu o mesmo.   

No Quadro 3.5, apresentam-se as principais características dos restabelecimentos previstos para o Troço 1.  

Quadro 3.5 – Troço 1 – Restabelecimentos – Principais Características 

 

 

Designação Tipo OA
Interseções

 km IP

Interseções

km do Rest

Extensão 

(m)

Largura Média 

Existente 

(m)

Largura /PTT Adotado

Rest.  1 PA 43+910.896 0+022.397 46.8 2.5 4.00

Rest.  2 PA 44+885.537 0+024.129 50.8 3.2 4.00

Rest.  3 (EM 538) PI 45+490.568 0+027.787 61.0 8.0 1.00+6.00+1.00

Rest.  4 (CM 1127) PI 46+395.874 0+059.475 113.5 8.0 1.00+6.00+1.00

Rest.  5 (Nó de Souselas) PI 47+233.408 0+030.340 67.1 14.5 Ramo Bididirectional existente

Rest.  6 (EN 336) PI 48+393.055 0+090.944 167.2 8.0 1.00+6.00+1.00

Rest.  7 PA 48+804.532 0+030.869 156.9 4.0 4.00

Rest.  8 (EM 535) PI 49+631.358 0+029.399 61.5 7.0 1.00+6.00+1.00

Rest.  9 PA 50+965.834 0+040.733 72.5 4.0 4.00

Rest.  10 (EM 535) PS 52+385.926 0+128.425 229.1 8.0 1.00+6.00+1.00

Rest.  11 (Nó do Lorvão) PS 53+864.755 0+071.560 165.4 NA 2.50+4.00+0.50+0.60+0.50+4.00+2.5

Rest.  12 (EM 535-2) PS 54+707.971 0+048.382 177.0 7.0 1.00+6.00+1.00

Rest.  13 (Nó do Buçaco) PI 56+661.482 0+035.211 69.3 13.0 2.50+4.00+0.50+0.60+0.50+4.00+2.5

Rest.  14 PS 57+372.220 0+090.588 205.0 5.5 0.50+4.00+0.50

Rest.  15 PA 58+147.901 0+021.811 49.1 4.0 4.00

Rest.  16 PA 58+772.470 0+022.422 48.9 4.0 4.00
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3.5.3 TROÇO 2 - LAGOA AZUL – SANTA COMBA DÃO (KM 77 AO KM 86) 

3.5.3.1 Traçado do Troço 2 

O Troço 2 tem cerca de 9 km de extensão e inicia-se ao km 77+000, na proximidade do nó de ligação ao Chamadouro, na 

sequência do troço em requalificação entre Penacova e Lagoa Azul – km 59 ao km 77 e termina ao km 86+000 (km de 

exploração), na subida para Tondela, após o nó de ligação a Santa Comba Dão. Este troço para além da significativa 

ocupação lateral apresenta pontos singulares de passagem que constituem grandes condicionantes à solução de 

duplicação, tais como a travessia da ribeira do Vimieiro e a transposição do rio Dão.  

Ao longo do seu desenvolvimento, o IP3 articula-se com a rede viária existente mediante 5 (cinco) nós de ligação, com 

diferentes configurações, nomeadamente: 

▪ Nó de Chamadouro – km 78+180; 

▪ Nó de Rojão Grande - km 79+950; 

▪ Nó com o IC12/A35 - km 82+300; 

▪ Nó de Óvoa - km 84+200; 

▪ Nó de Santa Comba Dão - km 85+240. 

Em termos de orientação geográfica podemos caracterizar este Troço 2 como tendo 4 zonas distintas: 

▪ do km 77+0000 ao km 80+000 - sudoeste/nordeste; 

▪ do km 80+000 ao km 82+500 – inflexão para nordeste; 

▪ do 82+500 ao km 84+000 – inflexão para noroeste; 

▪ do km 84+000 ao km 86+000 inflete para norte. 

Como atrás referido, este troço inicia-se ao km 77+000, na ligação ao troço em requalificação entre Penacova e Lagoa Azul 

– km 59 ao km 77 - na proximidade do nó de ligação ao Chamadouro.  

Entre o km 77+000 e o km 81+300, o IP3 atual apresenta via de lentos do lado direito da plataforma (Sentido IC2/Viseu) 

pelo que se optou por efetuar a totalidade do alargamento da plataforma para o lado esquerdo. Na sequência da duplicação, 

será necessário a reposição de alguns acessos locais afetados pela duplicação, como é o caso da rua do Rabicão, assim 

como a substituição da Passagem Superior localizada ao km 77+365 que permite a transposição do atual IP3 para 

restabelecimento da rede viária local (rua da Foz do Dão).  

Será ainda necessário prever a adaptação da estrutura de contenção existente no lado direito da atual plataforma (km 

77+100-km 77+200) por forma a acomodar o alargamento necessário da plataforma. 
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Fotografias 3.25 – Início do Troço e via paralela ao lado esq. (km 77+00) 

Será ainda necessário prever a adaptação da estrutura de contenção existente no lado direito da atual plataforma (km 

77+100-km 77+200) por forma a acomodar o alargamento necessário da plataforma. 

 

Fotografia 3.26 – Muro ao km 77+150 – lado direito 

Cerca do km 77+900 inicia-se o nó de ligação ao Chamadouro que assegura a ligação à localidade de Chamadouro a norte, 

e à localidade de Oveiro a sul através da Rua do Pedrão e Av. Cova do Ouro (antigos CM 1578 e CM 1579), respetivamente. 

No âmbito da duplicação, este nó, à semelhança de todos os outros nós, será dotado de vias de aceleração e de 

abrandamento com dimensões regulamentares para Vt=100 km/h. 

 

Fotografia 3.27 - Nó de Chamadouro (km 78+000) 

O alargamento continua a efetuar-se para o lado esquerdo da plataforma até cerca do km 80+000 em função das várias 

condicionantes de ocupação, identificadas do lado direito da atual plataforma, nomeadamente: 
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▪ nó de ligação ao Chamadouro - ramo de entrada no sentido IC2/Viseu, para o trafego proveniente do Chamadouro, 

dotado de uma geometria em forma de loop (raio circular muito pequeno) que não se compadece com um alargamento 

da plataforma; 

▪ existência de uma moradia muito próxima da via paralela ao IP3, km 78+350, (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; 

▪ proximidade de uma moradia ao km 79+000 e acesso local e outra ao km 79+175; 

▪ proximidade de um núcleo habitacional ao km 79+350. 

 

Fotografia 3.28 – Estrutura de suporte existente, L Dir. da plataforma (km 78+300) 

Apesar das condicionantes de ocupação lateral à atual via, acima identificados, verifica-se viável a salvaguarda das 

habitações não estando previsto expropriações de construções existentes. Para isso foi necessário proceder à reformulação 

do Nó do Chamadouro por forma a minimizar a ocupação ao km 78+400 (sentido Viseu/IC2), dado a proximidade de uma 

moradia contigua à rua da Corja, na proximidade do ramo de saída do nó de ligação do Chamadouro.  

 

Fotografia 3.29 –Moradia existente, L. Esq. (km 78+400) 
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Fotografias 3.30 – Moradia e acesso local, (L. Dir. km 79+000)  

    

Fotografia 3.31 – Moradia (L. Dir. km 79+175)          Fotografia 3.32- Acesso local (L. Dir. km 79+350) 

A zona envolvente ao Nó do Chamadouro desenvolve-se ao longo de um trainel de inclinação acentuada e curvas verticais 

de raios modestos, sendo expetável a ocorrência de terraplenagens significativas e a implementação de algumas estruturas 

de suporte a fim de minimizar a afetação lateral.  

Entre o km 78+900 e o km 79+700 (lado direito) prevê-se o restabelecimento da rua da corja/rua da serra do santo cuja 

proximidade à atual plataforma não se compadece com o alargamento da mesma. O restabelecimento desta via, que 

consiste essencialmente num desvio lateral, acarretará uma faixa estreita de expropriação ao longo da zona empresarial do 

Rojão Grande, não se prevendo que possa interferir com o normal funcionamento destes espaços (Fotografia 3.31).  

Cerca do km 79+525 prevê-se a substituição da Passagem Pedonal existente por uma outra com as dimensões compatíveis 

com o futuro IP3 duplicado.  

    

Fotografia 3.33 – Desvio da via existente 
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Entre o km 79+900 e 80+400, localizar-se-á o Nó do Rojão Grande, que permitirá desviar o tráfego das vias locais, contiguas 

ao IP3, atualmente muito sobrecarregadas com tráfego pesado.  

De salientar que a forte ocupação lateral registada nesta zona, acrescida de habitação dispersa, condicionou fortemente a 

geometria deste nó, acarretando ainda a implantação de estruturas de contenção com vista à salvaguarda das construções 

existentes.     

A partir do km 80+000 até ao km 81+400, o alargamento da plataforma passa a efetuar-se totalmente do lado direito (sentido 

IC2/Viseu) dado que as condicionantes em presença se afiguram mais expressivas do lado esquerdo da via que apresenta 

ocupação lateral significativa, contigua à via ao km 80+025, km 80+225 e km 80+800. 

 

Fotografia 3.34 –Moradias adjacentes á via - L. Esq. 

Cerca do km 81+300 assinala-se a proximidade entre uma via local (rua quinta do forno) e o atual IP3. O estudo prevê o 

restabelecimento desta via e a implantação de um muro de contenção a fim de minimizar a ocupação da parcela contigua 

ao atual IP3 onde está instalada um aviário de criação de perus. O espaço ocupado pelo restabelecimento interfere apenas 

com uma construção que se encontra em estado de ruína (Fotografia 3.35).  

 

Fotografia 3.35 – Restabelecimento ao km 81+300 (L. Dir.) 
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A partir do km 81+300 até ao km 82+225 a plataforma existente do atual IP3 acomoda um perfil transversal tipo constituído 

por 1x2, via de lentos do lado esquerdo. Até ao km 82+200 o alargamento da plataforma ocorrerá de ambos os lados da via 

de forma a minimizar a afetação na travessia da povoação da Venda do Sebo constituída por núcleos habitacionais 

dispersos. Do ponto de vista orográfico trata-se da travessia de um planalto, relevo muito pouco acidentado, o que se reflete 

no  traçado em planta e em perfil longitudinal que se apresenta muito fluído.  

Aproximadamente entre o km 81+675 e o km 81+740, lado esquerdo, identificou-se uma estrutura de suporte existente, em 

gabiões, aparentando bom estado de conservação, na base do talude de aterro (Fotografia 3.36). Com a solução de 

duplicação do IP3, prevê-se a reformulação deste muro por forma a acomodar a duplicação do IP3 não se identificado 

necessidade de restabelecer a via.  

 

Fotografia 3.36 – Estrutura de suporte ao km 81+700, (L. Esq.) 

Por se tratar da travessia de uma zona com características semiurbanas destaca-se uma rede viária de expressão 

significativa constituída por acessos locais que transpõem o atual IP3 mediante obras de arte tipo passagens superiores, 

inferiores e passagens pedonais que asseguram o desnivelamento das vias intersetadas.  

   

Fotografia 3.37 - Travessia da povoação da Venda do Sebo (km 81+900) 

De um modo geral, prevê-se a substituição das obras de arte tipo passagens superiores e pedonais e o alargamento das 

passagens inferiores.  

A partir do km 82+000, o traçado que neste ponto atinge a cota mais alta de todo o troço, inicia a descida até ao rio Dão, 

caracterizada por fortes pendentes (traineis acentuados e curvas verticais de raios modestos).  
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Em planta, o traçado inflete para noroeste passando a desenvolver-se numa zona de orografia muito sinuosa, demarcada 

por linhas de água de grande expressão (ribeira do Vimieiro e rio Dão).  

Cerca do km 82+300 inicia-se o nó de ligação entre a A35 e o IC12. Este nó será alvo de intervenções pontuais, tal como 

apresentado no tomo dos nós de ligação, uma vez que entre o km 82+225 e o km 83+312 o perfil transversal tipo existente 

já acomoda 1 faixa em cada sentido com 2 vias cada (2x2). 

A plataforma do IP3 na zona afeta ao nó apresenta igualmente bermas exteriores de 1.0 m que o estudo propõe alargar uma 

vez que o levantamento topográfico de pormenor permitiu confirmar que existe largura suficiente disponível entre a face do 

pilar do viaduto e a atual plataforma. 

 

Fotografia 3.38 – Nó com a A35/IC12 – Desenvolvimento em viaduto. 

O trecho final, do km 83+500 até ao km 86+000, apresenta condicionantes de várias ordens que conjugadas contribuem 

para que a duplicação da plataforma se afigure de complexidade técnica elevada, em especial no troço compreendido entre 

o km 83+500 e o Nó de Santa Comba Dão.  

Nesta zona, prevê-se a implantação de faixas independentes de modo a viabilizar o aproveitamento das pontes existentes 

sobre a rib.ª do Vimieiro e sobre o rio Dão, para a acomodação da faixa direita (sentido IC2/Viseu) e a construção de duas 

novas pontes para acomodar a faixa da esquerda (sentido Viseu/IC2).  

 

Fotografia 3.39 – Travessia do rio Dão 
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Por outro lado, as obras de arte localizadas junto ao km 83+700 (PS rodoviária ao km 83+701 e PS ferroviária ao km 83+740) 

constituem um ponto critico uma vez que a duplicação do atual IP3 obrigará à demolição das mesmas e a consequente 

substituição por duas obras novas.  

Estas duas passagens superiores apresentam vãos centrais sobre o atual IP3 com comprimentos de 15.8 m e 16.0 m, 

respetivamente, não permitindo por isso comportar a duplicação prevista para a plataforma do IP3. 

No entanto, para permitir implantar as duas faixas previstas para o IP3 duplicado, considerando a orografia existente, 

analisou-se a possibilidade de substituir as passagens superiores existentes por novas passagens superiores com estrutura 

em pórtico de dois tramos e com o apoio central localizado entre as faixas do IP3. 

Assim, para a Passagem Superior rodoviária ao km 83+701 propõe-se a sua substituição por uma nova Passagem Superior 

a construir lateralmente à existente. 

Para a Passagem Superior ferroviária ao km 83+740, uma atenção especial deverá ser dada em função dos 

condicionamentos devidos à necessidade de manutenção da circulação na linha da Beira Alta. Verifica-se que a Passagem 

Superior existente é constituída por duas estruturas independentes (tabuleiro e pilares), embora a circulação se efetue em 

via única balastrada sobre o tabuleiro localizado do lado poente. 

Aproveitando esse fato, propõe-se efetuar a demolição e a substituição faseada de cada tabuleiro, com basculação da 

circulação ferroviária entre tabuleiros de nascente e de poente. 

O faseamento construtivo irá iniciar-se pelo tabuleiro do lado de nascente, que atualmente não está em serviço, com a sua 

demolição e posterior substituição pelo novo tabuleiro, já com a dimensão necessária para acomodar o futuro alargamento 

do IP3. 

Após a construção deste novo tabuleiro do lado de nascente, será efetuado o desvio da circulação ferroviária para este novo 

tabuleiro. 

Seguidamente, proceder-se-á à demolição do tabuleiro existente do lado de poente e à construção do novo tabuleiro de 

substituição também com a dimensão necessária para acomodar o futuro alargamento do IP3. 

Finalmente, a nova Passagem Superior ferroviária estará pronta a entrar em serviço e poderá ser reposta a circulação 

ferroviária do lado de poente e implementada a duplicação do IP3 nesta zona crítica. 

O fato da estação de Santa Comba Dão se localizar na proximidade desta passagem superior ferroviária facilita o processo 

de basculamento da circulação da linha da Beira Alta por facilitar as questões de exploração e pela redução de velocidade 

neste ponto, função da paragem ocorrida na estação.  

Lista-se abaixo as principais intervenções previstas para este trecho final: 

▪ Substituição da Passagem Superior rodoviária ao km 83+700 e o restabelecimento da via local que lhe está afeta 

(Fotografia 3.40);  

▪ Substituição da Passagem Superior ferroviária existente (Linha da Beira Alta) sobre o IP3, com a sua demolição 

faseada (Fotografia 3.40) e construção de uma nova (dois tabuleiros independentes com dois tramos com a colocação 

do apoio central no separador entre as faixas independentes); Esta intervenção reveste-se de particular complexidade 

dada a necessidade de manutenção da circulação ferroviária e da existência de edificações na proximidade; 

▪ Construção de uma nova ponte sobre a ribª do Vimieiro destinada á faixa da esquerda (sentido Viseu/IC2); 
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▪ Construção de uma nova ponte sobre o rio Dão destinada à faixa da esquerda (sentido Viseu/IC2); 

▪ Criação de uma faixa independente (sentido Viseu/IC2). 

 

Fotografia 3.40 – Obras de arte ao km 83+700 (fonte: Google earth) 

 

Fotografia 3.41 – Obras de arte ao km 83+700  

A implantação da faixa independente (faixa da esquerda) afetará algumas construções existentes adjacentes á atual 

plataforma, como é o caso das edificações localizadas à esquerda da plataforma, cerca do km 84+050 e do km 84+300 

(Fotografia 3.42).  

  

Fotografia 3.42 – Construções existentes – Afetação (L. Esq.)  
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Após transposição da ribeira do Vimieiro localiza-se o nó de ligação a Ova. Este nó apresenta-se muito condicionado quer 

pela orografia existente, fortemente sinuosa, na dependência de duas importantes linhas de água (ribeira do Vimieiro e rio 

Dão) quer pela forte ocupação lateral, nomeadamente o caso da EN2 que será necessário salvaguardar mediante uma 

estrutura de contenção. 

 

Fotografia 3.43 – Proximidade entre o IP3 e a EN2 (L. Dir. km 84+000)  

As soluções propostas para este nó de ligação são apresentadas no Tomo referente aos nós de ligação, sendo destacar a 

inclusão de um corredor dedicado ao tráfego local (incluindo circuitos pedonais e ciclovia) o que acarreta a construção de 

uma nova travessia  sobre o rio Dão.  

Junto ao km 84+600 (km 1+500 da faixa independente – lado esquerdo), identifica-se outro ponto sensível - Uma estrutura 

de contenção de altura significativa, destinada a preservar duas casas localizadas nessa encosta. Devido á introdução da 

faixa existente não será possível preservar a estrutura de contenção existente pelo que a mesma será demolida e substituída 

por uma outra também com o objetivo de manter as edificações. 

Do lado direito assinala-se a proximidade à capela de Santa Comba Dão (Fotografia 3.44). 

 

Fotografia 3.44 – Muro existente e capela (L. Dir. Km 84+625) 

Cerca do km 85+000 inicia-se o Nó de Santa Comba Dão, não estando prevista qualquer alteração à sua configuração. 

Também neste nó se prevê a melhoria das vias de aceleração e abrandamento quando o mesmo se afigura viável do ponto 

de vista técnico/económico. 
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O traçado termina ao km 86 (km de exploração), numa subida acentuada (cerca de 6.05%) na ligação ao Troço 3 – Santa 

Comba Dão/Viseu. 

3.5.3.2 Alargamento da Plataforma 

No quadro seguinte apresentam-se a identificação e quantificação do alargamento preconizado, bem como os aterros e 

escavações associados. 
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Quadro 3.6 - Identificação e Quantificação do Alargamento Preconizado – Troço 2 

 

LADO DIREITO
LADO 

ESQUERDO

AMBOS OS 

LADOS 
TRANSIÇÃO

TERRAPLENAGEM

SITUAÇÃO EXISTENTE 

(mais significativa)

TERRAPLENAGEM

SITUAÇÃO FUTURA

(mais significativa)

ÁREA DE 

ALARGAMENTO

(m2)

77+000 / 77+550 • Escavação máx. 7.80 m 

(extensão 400 m)

Escavação máx. 8.15 m 

(extensão 400 m)
4 620.00

77+500 / 77+550 • Aterro máx. 6.00 m 

(extensão 50 m)

Escavação máx. 5.85 m 

(extensão 50 m)
380.00

77+550 / 79+800 • Escavação máx. 11.85 m 

(extensão 250 m)

Escavação máx. 14.30 m 

(extensão 300 m)
12 485.00

79+800 / 79+850 • Escavação máx. 0.80 m 

(extensão 50 m)

Escavação máx. 1.30 m 

(extensão 50 m)
125.00

79+850 / 80+050 • Escavação máx. 5.00 m 

(extensão 100 m)

Escavação máx. 4.25 m 

(extensão 100 m)
2 400.00

80+050 / 81+400 • Escavação máx. 7.45 m 

(extensão 175 m)

Escavação máx. 6.30 m 

(extensão 175 m)
10 170.00

81+400 / 81+450 • Aterro máx. 1.65 m 

(extensão 50 m)

Aterro máx. 0.55 m 

(extensão 50 m)
450.00

81+450 / 82+325 • Aterro máx. 3.85 m 

(extensão 300 m)

Aterro máx. 2.60 m 

(extensão 300 m)
11 295.00

82+325 / 82+400 • - - 50.00

82+400 / 82+700 • Escavação máx. 5.20 m 

(extensão 150 m)

Escavação máx. 5.75 m 

(extensão 150 m)
435.00

82+700 / 82+775 • -
Escavação máx. 0.80 m 

(extensão 75 m)
25.00

82+775 / 83+000 • Escavação máx. 8.40 m 

(extensão 200 m)

Escavação máx. 1.25 m 

(extensão 200 m)
520.00

83+000 / 83+025 • Escavação máx. 8.40 m 

(extensão 25 m)

Escavação máx. 1.25 m 

(extensão 25 m)
55.00

83+025 / 83+200 • Escavação máx. 12.00 m 

(extensão 150 m)

Escavação máx. 7.50 m 

(extensão 50 m)
385.00

83+200 / 83+225 • - - 75.00

83+225 / 83+675 • Escavação máx. 10.55 m 

(extensão 25 m)

Escavação máx. 19.45 m 

(extensão 25 m)
31 080.00

83+675 / 83+700 • Escavação máx. 10.55 m 

(extensão 25 m)

Escavação máx. 19.45 m 

(extensão 25 m)
400.00

83+700 / 84+000 • Escavação máx. 10.55 m 

(extensão 100 m)

Escavação máx. 19.45 m 

(extensão 100 m)
3 600.00

84+000 / 84+025 • Escavação máx. 2.80 m 

(extensão 25 m)

Escavação máx. 2.30 m 

(extensão 25 m)
520.00

84+025 / 84+175 • Aterro máx. 2.85 m 

(extensão 100 m)

Aterro máx. 4.00 m 

(extensão 100 m)
2 640.00

84+175 / 84+200 • Aterro máx. 2.85 m 

(extensão 25 m)

Aterro máx. 4.00 m 

(extensão 25 m)
270.00

84+200 / 85+075 • Escavação máx. 14.70 m 

(extensão 150 m)

Escavação máx. 15.60 m 

(extensão 150 m)
7 195.00

85+075 / Final - - - - - - -

km 

TROÇO 2 - LAGOA AZUL – SANTA COMBA DÃO (KM 77 AO KM 86)

ALARGAMENTO DA PLATAFORMA
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3.5.3.3 Características do Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal 

Podemos observar que em planta, 73% do traçado é compatível com uma velocidade de tráfego igual ou superior a 

120 km/h. No patamar entre os 100 km/h e 120 km/h de velocidade base, encontra-se 20% do traçado em planta. Por fim, 

apenas 6% do traçado em planta é compatível apenas com uma velocidade base inferior a 100km/h mas igual ou superior 

a 90 km/h a que corresponde ao trecho à zona da ribeira do Vimieiro/rio Dão. 

Já em perfil longitudinal, a análise demostra que 68 % do traçado é compatível com uma velocidade de tráfego igual 

ou superior a 120 km/h; 25 % do traçado está de acordo com uma velocidade de tráfego entre 100 km/h a 120 km/h e 

apenas 7% abaixo de Vt =100 km/h, correspondendo esse trecho à zona da ribeira do Vimieiro/rio Dão. 

Quadro 3.7 - Características do Traçado em Planta  

 

Quadro 3.8 - Características do Traçado em Perfil Longitudinal  

 

3.5.3.4 Perfis Transversais Tipo 

Uma das características mais marcantes nos perfis transversais tipo deste troço é a sua heterogeneidade. Ao longo do seu 

desenvolvimento, o Troço 2 apresenta vário perfis transversais tipo diferentes para a secção corrente do IP3: 

1. Perfil transversal tipo I – 2 x 2 vias – com separador central de lancil galgável; 

2. Perfil transversal tipo II – 1 x 2 com via de lentos do lado direito - com separador central de lancil galgável;  

3. Perfil transversal tipo III – 1 x 2 com via de lentos do lado esquerdo - com separador central, com guarda rígida do tipo 

New Jersey; 

4. Perfil transversal tipo IV – 1 x 1 - com separador central, com guarda rígida do tipo New Jersey; 

5. Perfil transversal tipo nas zonas de nós com vias de aceleração e de abrandamento. 

Verificou-se também grande heterogeneidade na largura das bermas existentes, apresentando as bermas exteriores 

variações entre os 3.00 m (máximo) a 0.50 m (mínimo). Já nas bermas interiores,  a variação da largura situa-se na ordem 

de valores de 1.00 m de largura máxima, a 0.50 m de largura mínima. 

m % m % m % m % m

549.683 6% 1771.70 20% 2444.20 28% 3940.622 45% 8706

R < 414 m

(Vt < 100 km /h)

414 m ≤ R < 700 m

(100 km/h ≤ Vt < 120 km/h)

R ≥ 700 m

(Vt >120 km/h)

EXTENSÃO

TOTAL

RETAS

(Vt >120 km/h)

 i > 6%*  Rconv. < 4926 m Rconc. < 3500 4% < i ≤ 6%*
4926 m ≤ Rconv. 

< 9000 m

3500 ≤ Rconc. < 

5500 m
i ≤ 4%  Rconv. ≥ 9000 Rconc. ≥ 5500

m m m m m m m m m 

267.668 0 352.015 1320.75 819.772 0 2561.008 1723.037 1662.123

3.07% 0.00% 4.04% 15.17% 9.42% 0.00% 29.42% 19.79% 19.09%

*   Em caso de traineis de curta extensão, a inclinação do trainel poderá ser acrescida de 1% ou 2%

7% 25% 68%

Vt < 100 km / h 100 km / h ≤ Vt < 120 km / h Vt ≥ 120 km  /h
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A intervenção de duplicação visará a instalação de um perfil transversal tipo de 2x2 vias em toda a extensão do troço, com 

vias adicionais de aceleração e de abrandamento dimensionadas para a velocidade de tráfego de 100 km/h nas zonas dos 

nós de ligação, sempre que se afigura viável do ponto de vista técnico/económico. Essa duplicação será conseguida à custa 

do alargamento da plataforma existente para um dos lados ou para os dois, consoante as condicionantes identificadas. 

3.5.3.5 Nós de Ligação 

Nó de Chamadouro 

O Nó do Chamadouro, localizado ao km 78+180, apresenta uma geometria tipo “Diamante” no quadrante oeste do IP3 e do 

tipo ”Trompete” no quadrante este do IP3. Este nó assegura o acesso do tráfego que circula no IP3, através do CM 1578 e 

da CM 1579 à localidade de Chamadouro a oeste e à localidade de Oveiro a este respetivamente.   

 

Fotografia 3.45 – Nó do Chamadouro – Proximidade de habitações 

O nó situa-se na proximidade de alguns aglomerados habitacionais e empresariais, apresentando ocupação lateral 

significativa, em especial junto ao km 78+400 (lado esquerdo e direito), onde se encontra delimitado entre duas moradias e 

2 vias locais adjacentes às mesmas.  

Deste modo, de forma a melhorar a fluidez do nó e minimizar a ocupação do mesmo propõe-se a seguinte intervenção: 

▪ Desvio do ramo de saída  do IP3 para Chamadouro (do tráfego que circula no sentido Viseu/IC2) de forma a que a via 

de desaceleração se inicie só após o km 78+400 (ponto sensível do traçado) e que o ramo de saída se desenvolva 

depois da Obra de Arte, no quadrante Oeste do nó, possibilitando assim a preservação da habitação localizada ao km 

78+400 e da via que lhe é adjacente;   

▪ Correção da extensão das vias de aceleração e de abrandamento para Vb= 100 km/h;  

▪ Substituição dos cruzamentos existentes a norte e a sul, por rotundas, de modo a conferir melhor fluidez de tráfego e 

capacidade de escoamento uma vez que as implantação de rotundas é particularmente eficiente na resolução de 

conflitos de interseção de vias, permitindo ainda melhorar a segurança no caso de viragens esquerda;  

▪ Substituição da Obra de Arte existente por uma outra passagem superior, a construir, compatível com o alargamento 

necessário da plataforma de modo a comportar o perfil transversal tipo 2x2 (mais vias de aceleração e de 

desaceleração). A nova obra de arte será construída na proximidade da existente, permitindo assim a circulação no 

nó durante a fase construtiva enquanto a nova P.S se encontra em construção. 
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De salientar que durante a fase de Projeto Base foi avaliada a possibilidade do desvio da rua da Corja pelo tardoz da moradia 

localizada ao km 78+400, mantendo o nó o layout apresentado na fase de Fixação de Traçados. Contudo, tratando-se de 

uma solução que não apresentava mais valias relativamente á solução apresentada nesta fase de Projeto Base, foi 

abandonada; 

 

Figuras 3.20 – Nó do Chamadouro – Proposta de Intervenção  

Nó de Rojão Grande 

Este nó, localizado cerca do km 79+950, apresenta uma geometria incompleta do tipo “Diamante” e apenas permite o acesso 

do tráfego que circula no IP3 (sentido IC2/ Viseu) para a EN 2 e da EN2 para o troço 2, sentido Viseu / IC2. Permitindo deste 

modo o acesso às localidades de Chamadouro a oeste e de Pinheiro de Ázere a este.  

Este nó insere-se numa zona empresarial/Industrial existente a este e a oeste do IP3, permitindo o acesso à mesma através 

da rede viária local. Sendo de salientar a forte ocupação lateral adjacente a ambos os lados da plataforma do atual IP3. 

De forma a aumentar o nível de serviço e funcionalidade do nó existente foi proposto um conjunto de intervenções que 

alteram significativamente a configuração do atual nó de ligação (Fotografia 3.46). 
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Figura 3.21 – Nó do Rojão Grande - Atual Layout 

 

Fotografia 3.46 – Nó do Rojão Grande – Aspeto Geral do Local de Implantação 

O novo layout prevê a substituição da Obra de Arte existente por uma outra passagem superior, compatível com o 

alargamento necessário da plataforma, de modo a comportar o perfil transversal tipo 2x2. 

A nova obra de arte será construída cerca do km 80+150 e mediante o ramo de ligação E permitirá a articulação entre duas 

rotundas a implantar a nascente e a poente do IP3, que garantirão a ligação com as vias locais.   

A configuração proposta foi condicionada quer pela forte ocupação lateral, nomeadamente os núcleos habitacionais 

existentes do lado esquerdo da atual plataforma entre o km 80+100 e o km 80+225 e no lado direito ao km 80+100, quer 

pela proximidade das vias locais existentes e a necessidade de lhes assegurar ligações. 

Por forma a minimizar a ocupação  foi previsto a implantação de uma estrutura de contenção junto ao km 80+200 na seção 

do traçado que se aproximam das construções existentes.  
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Fotografia 3.47 – km 80+200 – Localização de uma estrutura de contenção 

 

Figuras 3.22 – Nó do Rojão Grande – Proposta de Intervenção  

Nó Com o IC12/A35 

Cerca do km 82+300 inicia-se o nó de ligação entre a A35 e o IC12. Este nó será alvo de intervenções pontuais, uma vez 

que entre o km 82+225 e o km 83+312 o perfil transversal tipo existente já acomoda 1 faixa em cada sentido com 2 vias 

cada (2x2).   

Grande parte do nó de ligação desenvolve-se mediante três viadutos de extensão significativa que abrangem os vários 

ramos de ligação. 
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A existência do viaduto sobre o IP3 representa uma grande condicionante à implementação de melhorias na seção afeta a 

este nó, uma vez que embora a distância atual entre pilares permita aumentar as atuais bermas exteriores do IP3 de 1.0 m 

para 2.5 m, dando assim cumprimento ao perfil transversal tipo da plena via, não existe, contudo, distância livre suficiente à 

face do pilar para acomodar a via de abrandamento. Deste modo propõe-se que esta via permaneça com a atual extensão 

uma vez que não se justifica substituir o viaduto para aumentar a via de abrandamento face à informação disponível no 

estudo de tráfego que identifica um nível de serviço elevado para  a situação atual.  

No que diz respeito aos ramos, verifica-se que a largura das bermas exteriores existentes é de 1.0 m. O fato destas vias se 

desenvolverem em viaduto implicaria o desaproveitamento dos mesmos, caso se procedesse ao aumento das larguras das 

bermas o que em termos de custo/beneficio não se afigura vantajoso. Deste modo propõe-se manter as bermas esquerdas 

existentes o que representa um constrangimento ao Perfil Transversal Tipo adotado.  

A plataforma do IP3 na zona afeta ao nó apresenta igualmente bermas exteriores de 1.0 m que o estudo propõe alargar uma 

vez que o levantamento topográfico de pormenor permitiu confirmar que existe largura suficiente disponível entre a face do 

pilar do viaduto e a atual plataforma.  

Este nó de ligação não apresenta ocupação lateral significativa, destacando-se apenas uma via local adjacente ao ramo de 

entrada no IP3 (no sentido IC2/Viseu) do trafego proveniente da A35 ao km 83+000 e a EN2 que se aproxima do atual IP3 

ao km 83+250 (Fotografia 3.48). 

 

Fotografia 3.48 - Proximidade entre o IP3 e a EN2 (km 83+000) 

Apresenta-se na Fotografia 3.48, o Layout deste nó com a identificação da intervenção acima descrita. 

Resumindo, o acima exposto prevê-se a introdução das seguintes melhorias neste nó de ligação: 

▪ Aumento da extensão da via de abrandamento do tráfego que circula no sentido IC2/Viseu e pretende sair para a 

A35/IC12 (sentido IC2/Mangualde);  

▪ Aumento da largura das bermas exteriores do IP3 na zona afeta ao nó (de 1.0 m para 2.5 m de largura);  
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Figura 3.23 – Nó da A35/IC12 – Proposta de Intervenção 

Nó de Óvoa 

O Nó de Óvoa localiza-se cerca do km 84+200 e apresenta uma geometria típica de “Trevo” de dois quadrantes, 

estabelecendo as ligações da EN2 de e para o IP3 e vice versa. Para além das ligações acima mencionadas, permite ainda 

o acesso a algumas habitações que se localizam ao longo da margem esquerda do rio Dão. 

A intervenção nesta nó é condicionada por vários fatores, tais como a orografia de relevo muito acentuado, na dependência 

de importantes linhas de água (rio Dão e ribeira do Vimieiro), pelas pontes existentes que as transpõem, assim como pela 

proximidade da EN 2 e de algumas construções dispersas.  

Verifica-se que 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, uma vez que o prolongamento da via de aceleração existente se 

encontra limitada pelo proximidade da ponte existente sobre o rio Dão, cujo tabuleiro não apresenta viabilidade para ser 

alargado e poder acomodar parcialmente a via de aceleração, pelo que se propõe não aumentar o comprimento da via de 

aceleração existente (não dotá-la do comprimento regulamentar), uma vez que isso implicaria o desaproveitamento da atual 

ponte.  

Assim, tendo em conta o cenário de referência e o fato do nó de ligação apresentar um excelente nível de serviço, para 

todos os ramos, mesmo para o ano horizonte 2044, considera-se que a atual configuração do nó ao alargamento da 

plataforma se apresenta adequada (apesar das limitações identificadas) carecendo no entanto de algumas melhorias, 

propostas neste estudo. 

Apesar das condicionantes acima identificadas o estudo prevê a melhoria do Nó nos seguintes aspetos:   

▪ Implementação de uma via de aceleração  de extensão regulamentar no ramo de ligação afeto ao tráfego proveniente 

da EN 2 que entra no IP3 no sentido Viseu/IC2. Salienta-se que esta via se desenvolve ao longo da nova ponte sobre 

a ribeira do Vimieiro, terminando junto à Passagem Superior da LBA. A introdução da faixa independente e desta via 

de aceleração afetará uma edificação existente no interior da Quinta da Memória, assim como o seu acesso local; 
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▪ Aumento da extensão da via de abrandamento do ramo de ligação afeto ao tráfego proveniente do IP3 (sentido 

IC2/Viseu) que sai para a EN 2. Salienta-se que dado a proximidade da EN 2, prevê-se o recurso a uma estrutura de 

suporte, a implantar entre estas duas vias; 

▪ Implementação de uma via de abrandamento de extensão regulamentar no ramo de ligação afeto ao tráfego 

proveniente do IP3 no sentido Viseu/IC2 que sai para a EN 2; A implementação desta via e da faixa independente 

afetará uma edificação existente junto ao IP3, cerca do km 84+175; 

▪ Não se prevê o aumento da extensão da via de aceleração do ramo de ligação afeto ao trafego proveniente da EN2 e 

que entra no IP3 no sentido IC2/Viseu, pelos motivos atrás explicados.  

▪ Criação de um corredor para tráfego local considerando circuitos para ciclistas (uma ciclovia com 2.0 m de largura) e 

para peões (passeios com 1.5 m de largura). Este corredor implica a construção de uma 3ª travessia sobre o rio Dão 

com uma extensão de cerca de 250 m. 

▪ Criação de uma rotunda para melhor articulação dos ramos de entrada e saída do IP3 (sentido IC2/Viseu) com a EN2, 

eliminando o cruzamento existente e melhorando a segurança rodoviária.  

 

Fotografia 3.49 - Proximidade entre o IP3 e a EN2 (L. Dir. km 84+000) 

Apresenta-se na Figura 3.24 o Layout deste nó com a identificação da intervenção acima descrita. 

 

Figura 3.24 – Nó de Óvoa – Proposta de Intervenção  
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Nó de Santa Comba Dão 

O Nó de Santa Comba Dão é o quinto e ultimo dos nós de ligação do Troço 2, localizado cerca do km 85+240, este nó 

apresenta uma geometria mista de dois quadrantes tipo “Trompete” no quadrante a oeste do IP3 e do tipo ”Trevo” no 

quadrante a este do IP, assegurando através do CM 1564, o acesso entre outras, às localidades situadas a oeste do traçado 

do IP3, como Santa Comba Dão, Fontainhas, Domingos e Pedras Negras e a este às localidades de Granjal, Treixedo, 

Nagozela e Vila Nova da Rainha. 

O IP3 na zona afeta a este nó apresenta já dupla faixa de rodagem com separador central e bermas exteriores e interiores 

com largura 2.5 m e 1.0 m respetivamente, pelo que não está prevista nenhuma intervenção com exceção do aumento da 

extensão da via de aceleração para o tráfego proveniente de Santa Comba Dão para um valor regulamentar.  

Salienta-se que a via de abrandamento do tráfego que circula no sentido Viseu/IC2 e que pretende sair para Santa Comba 

Dão não apresenta uma extensão regulamentar compatível com V= 100 km/h. Todavia, a ocupação lateral existente (uma 

moradia e um espaço empresarial) impedem o aumento da sua extensão, tal como se ilustra na Fotografia 3.50, pelo que 

se propõe no estudo manter a extensão da via de abrandamento existente. 

 

Fotografia 3.50 – Ocupação lateral ao km 85+350 (L. Esq.) 

De forma a aumentar o nível de serviço e funcionalidade do nó existente foram propostas as seguintes alterações:  

▪ Aumento da extensão da via de aceleração de entrada no IP3 (sentido Viseu/Ic2) do tráfego proveniente de Santa 

Comba Dão; 

▪ Substituição dos cruzamentos existentes a norte e a sul, por rotundas, de modo a conferir melhor fluidez de tráfego e 

capacidade de escoamento uma vez que a implantação de rotundas é particularmente eficiente na resolução de 

conflitos de interseção de vias, permitindo ainda melhorar a segurança no caso de viragens esquerda;  

Apresenta-se na Figura 3.25 o Layout deste nó com a identificação da intervenção acima descrita. 



  

40418-PB-TG-0621-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO 95 

PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE  

SUB-TOMO 6.2.1 – INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

 

Figura 3.25 – Nó de Santa Comba Dão – Proposta de Intervenção  

3.5.3.6 Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 

Identificou-se a necessidade de prever 7 restabelecimentos mediante Obras de Arte, tipo passagens superiores, passagens 

inferiores e passagens agrícolas que permitem assegurar o desnivelamento das mesmas, garantido, deste modo, a 

manutenção das circulações existentes.  

Neste troço também se encontra em serviço três Passagens Superior de Peões, aproximadamente aos kms 79+510, 81+960 

e 82+180 estando prevista a sua substituição.  

A conceção dos restabelecimentos no que diz respeito á localização das Passagens Superiores optou-se por manter, em 

geral, a localização atual uma vez que se tratando de uma zona semiurbana é possível durante a fase de obra desviar o 

tráfego pelas vias circundantes.  

Salienta-se que se privilegiou soluções estruturais de prefabricação a fim de minimizar os impactes na via em exploração 

quando da fase de construção.  

As passagens superiores existentes tem um vão livre adequado ao atual IP3, mas que é insuficiente para acomodar a 

duplicação da plataforma rodoviária prevista pelo que está previsto a substituição das mesmas por outras com dimensões 

adequadas à nova plataforma do IP3.  

Constata-se também que em diversas passagens superiores os gabaritos verticais existentes são reduzidos, em diversos 

casos, até inferiores aos 5.0 m anteriormente exigidos pela IP. 

Assim, as passagens superiores existentes têm de ser substituídas por novas obras de arte dimensionadas em conformidade 

com os novos condicionamentos. 
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As passagens superiores a construir terão um vão estrutural muito superior ao das passagens superiores existente, em 

alguns casos próximo do dobro, o que implica uma altura estrutural superior para os tabuleiros a adotar e, de acordo com o 

CE da IP, o gabarito vertical mínimo a adotar será de 5.25 m. 

Estes condicionamentos obrigam a que os restabelecimentos rodoviários a efetuar para implementação das novas 

passagens superiores tenham uma altura livre entre a rasante do restabelecimento e a rasante do IP3, significativamente 

superior ao existente. 

Relativamente aos restabelecimentos das vias que tem associadas Passagens Inferiores, um dos aspetos mais importantes 

do estudo é assegurar que as mesmas não sofram uma redução do seu gabarito existente. Nesse sentido, procurou-se 

sempre que necessário rebaixar a via existente para assegurar a manutenção do gabarito. Todavia este rebaixamento teve 

em conta vários fatores, tais como evitar a criação de pontos baixos de difícil drenagem e a localização das fundações da 

Obra de Arte existente.   

No Quadro 3.9, apresentam-se as principais características dos restabelecimentos previstos para o Troço 2.  

Quadro 3.9 – Restabelecimentos – Principais Características 

 

3.5.4 TROÇO 3 - SANTA COMBA DÃO – VISEU (KM 86 AO KM 118) 

3.5.4.1 Traçado do Troço 3 

O troço do IP3 designado por T3 – St.ª Comba Dão–Viseu implanta-se nos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e 

Viseu, do distrito de Viseu. Tem uma extensão de cerca de 32 km e inclui 8 nós de ligação com a rede viária local, 

nomeadamente: 

▪ Nó de Vila Pouca - km 89+655; 

▪ Nó de Tondela Sul - km 97+200; 

▪ Nó de Tondela Norte - km 100+575 

▪ Nó de Canas de Sta. Maria - km 103+375; 

Designação Tipo OA
Interseções

 km IP

Interseções

km do Rest

Extensão 

(m)
PTT Adotado

Rest.  1

 (Rua Foz do Dão)
PS 77+367.300 0+092.520 305.8 0.50+4.00+0.50

Rest.  2

(Rua Barreiros)
PI 80+374.460 0+092.780 183.1 0.50+4.00+0.50

Rest.  3

(Rua Fonte/Rua Macinhata)
PS 80+763.300 0+144.290 225.0 0.50+5.50+0.50

Rest.  4

(Rua Quinta do Forno/Rua Sobreiral)
PS 81+171.030 0+052.460 214.2 0.50+5.50+0.50

Rest.  5

(Caminho Igreja)
PI 81+592.330 0+045.340 93.7 0.50+5.50+0.50

Rest.  6

(Rua Tocos)
PI 81+795.830 0+061.760 104.4 0.50+5.50+0.50

Rest.  7

(Rua Óvoa)
PS 83+712.130 0+058.830 123.9 0.50+4.00+0.50
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▪ Nó de Parada de Gonta - km 110+850; 

▪ Nó de Fail - km 114+900; 

▪ Nó de Vila Chã de Sá - km 116+250; 

▪ Nó da A25 - km 117+725. 

O Troço 3 inicia-se no atual km 86 do IP3, a norte de Santa Comba Dão e a cerca de 4 km a sul do nó de Vila Pouca, dando 

continuidade ao Troço T2 – Lagoa Azul-Santa Comba Dão (km 59 ao km 77). Termina ao km 118+200, na passagem 

superior que permite a interseção desnivelada com a autoestrada A25/IP5. 

Nesta fase do estudo procedeu-se ao acerto do km inicial dando continuidade ao troço anterior. Assim, o pk inicial do 

Troço  3 que se apresenta é o 85+706.274, terminando ao pk 117+722.274, perfazendo um total de 32 016.724 km. 

O traçado de Troço 3 possui um traçado que acompanha, de forma relativamente “paralela”, o traçado da EN 2. Em termos 

de orientação geográfica pode-se caracterizá-lo como tendo 6 zonas distintas: 

▪ Do km 86+0000 ao km 96+800 - sudoeste/nordeste; 

▪ Do km 96+800 ao km 99+800 – sueste/noroeste; 

▪ Do km 99+800 ao km 100+900 – sudoeste/nordeste; 

▪ Do km 100+900 ao km 102+500 – poente/nascente; 

▪ Do km 102+500 ao km 116+700 – sudoeste/nordeste; 

▪ Do km 116+700 ao km 118+200 – sul/norte. 

De uma forma genérica, pode-se dividir o Troço 3 em quatro trechos com caraterísticas geométricas ligeiramente distintas 

entre eles: 

1. Do km 85+700 ao km 94+500 – trecho com traçado linear, com curvas de pequena amplitude e com raios de valor 

relativamente elevado, compreendido entre 2498 e 625 m;; 

2. Do km 94+500 ao km 106+400 – trecho com traçado ondulado, com curvas de maior amplitude e com vários raios de 

valor intermédio, compreendido entre 495 e 740 m; 

3. Do km 106+400 ao km 114+500 – trecho também com traçado ondulado, com curvas de maior amplitude e com raios 

de valor reduzido a intermédio, variando entre 450 m e 611 m. Neste trecho existem curvas de raio R1=450 m, 

R2=506.8 m e R3=611 m; 

4. Do km 114+500 ao km 117+700 – trecho com traçado linear, com curvas de pequena amplitude e com raios de valor 

elevado, compreendido entre 700 e 3540 m. 

Como já foi referido, este troço inicia-se em plena secção corrente do IP3 e dá continuidade ao troço T2 – Lagoa Azul / Santa 

Comba Dão (km 77 ao km 86). 

Até ao primeiro nó do troço a estrada atravessa uma zona rural com alguma ocupação dispersa, passando a poente da 

localidade da Gestosa (km 87+300). Cerca do km 89+650 localiza-se o nó de Vila Pouca que permite a articulação do IP3 

com a EN 2, conferindo acessibilidade a Vila Pouca (a poente) e a Treixedo (a nascente), entre outras localidades 

pertencentes às freguesias de São Joaninho e de Treixedo. 
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Fotografia 3.51 – Nó de Vila Pouca (km 89+650) 

Entre o nó de Vila Pouca e o nó seguinte – nó de Tondela Sul – o traçado continua a atravessar zonas rurais e florestais, 

cruzando várias vias de hierarquia inferior através de passagens superiores e inferiores, donde se destacam um CM (PI 405 

ao km 91+633) o CM 1527 (PI 406 ao km 93+482), a EN 2 (PI 408 ao km 94+031), a EM 632-1 (PS 410 ao km 94+367) a 

EM 632 (PS 411 ao km 95+056) e o CM 1528 (PI 412 ao km 95+658). 

 

Fotografia 3.52 – PS ao km 95+056 (EM 632) 

Nas proximidades do km 92+000 o traçado passa a implantar-se no concelho de Tondela. 

Ao km 97+200 localiza-se o nó de Tondela-Sul que permite uma nova articulação do IP3 com a EN 2, garantindo a 

acessibilidade às localidades das freguesias de Dardavaz (a poente) e de Tonda (a nascente). 

 

Fotografia 3.53 – Nó de Tondela-Sul (km 97+200) 
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Para norte do nó de Tondela-Sul e até ao nó seguinte – nó de Tondela-Norte – o traçado implanta-se com uma orientação 

inicial de sueste-noroeste, sofrendo depois uma inflexão para sudoeste-nordeste. Interseta áreas agrícolas e florestais até 

cerca do km 98+575, atravessando depois uma zona com alguma ocupação urbana próxima da plataforma do IP3 até cerca 

do km 99+925. A partir do km 97+525 o traçado sobrepõe-se ao da EN 2 até às proximidades de Naia (km 103+375), no 

que já foi, em tempos, uma variante (poente) à cidade de Tondela. 

Neste Troço do IP3 são intersetadas as seguintes vias secundárias mais importantes: CM 1523 (PI ao km 98+762), EM 610 

(PS ao km 99+900). 

 

Fotografia 3.54 – PS ao km 99+900 e ocupação urbana 

O nó de Tondela-Norte localiza-se ao km 100+850 e faz a articulação do IP3 com a EN 230. Permite a acessibilidade à zona 

norte/poente de Tondela, bem como às localidades das freguesias de Molelos e Nandufe, ambas a poente do IP3. 

 

Fotografia 3.55 – Nó de Tondela-Norte (km 100+572) 

A seguir ao nó de Tondela-Norte o traçado toma uma orientação próxima de poente-nascente, até cerca do km 102+025. 

Implanta-se em zona de cariz essencialmente rural e florestal e atravessa a primeira linha de água importante do troço que 

é o rio Dinha (km 101+675). 
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Fotografia 3.56 – Viaduto sobre o Rio Dinha (km 101+675) 

A partir do km 102+025 o traçado retoma a orientação geral sudoeste-nordeste, atravessando essencialmente zonas 

florestais até ao nó seguinte. Neste Troço entre nós apenas são intersetadas a EM 627-1, através de uma passagem superior 

localizada ao km 101+100 e um caminho rural através de uma passagem agrícola situada ao km 102+500. 

 

Fotografia 3.57 – PI ao km 102+220 com trabalhos de instalação de infraestruturas a decorrer 

Nas proximidades do km 103+370 localiza-se o nó de Canas de Santa Maria que permite a articulação do IP3 com o CM 1498 

(a poente) e novamente com a EN 2 (a nascente). Este nó permite a acessibilidade às pequenas localidades das freguesias 

de Nandufe (a poente), de Lobão da Beira (a nascente) e de Canas de Santa Maria (a nascente). 
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Fotografia 3.58 – Nó de Canas de Santa Maria (km 103+370) 

Para norte do nó da Canas de Santa Maria encontra-se um trecho com cerca de 7,2 km que se desenvolve com orientação 

próxima de sudoeste-nordeste, atravessando as freguesias de Canas de Santa Maria, Sabugosa e São Miguel do Outeiro. 

Implanta-se em terrenos essencialmente agrícolas e florestais, com ocupação dispersa. 

A maioria das vias secundárias intersetadas são do tipo caminho rural que são vencidas através de passagens agrícolas, 

nomeadamente nos Pk: 104+200, 105+485, 106+375, 107+500 e 109+900. No entanto, é também neste trecho que existe 

o maior número de atravessamentos do IP3 através de passagem superior, nomeadamente nos pontos quilométricos 

104+450 (caminho rural), 104+803 (caminho municipal), 106+835 (CM 1495), 108+014 (caminho rural), 108+293 (EM 628-

2), 108+654 (caminho rural) e através de passagem inferior, nomeadamente ao PK 109+312 (CM 1194). 

 

    

Fotografia 3.59 e Fotografia 3.60 – Traçado do IP3 visto da PS 430 ao km 104+450 (esq.) e da PS 431 ao km 
104+825 (dir.) 
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Fotografia 3.61 e Fotografia 3.62 – Passagem agrícola ao km 105+210 (esq.) e PS 435 ao km 106+835 (dir.) 

É também neste trecho que é intersetada a segunda linha de água importante do Troço 3 que é o rio Lobão. É vencido 

através de um viaduto ao km 109+425. 

 

Fotografia 3.63 – Viaduto sobre o rio Lobão ao km 109+425 

Cerca do km Pk 110+580 localiza-se o 5.º nó do Troço 3 - nó de Parada de Gonta. Permite uma nova ligação do IP3 à EN 

2, aproximadamente ao km 189 desta estrada. Confere a acessibilidade às localidades das freguesias de S. Miguel do 

Outeiro (a poente do IP3) e de Parada de Gonta (a nascente do IP3). 

 

Fotografia 3.64 – Nó de Parada de Gonta ao km 110+825 
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Para norte do nó de Parada de Gonta encontra-se um trecho com cerca de 4,4 km de extensão até ao próximo nó – nó de 

Fail. Trata-se de um Troço com orientação geral próxima de sudoeste-nordeste que atravessa zonas essencialmente 

florestais e de mato. Cerca do ponto quilométrico 112+575 o traçado entra no concelho de Viseu. 

Neste Troço são intersetadas: a ecopista que substituiu a antiga linha de caminho-de-ferro do Dão (PI 452 ao km 111+413), 

o CM 1493 (PI 453 ao km 111+782) e a EN 2 (PS 456 ao km 113+810). Para além disso possui dois viadutos que vencem 

duas linhas de água importantes que são a ribeira de Asnes (viaduto ao km 113+350) e o rio Pavia (viaduto ao km 114+425). 

 

Fotografia 3.65 – Viaduto sobre a ribeira de Asnes ao km 113+35 

 

Fotografia 3.66 – Viaduto sobre o rio Pavia ao km 114+425 

Nas proximidades do km 115+225 localiza-se o nó de Fail que permite uma nova articulação do IP3 com a EN 2, mas apenas 

no sentido sul do IP3, pois possui apenas dois ramos. O nó seguinte – de Vila Chã de Sá – localizado cerca de 1,35 km mais 

a norte, complementa o nó de Fail, ao permitir as ligações da EN 2 no sentido norte do IP3. 
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Fotografia 3.67 – Nó de Fail ao km 114+950 

O conjunto dos nós de Fail e de Vila Chá de Sá permite as ligações do IP3 às freguesias com o mesmo nome. Entre os dois 

nós existe apenas a passagem agrícola PA 1034, ao km 115+675, que permite o atravessamento de um caminho rural. 

Finalmente, ao km 118+000 situa-se o nó que articula o IP3 com o IP5/A45 – nó de Viseu-Sul – que já não pertence ao 

âmbito do presente estudo. 

Descrição das intervenções previstas 

Ao Pk 85+706 o traçado inicia-se numa zona com um perfil transversal tipo já com 2x2 vias pelo que não está previsto 

nenhum alargamento da plataforma até ao km 86+125. A partir deste ponto consideraram-se alargamentos para ambos os 

lados de forma a poder aproveitar-se a obra de arte PS 397 cujo vão central permite a instalação do novo perfil transversal 

tipo substituindo as valetas largas existentes, em terra, por um sistema de drenagem com valetas reduzidas, em betão. 

Os alargamentos para ambos os lados mantêm-se até ao km 86+550 a partir do qual o alargamento passará a fazer-se 

apenas para o lado esquerdo para aproveitar o facto de já existirem duas vias do lado direito da plataforma, sendo uma 

delas uma via de lentos. 

A mudança do lado do alargamento em Troço reto foi feita mediante a utilização de curva e contracurva de raio 5000 m por 

se tratar do menor raio que dispensa a consideração de sobreelevação no extradorso da curva, o que se traduz na não 

necessidade de considerar enchimentos na plataforma para correção das sobreelevações. Esta solução foi utilizada em 

todas as situações, ao longo do troço, em que houve necessidade de mudar o(s) lado(s) do(s) alargamento(s)1 em 

alinhamento reto. Nos Troços em que a mudança do lado do alargamento é feita em curva isso foi conseguido com a 

utilização de curvas compostas (de dois raios), ou com curvas de raio maior ou menor do que o existente, ou com uma 

combinação das duas soluções. 

A solução de considerar, nos trechos com 1+2 vias existentes (trechos com via de lentos), o alargamento da plataforma para 

o lado onde apenas existe uma via foi uma regra que se tentou seguir ao longo de todo o troço porque tem como vantagem 

reduzir os enchimentos na plataforma para correção das sobreelevações. 

Retomando a descrição das soluções de alargamento, previu-se essa operação para o lado esquerdo da via desde o km 

86+550 até ao km 88+825 por não haver grandes condicionalismos desse lado da estrada. Apenas está prevista a 

necessidade de construção de um muro de suporte do aterro ao km 87+375, do lado esquerdo, para evitar a expropriação 

de uma casa. 
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Entre o km 88+825 e o km 89+125 é feita uma mudança para alargamento para os dois lados, quer para permitir o 

aproveitamento da obra de arte PS 401 (km 89+045), que está na mesma situação da anteriormente referida PS 397, mas 

também porque entre o km 89+125 e o km 90+225 se localiza o nó de Vila Pouca que já possui um perfil transversal tipo 

com 2x2 vias. 

A partir do km 90+225 e até ao km 92+750 o alargamento passará a fazer-se apenas para o lado direito da via existente, o 

que se justifica por já existirem duas vias do lado esquerdo (via de lentos). Também se justifica pela existência de uma 

instalação agrícola importante cerca do km 91+425, do lado esquerdo. 

Entre o km 92+750 e o km 93+125 é feita a transição do alargamento do lado direito para o lado esquerdo. Esta mudança 

justifica-se pela existência de um estaleiro muito próximo da estrada, ao km 93+250 do lado direito. O alargamento para o 

lado esquerdo mantém-se até ao km 93+725. 

Entre o km 93+725 e o km 94+000 é feita uma transição da ampliação da plataforma do lado esquerdo para ambos os lados. 

Esta solução justifica-se para permitir o aproveitamento da obra de arte PS 410, ao km 94+367, que possui um vão central 

que permite fazer essa operação mediante a substituição das valetas de plataforma (largas) por outro sistema de drenagem 

e à semelhança do que se fará para as já anteriormente referidas PS 397 e PS 401. O alargamento para ambos os lados 

mantém-se até ao km 94+610. 

Do km 94+610 até ao km 94+800 o alargamento muda para o lado direito da plataforma, mantendo-se desse lado até ao km 

96+025. Justifica-se esta opção pela existência de um caminho rural pavimentado e de instalações industriais do lado oposto 

da estrada, entre o km 93+055 (PI 411) e o km 95+825. 

Com uma transição feita com curva e contracurva em clotóide é feita a mudança da ampliação da plataforma do lado direito 

para o lado esquerdo, entre o km 96+025 e o km 96+275 o que se justifica, quer pela existência de uma instalação 

agroindustrial importante cerca do km 96+225, do lado direito, quer pela existência já de duas vias do lado direito da 

plataforma. 

Ao km 96+785 a estrada possui já um perfil transversal tipo com 2x2 vias por estar na zona afeta ao nó de Tondela-Sul, a 

qual de estende até ao km 97+700. Por este motivo, apenas será necessário prever os seguintes pequenos alargamentos: 

▪ Do km 96+800 ao km 90+975 do lado direito, para corrigir o tipo a via de abrandamento do ramo de saída no sentido 

sul-norte; 

▪ Do km 97+500 até ao km 97+675 pelo mesmo motivo, para a via de abrandamento do ramo de saída no sentido norte-

sul. 

A partir do km 97+725 a ampliação da plataforma passa a fazer-se para o lado direito, o que se mantém até ao km 98+375 

e se justifica pela existência de um caminho paralelo pavimentado e de explorações agrícolas, do lado esquerdo da via. 

Entre o km 98+375 e o km 98+625 é feita, com uma curva composta por dois raios e curvas de transição, a transição do 

alargamento para os dois lados da via. 

Entre o km 98+625 e o km 100+325 o traçado atravessa a zona de maior ocupação urbana que é a zona de Tondela-poente. 

Neste Troço existem várias vias municipais paralelas e próximas do IP3, bem como habitações e algumas instalações 

industriais. Por esses motivos, optou-se pela consideração de alargamentos para os dois lados da via, de forma a repartir e 

minimizar, dentro da medida do possível, as afetações dos terrenos privados limítrofes. Com o objetivo de reduzir o mais 

possível a largura da faixa de ocupação futura, está prevista a construção de muros de suporte dos aterros, sendo 3 do lado 
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esquerdo e 3 do lado direito. Está ainda prevista a necessidade de executar eventuais contenções em taludes de escavação 

entre o km 99825 e o km 100+000, de ambos os lados da via. 

Ao km 100+325 inicia-se o nó de Tondela-norte que já possui um perfil transversal tipo com 2x2 vias. No entanto, as bermas 

exteriores das vias de aceleração e de abrandamento deste nó têm largura reduzida, pelo que se previu o seu alargamento, 

o que se fará entre o km 100+325 e o km 100+625 do lado esquerdo e entre o km 100+725 e o km 100+985 do lado direito. 

Por outro lado, é recomendável a alteração da via de abrandamento do ramo de saída no sentido norte-sul de direto para 

paralelo, o que implicará o alargamento da plataforma entre o km 100+725 e o km 100+925, do lado esquerdo. 

Entre o km 100+925 e o km 101+425 o alargamento da plataforma far-se-á para os dois lados, novamente por causa da 

ocupação urbana da zona. 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 evitar a ripagem de caminhos paralelos, de acesso a habitações e outras 

instalações, que estão implantados juntos às mesmas. 

A partir do km 101+500 e até ao km 102+325 está previsto fazer-se a ampliação da plataforma apenas para o lado esquerdo 

da via existente. Isto justifica-se pela existência de ocupação urbana nas proximidades do km 102+125 do lado direito da 

via. Entre o km 102+325 e o km 102+550 é feita a transição do lado da ampliação da esquerda para a direita com uma curva 

de raio R=1000 m e de uma curva de transição. 

Até ao km 103+225 mantém-se o alargamento da plataforma para o lado direito da via, o que se justifica devido à existência 

de um caminho paralelo e de habitações dispersas do seu lado esquerdo. Entre o km 103+225 e o km 103+725 localiza-se 

o nó de Canas de Santa Maria que já possui um perfil transversal-tipo com 2x2 vias pelo que apenas haverá necessidade 

de proceder a alargamento das bermas que não possuem 2,50 m de largura e à correção do tipo de via de abrandamento 

do ramo de saída no sentido norte-sul para o tipo paralelo. No entanto, neste nó está prevista a alteração da localização e 

do tipo do ramo de saída no sentido sul-norte, o que será justificado num capítulo mais adiante. 

A partir do km 103+850 e até ao km 106+550 a ampliação da estrada far-se-á integralmente para o seu lado esquerdo. 

Justifica-se esta opção pela já existência de duas vias do lado direito, bem como pela presença de construções do mesmo 

lado nos Pk 103+850, 104+675, 104+800, 105+075 e 105+290. Por outro lado, do lado do alargamento apenas existe uma 

habitação cerca do km 104+975 que possui um caminho paralelo de acesso junto ao talude do IP3, pelo que irá haver 

necessidade de reduzir a largura de ocupação do talude de escavação com uma obra de contenção. 

Continuando para norte, entre o km 106+550 e o km 107+000 é feita uma transição do lado do alargamento da esquerda 

para a direita numa curva à direita de raio R=450 m. Assim, a partir do km 107+000 e até ao km 108+725 o alargamento 

passará a fazer-se integralmente do lado direito da plataforma do IP3, justificando-se esta opção pela existência de orografia 

mais desfavorável e de habitações ao km 107+675 e 107+850 do lado esquerdo. 

Entre o km 108+725 e o km 100+925 há uma transição do alargamento do lado direito para ambos os lados, mantendo-se 

esta última solução até ao km 109+600. Esta solução justifica-se para permitir fazer-se o alargamento das obras de arte PI 

444 (km 109+312) e viaduto sobre o rio Lobão (km 109+425) também para ambos os lados, devendo ser a solução de 

alargamento mais adequada para o tipo de tabuleiros existentes. 

Entre o km 109+550 e o km 109+825 previu-se uma nova transição da solução de alargamento de ambos os lados para o 

lado esquerdo, mudança essa que é feita numa curva de raio 5000 m e numa curva de transição bastante extensa de 

parâmetro A=300 m. Curva de transição de igual parâmetro efetua a mudança do alargamento para o lado direito, entre o 

km 110+075 e o km 110+200, para permitir a reformulação do nó de Parada de Gonta em apenas um dos lados. 
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Este nó estende-se até ao Pk 110+925, devendo ser reformulada a geometria dos seus ramos situados do lado direito do 

IP3, para permitir a inserção de uma via de aceleração inexistente no ramo de entrada do lado esquerdo. Do lado esquerdo 

do nó foi também previsto um alargamento para alterar o tipo de via de abrandamento existente de direto para paralelo. 

Entre o km 111+000 e o km 111+425 a ampliação da plataforma é feita para o lado direito, transitando de seguida para o 

lado esquerdo da via e mantendo-se assim até ao km 112+525. Esta mudança permite evitar o restabelecimento da EN 2 

entre o km 111+875 e o km 112+425 que, face à orografia da zona, originava um perfil longitudinal com más características 

geométricas. Entre o km 112+525 e o km 112+900 a solução de alargamento passa do lado esquerdo para o lado direito. 

A partir do km 112+900 e até ao km 113+625 situa-se a única retificação de traçado em planta prevista neste troço do IP3. 

Destina-se a corrigir 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. 

Desde o km 113+650 e até ao km 113+900 a ampliação da plataforma far-se-á integralmente para o lado esquerdo da 

estrada. Volta a haver uma mudança do lado do alargamento, entre o km 113+900 e o km 114+125 que se justifica e com a 

solução mais adequada para a duplicação do viaduto sobre o rio Pavia, localizado ao km 114+225. Com efeito, a solução 

adotada para será a construção de um novo tabuleiro independente do existente, cuja localização com menor impacto é do 

lado sul do existente. 

Entre o km 114+400 e o km 114+875 será necessário prever também o alargamento da plataforma para o lado esquerdo, 

para permitir a inserção de uma via de aceleração no ramo de entrada no sentido norte-sul do nó de Fail e para inserção da 

segunda via no mesmo sentido de tráfego, entre o km 114+625 e o km 114+875. 

A partir do km 114+875 e até ao final do troço (km 118+000), a plataforma existente do IP3 possui sempre um perfil 

transversal-tipo com 2x2 vias. Neste Troço localizam-se ainda os nós de Vila Chã de Sá (km 116+250) e da A25 (Viseu-sul), 

ao km 117+723, que já possuem vias de aceleração e de abrandamento bem dimensionadas, pelo que não necessitarão de 

alargamento. 

3.5.4.2 Alargamento da Plataforma 

No quadro seguinte apresentam-se a identificação e quantificação do alargamento preconizado, bem como os aterros e 

escavações associados. 
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Quadro 3.10 - Identificação e Quantificação do Alargamento Preconizado – Troço 3 

 

LADO 

DIREITO

LADO 

ESQUERDO

AMBOS OS 

LADOS 
TRANSIÇÃO

TERRAPLENAGEM

SITUAÇÃO EXISTENTE 

(mais significativa)

TERRAPLENAGEM

SITUAÇÃO FUTURA 

(Mais significativa)

ÁREA DE 

ALARGAMENTO

(m²)

85+706.3 / 86+034 escavação máx. 9,3 m Não tem 0

86+034 / 86+532 • escavação máx. 11 m escavação máx. 11 m 2644

86+532 / 88+821 • escavação máx. 9,5 m escavação máx. 8,5 m 14932

88+821 / 89+125 • escavação máx. 5,1 m escavação máx. 4,9 m 1198

89+125 / 89+275 escavação máx. 4,6 m Não tem 0

89+275 / 89+400 • aterro máx. 3,7 m aterro máx. 2,9 m 140

89+400 / 89+925 escavação máx. 10,4 m Não tem 0

89+925 / 90+075 • escavação máx. 8 m escavação máx. 8 m 240

90+075 / 90+250 escavação máx. 6 m Não tem 0

90+250 / 92+750 • escavação máx. 14,2 m escavação máx. 15 m 15628

92+750 / 93+128 • escavação máx. 2,8 m escavação máx. 3,1 m 2404

93+128 / 93+750 • aterro máx. 8 m aterro máx. 8,1 m 4041

93+750 / 94+825 • aterro máx. 10,5 m aterro máx. 10,4 m 6709

94+825 / 96+030 • aterro máx. 7,6 m aterro máx. 8,7 m 7545

96+030 / 96+209 • escavação máx. 6,5 m escavação máx. 6,7 m 1149

96+209 / 96+782 • escavação máx. 7,4 m escavação máx. 6,5 m 2704

96+782 / 96+916 • aterro máx. 2,4 m aterro máx. 3 m 135

96+916 / 97+525 escavação máx. 9,4 m Não tem 0

97+525 / 97+693 • escavação máx. 3,5 m escavação máx. 3,3 m 122

97+693 / 98+369 • escavação máx. 5 m escavação máx. 6,2 m 5113

98+369 / 100+525 • escavação máx. 6,9 m escavação máx. 6,9 m 19816

100+525 / 100+750 escavação máx. 7,7 m Não tem 0

100+750 / 100+925 • aterro < 1 m aterro < 1 m 120

100+925 / 101+505 • escavação máx. 11 m escavação máx. 8,8 m 5198

101+505 / 102+286 • aterro máx. 5,6 m aterro máx. 5,7 m 9511

102-286 / 102+557 • escavação máx. 4,2 m escavação máx. 6,8 m 2722

102+557 / 103+625 • aterro máx. 4,9 m escavação máx. 3,8 m 6906

103+625 / 103+868 • aterro máx. 3,7 m aterro máx. 3,3 m 1691

103+868 / 106+550 • escavação máx. 7,3 m escavação máx. 7,2 m 21485

106+550 / 107+034 • escavação máx. 7,9 m escavação máx. 7,4 m 4376

107+034 / 108+562 • escavação máx. 11,5 m escavação máx. 11 m 14988

108+562 / 109+817 • escavação máx. 7,6 m escavação máx. 7 m 11277

109+817 / 110+078 • escavação máx. 7,7 m escavação máx. 3,5 m 2037

110+078 / 110+557 • aterro máx. 10,6 m aterro máx. 9,8 m 3421

110+557 / 110+675 • aterro máx. 2,7 m aterro máx. 1,3 m 282

110+675 / 111+203 • escavação máx. 5,9 m escavação máx. 6,5 m 3487

111+203 / 111+425 • aterro máx. 12,2 m aterro máx. 11,7 m 2066

111+425 / 111+650 • aterro máx. 18,2 m aterro máx. 18,4 m 1995

111+650 / 112+517 • escavação máx. 12,7 m escavação máx. 11,2 m 7470

112+517 / 112+917 • escavação máx. 7,3 m escavação máx. 8,3 m 2978

112+917 / 113+535 • aterro máx. 11 m aterro máx. 10,8 m 11467

113+535 / 113+705 • escavação máx. 13,3 m escavação máx. 10,5 m 1614

113+705 / 113+887 • escavação máx. 13,7 m escavação máx. 10,2 m 1705

113+887 / 114+168 • aterro máx. 10 m aterro máx. 11,6 m 3530

114+168 / 114+438 • aterro máx. 9,5 m aterro máx. 5,7 m 3673

114+438 / 114+860 • escavação máx. 5,8 m escavação máx. 5,2 m 1741

114+860 / 117+723 aterro máx. 17 m Não tem 0

km 

TROÇO 3 - SANTA COMBA DÃO – VISEU (KM 86 AO KM 118)

ALARGAMENTO DA PLATAFORMA
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3.5.4.3 Características do Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal 

Pode observar-se que, relativamente à diretriz, 81% do traçado é compatível com uma velocidade de tráfego igual ou 

superior a 120 km/h. No patamar entre 100 e 120 km/h de velocidade de tráfego, encontra-se 19% do traçado em planta, 

não havendo nenhuma percentagem do mesmo com caraterísticas geométricas abaixo das mínimas para a velocidade de 

tráfego inferior a 100 km/h. 

Já em perfil longitudinal, a análise demonstra que 72,09% do traçado é compatível com uma velocidade de tráfego igual ou 

superior a 120 km/h; 25,29% do traçado está de acordo com uma velocidade de tráfego entre 100 e 120 km/h e apenas 

2,61% está abaixo de Vt=100 km/h, correspondendo a dois trainéis com pendente superior a 6% e a duas curvas côncavas 

de raio inferior a -3500 m. 

Quadro 3.11 - Características do Traçado em Planta  

 

Quadro 3.12 - Características do Traçado em Perfil Longitudinal  

 

3.5.4.4 Perfis Transversais Tipo 

A intervenção de duplicação visará a instalação de um perfil transversal tipo de 2x2 vias em toda a extensão do troço, com 

vias adicionais de aceleração e de abrandamento dimensionadas para a velocidade de tráfego de 100 km/h nas zonas dos 

nós de ligação. Essa duplicação será conseguida à custa do alargamento da plataforma existente para um dos lados ou 

para os dois, como já se referiu no subcapítulo anterior. 

A largura mínima das faixas de rodagem a considerar é de 7,00 m, para faixas com duas vias, e de 10,30 para faixas com 

três vias. No entanto, nos trechos em que as faixas de rodagem têm 7,50 m de largura, para duas vias, ou 11,00 m para três 

vias, essas larguras deverão ser mantidas. Estes trechos ocorrem a partir do km 15+000. 
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A largura mínima das bermas a considerar é de 2,50 m, tendo sido previsto o alargamento da plataforma em todos os trechos 

onde as bermas têm largura inferior a este valor. A largura de 2,50 m deverá também ser considerada nos trechos com 2x3 

vias, ou seja, nas zonas de influência dos nós de ligação. 

A largura mínima do separador central deverá ser de 2,60 m que inclui bermas esquerdas de 1,00 m e uma barreira rígida 

pré-fabricada com perfil New Jersey, com grau de contenção a determinar na fase seguinte do projeto, mas que não deverá 

ser inferior a H2. No entanto, nos trechos onde o separador possui largura superior a 2,60 m essa largura deverá ser mantida. 

No que diz respeito às valetas de plataforma a usar, recomenda-se a adoção de valetas revestidas de largura inferior ou 

igual a 1,20 m, associadas a drenos profundos de rebaixamento do nível freático, nos trechos e do lado dos alargamentos. 

Nos trechos, ou no lado, onde não haverá ampliação da plataforma previu-se a manutenção das valetas largas, em terra, 

existentes. No entanto, previu-se a possibilidade de usar também valetas largas em terra nos trechos de alargamento, mas 

apenas nos de pequena altura de escavação, o que se justifica para evitar a execução de trechos muito pequenos com 

valeta reduzida que normalmente apresentam problemas de falta de cota para descarga dos drenos. 

3.5.4.5 Nós de Ligação 

Nó de Vila Pouca 

Cerca de 3,9 km após o início do traçado do Troço 3, localiza-se o Nó de Vila Pouca ao km 89+655. Este nó apresenta uma 

geometria mista do tipo “diamante” e articula o IP3 com a EN2 nas proximidades do km 208 desta estrada. 

Com a sua geometria assegura as ligações do tráfego do IP3 com as localidades das freguesias de São Joaninho e de 

Treixedo. 

Na zona de influência deste nó o IP3 possui já um perfil transversal tipo com 2x2 vias e com vias de aceleração bem 

dimensionadas para a velocidade de tráfego Vt=100 km/h. Apenas se prevê a necessidade de converter as vias de 

desaceleração do tipo direto em vias do tipo paralelo, o que se traduz na necessidade de fazer alargamentos da plataforma 

em pequenas extensões, nos dois sentidos de circulação. 

Está prevista a reformulação da geometria deste nó no sentido de converter os entroncamentos existentes na EN2 em 

rotundas. Esta medida deverá contribuir significativamente para a redução da sinistralidade que é devida aos pontos de 

conflito que os entroncamentos possuem. Para além disso, a introdução das rotundas constitui uma medida de acalmia da 

circulação do tráfego de passagem, pois obriga à redução da velocidade praticada e tem ainda a vantagem de passar a 

permitir manobras de inversão de marcha na via secundária. 

Quanto ao perfil transversal tipo da EN2, que atualmente apresenta 3 vias, sendo a terceira uma via de viragem à esquerda, 

prevê-se que passará a ter apenas 2 vias, passando a largura correspondente à 3.ª via a constituir parte do separador 

central. Deste modo, a obra de arte do nó existente (PI 402) é mantida. 
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Figura 3.26 – Nó de Vila Pouca com a EN 2 

Nó de Tondela Sul 

Localizado ao km 97+200 o nó de Tondela Sul apresenta uma geometria mista composta por ½ “diamante” (do lado 

nascente) com ¼ de “trevo” (do lado poente). Permite também a articulação do IP3 com a EN 2, cerca do km 200,5 desta 

estrada, e conferindo acessibilidade às diversas localidades das freguesias de Tondela, Tonda e Mouraz. 

Também na zona de influência deste nó já existe um perfil transversal tipo com 2x2 vias, no IP3, com vias de aceleração 

bem dimensionadas para a velocidade do tráfego Vt=100 km/h. No que diz respeito às vias de desaceleração, foi também 

prevista a transformação das existentes, que são do tipo direto, em vias do tipo paralelo, o que obrigará a executar pequenos 

trechos de alargamento da plataforma existente, nos dois sentidos de circulação. 

Neste nó existe um trecho, entre o km 97+250 e o km 97+425 do lado da faixa de sentido Viseu-Souselas, que possui uma 

berma exterior com cerca de 6,00 m de largura, que deverá manter-se para não obrigar a intervenção no sistema de 

drenagem longitudinal. 

Pelas mesmas razões de tentativa de melhoria das condições de segurança na circulação, que já se apontaram 

anteriormente para o nó de Vila Pouca, também se previu a reformulação da geometria do nó de Tondela-Sul, no sentido de 

substituir os entroncamentos existentes na EN 2 por rotundas. 

Como se pode observar, a consideração de rotundas também tem a vantagem de reduzir as interseções existentes do lado 

nascente de dois entroncamentos para apenas uma rotunda. 
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Figura 3.27 – Nó de Tondela Sul com a EN 2 

Nó de Tondela Norte 

O terceiro nó de ligação do Troço 3 é o nó de Tondela Norte que se localiza ao km 100+575. Possui uma geometria de ½ 

“trevo” com ramos bidirecionais de ligação, através de rotundas, à via secundária que, no caso, é a EN 230. Este nó permite 

as ligações do tráfego do IP3 à parte norte/poente da cidade de Tondela (do lado nascente) e às localidades pertencentes 

às freguesias de Molelos e de Nandufe (do lado poente). 

Também na área de influência deste nó já existe no IP3 um perfil transversal tipo com 2x2 vias e vias de aceleração bem 

dimensionadas. No entanto, prevê-se a necessidade de alargar as bermas das vias de aceleração que possuem cerca de 

1,0 m de largura e de fazer os alargamentos necessários para converter as vias de desaceleração, que são do tipo direto no 

tipo paralelo para a velocidade do tráfego Vt=100 km/h. 

Neste nó há ainda uma situação que exigirá intervenção que é a ausência de separador central físico (não galgável) no ramo 

bidirecional que liga os dois ramos do sentido Viseu/IC2 à rotunda norte da EN 230. Julga-se imprescindível para a segurança 

rodoviária que este ramo seja alargado para comportar o separador, de forma a impedir a entrada de veículos em contramão 

no IP3. 

Este nó apresenta alguns problemas de fluidez de tráfego, na sua rotunda do lado sul/nascente, os quais são derivados, 

tanto do elevado tráfego existente na EN 230, como do número de entradas e saídas da rotunda (cinco) e da sua proximidade 

relativa, por causa da reduzida dimensão da rotunda. Acresce ainda que uma dessas entradas na rotunda é proveniente de 

um hipermercado adjacente. 

Por estes motivos, propõe-se uma alteração do layout do nó, conforme mostrado na figura seguinte onde se representam 

com tonalidade laranja os ramos a desativar e em tom de rosa os novos ramos a construir. 
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Figura 3.28 – Nó de Tondela Norte com a EN 230 

Esta nova geometria do nó “apoia” os dois ramos de entrada e de saída do IP3, do lado nascente, na EN 230, o que tem 

como benefícios a redução do número de entradas e de saídas da rotunda e o afastamento entre a entrada da estrada 

nacional e a entrada/saída do parque de estacionamento do hipermercado. O novo layout tem ainda a vantagem do ramo 

de saída do IP3 (ramo C) ter maior extensão para fila de veículos no caso de eventual bloqueio de tráfego na rotunda.  

Nó de Canas de Santa Maria 

O nó de Canas de Santa Maria é do quarto nó de ligação do Troço 3 à rede viária existente e está localizado cerca do km 

103+375. Como se pode observar na Figura 3.29, possui uma geometria mista composta por ½ “diamante” combinado com 

¼ de “trevo”, do lado poente. 

Para o lado poente o nó permite a ligação do IP3 ao CM1498 que confere acessibilidade às localidades pertencentes à 

freguesia de Nandufe, enquanto para o lado nascente faz a articulação do IP3 com a EN2, cerca do km 194 desta estrada 

e conferindo acessibilidade às diversas localidades da freguesia de Lobão da Beira. 

Neste troço o IP3 já possui um perfil transversal tipo com 2x2 vias, acrescidas de vias de aceleração e de desaceleração. 

Contudo, a atual geometria do nó apresenta dois problemas: 

1. As vias de desaceleração do tipo direto que necessitam de ser convertidas para o tipo paralelo, o que implica 

fazer alargamentos das faixas de rodagem do IP3; 

2. A falta de via de viragem à esquerda no CM 1498 no entroncamento do lado poente que, de acordo com o estudo 

de tráfego, terá um volume de tráfego superior às viragens à esquerda de todos os nós situados mais a sul e igual 

às dos nós localizados mais a norte. 

A conversão da via de desaceleração no sentido sul-norte para o tipo paralelo tem um problema que é a falta de vão livre 

para o efeito, na passagem superior do CM 1498 (PS 427). Quanto à inclusão da via de viragem à esquerda, também não 
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há largura de tabuleiro suficiente para o fazer. Portanto, a obra de arte deste nó terá de ser substituída para se poderem 

resolver os dois problemas descritos. 

Assim sendo, estudou-se uma nova geometria para este nó que resolvesse esses problemas e que, simultaneamente 

também contribuísse para o aumento da segurança da circulação, mediante a substituição do entroncamento poente e do 

cruzamento nascente por rotundas. 

Na Figura 3-8 apresenta-se a nova geometria proposta para o nó de Canas de Santa Maria, a qual inclui uma nova passagem 

superior ao IP3 e duas novas rotundas de substituição das interseções existente. A nova obra de arte será construída ao 

lado da existente, para permitir manter a circulação no nó durante a fase de construção. A localização prevista para a rotunda 

nascente obriga ainda a uma ligeira reformulação dos ramos unidirecionais C e D, nas suas ligações à rotunda. 

 

Figura 3.29 – Reformulação do nó de Canas de Santa Maria 

novo lay-out deste nó é diferente do que foi proposto nas fases anteriores do projeto, tendo as alterações resultado também 

de solicitações do município de Tondela . 

Nó de Parada de Gonta 

O nó de Parada de Gonta é o quinto nó de ligação do Troço 3, localizando-se cerca do km 110+850. Este nó apresenta uma 

geometria do tipo ½ “trevo” com ligações à estrada secundária feitas através de entroncamentos completos. 

O nó permite, para o lado poente, a ligação do IP3 a um caminho municipal que confere a acessibilidade às localidades da 

freguesia de S. Miguel do Outeiro. Para o lado nascente, articula-se com a EN 2, de forma a permitir a acessibilidade às 

diversas localidades das freguesias de Parada de Gonta e de Sabugosa. 

O Troço do IP3 afeto a este nó já inclui um perfil transversal tipo com 2x2 vias e com vias de aceleração e de abrandamento, 

mas apenas na faixa de sentido Souselas/Viseu. Na faixa de sentido contrário existe um perfil transversal tipo só com uma 

via, acrescida das vias de aceleração e de abrandamento. Por este motivo, ao introduzir-se a segunda via será necessário 
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alargar a plataforma para considerar novas vias de aceleração e de abrandamento. Esta operação obriga à reformulação da 

geometria dos ramos de um dos lados do nó. 

Essa necessidade, aliada à diretiva geral de substituição dos cruzamentos e entroncamentos das vias secundárias dos nós 

por rotundas levou ao estudo da nova geometria que se apresenta na Figura 3.30, a qual difere da que foi apresentada nas 

fases anteriores do projeto, quando ainda não tinha sido decidida a introdução das rotundas. 

 

Figura 3.30 –Reformulação do layout do nó de Parada de Gonta2 

A nova geometria proposta tem a vantagem decorrente da substituição de dois entroncamentos existentes muito próximos, 

na EN 2, por uma única rotunda. Tem o inconveniente de obrigar à construção de dois novos ramos, relativamente extensos 

por razões de altimetria, e de um restabelecimento da EN 2. 

A obra de arte existente no nó será mantida, embora seja necessário prever o alargamento do seu tabuleiro, mas apenas 

para o lado nascente. 

Nó de Fail 

O nó de Fail localiza-se ao km 114+900 do Troço 3. Trata-se de um nó “incompleto” pois possui apenas dos ramos que 

permitem as ligações do sentido sul do IP3 para a EN 2. Como se pode ver na Figura 3.31 possui uma geometria de “nó 

terminal” unidirecional. Garante a acessibilidade às localidades das freguesias de Fail e Vila Chá de Sá e é complementado 

com o nó de Vila Chã de Sá. 

O IP3 possui já um perfil transversal tipo com duas vias na faixa de rodagem de sentido Souselas/Viseu, mas apenas com 

uma via corrente e a de aceleração na faixa de rodagem de sentido norte-sul. Por isso será necessário fazer um alargamento 

para a introdução da segunda via neste sentido de circulação, o que implicará deslocar a via de aceleração e ripar 

ligeiramente o ramo. 

Em relação às vias de aceleração e de desaceleração, apenas foi necessário prever um alargamento da faixa de rodagem 

do IP3 no sentido sul-norte para converter a via de abrandamento existente, que é do tipo direto, numa via do tipo paralelo 

com 170 m de extensão. 
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Figura 3.31 – Reformulação do nó de Fail 

Nó de Vila Chã de Sá 

O nó de Vila Chã de Sá é também um nó “incompleto”, pois apenas permite as ligações do sentido norte do IP3 para a EN 2 

(ambos os sentidos). Localiza-se ao km 116+250 e possui uma geometria do tipo ½ “diamante”, mas com ramos de ambos 

os lados do IP3. Este nó completa a função do nó de Fail de dar acessibilidade às localidades das freguesias de Fail e de 

Vila Chã de Sá, de e para o IP3.  

Na zona de influência deste nó o IP3 possui já um perfil transversal tipo com 2x2 vias e uma via de aceleração bem 

dimensionada no sentido sul-norte. No que diz respeito à via de desaceleração existente, no sentido norte-sul, ela é do tipo 

direto, pelo que há necessidade de convertê-la no tipo paralelo. Contudo, esta operação é dificultada por uma passagem 

superior existente ao km 116+608 que se pretende manter. Por isso, a via de desaceleração projetada terá 160 m de 

extensão, ou seja, apenas menos 10 m do que a extensão recomendada nas normas de projeto da ex-JAE, o que é 

perfeitamente aceitável. 

Está também prevista a reformulação do layout deste nó, com os mesmos objetivos pretendidos para os outros nós na via 

secundária, nomeadamente: o aumento da segurança da circulação, a acalmia do tráfego e a inclusão da possibilidade de 

fazer manobras de inversão de marcha. Assim, previu-se a substituição dos dois entroncamentos existentes por rotundas, 

estando previsto o aproveitamento da obra de arte existente 

No caso deste nó essa substituição não foi fácil de concretizar porque a EN 2 apresenta um perfil longitudinal com 

caraterísticas geométricas desfavoráveis para a implantação de qualquer interseção, nomeadamente um trainel com cerca 

de 7% de pendente, do lado nascente da obra de arte PI 1036. 
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Figura 3.32 – Reformulação proposta para o nó de Vila Chá de Sá 

Nó da A25 

O nó da A25 localiza-se no final do lanço em estudo, ao km 117+725 . Contudo, pertence à concessão da autoestrada, pelo 

que não estão previstas intervenções na sua zona de influência. Possui uma geometria complexa que pode observar-se na 

Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 – Nó da A25 

3.5.4.6 Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 

Neste troço, identificou-se a necessidade de restabelecer algumas estradas secundárias e caminhos municipais, rurais e 

paralelos que, no âmbito da duplicação do atual IP3, serão afetados. 

Não se prevê a necessidade de substituição de qualquer das obras de arte associadas aos nós de ligação pelo que não se 

previram restabelecimentos das principais vias interessadas pelo Troço 3. Contudo, a obra de arte do nó de Parada de 

Gonta terá de ser alargada para comportar uma via de aceleração adicional. 

Nesta fase do estudo apenas se estudaram novos traçados em planta e perfil longitudinal para as vias que cruzam o IP3 em 

passagem superior cujo vão central não permitirá comportar o novo perfil transversal tipo, pelo que terão de ser substituídas. 
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No que diz respeito às passagens inferiores, apenas poderá ser necessário intervir a nível do perfil longitudinal das vias 

secundárias para continuar a garantir o gabarit vertical existente. 

Assim, identificou-se a necessidade de realizar 39 restabelecimentos mediante obras de arte do tipo passagem superior que 

deverão substituir as obras existentes que serão demolidas. 

A conceção dos restabelecimentos procurou soluções que permitissem manter as obras de arte existentes em exploração 

em simultâneo com a construção das novas obras uma vez que, apesar de para alguns deles existirem percursos 

alternativos, o corte das vias existentes ser sempre um transtorno e motivo para  

reclamações por parte das populações interessadas. A única exceção a esta regra é o restabelecimento n.º 2 cuja forte 

ocupação urbana limítrofe não permite o estabelecimento de um traçado em planta alternativo ao existente. 

No Quadro 3.13 apresentam-se as principais características dos 10 restabelecimentos em passagem superior cujo traçado 

foi estudado nesta fase do projeto. 

Quadro 3.13 – Troço 3 – Restabelecimentos 
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3.5.5 TROÇO 4 - VARIANTE DE SANTA COMBA DÃO (NASCENTE) 

3.5.5.1 Traçado do Troço 4 

O estudo da Variante que ocorre paralelamente ao estudo de duplicação do IP3, junto a Sta. Comba Dão, justifica-se pela 

dificuldade de duplicação do atual IP3, no troço compreendido entre o nó da A35/IC12 e o Nó de Santa Comba, o qual 

apresenta condicionantes de várias naturezas ao cumprimento dos requisitos estipulados no caderno de encargos, quer 

quanto ao novo perfil transversal tipo de dupla faixa de rodagem quer quanto aos parâmetros geométricos compatíveis com 

Vt= 100 km/h. Releva-se esta dificuldade na travessia do ribª do Vimieiro/rio Dão, pela complexidade da duplicação no troço 

associado às obras de arte existentes: Passagem Superior Ferroviária à Linha da Beira Alta, a Ponte sobre a ribeira do 

Vimieiro e a Ponte sobre o rio Dão em Santa Comba Dão. 

A fim de fazer face a estas dificuldades, impôs-se o estudo de um Corredor Variante a Sta. Comba Dão, o qual incluirá uma 

nova ponte sobre o rio Dão e sobre a Linha da Beira Alta, em exploração, e o Ramal de Viseu que foi adaptado para Ciclovia.  

O estudo da Variante Nascente considera três nós de ligação à rede viária local assim como 6 restabelecimentos das vias 

intersetadas.  

No estudo da Solução Alternativa Variante a Santa Comba Dão foi adotada como referência a Velocidade Base de 

120/140km/h, para uma velocidade máxima de circulação de 120 km/h. 
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No estudo da Solução Variante Nascente procurou-se ter em conta os seguintes principais condicionantes: 

▪ Efetuar a reformulação do atual nó de ligação na A35 / IC12 de modo a torná-lo compatível e fluído para a solução de 

Variante Nascente, promovendo a sua funcionalidade integrada em conjunto com o Nó com a EN234 (Nó do Vimieiro); 

▪ Efetuar a travessia sobre o rio Dão num local onde a extensão da ponte pudesse ser minimizada; 

▪ Efetuar a ligação ao atual IP3 imediatamente a sul do Nó de Vila Pouca de modo a minimizar a interferência com este 

nó, dado que a ocupação marginal e condicionantes existentes é elevada; 

▪ Limitar ao mínimo a afetação da ocupação existente, apesar da mesma não ser expressiva; 

Em termos de extensão total a Solução Variante Nascente terá cerca de 9,3 km.  

Ao longo do desenvolvimento desta variante, prevê-se a articulação da mesma com 4 (quatro) nós de ligação, com diferentes 

configurações, nomeadamente: 

▪ Nó de Santa Comba Dão Sul; 

▪ Nó do Vimieiro; 

▪ Nó da A35 Nascente; 

▪ Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca. 

Apresenta-se na Figura 3.34 um esquema explicativo dos vários trechos que compõe a Variante Nascente que totalizam 

uma extensão total de 9.3 km. 

1. Trecho 1 – Reformulação do Nó da A35/IC12 (1.5 km); 

2. Trecho 2 – Traçado coincidente com a A35/IC12 (2.0 km); 

3. Trecho 3 – Trecho a construir (5.8 km) 

 

Figura 3.34 - Solução Variante Nascente – Esquema Geral 

A Variante Nascente a Santa Comba Dão tem origem cerca do km 81+850 do atual IP3, no Troço 2 - Lagoa Azul/Santa 

Comba Dão, junto à povoação de Rojão Pequeno e á interseção com a EM 624 (Rua da Paz), nas imediações do Nó  com 

a A35 / IC2 (Nó Stª Comba Dão Sul). Este ponto marca o inicio da ripagem para nascente do futuro IP3, para a solução 
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nascente. O estudo contempla uma proposta de alteração deste nó de ligação de modo a possibilitar o seu aproveitamento 

para integrar a faixa esquerda da plataforma do futuro IP3. 

De salientar que, atualmente, este nó de ligação apresenta alguns ramos que se desenvolvem em viaduto, tendo sido 

analisadas, no âmbito deste estudo, as condicionantes estruturais inerentes aos viadutos existentes e que poderão impactar 

as alterações a introduzir a este nó de ligação no âmbito da reformulação do mesmo a fim de prever a ripagem do traçado 

do IP3 para nascente.  

A reformulação do nó de ligação à A35/IC12 prevê o aproveitamento do viaduto existente que acomoda atualmente o ramo 

de ligação do trafego que circula na A35/IC12 e sai no sentido Viseu/Nó do IC12 , para acomodar a faixa da direita do IC2 

(sentido Nó do IC2/Viseu), prevendo um novo viaduto para o trafego que circulará no sentido oposto, ou seja no sentido 

A35/IC12 / Souselas. 

Após o Nó do IP3 com a A35/IC12, esta Solução Variante é coincidente com a A35/IC12 até ao Nó da A35 nascente, ao 

longo de cerca de 2,0  km, sendo de salientar a existência do nó de ligação ao Vimieiro (EN 234-6), localizado a curta 

distância do primeiro nó de ligação. A proximidade entre estes nós de ligação (cerca de 400m) justifica que os mesmos 

possam funcionar em conjunto ou seja assegurando, em articulação combinada, alguns dos movimentos de tráfego.  

Mediante o Nó com a A35 Nascente, o traçado deixa de coexistir com a A35/IC12, abandonando a sua plataforma e infletindo 

para Poente junto ao Polo Industrial da Guarita, na proximidade da povoação de Castelejo. Na Fotografia abaixo apresenta-

se o local de implantação do Nó da A35 Nascente que se encontra totalmente desimpedido e com uma orografia favorável, 

sendo limitado a norte pela via férrea (Linha da Beira Alta) que é intersectada mediante Obra de Arte Especial cerca do km 

1+200.  

 

Fotografia 3.68 - Local de implantação do Nó da A35 Nascente 
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Fotografia 3.69  – Linha da Beira Alta – Travessia ao km1+200 

De salientar a proximidade de pequenos núcleos habitacionais dispersos e o atravessamento de alguns terrenos de cultivo 

localizados a norte da povoação de Castelejo o que justifica a implementação de três passagens agrícolas cerca do km 

0+110, 0+942 e do km 1+675. 

A ponte sobre o rio Dão que terá cerca de 705 m de comprimento, inicia-se cerca do km 2+041 e termina ao km 2+746. Esta 

obra de arte especial desenvolve-se, na sua totalidade, ao longo de uma curva circular de raio 1400 m, que direciona o 

traçado para poente. No que diz respeito ao perfil longitudinal, dado a orografia pronunciada, impôs-se recorrer ao valor do 

trainel máximo de 4%, compatível com a velocidade base definida. 

No local da travessia, apresentado na Fotografia 3.70 o rio apresenta um espelho de água com expressão significativa. Na 

margem poente do rio localiza-se a Ecopista do Dão que será intersetada pela nova ponte cerca do km 2+550. 

 

Fotografia 3.70 - Local da travessia do rio Dão e aspeto da Ecopista do Dão 

Após a travessia do rio Dão, o traçado insere-se numa zona montanhosa, de vertentes escarpadas, o que se traduz por 

terraplenagens de grande expressão de que é exemplo a escavação prevista entre o km 3+000 e o km 3+550 e o aterro 

compreendido entre o km 3+800 e o km 4+500.  

De assinalar a interseção com o Caminho Municipal 1564 cerca do km 3+350, o qual devido á grande escavação se prevê 

desviar e restabelecer cerca do km 3+520, mediante uma passagem superior.   

Cerca do km 5+200 da Variante nascente, prevê-se a implantação do nó de Santa Comba Dão Norte, num local totalmente 

desocupado, sendo de assinalar a proximidade de uma torre de telecomunicações que não será afetada e cujo acesso à 

mesma se encontra garantido. Este nó ficará distanciado cerca de 800 m do Nó de Vila Pouca funcionando em articulação 

conjunta.  
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Fotografia 3.71 - Torre de Telecomunicações  no final do traçado 

 

Fotografia 3.72 – Trecho do IP3 – Inserção do Nó de Sta Comba Dão Norte 

Neste troço final da Solução Variante nascente, à semelhança do que se verificou no troço anterior, continuam a ocorrer 

terraplenagens significativas justificando-se, deste modo, a implementação de parâmetros geométricos próximos dos valores 

mínimos regulamentares para a velocidade base 120 km. 

A Solução Variante Nascente cujo termino ocorrerá cerca do km 89+603 do Troço 3 – Santa Comba Dão /Viseu, apresenta 

uma extensão total de cerca de 5.863 m de via nova (a construir)  nova, compreendida entre o Nó da A35 Nascente e o 

ponto de inserção no IP3. Adicionalmente está ainda prevista a reformulação do Nó da A35/IC12, na sua origem. 

3.5.5.2 Características do Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal 
O perfil transversal tipo adotado, em secção corrente, apresenta uma largura de 21.60 m englobando duas faixas de 

rodagem com duas vias de tráfego cada. A constituição do perfil transversal é a seguinte: 

a) Duas faixas de rodagem com 7.0 m de largura, com duas vias de 3.50 m cada. Em alinhamento reto ou curvo de raio 

superior ou igual a 2 500 m, as faixas de rodagem apresentam um declive de 2.5% para o exterior; 

Nos alinhamentos curvos de raio inferior a 2 500 m, previu-se uma sobrelevação em função do valor do raio, de 

acordo com o previsto na Norma de Traçado da ex-JAE; 

b) Um separador central rígido de 0.60 m de largura, do tipo “New Jersey” ; 
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c) Duas bermas direitas com 2.50 m de largura, pavimentadas em toda a sua extensão. Sempre que se afigure 

necessário a colocação de guardas de segurança estas deverão ser implantadas nos 0.75 m de largura disponível 

com uma inclinação de 10%. Existe ainda 0,60 m de concordância da plataforma com o talude que terá também uma 

inclinação de 10%, constituindo a transição da berma para o talude, com a função de evitar a erosão da borda do 

talude. Em situação de escavação, segue-se uma valeta reduzida de betão com 1.20 m de largura com uma transição 

para o talude de escavação de 1.00 m de largura e inclinação de 10%; 

d) Duas bermas esquerdas com 1.00 m de largura. Estas bermas apresentam a inclinação transversal da faixa de 

rodagem que lhe é contígua, sendo pavimentadas em toda a sua extensão. 

Apesar da presença de traineis com extensões superiores ás extensões criticas, não se previu a implementação de  vias de 

adicionais. Efetivamente as vias de lentos são introduzidas em estradas com volumes de trafego elevados a fim de não 

haver perda do nível de serviço. Em estradas com tráfego reduzido e dupla faixa, como é o caso, não se coloca a questão 

da redução do nível de serviço pois a via, tem capacidade suficiente.  

Tendo em conta, os valores obtidos no estudo de tráfego verifica-se que não existe justificação para implementação de uma 

via de lentos. 

Da análise realizada ao traçado em planta, verifica-se que em toda a extensão da Solução Variante Nascente a construir 

(trecho compreendido o Nó de ligação à A35/Nascente e a ligação ao atual IP3 mediante o Nó de santa Comba Dão norte/Nó 

de Vila Pouca ) cerca de 40% é compatível com velocidade base superior ou igual a 120Km/h e 60% compatível com 

velocidade base superior ou igual a 140Km/h. 

De salientar o fato da Variante Nascente, na sua origem, estar condicionada pelo traçado do nó de ligação existente á 

A35/IC12 que apesar da reformulação prevista, os parâmetros geométricos em planta (R= 265 m) serão apenas compatíveis 

com Vt= 80 km/h.   

Quadro 3.3 – Traçado em planta. Parâmetros Geométricos Adotados 

 

Da análise realizada ao perfil longitudinal constata-se que, na sua maioria (80%), os parâmetros geométricos adotados são 

compatíveis com Vb=120 km/h (valores mínimos absolutos) sendo apenas 20% da extensão de traçado compatível com 

velocidade igual ou superior a 140 km/h. À semelhança do verificado para o traçado em planta, também no perfil longitudinal, 

o trecho inicial (Nó de ligação à A35/IC12) apresenta parâmetros geométricos inferiores ao desejável para a gama de 

velocidades estipulada no Caderno de Encargos, dado a existência de uma curva côncava de raio 2543 m ao longo do atual 

viaduto que é aproveitado para acomodar a faixa direita que apenas permitem a Vt= 80km/h. 

 

 

 

 

m % m % m % m

2309.94 40% 242321% 42% 1017.45 18% 5751

R ≥ 700

(Vb ≥120km/h)

RETAS

(Vb ≥140km/h)

R ≥ 1200

EXTENSÃO

TOTAL
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Quadro 3.4 – Traçado em Perfil Longitudinal. Parâmetros Geométricos Adotados 

 

3.5.5.3 Nós de Ligação 

Nó de Stª Comba Dão Sul 

A reformulação do atual Nó de ligação da A35/IC12 que se desenvolve na sua generalidade ao longo de viadutos (conforme 

se observa  na figura 3.1) prevê uma geometria do tipo “Trompete”, permitindo a ligação entre o Troço de IP3 duplicado e a 

A35/IC12, garantindo ainda a ligação local a Rojão Grande e ao atual IP3 (Santa Comba Dão /Viseu).  

A reformulação do Nó atual para o futuro Nó de santa Comba Dão sul consiste no aproveitamento do atual viaduto que 

acomoda o ramo de ligação para o tráfego que circula no sentido A35/IC12 – Nó do IC2 (Coimbra) para a faixa da direita do 

futuro IP3, sendo construído um novo viaduto para acomodar a faixa esquerda. As ligações locais serão maioritariamente 

garantidas mediante o Nó existente do Vimieiro uma vez que dada a sua proximidade funcionará em articulação conjunta 

com o futuro Nó de Stª Comba Dão Sul.  

 

Fotografia 3.73 – Nó de Sta Comba Dão Sul (viadutos existentes) 

Deste modo, propõe-se a seguinte intervenção, no atual nó: 

▪ Aproveitamento do atual viaduto que acomoda o ramo de ligação para o tráfego que circula no sentido A35/IC12 – Nó 

do IC2 (Coimbra) para a faixa da direita do futuro IP3; 

▪ Demolição do viaduto existente que atualmente acomoda o ramo de ligação para o tráfego que circula no sentido IC2 

(Coimbra)/A35 (Mangualde); 

▪ Demolição do viaduto existente que atualmente acomoda o ramo de ligação para o tráfego que circula no sentido A35 

(Mangualde)/Viseu; 

▪ Construção de um novo viaduto para acomodar a faixa esquerda do futuro IP3 (sentido Viseu/IC2); 

3% < i ≤ 4% 14000 ≤ Rconv. < 20000 7000 ≤ Rconc. < 8000 i ≤ 3%  Rconv. ≥ 20000 Rconc. ≥ 8000

m / % m / % m / % m / % m / % m / % m

2433.718 1585.922 560 970.96 0 200 5751

42.32% 27.58% 9.74% 16.88% 0.00% 3.48% 100%

80% 20%

EXTENSÃO

TOTAL

Vb ≥ 140 km  /h120 km /h ≤ Vb < 140 km  /h
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▪ Construção de um novo viaduto para acomodar o ramo B que possibilita a saída do tráfego que circula na A35, sentido 

Mortágua/Santa Comba Dão, para o sentido de Viseu; 

▪ Substituição do entroncamento existente da EN2 com uma via local; 

▪ Caminho paralelo de acesso a uma moradia localizada junto ao atual ramo que estabelece  a ligação entre o tráfego 

que circula no sentido A35/ Santa Comba Dão e pretende sair no sentido de Viseu; 

▪ O ramo C que assegura a saída para a A35 do tráfego proveniente de Viseu, não sofre qualquer intervenção uma vez 

que mediante análise de topografia de detalhe, se constatou não ser possível aumentar a via de abrandamento 

existente dado que o atual viaduto não permite acomodar a mesma; 

 

Fotografia 3.74 – Moradia junto ao futuro ramo B 

 

Figura 3.35 – Nó de Santa Comba Dão Sul – Proposta de Intervenção 
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Nó da A35 Nascente 

O Nó da A35 Nascente estabelece a ligação entre a A35/IC12 e o futuro IP3 (Variante nascente). Este nó que apresenta 

uma configuração espraiada em trompete será implantado junto à zona industrial da Guarita, numa zona delimitada entre a 

A35 e a via férrea (Linha da Beira Alta) sem ocupação relevante conforme se ilustra na fotografia 3.3. 

 

Fotografia 3.75 – Aspeto da área de inserção do nó de ligação da A35 nascente 

Tratando-se de um nó entre um itinerário principal (IP3) e um itinerário complementar (IC12) procurou-se estabelecer uma 

geometria fluída de modo a permitir que a  ligação entre estas vias ocorra de forma gradual sem que haja uma diminuição 

demasiado brusca do patamar de velocidades praticada.  

O novo layout, apresentado na figura 3.2, é composto por 4 ramos (Ramo A, B, C e D). Os ramos A e B  que asseguram a 

continuidade da circulação na A35, desenvolvem-se à esquerda e à direita da atual plataforma, relativamente próximos, 

afastando-se apenas o suficiente para a criação de condições para a interseção das vias que os transpõe, mediante 

passagem inferior e viaduto.  

O traçado em planta dos ramos A e B tiveram em conta o estudo estrutural do viaduto que comporta o ramo C de modo a 

viabilizar uma solução estrutural ( localização dos pilares) que se afigurasse adequada do ponto de vista técnico/económico.   

O ramo C que  assegura a circulação do tráfego proveniente de Viseu e que pretende aceder à A35, sentido Santa Comba 

Dão/Mangualde) desenvolve-se ao longo de 800 m de forma a ganhar altitude suficiente que permita a transposição do 

futuro IP3, Ramo A e B, mediante um viaduto com cerca de 130 m. 

De assinalar que o nó se desenvolve ao longo de um vale ocupado com algumas hortas, sendo de notar a presença de 

várias linhas de água que serão  restabelecidas mediante estruturas hidráulicas correntes dado que os volumes de caudal 

em presença serem modestos.   

Junto ao km 0+775, o ramo C aproxima-se de uma construção existente que se apresenta em estado de ruína. 

De notar que o nó desenvolve-se entre duas passagens superiores existentes na A35/IC12, cuja localização representou 

uma condicionante ao estudo do nó uma vez que se pretende manter estas obras de arte.  
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Fotografia 3.76 – Casa em ruínas junto ao Ramo C (km 0+775)   

 

Figura 3.36 - Nó da A35 Nascente – Proposta de Solução 

Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca 

O Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca localizar-se-á junto ao atual nó de Vila Pouca, próximo da povoação de 

Treixidinho. Em termos gerais, trata-se da reformulação do nó de Vila Pouca para permitir os movimentos de ligação ao 

atual IP3 mediante os ramos A e B. 

A ocupação da zona de implantação do nó restringe-se a serventias rurais e algumas construções em ruina não tendo sido 

identificado qualquer condicionante relevante com exceção da torre de comunicações apresentada na fotografia 3.4, junto à 

obra de arte existente, localizada a cerca de 100 m do traçado proposto (inicio do ramo A). 
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Resumindo, o acima exposto prevê-se a seguinte intervenção neste nó de ligação: 

▪ Introdução de um ramo que assegura a ligação do tráfego que circula no futuro IP3, no sentido Viseu/IC2, ao atual 

IP3– ramo A;   

▪ Introdução de um ramo que assegura a ligação do tráfego que circula no atual IP3, no sentido IC2/Viseu, ao futuro  

IP3– ramo B;   

▪ Adaptação/ajustamento dos atuais ramos do Nó de Vila Pouca ao traçado da solução Variante (ramo de entrada no 

futuro IP3 - sentido Viseu/IC2 - do trafego proveniente de Vila Pouca e ramo de saída do futuro IP3 – sentido IC2/Viseu- 

para Vila Pouca;  

 

Fotografia 3.77 – Troço de inserção dos Ramos A e B  

 

Figura 3.37 – Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca  – Proposta de Solução 

3.5.5.4 Restabelecimentos e Caminhos Paralelos 

Nesta Solução Variante identificou-se a necessidade de prever 6 restabelecimentos mediante Obras de Arte, tipo passagens 

superiores, passagens inferiores e passagens agrícolas que permitem assegurar o desnivelamento dos mesmos, garantido, 

deste modo, a manutenção das circulações existentes.  
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O estudo dos caminhos paralelos e serventias rurais teve em conta, principalmente, o grau de importância destas vias assim 

como a orografia onde as mesmas se inserem. Neste troço a grande maioria das vias intersetadas pelo futuro IP3 são 

serventias ou caminhos rurais tendo apenas sido identificado uma via classificada (CM 1564). 

No quadro seguinte apresentam-se as principais características dos restabelecimentos, previstos para esta solução variante. 

Quadro 3.14 - Solução variante Nascente – Características Gerais dos Restabelecimentos 

 

3.6 PRINCIPAIS CONDICIONANTES ASSOCIADAS À VIA ATUAL 

Importa sublinhar que as soluções de alargamento de traçado apresentadas tiveram como pressupostos os 

condicionamentos presentes, nomeadamente: 

▪ Garantir as condições necessárias à circulação do tráfego durante a fase construtiva (uma via em cada sentido,  em 

Exploração, sem basculamento do tráfego) 

▪ Características Geométricas do Atual IP3 

▪ Obras de Arte Existentes, Particularmente Pontes e Viadutos. O aproveitamento das mesmas constitui um beneficio 

económico muito significativo (de uma forma geral, a duplicação do atual IP3 implicará a substituição das P.S e o 

alargamento das P.I e P.A)    

▪ Ocupação Marginal (Edificações e Vias) 

▪ Nós de Ligação Existentes 

▪ Cenários Geológicos/Geotécnicos desfavoráveis 

▪ Zona de Orografia acidentada (estrada de montanha) 

▪ Aspetos ambientais 

▪ Outros … 

Designação Tipo OA
Interseções

 km IP

Intersepções

km do Rest

Extensão

(m)
PTT adotado 

Restabelecimento 1

(serventia rural)
PA 0+112 0+026.30 92.17 0.50+4.00+0.50

Restabelecimento 2

(serventia Rural)
PA 0+948.478 0+264.311 386.60 0.50+4.00+0.50

Restabelecimento 3

(caminho Rural)
PA 1+675.933 0+101.780 222.97 0.50+4.00+0.50

Restabelecimento 4

(CM1564)

PS

CM1564
3+393.390 0+255.428 397.94 1.00+6.00+1.00

Restabelecimento 5

(caminho Rural)

PS

Rua do Calvário
4+705.040 0+102.888 249.44 0.50+4.00+0.50

Restabelecimento 6

(serventia Rural)
PS 5+395.199 0+056.552 247.95 0.50+4.00+0.50
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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, a saber: 

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 3.38, 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 3.38 - Proximidade entre vias - IP3 e EM 535 

 

Fotografia 3.78 - 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 3 000 para 3 350 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 :  

- O valor do raio implementado ser apenas 4% inferior ao recomendado nas Normas Portuguesas; 
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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 3.39 - 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.    
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▪ Limitações ao nível da Geometria do Traçado 

As limitações ao nível da geometria do traçado dizem respeito a: 

- 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. 

Condicionantes que restringem os níveis de serviço do IP3 

Das situações descritas sublinham-se as que condicionam o nível de serviço prestado: 

▪ 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. 

3.7 PROJETO DE DRENAGEM 

O Projeto de Drenagem para os vários Troços de duplicação (T1, T2, e T3), visou a análise do sistema de drenagem 

transversal, iniciando-se este processo com a estimativa dos caudais de dimensionamento hidráulico para cada bacia 

hidrográfica. De seguida, efetuou-se uma verificação hidráulica das futuras passagens hidráulicas, tendo em conta o 

comprimento total da mesma previsto (soma do comprimento existente e dos eventuais prolongamentos). Por fim, efetuou-

se um resumo das intervenções previstas para Projeto de Base no que diz respeito à Drenagem Transversal, abordando-

se, de uma forma geral, as soluções que se irão adaptar em PE no que diz respeito à Drenagem Longitudinal. 

Procurou-se dar um maior enfoque ao sistema de drenagem transversal, por ser este o mais crítico ao implicar restabelecer 

linhas de água existentes através do prolongamento de obras já implantadas no atual IP3. 

Salienta-se, especificamente, a avaliação efetuada nesta fase de projeto base, às características geométricas existentes no 

atual IP3, com recurso a levantamentos topográficos de pormenor (esc. 1/500) o que permitiu, em certos casos, reavaliar 
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obras cuja secção era desconhecida. No entanto, a maioria destes levantamentos topográficos não se encontram em locais 

onde existem obras hidráulicas, pelo que, para as obras desconhecidas na fase anterior, foi efetuada uma análise de 

sensibilidade através da dimensão da bacia hidrográfica e com base noutras obras existentes e conhecidas, adotando-se 

uma secção que se adeque ao caudal afluente para essa bacia. Realça-se que, para estes casos, será necessário validar 

em Projeto de Execução as suas secções através dos levantamentos topográficos. 

De acordo com as normas aplicáveis, estabeleceram-se os seguintes critérios: 

▪ As obras de drenagem transversal são dimensionadas e/ou verificadas para um período de retorno de 100 anos; 

▪ As obras de drenagem longitudinal são dimensionadas e/ou verificadas para um período de retorno de 10 anos. 

Troço 1 - No presente troço, verifica-se que, das 55 obras hidráulicas, 47 necessitam de ser prolongadas devido às 

novas soluções de traçado. Procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de escoamento existentes. 

Salienta-se que estes prolongamentos necessitam de ser validados em fase de Projeto de Execução com o auxílio dos 

trabalhos de campo que irão ser feitos para essa fase.  

Troço 2 - No presente troço, verifica-se que, das 26 obras hidráulicas, 13 necessitam de ser prolongadas devido às 

novas soluções de traçado. Procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de escoamento existentes. 

Salienta-se que estes prolongamentos necessitam de ser validados em fase de Projeto de Execução com o auxílio dos 

trabalhos de campo que irão ser feitos para essa fase.  

Troço 3 – No presente troço, verifica-se que, para um total de 100 obras hidráulicas identificadas, 80 apresentam uma 

capacidade hidráulica adequada para os caudais estimados anteriormente. Em sentido oposto, existem 17 que não 

satisfazem os critérios hidráulicos de capacidade de vazão e 3 em que não é conhecido o seu funcionamento (2 encontram-

se entubadas e 1 corresponde a uma PA/PH). 

Troço 4 - No presente troço, verifica-se que existem das 26 obras hidráulicas novas devido à necessidade de restabelecer 

as linhas de água existentes com a implantação da nova plataforma do T4 e dos respetivos nós de ligação. Para as restantes 

quatro obras existentes, torna-se necessário prolongar as mesmas de modo a dar continuidade às obras existentes nas 

plataformas da A35 e do IP3. Para estas, procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de 

escoamento existentes. Salienta-se que estes prolongamentos necessitam de ser validados em fase de Projeto de Execução 

com o auxílio dos trabalhos de campo que irão ser feitos para essa fase. Tais elementos irão permitir examinar com melhor 

detalhe a implantação de passagens hidráulicas existentes, conhecendo-se com maior precisão as cotas de soleiras das 

obras e os seus comprimentos. 

Nos Tomo 6.4 – Anexos (Anexo II) apresenta-se os quadros com todas as PHs e as suas principais características. 

3.8 PAVIMENTAÇÃO 

Troço 1 

Tendo em conta que o pavimento existente neste Troço 1 é originalmente e na sua essência do tipo rígido, caracterizado 

por lajes com juntas, sobre o qual foram aplicadas camadas betuminosas com espessura relativamente pequena, considera-

se que o pavimento do alargamento no âmbito da duplicação do IP3 deverá ter características idênticas de comportamento 

estrutural relativamente ao pavimento existente, tendo em vista minimizar efeitos de assentamento diferencial e situações 

de afastamento/descolamento entre o pavimento existente e o pavimento novo. 
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Propõe-se que a estrutura de pavimento rígido do alargamento seja a seguinte: 

- Laje de betão de cimento com resistência à tração por flexão de 4,5 MPa de 25 cm de espessura 

- Agregado britado tratado com cimento (AGEC) de 15 cm de espessura 

- Agregado britado de granulometria extensa de 15 cm de espessura 

Sobre o pavimento rígido foram executadas camadas betuminosas de pequena espessura, as quais serão fresadas deixando 

o betão à vista, sendo as patologias existentes sujeitas a reparações. Seguidamente será executado o pavimento rígido do 

alargamento, o qual ficará solidarizado com o pavimento rígido existente. 

Após execução do pavimento rígido do alargamento e reparações efetuadas no pavimento rígido existente, serão colocadas 

as camadas betuminosas para acerto dos perfis definidos pela geometria do traçado, devendo as novas cotas da futura 

plataforma situar-se sempre acima das cotas da plataforma existente. A camada betuminosa imediatamente sobrejacente 

ao pavimento rígido desempenhará o papel de camada de regularização e reperfilamento, sendo deste modo de espessura 

variável.  

Propõe-se que para a camada de regularização seja aplicada a mistura betuminosa AC 20 reg 35/50 (MB) e para a camada 

de desgaste a mistura betuminosa SMA11 surf PMB 45/80-65. Para as restantes camadas betuminosas, o tipo de mistura 

betuminosa a aplicar dependerá da diferença de cotas a preencher, podendo ser AC 20 base/bin/reg 35/50 (MB) ou AC 32 

base 35/50 (MB). 

Conforme referido anteriormente, existem algumas zonas do pavimento existente em pavimento flexível. Propõe-se que 

nestas zonas o pavimento flexível seja removido e substituído por pavimento rígido. 

Troço 2 

O pavimento existente no Troço 2 é do tipo flexível, constituído por várias camadas betuminosas com uma espessura total 

de cerca de 25 cm e camadas granulares com espessuras variáveis entre 24 e 45 cm, de acordo com os resultados da 

prospeção por sondagens à rotação e poços, realizada no âmbito do presente estudo. 

Com base na análise efetuada aos ensaios de carga com o defletómetro de impacto realizados no Troço 2, pode-se 

considerar que o pavimento existente apresenta duas zonas homogéneas distintas, em termos de comportamento estrutural. 

A zona situada entre o km 77+000 e o km 84+700 (sentido crescente) / km 84+900 (sentido decrescente) exibe uma boa 

condição estrutural, estimando-se que o pavimento existente tenha uma vida restante superior a 20 anos. Deste modo, o 

pavimento não necessita de ser reforçado, sendo as intervenções a realizar apenas de ações corretivas de reparação das 

anomalias que apresenta e enchimentos que decorrerão das cotas finais resultantes da futura geometria do traçado.  

Na zona situada entre km 84+700 (sentido crescente) / km 84+900 (sentido decrescente) e o km 86+000, o pavimento 

existente apresenta-se em mau estado, podendo-se classificá-la como estando em ruína estrutural. Deste modo, o 

pavimento necessita de ser reforçado, através da fresagem das camadas betuminosas existentes e recomposição com 

camadas betuminosas novas, para ficar com uma capacidade estrutural associado a uma vida útil de 20 anos. 

Relativamente ao pavimento novo do alargamento da plataforma da secção corrente, o mesmo foi dimensionado também 

para uma vida útil de 20 anos, correspondente à referida previsão de tráfego futuro.  

As camadas betuminosas previstas para o pavimento novo e para as intervenções de reforço correspondem em geral a 

misturas betuminosas correntes. Há a salientar no entanto, a previsão de utilização de uma mistura betuminosa com 
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qualidade acrescida em camada de desgaste, designadamente o SMA11 surf PMB45/80, com boas características de 

comportamento à fadiga e ao ruído. Na zona de fraca capacidade estrutural anteriormente referida, prevê-se a utilização de 

mistura betuminosa de alto módulo AC 20 base 10/20 (MBAM). 

Troço 3 

O pavimento existente no Troço 3 é do tipo flexível, constituído por várias camadas betuminosas com uma espessura total 

média de cerca de 25 cm e camadas granulares com espessuras variáveis entre 26 e 30 cm, de acordo com os resultados 

da prospeção por sondagens à rotação e poços, realizada no âmbito do presente estudo. 

Pode-se considerar que as zonas do sentido crescente entre o km 96+200 e o km 118+000, e as zonas do sentido 

decrescente, entre o km 118+000 e o km 103+000 e entre o km 96+500 e o km 93+4000,  exibem uma boa condição 

estrutural, estimando-se que o pavimento existente tenha uma vida restante superior a 20 anos. Deste modo, o pavimento 

não necessita de ser reforçado estruturalmente, sendo as intervenções a realizar apenas de ações corretivas de reparação 

das anomalias que apresenta e enchimentos que decorrerão das cotas finais resultantes da futura geometria do traçado.  

A do sentido crescente, entre o km 86+000 e o km 96+200, e a zona do sentido decrescente, entre os km 103+300 e o km 

96+500 e entre o km 93+400 e o km 86+000, o pavimento existente apresenta-se em mau estado e apresenta vida restante 

inferior a 20 anos. Deste modo, o pavimento necessita de ser reforçado, através da fresagem das camadas betuminosas 

existentes e recomposição com camadas betuminosas novas, para ficar com uma capacidade estrutural associado a uma 

vida útil de 20 anos.  

Relativamente ao pavimento novo do alargamento da plataforma da secção corrente, o mesmo foi dimensionado também 

para uma vida útil de 20 anos, correspondente à referida previsão de tráfego futuro.  

As camadas betuminosas previstas para o pavimento novo e para as intervenções de reforço correspondem em geral a 

misturas betuminosas correntes. Há a salientar, no entanto, a previsão de utilização de uma mistura betuminosa com 

qualidade acrescida em camada de desgaste, designadamente o SMA11 surf PMB45/80, com boas características de 

comportamento à fadiga e ao ruído. Nas zonas de fraca capacidade estrutural anteriormente referidas prevê-se a utilização 

de misturas betuminosas convencionais em AC 20 base 35/50 (MB). 

Troço 4 

A solução Variante Nascente a Santa Comba Dão apresenta em termos de pavimentação duas situações distintas. Um 

trecho inicial coincidente com a atual A35/IC12, imediatamente a seguir ao Nó do IP3 com a A35/IC12 (a reformular), com 

cerca de 2 km, sendo o restante traçado totalmente novo, com cerca de 5,8 km onde será necessário dimensionar um 

pavimento novo. 

Na atual fase de estudo, com base na inspeção visual realizada no trecho inicial coincidente com a atual A35/IC12, considera-

se que o pavimento existente se encontra em estado de ruína. Nestas condições e tendo em conta a estimativa de tráfego 

futuro para um horizonte de 20 anos, será necessário proceder-se à fresagem das misturas betuminosas existentes numa 

espessura de 0,13 m e recomposição com duas novas camadas betuminosas em AC 20 base 10/40 (MBAM) com 0,06 m e 

0,07 m de espessura. Posteriormente aplicar-se-ão as camadas de AC14 bin 35/50 (BB) e SMA11 surf PMB 45/80-65, 

subindo a cota do pavimento existente em 0,10 m. 

Relativamente ao pavimento novo o mesmo foi dimensionado para uma vida útil de 20 anos para um tráfego da classe T3, 

propondo-se a seguinte constituição: 0,04 SMA11; 0,05 AC14 bin 35/50 (BB); 0,07 AC20 35/50 (MB); 0,08 AC20 35/50 (MB); 

0,20 ABGE; 0,20 ABGE.  
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3.9 ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

A atividade desenvolvida pelo Consórcio Projetista, no que se refere ao estudo geológico-geotécnico, compreendeu a 

execução de um conjunto de tarefas entre as quais se destacam:  

▪ a recolha de informação de natureza geológica e geotécnica relativa aos troços em estudo; 

▪ a definição, acompanhamento e coordenação de uma campanha de prospeção geotécnica e ensaios, especialmente 

vocacionada para o estudo das situações de maior sensibilidade do ponto de vista geotécnico identificadas ao longo 

do traçado em análise;  

▪ a análise e interpretação de toda a informação obtida, daí resultando uma série de considerações geotécnicas 

apresentadas nos capítulos seguintes. 

Neste sentido, o estudo geológico e geotécnico iniciou-se pela recolha e análise de toda a informação geológica e geotécnica 

disponível, seguindo-se o reconhecimento geológico de superfície ao longo da via, em particular nos taludes atuais do IP3, 

e a elaboração de um programa de trabalhos geológico-geotécnicos, com o objetivo de identificar os terrenos interessados 

e as características da obra, designadamente das terraplenagens a executar, bem como quaisquer outros aspetos relevantes 

para o projeto. 

Foram descritas as principais características geológicas das diferentes formações interessadas em termos de 

litoestratigrafia, geomorfologia, tectónica, sismicidade e hidrogeologia da área de intervenção e apresentadas as descrições 

para cada Troço dos trabalhos de prospeção geotécnica e ensaios “in situ” e em laboratório realizados, executados na 

presente campanha de prospeção, assim como noutras campanhas, que foram considerados na elaboração do presente 

estudo. 

Foram feitas algumas considerações de índole geotécnica que resultam da análise de toda a informação existente, 

abordando-se aspetos diversos, como sejam, a decapagem, as escavações, os aterros e a fundação do pavimento. 

Referem-se ainda os aspetos mais relevantes referentes aos materiais de construção a empregar. Incluem-se também 

algumas considerações relativamente a estruturas de contenção/estabilização cujo detalhe será desenvolvido na fase 

posterior de Projeto de Execução.  

Considerando os estudos efetuados estimaram-se os volumes globais de materiais provenientes das escavações e dos 

necessários para construção dos aterros nos vários troços do IP3 em estudo. No quadro seguinte apresentam-se os volumes 

de terras previstos (aterros e escavações), assim como uma estimativa do balanço de terras, ou seja, dos volumes 

excedentes. 

Quadro 3.15 – Balanço Estimado de Terras 

TROÇO 
Volume de Escavação 

(m3) 

Volume de Aterro 

(m3) 

Balanço de Terras 

(m3) 

Troço 1 725 000 175 000 550 000 Excesso 

Troço 2 240 000  105 000  135 000 Excesso 

Troço 3 450 000 314 000  136 000 Excesso 

Troço 4 580 000  780 000  -200 000 Deficit 

TOTAL 1 995 000 1 374 000 621 000 Excesso 
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Os quadros com as características dos aterros e escavações, assim como a análise das opções de projeto em termos de 

decapagem, revestimento de taludes, estruturas de contenção e  materiais de construção encontram-se devidamente 

apresentados e analisados no Sub-Tomo 6.2.3 - Avaliação de Impactes, Medidas Mitigadoras e Avaliação de 

Alternativas, designadamente no seu Capítulo 1.4. 

3.10 TRÁFEGO 

Tendo como objetivo o conhecimento adequado da procura de tráfego atual ao nível das condições de circulação, procedeu-

se à caracterização da área em estudo ao nível de diagramas de carga e linhas de desejo (O/D), através da realização de 3 

postos de inquérito O/D (com contagem manual associada) e 9 postos de contagem manual de tráfego. 

Para uma caracterização mais completa da procura de tráfego na zona em estudo, foram ainda consideradas contagens de 

tráfego complementares e ainda os postos de contagem automática nas secções das autoestradas da área em estudo 

(A1/IP1, A13/IC3, A14/IP3, A24/IP3 e A25/IP5). 

A análise das condições de circulação futuras foi feita tendo em conta, por um lado, o crescimento natural (orgânico) do 

tráfego previsto para a região em estudo, e, por outro lado, as taxas de crescimento equivalentes a nível regional (escala 

zona-a-zona), de acordo com o zonamento definido para o presente estudo. 

Como resultado, obtiveram-se as seguintes taxas anuais de variação da procura de tráfego (matriz O/D global): 

Quadro 3.16 – Taxas Anuais de Variação da Procura de Tráfego (matriz O/D global) 

 

No ano de entrada ao serviço (2024), a via em estudo deverá apresentar, numa perspetiva otimista de crescimento do 

tráfego, uma procura média diária de 17.399 veíc./dia e em 2034, a procura (média) deverá ascender a valores de 

20.469 veíc./dia. 

Numa perspetiva pessimista, a procura de tráfego prevista para 2024 deverá estar ser de 17.169 veíc./dia. Em 2034, a 

procura (média) deverá ascender a valores de 18.938 veíc./dia. Assim, no curto prazo, a requalificação do IP3 apresenta, 

para o total de motorizados, um crescimento anual médio de 1,6% na perspetiva otimista e de 1,0% na perspetiva pessimista. 

No longo prazo, a secção média da via em estudo regista um crescimento anual médio na perspetiva otimista de 1,5%, o 

que corresponde a uma carga média diária no ano horizonte de projeto (2044) de 23.875 veíc./dia. Para a perspetiva 

pessimista estima-se um crescimento anual médio de 0,8%, o que corresponde a uma carga média diária de 20.610 veíc./dia. 

Com base nos trabalhos de campo realizados no âmbito do presente estudo, obtiveram-se ainda os valores (em 

percentagem) para o peso dos períodos diurno, entardecer e noturno face ao volume total diário: 
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Quadro 3.17 – Percentagens de Pesados e Ligeiros nos períodos diurno, entardecer e noturno face ao volume 
total diário 

 

Da análise dos níveis de serviços em secção, nas rampas de entrada e saída (incluindo entrecruzamento) e das rotundas 

presentes na requalificação do nó da A35/IC12 (solução “Nascente”), conclui-se que, com os pressupostos (de traçado e 

operacionais) assumidos, ao longo do período de análise o nível de procura de tráfego estimado para o IP3 numa perspetiva 

otimista, conduzirá, globalmente, a um nível de serviço variável entre “A” e “C”, nos troços em que está prevista a sua 

duplicação. 

Nos sublanços que são alvo de requalificação, o nível de serviço “C” é o resultado mais frequente, sendo o nível de serviço 

“D” atingido em alguns locais (mas apenas perto do ano horizonte). De registar, contudo, o nível de serviço “E” no sublanço 

entre Oliveira do Mondego e Cunhedo, ainda que este ocorra numa extensão bastante reduzida (cerca de 600 metros) e 

num sublanço cuja intervenção seria necessariamente mais complicada. Entende-se, por isso, ser aceitável o regime de 

funcionamento previsto para esta secção, especialmente porque se trata de uma análise para o período de maior procura 

de tráfego (hora de ponta) e para a perspetiva de crescimento otimista. 

Foi ainda analisado o cenário correspondente à evolução da situação existente na ausência de intervenção, o qual permite 

concluir que a não construção da via em estudo tem impactes ao nível da procura principalmente nos troços entre Souselas 

(IC2) e Penacova, tornando-se o IP3 numa alternativa de excelência entre Coimbra, Viseu e Guarda, permitindo inclusive a 

poupança das portagens da A1 e da A25 em grande parte do percurso. 

Assim, a requalificação e beneficiação previstas terão impactes não só ao nível dos custos de viagem e tempos de percurso, 

mas principalmente ao nível das condições de circulação, conforto e segurança sentidas pelos utilizadores deste corredor. 

Nos quadros seguintes apresentam-se as estimativas de TMDA – Trafego Médio Diário Anual para os cenários de 

Referência, Otimista e Pessimista. 
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Quadro 3.18 – TMDA para o Cenário de Referência 

 

Quadro 3.19 – TMDA para o Cenário Otimista 

 

 

 

 

 

 

Troços AE Ext 2019 2024 2034 2044

IC2 Souselas IP3 4.1 24 681 33 030 37 777 41 814

Souselas Lorvão IP3 6.5 20 681 27 955 32 098 35 892

Lorvão Buçaco IP3 2.6 20 056 26 915 30 933 34 674

Buçaco Penacova IP3 4.2 14 676 21 628 25 074 28 346

Penacova Raiva IP3 3.7 13 538 18 941 21 818 24 463

Raiva IC6 IP3 3.6 16 084 19 892 22 917 26 004

IC6 Oliveira do Mondego IP3 1.2 11 395 14 414 16 599 18 865

Oliveira do Mondego Cunhedo IP3 0.6 11 180 14 185 16 343 18 584

Cunhedo Almaça IP3 2.3 11 045 14 040 16 182 18 407

Almaça Mortágua IP3 2.2 11 174 14 177 16 336 18 578

Mortágua Lagoa Azul IP3 1.4 10 198 13 318 15 343 17 460

Lagoa Azul Chamadouro IP3 2.9 10 342 13 474 15 519 17 653

Chamadouro Rojão Grande IP3 1.6 10 342 13 464 15 507 17 639

Rojão Grande Santa Comba Dão Sul IP3 0.9 10 015 13 203 15 214 17 315

Santa Comba Dão Sul A35/IC12 IP3 2.0 10 015 13 203 15 214 17 315

A35/IC12 Óvoa IP3 1.2 9 786

Óvoa Santa Comba Dão IP3 1.2 11 041

Santa Comba Dão Santa Comba Dão Norte IP3 3.4 8 047

Santa Comba Dão Norte Vila Pouca IP3 1.4 8 047 10 320 12 003 13 683

Vila Pouca Tondela Sul IP3 7.2 8 284 10 591 12 323 14 053

Tondela Sul Tondela Norte IP3 3.5 10 824 13 163 15 227 17 276

Tondela Norte Canas de Santa Maria IP3 2.7 17 966 21 178 24 242 27 251

Canas de Santa Maria Parada de Gonta IP3 7.3 12 125 15 787 18 239 20 681

Parada de Gonta Vila Chã de Sá IP3 4.9 12 577 16 361 18 921 21 477

Vila Chã de Sá Viseu (A25) IP3 2.2 6 937 13 222 15 298 17 376

A35/IC12 Vimieiro Variante Nascente 1.0 12 992 14 973 17 045

Vimieiro A35 Nascente Variante Nascente 2.1 14 311 16 476 18 769

A35 Nascente Santa Comba Dão Norte Variante Nascente 5.1 9 230 10 744 12 261

Troço 3

Troço 4

Sublanço

Troço 1

Troço 0

Troço 2

Troços AE Ext 2019 2024 2034 2044

IC2 Souselas IP3 4.1 22 325 30 136 35 118 40 240

Souselas Lorvão IP3 6.5 18 359 25 132 29 526 34 095

Lorvão Buçaco IP3 2.6 17 862 24 239 28 506 33 012

Buçaco Penacova IP3 4.2 12 471 18 896 22 490 26 285

Penacova Raiva IP3 3.7 11 404 16 317 19 238 22 158

Raiva IC6 IP3 3.6 14 055 17 377 20 480 24 086

IC6 Oliveira do Mondego IP3 1.2 9 812 12 349 14 549 17 143

Oliveira do Mondego Cunhedo IP3 0.6 9 625 12 148 14 320 16 883

Cunhedo Almaça IP3 2.3 9 506 12 021 14 175 16 718

Almaça Mortágua IP3 2.2 9 635 12 159 14 334 16 901

Mortágua Lagoa Azul IP3 1.4 8 667 11 275 13 290 15 679

Lagoa Azul Chamadouro IP3 2.9 8 797 11 417 13 453 15 864

Chamadouro Rojão Grande IP3 1.6 8 797 11 412 13 447 15 857

Rojão Grande Santa Comba Dão Sul IP3 0.9 8 740 11 427 13 463 15 873

Santa Comba Dão Sul A35/IC12 IP3 2.0 8 740 11 427 13 463 15 873

A35/IC12 Óvoa IP3 1.2 9 001

Óvoa Santa Comba Dão IP3 1.2 10 175

Santa Comba Dão Santa Comba Dão Norte IP3 3.4 7 344

Santa Comba Dão Norte Vila Pouca IP3 1.4 7 344 9 319 11 083 13 105

Vila Pouca Tondela Sul IP3 7.2 7 589 9 603 11 424 13 511

Tondela Sul Tondela Norte IP3 3.5 9 879 11 923 14 102 16 589

Tondela Norte Canas de Santa Maria IP3 2.7 16 744 19 695 23 028 26 779

Canas de Santa Maria Parada de Gonta IP3 7.3 11 317 14 747 17 396 20 401

Parada de Gonta Vila Chã de Sá IP3 4.9 11 716 15 203 17 955 21 087

Vila Chã de Sá Viseu (A25) IP3 2.2 6 154 12 147 14 356 16 860

A35/IC12 Vimieiro Variante Nascente 1.0 11 222 13 224 15 596

Vimieiro A35 Nascente Variante Nascente 2.1 12 593 14 832 17 498

A35 Nascente Santa Comba Dão Norte Variante Nascente 5.1 8 279 9 855 11 667

Troço 3

Troço 4

Sublanço

Troço 1

Troço 0

Troço 2
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Quadro 3.20 – TMDA para o Cenário Pessimista 

 

3.11 PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

De acordo com a abordagem metodológica admitida em estudos desta natureza, assume relevância definir Projetos 

Associados, Complementares e/ou Subsidiários daquele que é presentemente objeto de avaliação ambiental. 

No âmbito do presente estudo, entendem-se por: 

▪ projetos associados – são aqueles que são necessários ao funcionamento pleno do projeto rodoviário em apreço, 

ou seja, que se articulam diretamente com o presente empreendimento; 

▪ projetos complementares - são os projetos autónomos que complementam o projeto rodoviário integrando, por 

exemplo, sistemas de articulação com a rede de estradas nacionais e/ou municipais; 

▪ projetos subsidiários - referem-se aqueles associados à eventualidade de se terem que realizar desvios de 

gasodutos, oleodutos, linhas de Muito Alta Tensão, linhas de caminho de ferro, entre outros, na generalidade com 

interferências relativamente pontuais. 

Efetivamente os projetos associados, complementares ou mesmo subsidiários podem representar, em maior ou menor 

escala, impactes cumulativos que, na medida do possível, deverão ser acautelados no seguimento do presente estudo, 

incluindo a sua avaliação em termos ambientais. 

▪ Projetos Associados e Complementares 

Tal como já referido, este projeto tem como objetivo a duplicação / requalificação do IP2 com o objetivo dotar esta via de 

melhores condições de circulação e de segurança. 

▪ Projetos Subsidiários 

No âmbito deste projeto foram analisadas as infraestruturas a serem intersectadas pelos traçados em apreço com o objetivo 

de assegurar, numa 1ª fase, a sua não interferência na definição dos traçados e, numa fase seguinte, a viabilidade do 

respetivo restabelecimento. 

Troços AE Ext 2019 2024 2034 2044

IC2 Souselas IP3 4.1 22 325 29 773 32 673 35 159

Souselas Lorvão IP3 6.5 18 359 24 839 27 386 29 572

Lorvão Buçaco IP3 2.6 17 862 23 958 26 352 28 566

Buçaco Penacova IP3 4.2 12 471 18 557 20 734 22 680

Penacova Raiva IP3 3.7 11 404 16 147 17 798 19 433

Raiva IC6 IP3 3.6 14 055 17 136 18 926 20 696

IC6 Oliveira do Mondego IP3 1.2 9 812 12 178 13 445 14 718

Oliveira do Mondego Cunhedo IP3 0.6 9 625 11 980 13 233 14 494

Cunhedo Almaça IP3 2.3 9 506 11 854 13 099 14 353

Almaça Mortágua IP3 2.2 9 635 11 991 13 247 14 510

Mortágua Lagoa Azul IP3 1.4 8 667 11 119 12 284 13 466

Lagoa Azul Chamadouro IP3 2.9 8 797 11 259 12 434 13 626

Chamadouro Rojão Grande IP3 1.6 8 797 11 255 12 429 13 620

Rojão Grande Santa Comba Dão Sul IP3 0.9 8 740 11 269 12 443 13 633

Santa Comba Dão Sul A35/IC12 IP3 2.0 8 740 11 269 12 443 13 633

A35/IC12 Óvoa IP3 1.2 9 001

Óvoa Santa Comba Dão IP3 1.2 10 175

Santa Comba Dão Santa Comba Dão Norte IP3 3.4 7 344

Santa Comba Dão Norte Vila Pouca IP3 1.4 7 344 9 191 10 234 11 240

Vila Pouca Tondela Sul IP3 7.2 7 589 9 470 10 549 11 589

Tondela Sul Tondela Norte IP3 3.5 9 879 11 758 13 023 14 231

Tondela Norte Canas de Santa Maria IP3 2.7 16 744 19 422 21 271 22 990

Canas de Santa Maria Parada de Gonta IP3 7.3 11 317 14 543 16 068 17 515

Parada de Gonta Vila Chã de Sá IP3 4.9 11 716 14 995 16 584 18 100

Vila Chã de Sá Viseu (A25) IP3 2.2 6 154 11 982 13 261 14 483

A35/IC12 Vimieiro Variante Nascente 1.0 11 067 12 222 13 396

Vimieiro A35 Nascente Variante Nascente 2.1 12 419 13 708 15 029

A35 Nascente Santa Comba Dão Norte Variante Nascente 5.1 8 164 9 099 10 006

Troço 3

Troço 4

Sublanço

Troço 1

Troço 0

Troço 2
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Para tal, foram estabelecidos diversos contactos no sentido de obter informação útil, nomeadamente no que respeita a redes 

de transporte (ex.: entre outros, rodovias, caminho de ferro) e de distribuição em alta (ex.: águas, esgotos, gás, eletricidade 

e comunicações, entre outros). 

As estruturas potencialmente afetadas/intersectadas e que assumem relevância no presente caso são: 

▪ linhas elétricas de Muito Alta Tensão e de Alta / Média Tensão; 

▪ estradas do PRN; 

▪ infraestruturas de abastecimento de água; 

▪ infraestruturas de drenagem de água; 

▪ infraestruturas de telecomunicações. 

Tendo presente os contactos desenvolvidos com as entidades públicas gestoras das principais infraestruturas e a informação 

por estas disponibilizada, é importante ressalvar que não foi identificada qualquer situação crítica que pudesse inviabilizar o 

empreendimento ou que determine, para reposição de eventuais afetações, projetos complementares que, por si só, possam 

impor impactes cumulativos de significado. 

Refere-se, no entanto, que deverá ser efetuada uma inventariação pormenorizada no decurso das fases seguintes, 

nomeadamente em fase de Projeto de Execução, considerando-se então o restabelecimento adequado e atempado de todas 

as redes potencialmente afetadas. 

3.12 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Materiais de construção 

A obra prevê a utilização de uma quantidade e qualidade muito ampla de materiais, designadamente para a vertente de 

construção civil (betão, betuminoso, brita, areias, tintas, aço, madeira, etc.), instalação de estaleiros, pavimentação, obras 

de arte, acessos, fundações, etc.. 

Movimentação de terras 

O balanço de volumes escavação / aterro indica que irá haver, para cada troço a duplicar / requalificar, um excedente de 

materiais, sendo os Troços 1, 2 e 3 excedentários e o Troço 4 deficitário, sendo o balanço total de excesso (cerca de 

621 000 m3), pelo que se admite que haverá necessidade de encaminhar os excedentes de terras para local de depósito 

definitivo. 

Formas de energia utilizadas 

Os combustíveis de origem fóssil utilizados em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de petróleo (gasóleo, 

gasolina e gás propano) serão a principal forma de energia utilizada na fase de construção. 

Ainda durante a fase de construção, será também utilizada energia elétrica, proveniente da rede pública, ou de geradores, 

nomeadamente no funcionamento dos estaleiros. 

Na fase de exploração, a estrada será utilizada por veículos que utilizam essencialmente combustíveis de origem fóssil como 

fonte de energia. 
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3.13 EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

Quanto a efluentes, resíduos e emissões previsíveis, há a distinguir os que se encontram associados à fase de construção, 

daqueles que são produzidos na fase de exploração. 

Relativamente à fase de construção, ocorrerão emissões de poluentes atmosféricos associadas a determinadas operações, 

nomeadamente: 

▪ Poeiras originadas na movimentação, transporte e depósito de terras; 

▪ Poeiras originadas pela circulação e operação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra, em particular em vias 
não pavimentadas; 

▪ Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos; 

Da mesma forma, serão gerados efluentes e resíduos típicos das operações de estaleiro (efluentes domésticos e resíduos 

sólidos, entre outros). 

Os resíduos produzidos na fase de construção foram identificados de acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de março, 

que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER), e serão, previsivelmente, os seguintes: 

▪ 08 01 12 – Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11 [não contendo solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas]; 

▪ 08 04 09* - Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas; 

▪ 13 01 00* - Óleos hidráulicos usados; 

▪ 13 02 00* - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados; 

▪ 15 01 01 - Embalagens de papel e cartão; 

▪ 15 01 02 - Embalagens de plástico; 

▪ 15 01 03 - Embalagens de madeira; 

▪ 15 01 07 - Embalagens de vidro; 

▪ 15 01 10*- Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; 

▪ 15 02 02* - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas; 

▪ 16 01 03 - Pneus usados; 

▪ 17 01 01 – Betão; 

▪ 17 01 07 - Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06 [não contendo 
substancias perigosas]; 

▪ 17 02 01 – Madeira; 

▪ 17 02 02 – Vidro; 

▪ 17 02 03 – Plástico; 

▪ 17 03 02 - Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 [não contendo alcatrão]; 

▪ 17 04 00 - Metais (incluindo ligas); 

▪ 17 05 04 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 [não contendo substâncias perigosas]; 
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▪ 17 06 04 - Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 ou 17 06 02 [não contendo substancias perigosas]; 

▪ 17 09 04 - Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 [não 
contaminados por substâncias perigosas]; 

▪ 20 01 01- Papel e cartão; 

▪ 20 01 08 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas; 

▪ 20 01 33* - Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores não triados 
contendo essas pilhas ou acumuladores;  

▪ 20 01 34 - Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33; 

▪ 20 02 01 - Resíduos biodegradáveis; 

▪ 20 03 01 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 

Durante a fase de exploração, não é expectável a produção de efluentes, resíduos e/ou emissões de significado, dada a 

natureza do empreendimento. 

Substâncias Perigosas 

Relativamente à alínea h) do nº3 do Anexo I da Portaria 395/2015, de 4 de novembro, em termos de identificação das 

«substâncias perigosas», na aceção da alínea s) do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, passíveis de 

estar presentes no estabelecimento, com informação relativa à classificação de perigosidade e indicação da quantidade 

prevista, quando aplicável, o regime jurídico previsto naquele diploma, relativo à prevenção de acidentes graves que 

envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, considera-se que não 

é aplicável ao projeto em apreço 

3.14 CALENDARIZAÇÃO DAS FASES DO PROJETO 

Estando previsto a conclusão do Projeto de Execução no ano de 2021 (incluindo os respetivos processos de licenciamento), 

o início da empreitada será no final de 2022. 

Neste contexto, a conclusão da totalidade dos trabalhos para os vários troços, estará prevista para o final de 2024, início de 

2025. 

3.15 ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

A estimativa orçamental para a implementação do projeto em apreço será de: 

▪ Solução 1 - Duplicação do IP3 (T1 T2 e T3) – 195 Milhões de Euros 

▪ Solução 2 – Duplicação do IP3 com a Variante Nascente – 240 Milhões de Euros 


