PROJETO BASE
VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB - TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

MAIO 2021

IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.
IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25)
DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE
VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Documento nº

Data:

40418-PB-TG-0622-EIA-001
Nome

Função

Elaborado

Inês Guerra

Especialista de Ambiente

Verificado

Inês Guerra

Coordenação de Ambiente

Aprovado

Nélia Pinto

Coordenação do Projeto

Maio 2021
Assinatura

Registo de Revisões:
Revisão

Data

Elaborado

Verificado

Aprovado

Descrição

01

Maio 2021

IG

IG

NP

Integração dos elementos solicitados no
âmbito da verificação da conformidade do
EIA a 15.03.2021

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.
IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25)
DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE
VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE

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, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS
MITIGADORAS
TOMO 6.3 – PEÇAS DESENHADAS
TOMO 6.4 – ANEXOS

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

I

IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.
IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25)
DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE
VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

ÍNDICE
1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL ............................................................................................................................. 1
1.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS .................................................................................................................................. 1
1.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS .................................................................................................................... 2
1.2.1 Introdução ............................................................................................................................................................ 2
1.2.2 Caracterização Climática ...................................................................................................................................... 3
1.2.3 Alterações Climáticas ......................................................................................................................................... 13
1.3 QUALIDADE DO AR .............................................................................................................................................. 18
1.3.1 Introdução .......................................................................................................................................................... 18
1.3.2 Legislação Aplicável ........................................................................................................................................... 18
1.3.3 Caracterização da Qualidade do Ar Atual ............................................................................................................ 19
1.3.4 Inventariação das Fontes Emissoras Representativas dos Concelhos Afetados pelo Projeto ................................ 22
1.3.5 Fontes Poluidoras............................................................................................................................................... 24
1.3.6 Avaliação do Impacte na Qualidade do Ar do IP3 nas Condições Atuais .............................................................. 26
1.4 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA ........................................................................................................................ 33
1.4.1 Considerações Gerais ........................................................................................................................................ 33
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Geomorfologia .................................................................................................................................................... 34
Litologia ............................................................................................................................................................. 35
Hidrogeologia ..................................................................................................................................................... 41
Tectónica e Sismicidade ..................................................................................................................................... 41
Recursos Minerais .............................................................................................................................................. 47

1.4.7 Património Geológico.......................................................................................................................................... 49
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

I

1.5 SOLOS .................................................................................................................................................................. 51
1.5.1 Introdução .......................................................................................................................................................... 51
1.5.2 Caracterização Pedológica .................................................................................................................................. 51
1.5.3 Capacidade de Uso do Solo ................................................................................................................................ 53
1.6 RECURSOS HÍDRICOS ......................................................................................................................................... 58
1.6.1 Introdução .......................................................................................................................................................... 58
1.6.2 Recursos Hídricos Superficiais ............................................................................................................................ 58
1.6.3 Recursos Hídricos Subterrâneos ......................................................................................................................... 72
1.6.4 Zonas Protegidas .............................................................................................................................................. 103
1.6.5 Pressões sobre as Massas de Água .................................................................................................................. 106
1.7 SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE ................................................................................................... 107
1.7.1 Áreas Protegidas .............................................................................................................................................. 107
1.7.2 Enquadramento Fitogeográfico .......................................................................................................................... 108
1.7.3 Metodologia ...................................................................................................................................................... 110
1.7.4 Situação Atual................................................................................................................................................... 115
1.7.5 Análise dos Pontos Negros de Atropelamento de Animais no IP3 ....................................................................... 142
1.8 OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO ............................................................................................................................ 149
1.9 PAISAGEM .......................................................................................................................................................... 153
1.9.1 Considerações Gerais ....................................................................................................................................... 153
1.9.2 Caraterização Geral da Paisagem ..................................................................................................................... 155
1.9.3 Análise Visual ................................................................................................................................................... 172
1.10 AMBIENTE SONORO .......................................................................................................................................... 178
1.10.1 Considerações Gerais ....................................................................................................................................... 178
1.10.2 Enquadramento legal e metodologia .................................................................................................................. 178
1.10.3 Enquadramento da Situação de Referência ....................................................................................................... 181
1.10.4 Situações em Análise ........................................................................................................................................ 189
1.10.5 Situação Atual................................................................................................................................................... 204
1.10.6 Evolução na Ausência do Projeto ...................................................................................................................... 208
1.11 COMPONENTE SOCIOECONÓMICA E TERRITORIAL........................................................................................ 213
1.11.1 Enquadramento Territorial e Administrativo ........................................................................................................ 214
1.11.2 Quadro Regional, Sub-regional e Concelhio....................................................................................................... 216
1.11.3 Caraterização Local .......................................................................................................................................... 227
1.12 SAÚDE HUMANA ................................................................................................................................................ 252
1.12.1 Considerações Gerais ....................................................................................................................................... 252
1.12.2 Equipamentos de Saúde ................................................................................................................................... 253
1.12.3 Perfil Local de Saúde ........................................................................................................................................ 255
1.12.4 Sinistralidade .................................................................................................................................................... 260
1.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ..................................................................................................................... 262
1.13.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).............................................................. 262
1.13.2 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) – Região Centro ............................................................. 262
1.13.3 Plano Rodoviário Nacional (PRN) ...................................................................................................................... 263
II

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

1.13.4
1.13.5
1.13.6
1.13.7

Plano Nacional da Água - PNA ......................................................................................................................... 264
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) ......................................................... 265
Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A) ............... 268
Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente das Albufeiras da Aguieira, Coiço e Fronhas
(PROZAG) ....................................................................................................................................................... 268

1.13.8 Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira - POAA ................................................................................... 269
1.13.9 Plano Regional de Ordenamento Florestal ........................................................................................................ 271
1.13.10 Planos Diretores Municipais .............................................................................................................................. 271
1.13.11 Condicionantes – RAN e REN........................................................................................................................... 274
1.14 PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO ........................................................................... 280
1.14.1 Introdução ........................................................................................................................................................ 280
1.14.2 Breve enquadramento histórico ......................................................................................................................... 280
1.14.3 Metodologia...................................................................................................................................................... 281
1.14.4 Valor patrimonial............................................................................................................................................... 292
1.14.5 Fator de património........................................................................................................................................... 308
1.15 GESTÃO DE RESÍDUOS..................................................................................................................................... 311
1.15.1 Enquadramento Legal....................................................................................................................................... 311
1.15.2 Sistemas de Gestão de Resíduos ..................................................................................................................... 313
2 EVOLUÇÃO FUTURA SEM PROJETO ................................................................................................................... 319
2.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS .............................................................................................................................. 319
2.2 SISTEMAS BIOFÍSICOS...................................................................................................................................... 320
2.3 QUALIDADE DO AMBIENTE ............................................................................................................................... 320
2.4 COMPONENTE SOCIAL E PLANEAMENTO ....................................................................................................... 322

LISTA DE QUADROS
Quadro 1.1 - Temperaturas Médias Máximas, Médias e Mínimas do Ar (C) ...................................................................... 4
Quadro 1.2 - Precipitação Total (mm)................................................................................................................................ 6
Quadro 1.3 - Humidade Relativa do Ar medida às 9 h (%) ................................................................................................. 8
Quadro 1.4 - Insolação (nº horas de sol) ........................................................................................................................... 9
Quadro 1.5 – Síntese dos Principais Impactes – Sector Transportes e Comunicações ..................................................... 16
Quadro 1.6 - Resumo das Principais Alterações Climáticas Projetadas para o Município de Viseu até ao final do século .. 17
Quadro 1.7 - Valores limite em ar ambiente para os poluentes NO2, CO, PM10 e PM2,5 .................................................. 19
Quadro 1.8 - Estações de Monitorização de Qualidade do Ar mais próximas da área de estudo ....................................... 20
Quadro 1.9 - Medições Pontuais nas Chaminés dos Fornos ............................................................................................ 25
Quadro 1.10 - Monitorização da Concentração de PM10 no ar ambiente ......................................................................... 25
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

III

Quadro 1.11 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção do vento,
utilizadas na realização da rosa de ventos ....................................................................................................................... 29
Quadro 1.12 – Fatores de emissão aplicados aos veículos ligeiros e pesados verificados atualmente no troço do IP3 em
avaliação ........................................................................................................................................................................ 31
Quadro 1.13 – Síntese das concentrações máximas obtidas para cada troço atual do IP3 em estudo (Troço 0, Troço 1,
Troço 2 e Troço 3) .......................................................................................................................................................... 32
Quadro 1.14 – Principais Formações Geológicas ao Longo do Traçado ........................................................................... 39
Quadro 1.15 – Escala de Mercalli Modificada (1956)........................................................................................................ 43
Quadro 1.16 – Aceleração máxima de referência de projeto agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas .................................... 46
Quadro 1.17 – Tipos de Terreno (EC8) ............................................................................................................................ 47
Quadro 1.18 - Resumo dos principais tipos de solos que integram a área em estudo........................................................ 51
Quadro 1.19 – Capacidade de Uso dos Solos .................................................................................................................. 53
Quadro 1.20 – Localização, área e percentagem das classes de solos na área de estudo ................................................ 54
Quadro 1.21 – Características dos Principais Rios da RH4 ............................................................................................. 59
Quadro 1.22 – Massas de Água Superficiais / Sub-Bacias Presentes na Área de Estudo e Principais Linhas de Água
Intersetadas.................................................................................................................................................................... 61
Quadro 1.23 – Características Gerais da Barragem de Fronhas ....................................................................................... 65
Quadro 1.24 – Características Gerais da Barragem da Raiva ........................................................................................... 66
Quadro 1.25 – Características Gerais da Barragem da Aguieira ....................................................................................... 67
Quadro 1.26 – Precipitação Média Anual e Mensal na RH4 e na Sub-Bacia do Mondego ................................................. 68
Quadro 1.27 – Escoamento médio anual em regime natural na RH4 e na Sub-Bacia do Mondego e Costeiras entre o
Mondego e o Lis ............................................................................................................................................................. 69
Quadro 1.28 – Estado Ecológico e Químico das Massas de Água Superficiais Naturais na Área de Estudo ...................... 71
Quadro 1.29 – Potencial Ecológico e Estado Químico das Massas de Água Fortemente Modificadas na Área de Estudo .. 72
Quadro 1.30 –Massas de Água Subterrâneas presentes na Área de Estudo .................................................................... 72
Quadro 1.31 –Principais Características das Massas de Água Subterrâneas presentes na Área de Estudo....................... 84
Quadro 1.32 – Qualidade das Massas de Água Subterrâneas presentes na Área de Estudo............................................. 90
Quadro 1.33 - Identificação da Estação de Monitorização Considerada para as Águas Subterrâneas ............................... 90
Quadro 1.34 – Classificação Anual com Base na Qualidade da Água (2008 - 2019) ......................................................... 92
Quadro 1.35 – Captações para Abastecimento Público na Área de Estudo....................................................................... 93
Quadro 1.36 – Pressões das Massas de Água Superficiais Naturais na envolvente do traçado do IP3 em estudo ........... 106
Quadro 1.37 – Zonas fitogeográficas dos Troços do IP3 em análise ............................................................................... 109
IV

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Quadro 1.38 – Ocupação das diferentes Unidades de Vegetação e Usos do solo presentes na área de estudo associada a
cada Troço do IP3 em análise....................................................................................................................................... 115
Quadro 1.39 – Ocupação dos diferentes Habitats naturais presentes na área de estudo associada a cada Troço do IP3 em
análise ......................................................................................................................................................................... 124
Quadro 1.40 – Riqueza florística na área de estudo associada a cada Troço do IP3 em análise ..................................... 128
Quadro 1.41 – Espécies florísticas sensíveis presentes na área de estudo e respetiva distribuição pelos Troços em estudo
128
Quadro 1.42 – N.º de espécies com estatuto de ameaça, potenciais na área de estudo associada a cada Troço do IP3 em
análise ......................................................................................................................................................................... 129
Quadro 1.43 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 1 .......................... 130
Quadro 1.44 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 2 .......................... 131
Quadro 1.45 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 3 .......................... 132
Quadro 1.46 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 0 - Requalificação. 133
Quadro 1.47 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 4 - Variante Nascente
134
Quadro 1.48 – Espécies de invertebrados sensíveis potencialmente presentes na área de estudo (Fontes: Reis, 2006;
Maravalhas, 2003; Maravalhas e Soares, 2013) ............................................................................................................ 135
Quadro 1.49 – Espécies piscícolas sensíveis da bacia hidrográfica do rio Mondego, potencialmente presentes na área de
estudo (Fonte: Moreira et al., 2002) .............................................................................................................................. 136
Quadro 1.50 – Espécies de anfíbios sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição pelos
Troços em estudo (Fonte: Loureiro et al., 2010) ............................................................................................................ 137
Quadro 1.51 – Espécies de répteis sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição pelos
Troços em estudo (Fonte: Loureiro et al., 2010) ............................................................................................................ 138
Quadro 1.52 – Espécies de aves sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição pelos
Troços em estudo (Fontes: Equipa Atlas, 2008; Equipa Atlas, 2018) .............................................................................. 139
Quadro 1.53 – Espécies de mamíferos sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição
pelos Troços em estudo (Fonte: Rainho et al., 2013 e Bencatel, 2017) .......................................................................... 141
Quadro 1.54 - Espécies detetadas no IP3 no período entre 2010 e 2020, respetivo valor de Sensibilidade Ecológica (SE), a
ponderação atribuída em função do estatuto de conservação (EA) e número de indivíduos. ........................................... 147
Quadro 1.55 - Valor faunístico (VF) obtido e número de ocorrências (n) para cada troço de 1000 m identificado como ponto
negro de mortalidade, para os dados de mortalidade registados no IP8, no período entre 2010 e 2020. ......................... 147
Quadro 1.56 - Troços de 1 000 m com Valor faunístico (VF) >10,8, e número de ocorrências (n) de mortalidade registados
por ano, no IP3, no período entre 2010 e 2020. ............................................................................................................. 149
Quadro 1.57 – Classes de ocupação do solo no corredor em estudo ............................................................................. 152
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

V

Quadro 1.58 - Classes de Declives................................................................................................................................ 160
Quadro 1.59 - Orientação das Encostas/Conforto Climático ........................................................................................... 161
Quadro 1.60 - Quantificação das Subunidades de Paisagem presentes na área em estudo ............................................ 167
Quadro 1.61 - Características da Paisagem. Unidades e Subunidades da Paisagem ...................................................... 168
Quadro 1.62 - Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem ........................................................................................... 173
Quadro 1.63 - Classes de Qualidade Visual da Paisagem .............................................................................................. 174
Quadro 1.64 - Carta de Visibilidade. Alturas estimadas para ocupação do solo .............................................................. 174
Quadro 1.65 - Avaliação da Capacidade de Absorção Visual (CAV) ............................................................................... 175
Quadro 1.66 - Matriz de Ponderação Capacidade de Absorção Visual ........................................................................... 176
Quadro 1.67 – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação ..................................................................... 177
Quadro 1.68 - Localização dos Recetores Sensíveis (coordenadas aproximadas) .......................................................... 190
Quadro 1.69 - Níveis sonoros nos Recetores individualizados a 1,5 m altura acima do solo (Situação Atual) .................. 200
Quadro 1.70 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores individualizados para Situação Atual ............................. 205
Quadro 1.71 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores individualizados para ausência do projeto ..................... 209
Quadro 1.72 – Estrutura Territorial 2018 ........................................................................................................................ 214
Quadro 1.73 – Superfície, População Residente e Densidade Populacional, 2018 .......................................................... 216
Quadro 1.74 - População Residente, Densidade populacional e Taxa de variação intercensitária (nomenclatura 2012) ... 218
Quadro 1.75 - População Residente em 2001 E 2011, Segundo os Grupos Etários e sua Evolução entre 2001 e 2011
(nomenclatura 2012) ..................................................................................................................................................... 219
Quadro 1.76 – Indicadores demográficos em 2018 ........................................................................................................ 220
Quadro 1.77 – Indicadores de Empresas em 2018......................................................................................................... 221
Quadro 1.78 – Estabelecimentos por município, segundo a CAE -Ver. 3, 2017 (n.º total e % por setor) ........................... 222
Quadro 1.79 – População residente empregada por conta de outrem nos estabelecimentos, por setor de atividade
económica, 2017 .......................................................................................................................................................... 222
Quadro 1.80 – Indicadores de Saúde, 2017 ................................................................................................................... 223
Quadro 1.81 – Itinerários Principais, Complementares e Estradas Nacionais na área do projeto ..................................... 226
Quadro 1.82 – Características das Empresas mais Relevantes nas imediações do IP3 .................................................. 235
Quadro 1.83 – População Residente, Densidade populacional e Taxa de variação intercensitária, por concelho e freguesia,
1991, 2001 e 2011 ........................................................................................................................................................ 241
Quadro 1.84 – População Residente e Presente, Famílias, Alojamentos e Edifícios, por concelho e freguesia, 2011 ....... 242
Quadro 1.85 – População Residente por Grupo Etário, Concelhos e Freguesias, 2011 ................................................... 243
VI

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Quadro 1.86 – População Empregada Segundo o Sector de Atividade Económica......................................................... 250
Quadro 1.87 – Taxa de Atividade e de Desemprego da População Residente, Concelhos e Freguesias, 2001 e 2011 ... 251
Quadro 1.88 – Desemprego Registado por Concelho segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a Situação Face à
Procura de Emprego (situação no fim do mês) .............................................................................................................. 252
Quadro 1.89 - Índices Demográficos (1991, 2001, 2011 e 2017) .................................................................................... 256
Quadro 1.90 - Esperança de Vida à Nascença, Triénios 1996-1998, 2005-2007 E 2015-2017 ........................................ 256
Quadro 1.91 - Áreas de RAN intersetadas pelo traçado do Trecho T1............................................................................ 274
Quadro 1.92 - Áreas de RAN intersetadas pelo traçado no trecho T0............................................................................. 275
Quadro 1.93– Áreas de RAN intersetadas pelo traçado no trecho T2 ............................................................................. 275
Quadro 1.94 - Áreas de RAN intersetadas pelo traçado no Trecho T3............................................................................ 276
Quadro 1.95 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 1.............................................................................. 277
Quadro 1.96 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 0.............................................................................. 277
Quadro 1.97 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 2.............................................................................. 278
Quadro 1.98 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 2.............................................................................. 278
Quadro 1.99 - Correspondência entre a numeração incluída entre parêntesis nos quadros 4 a 6 e o ecossistema da REN
afetado......................................................................................................................................................................... 279
Quadro 1.100– Graus de visibilidade do terreno ............................................................................................................ 284
Quadro 1.101 – Grau de diferenciação do descritor ....................................................................................................... 285
Quadro 1.102 – Grau de diferenciação do descritor ....................................................................................................... 285
Quadro 1.103 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio ................................................................. 286
Quadro 1.104 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente ......................................... 286
Quadro 1.105 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico .................................. 286
Quadro 1.106 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas.................................................. 286
Quadro 1.107 - Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de enquadramento histórico ................ 287
Quadro 1.108 – Fatores usados na Avaliação Patrimonial e respetiva ponderação........................................................ 292
Quadro 1.109 - Descritores do Valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico............................................... 292
Quadro 1.110 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico .......................................................... 292
Quadro 1.111 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico ................................................... 293
Quadro 1.112 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico................................................................. 293
Quadro 1.113 - Descritores do Valor científico e respetivo valor numérico ...................................................................... 293
Quadro 1.114 - Descritores do Valor histórico e respetivo valor numérico ...................................................................... 294
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

VII

Quadro 1.115 - Descritores do Valor simbólico e respetivo valor numérico ..................................................................... 294
Quadro 1.116 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial ..................................................... 295
Quadro 1.117 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico ............................... 296
Quadro 1.118 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 1) ................ 308
Quadro 1.119 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 2) ................ 309
Quadro 1.120 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 3) ................ 309
Quadro 1.121 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 4) ................ 310

LISTA DE FIGURAS
Figura 1.1– Localização das Estações Climatológicas (IPMA) influentes ao IP3 em estudo .................................................3
Figura 1.2 - Localização da área de estudo no mapa dos principais tipos climáticos em Portugal (Daveau, 1995)...............4
Figura 1.3 - Temperaturas Médias Máximas, Médias e Mínimas do Ar (C) ........................................................................5
Figura 1.4 - Precipitação Total (mm) ..................................................................................................................................7
Figura 1.5 - Distribuição sazonal da Precipitação Total por concelho ..................................................................................8
Figura 1.6 – Humidade Relativa do Ar medida às 9 h (%)...................................................................................................9
Figura 1.7 - Insolação (nº horas de sol) ........................................................................................................................... 10
Figura 1.8 - Rosa-dos-ventos - Estação Climatológica de Coimbra/Bencanta (IPMA, 1971-2000)...................................... 10
Figura 1.9 - Rosa-dos-ventos - Estação Climatológica de Coimbra (IPMA, 2000-2018) ..................................................... 10
Figura 1.10 - Rosa-dos-ventos - Estação Climatológica de Viseu (IPMA, 2000-2018) ....................................................... 10
Figura 1.11 – Climograma de Köppen por concelho ......................................................................................................... 12
Figura 1.12 – Extrato do Mapa(*) de classificação de Köppen na área de estudo .............................................................. 13
Figura 1.13- Emissões do Setor dos Transportes ............................................................................................................. 14
Figura 1.14 – Risco e Estratégia Setorial de Adaptação para os Transportes e Comunicações ......................................... 16
Figura 1.15 – Enquadramento Espacial do Traçado Atual do IP3 e das 3 Estações de Monitorização da Qualidade do Ar . 21
Figura 1.16 – Emissões de Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, de acordo com o
Inventário Nacional da APA de 2017: (a) NO2, (b) CO, (c) PM10, (d) PM2,5, (e) SO2 ........................................................ 23
Figura 1.17 – Localização da unidade industrial da Cimpor (Souselas) relativamente ao traçado do IP3............................ 24
Figura 1.18 – Enquadramento espacial do troço do IP3 em estudo (imagem Google Earth, 2020)..................................... 27
Figura 1.19 – Recetores considerados na avaliação do IP3 (imagem Google Earth, 2020)................................................ 28
VIII

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Figura 1.20 - Zonas Paleogeográficas e Tectónicas do Maciço Hespérico da Península Ibérica........................................ 34
Figura 1.21 – Implantação dos traçados sobre a carta geológica de Portugal à escala 1:500.000 (Serviços Geológicos de
Portugal, 1992)............................................................................................................................................................... 38
Figura 1.22 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (sem escala) .......................................................... 42
Figura 1.23 – A) Mapa de intensidades sísmicas referente às zonas de intensidade máxima (escala internacional) para o
período 1901-1972; B) Mapa de Intensidade sísmica máxima observada (Escala de Mercalli modificada), para o período de
1755-1996)..................................................................................................................................................................... 44
Figura 1.24 – Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) ............................... 45
Figura 1.25 - Zonamento sísmico do território nacional de acordo com o Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010....... 46
Figura 1.26 – Recursos Minerais (Fonte: LNEG, 2019) .................................................................................................... 49
Figura 1.27 – Massas de Água Superficial na RH4 .......................................................................................................... 60
Figura 1.28 - Albufeiras de Águas Públicas ..................................................................................................................... 64
Figura 1.29 - Elementos de qualidade utilizados na avaliação do estado/potencial ecológico ............................................ 70
Figura 1.30 – Massas de Água Subterrâneas presentes da Área de Estudo ..................................................................... 73
Figura 1.31 – Direções do fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Tentúgal ................................................. 74
Figura 1.32 – Áreas de Recarga do Cársico da Bairrada ................................................................................................. 75
Figura 1.33 – Direções do fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada................................. 76
Figura 1.34 – Direções do fluxo subterrâneo da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego ............................... 77
Figura 1.35 – Áreas de Recarga do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego .................................................. 78
Figura 1.36 – Direções preferenciais do fluxo subterrâneo no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego ........... 81
Figura 1.37 – Áreas de Recarga do Luso ........................................................................................................................ 82
Figura 1.38 – Direções do fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Luso ....................................................... 83
Figura 1.39 - Extrato para a zona em estudo do Mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas
subterrâneas de Portugal Continental, ............................................................................................................................ 87
Figura 1.40 - Extrato para a zona em estudo do Mapeamento da vulnerabilidade à Poluição desenvolvido para Portugal
Continental pelo Método DRASTIC por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993), à escala 1:500 000 ................................. 88
Figura 1.41 – Localização das Estações de Monitorização de Água Subterrânea ............................................................. 91
Figura 42 – Área da concessão Corgas – Buçaco (imagens captadas em abril 2021) ....................................................... 95
Figura 43 - Afloramentos xistentos em taludes do IP3 que se encontram dentro dos limites do perímetro de proteção
alargado da concessão do Luso...................................................................................................................................... 97
Figura 44 - Evolução das vendas (em litros) de água mineral natural “Luso” (fonte: DGEG). ............................................. 98

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

IX

Figura 45 - Afloramentos de xistos, de quartzitos e de depósitos de vertente, junto do IP3 e dentro dos limites do perímetro
de proteção intermédio da concessão das Caldas de Penacova. ...................................................................................... 99
Figura 46 - Evolução das vendas (em litros) de água mineral natural “Caldas de Penacova” (fonte: DGEG). ................... 100
Figura 47 - Diferentes graus de alteração dos granitos aflorantes dentro dos limites da área alargado do perímetro de
proteção do Granjal. ..................................................................................................................................................... 101
Figura 48 – Poço do Banho, datado de 1877 e restaurado em 2014 (imagem da esquerda) e casa de proteção do furo
vertical (imagem da direita) ........................................................................................................................................... 102
Figura 1.49 – Localização dos troços piscícolas na área de estudo ................................................................................ 105
Figura 1.50 – Sítios da Rede Natura 2000 / Áreas Protegidas (fonte: ICNF) ................................................................... 108
Figura 1.51 – Pontos de Inventário de Flora e Vegetação .............................................................................................. 112
Figura 1.52 – Locais de amostragem de fauna............................................................................................................... 114
Figura 1.53 - Florestas de folhosas dominada por Quercus robur com evidente estratificação (presença de Ulex europaeus
subsp. latebracteatus, Pteridium aquilinum, Rubus ulmifolius). ....................................................................................... 116
Figura 1.54 - Floresta de Produção: Eucaliptal (Eucalyptus globulus) ............................................................................. 117
Figura 1.55 - Floresta Mista de Carvalhos (Quercus robur) e Sobreiros (Quercus suber) com Acácias (Acacia dealbata). 117
Figura 1.56 - Vegetação ripícola bem conservada. Domínio de amieiro (Alnus glutinosa) ................................................ 118
Figura 1.57 - Acacial. .................................................................................................................................................... 119
Figura 1.58 - Matos. À esquerda, área degradada em regeneração; à direita talude de estrada ocupado por matos de Ulex
minor. ........................................................................................................................................................................... 119
Figura 1.59 - Prados ..................................................................................................................................................... 120
Figura 1.60 - Área Agrícola. Em cima à esquerda campo de cereal, em cima à direita olival de sequeiro, em baixo à
esquerda pomar, em baixo à direita mosaico de hortas e cereal ..................................................................................... 121
Figura 1.61 - Área intervencionada ocupada por vegetação ruderal................................................................................ 122
Figura 1.62 - Linha de Água (viaduto é sobre o rio Paiva) .............................................................................................. 122
Figura 1.63 - Plano de Água – Albufeira da Aguieira ...................................................................................................... 123
Figura 1.64 - Área Artificializada – Zona Urbana (povoação de Ribeiro, próximo de Souselas) ........................................ 123
Figura 1.65 - Prado de 6220, com dominância de Brachypodium phoenicoides .............................................................. 125
Figura 1.66 - Habitat prioritário 91E0 com dominância de amieiro .................................................................................. 126
Figura 1.67 - Habitat 9230 a norte a povoação de Sabugosa ......................................................................................... 127
Figura 1.68 - Habitat 92A0 ao longo do rio Mondego...................................................................................................... 127
Figura 1.69 - Mapa de densidade de Kernel com indicação das áreas de maior densidade de mortalidades de animais
silvestres no IP8, no período entre 2010 e 2020............................................................................................................. 144
X

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Figura 1.70 - Mapa de pontos negros de mortalidade global para a fauna silvestre no IP3, no período entre 2010 e 2020.
146
Figura 1.71 - Valor faunístico (VF) dos pontos negros de mortalidade global para a fauna silvestre no IP3, no período entre
2010 e 2020. ................................................................................................................................................................ 148
Figura 1.72 – Ocupação do Solo – Troço 1, Troço 0 (COS2018, DGT)........................................................................... 149
Figura 1.73 – Ocupação do Solo – Troço 2 e Troço 4 (COS2018, DGT) ......................................................................... 150
Figura 1.74 – Ocupação do Solo – Troço 3 (COS2018, DGT) ........................................................................................ 150
Figura 1.75 – Áreas Ardidas - 2017 ............................................................................................................................... 151
Figura 1.76 - Metodologia de Diagnose e Análise Visual da Paisagem ........................................................................... 155
Figura 1.77 - Unidades de Paisagem onde se insere a área em estudo ......................................................................... 157
Figura 1.78 - Mapa de conflitos do Concelho de Penacova ............................................................................................ 182
Figura 1.79 - Mapa de Classificação Acústica de Viseu ................................................................................................. 183
Figura 1.80 - Mapa de Ruido do Concelho de Coimbra, para os parâmetros Lden e Ln .................................................. 186
Figura 1.81 - Mapa de Ruido do Concelho de Penacova, para os parâmetros Lden e Ln ................................................ 187
Figura 1.82 - Mapa de Ruido do Concelho de Santa Comba Dão, para os parâmetros Lden e Ln ................................... 188
Figura 1.83 - Mapa de Ruido do Concelho de Tondela, para os parâmetros Lden e Ln................................................... 189
Figura 1.84 - Localização, relativamente ao traçado de Projeto (zona de duplicação), Situações (S01 a S08) e Pontos de
Medição (P1 e P2) ........................................................................................................................................................ 195
Figura 1.85 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (transição da zona de duplicação para a zona de
requalificação), Situações (S07 a S12) e Pontos de Medição (P2) ................................................................................. 196
Figura 1.86 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de requalificação), Situações (S13 a S23) e Pontos de
Medição (P3 a P5) ........................................................................................................................................................ 196
Figura 1.87 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (transição da zona de requalificação para a zona de
duplicação, incluindo início das alternativas de variante a Santa Comba Dão), Situações (S21 a S29, e S34) e Pontos de
Medição (P5 a P7) ........................................................................................................................................................ 197
Figura 1.88 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (alternativas de variante a Santa Comba Dão), Situações
(S26 a S34) e Pontos de Medição (P7, P11 e P12) ....................................................................................................... 197
Figura 1.89 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (transição da zona de variante para a zona de duplicação),
Situações (S35 a S43) e Pontos de Medição (P8) ......................................................................................................... 198
Figura 1.90 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de duplicação), Situações (S43 a S47) e Pontos de
Medição (P9) ................................................................................................................................................................ 198
Figura 1.91 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de duplicação), Situações (S48 a S60) e Pontos de
Medição (P10) .............................................................................................................................................................. 199
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

XI

Figura 1.92 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de duplicação), Situações (S53 a S62) e Pontos de
Medição (P10) .............................................................................................................................................................. 199
Figura 1.93 - NUT II (Região Centro) e NUTS III (Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões) ............................................. 215
Figura 1.94 – Concelhos atravessados pelo IP3 em estudo (CAOP 2018) ...................................................................... 216
Figura 1.95 – Taxa de variação intercensitária entre 2001 e 2011 (%) ............................................................................ 219
Figura 1.96 – Movimentos pendulares (interações regionais), 2011 ................................................................................ 224
Figura 1.97 - Movimentos Pendulares / Meios de Transporte ......................................................................................... 224
Figura 1.98 – Enquadramento Rodoviário (PRN 2000) ................................................................................................... 226
Figura 1.99 – Freguesias atravessadas pelo IP3 – Concelhos de Coimbra, Penacova e Mortágua (CAOP 2018) ............ 228
Figura 1.100 – Freguesias atravessadas pelo IP3 – Concelhos de Mortágua e Santa Comba Dão (CAOP 2018) ............ 228
Figura 1.101 – Freguesias atravessadas pelo IP3 – Concelhos Tondela e Viseu (CAOP 2018) ....................................... 229
Figura 1.102 – Enquadramento em vista aérea das principais localidades localizadas na faixa de 500 metros envolvente ao
traçado do IP3 em análise ............................................................................................................................................. 234
Figura 1.103 - Organograma da ARS Centro, IP ............................................................................................................ 253
Figura 1.104 - Mortalidade Proporcional por Grandes Grupos de Causas de Morte no Triénio 2012-2014, para todas as
Idades e Ambos os Sexos - ACeS Baixo Mondego ........................................................................................................ 257
Figura 1.105 - Mortalidade Proporcional por Grandes Grupos de Causas de Morte no Triénio 2012-2014, para todas as
Idades e Ambos os Sexos – AceS de Dão Lafões.......................................................................................................... 257
Figura 1.106 - Mortalidade Proporcional no Triénio 2012-2014, por Grupo Etário para os Grandes Grupos de Causas de
Morte, Ambos os Sexos ................................................................................................................................................ 258
Figura 1.107 - Proporção de Inscritos (%) por Diagnóstico Ativo nos Aces de Baixo Mondego e de Dão Lafões, por Sexo,
dezembro 2018 (Ordem Decrescente) ........................................................................................................................... 259
Figura 1.108 – Sinistralidade – Dados fornecidos pela IP (extrato) ................................................................................. 260
Figura 1.109 - Extrato do Mapa da Rede Rodoviária Nacional na zona da IP3 ................................................................ 264
Figura 1.110 - Delimitação geográfica da RH4 ............................................................................................................... 266
Figura 1.111 - Objetivos estratégicos do RH4 ................................................................................................................ 267
Figura 1.112 – Limites e Carta Síntese do PROZAG ...................................................................................................... 269
Figura 1.113 – Planta Síntese do POAA (fonte: Site da CM Santa Comba Dão) ............................................................. 270
Figura 1.114 – Planta de Condicionantes do POAA (fonte: Site da CM Santa Comba Dão)............................................. 270
Figura 1.115 – Divisão Administrativa – Concelhos / Distritos atravessados pelo IP3 a estudar (fonte: SNIG) .................. 271
Figura 1.116 – Infraestruturas da AMRPB...................................................................................................................... 314
Figura 1.117 - Centro de Tratamento de RSU - Tondela................................................................................................. 315
XII

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Figura 1.118 - Central de Valorização Orgânica ............................................................................................................ 316
Figura 1.119 – Infraestruturas da ERSUC ..................................................................................................................... 317
Figura 1.120 - Centros Integrados de Tratamento e Valorização de RSU (Aveiro e Coimbra). ........................................ 318

LISTA DE FOTOGRAFIAS
Fotografias 1.1 – Aspeto Geral do Rio Mondego (Trecho 0) ............................................................................................. 62
Fotografias 1.2 – Aspeto Geral do Rio Dão (Trecho 2) ..................................................................................................... 63
Fotografias 1.3 – Aspeto Geral do Rio Dinha (Trecho 3) .................................................................................................. 63
Fotografia 1.4 – Barragem de Fronhas ........................................................................................................................... 65
Fotografias 1.5 – Barragem da Raiva .............................................................................................................................. 66
Fotografia 1.6 – Barragem da Aguieira ............................................................................................................................ 67
Fotografia 1.7 – Praia Fluvial de Reconquinho, em Penacova ........................................................................................ 106
Fotografias 1.8 - Ocupação agrícola e florestal.............................................................................................................. 153
Fotografia 1.9 – Panorâmica da margem esquerda do rio Mondego sobre a Livraria do Mondego, a partir do IP3 – ponte
sobre o Mondego ......................................................................................................................................................... 158
Fotografia 1.10 – Vista sobre a Livraria do Mondego, da margem direita, a partir do IP3 – ponte sobre o Mondego ........ 158
Fotografia 1.11 – Paisagem da Passagem do rio Dão em Santa Comba Dão. onde as encostas rebaixam, permitindo a
aproximação às margens.............................................................................................................................................. 159
Fotografia 1.12 - Vista sobre Botão a partir do IP3......................................................................................................... 162
Fotografia 1.13 - Vista sobre Espinheira a partir do IP 3 ................................................................................................ 162
Fotografia 1.14 - Cenário de elevado valor paisagístico do vale do Mondego na zona de Penacova. Panorâmica a partir do
IP3 163
Fotografia 1.15 - Paisagem marcada pela Livraria do Mondego junto a Penacova.......................................................... 163
Fotografia 1.16 - Local onde o IP 3 transpõe o cabeço das Lamas, em Raiva, onde fica implantado o Nó com o IC 6 ..... 163
Fotografia 1.17 - Conjunto de elevado valor paisagístico, povoação de Raiva, na margem de um meandro fortemente
pronunciado do rio. ....................................................................................................................................................... 163
Fotografia 1.18 - Caraterísticas do povoamento de turismo rural nas proximidades da estrada. ...................................... 164
Fotografia 1.19 - Paisagem rururbana marginal ao IP3 na direção de Sta. Comba Dão .................................................. 164
Fotografias 1.20 - Passagem do IP3 sobre o rio Dão em Sta. Comba Dão ..................................................................... 164
Fotografia 1.21 - Aspeto geral da Paisagem fechada no atravessamento do vale do rio Dinha ....................................... 165
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

XIII

Fotografia 1.22 - Paisagem agrícola da baixa da ribeira do Lobão .................................................................................. 165
Fotografia 1.23 – Caraterísticas da paisagem na travessia da ribeira de Asnes .............................................................. 165
Fotografia 1.24 – Aspeto geral da paisagem para o utente na passagem da ponte sobre o rio Paiva ............................... 165
Fotografia 1.25 - Paisagem agrícola produtiva de horizontes confinados, na baixa do rio Paiva, visível a partir do IP3..... 166
Fotografia 1.26 - Aspeto geral da paisagem do local onde está prevista a travessia da Variante Nascente ...................... 166
Fotografia 1.27 - Capela do Sr. da Ponte em Santa Comba Dão, elemento construído de referência na paisagem
atravessada pelo IP3 .................................................................................................................................................... 170
Fotografia 1.28 - Localização em planta da Escultura Memoriar no interior do Nó Norte de Tondela................................ 170
Fotografia 1.29 - Aspeto geral do enquadramento da Escultura Memoriar ...................................................................... 170
Fotografia 1.30 - Invasão de acácias no aalude de escavação do lado esquerdo, cerca do km 86+085, na zona da área de
serviço de Penacova ..................................................................................................................................................... 171
Fotografia 1.31 - Floresta de invasoras (acácias) no talude de aterro da área de serviço de Penacova, observada
sensivelmente entre os km 60+000 e km 61+425. ......................................................................................................... 171
Fotografia 1.32 – Parques empresariais nos dois lados do IP3 (cerca do km 80), concelho de Santa Comba Dão, União
das freguesias de Óvoa e Vimeiro ................................................................................................................................. 220
Fotografia 1.33 – Passagem superior pedonal (cerca do k 51+800), freguesia de Lorvão, concelho de Penacova ........... 225
Fotografia 1.34 – Passagem superior pedonal (cerca do k 79+800), freguesia UF de Ovoa e Vimieiro, concelho de Santa
Comba Dão .................................................................................................................................................................. 225
Fotografia 1.35 – Localização do Heliporto de Bombeiros em Santa Comba Dão ........................................................... 227
Fotografia 1.36 – Povoamento disperso ao longo do IP3 ................................................................................................ 230
Fotografias 1.37 – Exemplos de inovação de atividades empresariais ............................................................................ 244
Fotografias 1.38 – Diversidade de ocupação do território na envolvente do IP3 .............................................................. 246
Fotografia 1.39 – Instituto Educativo de Souselas ao km 46+600 (L. Dir.) ....................................................................... 249

XIV

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
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
Neste Sub-Tomo 02 apresenta-se a situação de referência, caracterização esta efetuada por descritor, assim como a
evolução prevista da situação referencial sem a implementação do projeto.
O percurso do IP3 em estudo acompanha maioritariamente o vale do Médio Mondego: inicia-se em Trouxemil, no concelho
de Coimbra ao km 43+000, segue em direção a Este até ao km 59+000 onde inflete ligeiramente para sul para contornar a
serra do Buçaco; segue passando por Penacova ao km 61+000 e inflete para Nordeste, serpenteando o rio Mondego, até à
albufeira da barragem da Aguieira ao km 77+000, já no distrito de Viseu; aí o IP3 desenvolve-se principalmente para norte,
passando por Vimieiro ao km 84+000, pelo rio Dão, por Santa Comba Dão ao km 85+000, a este de São Joaninho ao
km 91+000, e circunda Tondela por oeste e norte ao km 102+000; continua para nordeste até terminar ao km 118+000 onde
acede à A25, nas vizinhanças sul de Viseu.
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 destacam os rios Mondego e Dão e o seu sistema de afluentes (rio Criz e as
ribeiras de Mortágua e de Alva entre os que se destacam), num território de orografia acidentada, onde por vezes os declives
são bastante acentuados.
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 estudada se insere já no corredor rodoviário
definido (cuja ocupação marginal se encontra por isso condicionada pelo corredor viário).
Foram analisadas as principais condicionantes ambientais e territoriais, designadamente as constantes das Cartas de
Condicionantes dos PDM’s dos concelhos atravessados pelo IP3: Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba dão,
Tondela e Viseu, assim como da Carta de Habitats e Zonas Sensíveis (Rede Natura 2000).
Sublinha-se a este respeito que não existem zonas classificadas do ponto de vista ecológico na zona em estudo, sendo os
SIC (Sítios de Interesse Comunitário) da REDE NATURA 2000 mais próximos os sítios do rio Vouga (PTCON 0026) e de
Carregado do Sal (PTCON 0027) distanciados do corredor do IP3.
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

1

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.
Caracterizar, segundo os vários aspetos ambientais, a região onde se irá implantar o projeto, estabelecendo um quadro
diagnóstico ambiental que retracta a situação atual de referência, constitui uma primeira etapa metodológica que suporta a
avaliação das potenciais afetações causadas pelas intervenções previstas pelo projeto.
A metodologia para a elaboração do disgnóstico ambiental para os diferentes descritores abordados baseou-se no
levantamento de informação, quer através de pesquisas bibliográficas (estudos existentes, informação de base, etc.), quer
no levantamento direto efetuado em trabalho de campo e no contacto com organismos locais.

1.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
1.2.1 Introdução
A caracterização do clima da área em estudo baseou-se nos dados das Normais Anuais do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho) para Coimbra, Mortágua, Penacova, Santa
Comba Dão, Tondela e Viseu, e nos dados disponíveis para 3 estações da rede meteorológica na proximidade do IP3
(Coimbra/Bencanta, Coimbra e Viseu) das variáveis climáticas pertinentes. A caracterização climatológica baseia-se nas
Normais Climatológicas das seguintes variáveis climáticas:
▪ Temperatura do Ar
▪ Precipitação
▪ Humidade Relativa do Ar
▪ Insolação
▪ Vento
No final é efetuada a classificação climática segundo Köppen.
Na Figura 1.1 pode-se observar a área de estudo associada ao IP3, com identificação dos concelhos e das estações com
dados climatológicos pertinentes.
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Figura 1.1– Localização das Estações Climatológicas (IPMA) influentes ao IP3 em estudo

1.2.2 Caracterização Climática
Segundo a distribuição dos principais tipos climáticos em Portugal (Daveau, 1995), a área de estudo identificada a laranja
na imagem da seguinte Figura 1.2, localiza-se numa região de clima do tipo “Marítimo” de “transição” e envolta por “maciços
montanhosos”.
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Figura 1.2 - Localização da área de estudo no mapa dos principais tipos climáticos em Portugal
(Daveau, 1995)
1.2.2.1

Temperatura do Ar

A temperatura do ar é um elemento meteorológico de grande importância no desenvolvimento das plantas, dada a sua
influência nos restantes fatores climáticos. É medida com termómetros instalados em abrigos meteorológicos, com o
reservatório à altura de 1,5 m acima do solo, sendo que os seus valores se exprimem em graus Celsius (°C).
A distribuição espacial da temperatura do ar numa região é principalmente condicionada por fatores fisiográficos,
nomeadamente o relevo (altitude e exposição), a natureza do solo e do seu revestimento, a proximidade de grandes
superfícies de água e do regime de ventos.
No Quadro 1.1 estão os valores das temperaturas médias mensais do ar, calculados a partir dos dados do Atlas
Climatológico 1971-2000, fornecidos por concelhos e na Figura 1.3, apresenta-se uma interpretação do valores globais das
temperaturas mensais máximas, médias e mínimas nos concelhos da área de estudo.
Quadro 1.1 - Temperaturas Médias Máximas, Médias e Mínimas do Ar (C)
Média da temperatura máxima do ar (°C) - Valores médios por concelho no período 1971-2000
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

média anual

COIMBRA

14.2

15.4

17.7

18.7

21.0

24.8

27.8

27.9

26.3

21.9

17.5

14.9

20.7

MORTÁGUA

13.0

14.3

16.7

17.7

20.3

24.6

28.0

27.9

25.8

20.9

16.4

13.7

20.0

PENACOVA

13.4

14.7

17.1

18.1

20.8

25.0

28.5

28.4

26.3

21.4

16.8

14.1

20.4

SANTA COMBA DÃO

13.3

14.8

17.4

18.5

21.4

25.9

29.6

29.5

27.0

21.7

16.9

14.0

20.9

TONDELA

12.0

13.3

15.7

16.7

19.5

24.1

27.4

27.5

25.0

19.8

15.4

12.8

19.1

VISEU

11.2

12.9

15.5

16.7

19.6

24.8

28.3

28.5

25.4

19.4

14.7

12.1

19.1

Concelho
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Média da temperatura máxima do ar (°C) - Valores médios por concelho no período 1971-2000
média global da
temperatura máxima

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

média anual

12.9

14.2

16.7

17.7

20.4

24.9

28.3

28.3

26.0

20.9

16.3

13.6

20.0

Média da temperatura média do ar (°C) - Valores médios por concelho no período 1971-2000
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

média anual

COIMBRA

9.3

10.5

12.2

13.4

15.8

19.0

21.2

21.1

19.7

16.2

12.5

10.5

15.1

MORTÁGUA

8.4

9.6

11.3

12.4

15.0

18.5

21.0

20.9

19.1

15.3

11.5

9.6

14.4

PENACOVA

8.5

9.8

11.5

12.8

15.3

18.8

21.3

21.2

19.4

15.6

11.7

9.8

14.7

SANTA COMBA DÃO

8.4

9.7

11.6

12.9

15.5

19.2

21.9

21.7

19.7

15.7

11.6

9.6

14.9

TONDELA

7.6

8.8

10.5

11.6

14.2

18.0

20.6

20.5

18.5

14.5

10.7

8.7

13.7

VISEU

6.8

8.3

10.2

11.3

14.1

18.2

21.1

20.9

18.6

14.1

10.2

8.0

13.5

8.2

9.4

11.2

12.4

15.0

18.6

21.2

21.0

19.2

15.2

11.4

9.4

14.4

Concelho

média global da
temperatura média

Média da temperatura mínima do ar (°C) - Valores médios por concelho no período 1971-2000
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

média anual

COIMBRA

4.3

5.5

6.6

8.0

10.5

13.3

14.8

14.3

13.2

10.6

7.5

6.0

9.6

MORTÁGUA

3.7

4.3

5.5

7.3

9.5

12.4

14.1

13.6

12.7

9.8

6.8

5.4

8.9

PENACOVA

3.8

4.3

5.6

7.3

9.7

12.6

14.2

13.7

12.7

9.9

6.9

5.4

9.1

SANTA COMBA DÃO

3.7

4.2

5.3

7.5

9.6

12.5

14.1

13.4

12.5

9.7

6.6

5.3

8.9

TONDELA

3.2

3.9

5.0

6.8

8.9

11.8

13.6

13.1

12.3

9.2

6.2

4.8

8.3

VISEU

2.5

3.7

4.8

6.2

8.6

11.7

13.7

13.3

12.0

8.7

5.5

4.0

7.8

média global da
temperatura mínima

3.5

4.3

5.5

7.2

9.5

12.4

14.1

13.6

12.6

9.6

6.6

5.2

8.8

Concelho

Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.

média global da
temperatura
máxima
média global da
temperatura
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Figura 1.3 - Temperaturas Médias Máximas, Médias e Mínimas do Ar (C)
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Como se pode observar, numa perspetiva global dos concelhos, no Quadro 1.1, a temperatura média anual (T) do ar de
14,4°C revela um clima temperado (10 < T < 20 °C), com amplitude térmica média global anual de 13°C, característica mais
dos climas do interior de Portugal Continental do que dos climas de influência oceânica.
Efetivamente, no período de análise, os meses com registos mensais mais elevados, i.e. mais quentes no ano foram
observados em Julho e Agosto, com temperaturas médias máximas de 29.6°C, verificadas em Santa Comba Dão.
No mesmo período de análise, em média, o mês mais frio no ano para o global dos concelhos foi Janeiro com 3,5°C, com o
mínimo de 2,5°C, em Viseu, valor habitual nas regiões do interior de Portugal Continental.
Tomando como referência o valor médio anual da temperatura do ar (14,4°C), podem repartir-se os meses por dois períodos:
▪ Período mais fresco (T < 14,4 °C) - desvios negativos - de Novembro a Abril;
▪ Período mais quente (T  14,4°C) - desvios positivos - de Maio a Outubro.
1.2.2.2

Precipitação

Pode definir-se precipitação como a quantidade de água transferida da atmosfera para o Globo no estado líquido ou sólido,
sendo os seus valores expressos em milímetros (mm). O conhecimento da quantidade de água que cai na superfície terrestre
nas diferentes formas de precipitação, bem como a que se perde por evaporação, é fundamental para o planeamento e
gestão de uma região.
A avaliação sumária dos valores médios de precipitação por mês, ano e local encontram-se no Quadro 1.2 e na Figura 1.4.
Constata-se que em termos globais médios os maiores valores de precipitação ocorrem no mês de Dezembro e Janeiro com
184.8 mm e 161.8 mm, respetivamente. Os menores valores de precipitação ocorrem nos meses de Julho e Agosto, com
valores de precipitação de 16,20 mm e 17,3 mm, respetivamente.
Em termos de variedade espacial de precipitação nestes concelhos verifica-se que a média global é da ordem dos
1 182 mm/ano, sendo que se destacam os concelhos de Coimbra com menor precipitação total anual (974,5 mm/ano) e de
Tondela com maior precipitação total anual (1 414, mm/ano).
Quadro 1.2 - Precipitação Total (mm)
Atlas
Climatológico
1971-2000

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

total
anual

COIMBRA

128.3

120.4

71.7

90.3

83.4

40.8

12.0

14.8

50.7

106.5

113.7

142.0

974.5

MORTÁGUA

176.2

163.0

90.3

115.6

102.9

50.1

15.6

17.5

60.3

129.8

142.9

197.1

1261.4

PENACOVA

154.6

143.8

82.9

106.6

96.9

45.9

14.2

15.6

57.1

116.1

126.3

173.1

1133.2

SANTA
COMBA DÃO

142.1

135.6

73.9

99.2

86.6

43.1

15.5

15.0

51.2

109.1

125.0

168.6

1065.0

TONDELA

197.3

183.4

98.6

122.4

110.2

57.1

20.8

22.1

66.4

148.8

160.8

226.8

1414.5

VISEU

172.2

153.7

82.0

108.6

99.8

49.9

19.1

19.0

57.8

137.3

140.6

201.4

1241.3

média global

161.8

150.0

83.2

107.1

96.6

47.8

16.2

17.3

57.3

124.6

134.9

184.8

1181.7

Concelho

Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.
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média global da
precipitação total

180,0
160,0

35,0
30,0
25,0

120,0

20,0

Precipitação total média
(mm)

140,0
100,0
80,0

15,0

60,0

10,0

40,0

temperatura média (°C)

200,0

5,0

20,0
0,0

0,0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mês
Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.

Figura 1.4 - Precipitação Total (mm)
Da observação dos dados de precipitação do Atlas Climatológico 1971-2000, conjuntamente com a temperatura média
global, resulta um gráfico termo-pluviométrico onde é evidente que nos meses do ano mais frios a precipitação é mais
elevada, e nos meses mais quentes a precipitação é a mais reduzida no ano.
A distribuição sazonal da precipitação total nos concelhos da área de estudo é a que se pode observar nas seguintes figuras,
onde se pode constatar também que a distribuição espacial da precipitação se efetua de forma homogénea nesta zona do
país, com todos os concelhos com percentagens equivalentes de precipitação total em cada estação do ano.

COIMBRA

SANTA COMBA DÃO
Inverno
36%

Inverno
35%
Primavera
23%

Outono
34%

Outono
34%

Verão
8%

MORTÁGUA
Inverno
37%

Outono
34%

Primavera
22%

Primavera
23%

Verão
7%

TONDELA
Inverno
37%

Outono
34%

Verão
7%
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PENACOVA

VISEU

Inverno
36%

Inverno
36%

Outono
33%

Primavera
23%

Outono
35%

Verão
8%

Primavera
22%

Verão
7%

Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.

Figura 1.5 - Distribuição sazonal da Precipitação Total por concelho
1.2.2.3

Humidade Relativa do Ar

Este elemento climático exerce grande influência no crescimento das plantas e, igualmente, no desenvolvimento de doenças,
pragas e parasitas. Depende fortemente da temperatura do ar (numa relação quase exponencial se for constante a
concentração de vapor de água). Assim, a humidade relativa durante a tarde e em dias quentes terá tendência a atingir os
valores mínimos.
No que respeita à variação diária deste parâmetro, os valores mais baixos da humidade relativa do ar ocorrem normalmente
nas primeiras horas da tarde; e correspondem aos valores mais elevados da temperatura do ar; os valores mais elevados
ocorrem geralmente nas primeiras horas da manhã e correspondem aos valores mais baixos da temperatura do ar.
O valor da humidade relativa do ar às 9 horas da manhã é habitualmente considerado, no País, como uma boa aproximação
ao valor médio do dia, constatando-se que o seu valor médio mensal, no período 1971-2000, no global dos concelhos, oscila
entre um mínimo de 64.6% ocorrido no Verão, em Julho, no Concelho de Viseu e um máximo de 86.1% ocorrido em Janeiro
no Concelho de Coimbra, com um valor médio anual no global dos concelhos de 78%, relativamente elevado (Quadro 1.3
com valores médios mensais por concelho e Figura 1.6). Acima da média anual global encontram-se os concelhos de
Coimbra, Penacova e Mortágua, evidenciando a maior percentagem de humidade relativa do ar no litoral e a sua diminuição
à medida que se caminha para o interior e para Norte no continente português, enquanto se afasta da influência marítima.
Quadro 1.3 - Humidade Relativa do Ar medida às 9 h (%)
Atlas Climatológico
1971-2000

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

média
anual

Concelho

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

9h

COIMBRA

86.1

84.1

79.2

77.1

76.0

75.9

76.9

78.9

80.0

82.1

85.1

85.1

81.0

MORTÁGUA

84.0

82.2

76.8

76.7

75.6

74.1

75.0

76.6

78.1

80.2

83.4

83.7

78.9

PENACOVA

84.3

82.3

76.9

76.1

74.9

74.0

75.0

76.9

77.6

79.6

83.2

83.6

79.0

SANTA COMBA DÃO

83.3

80.9

75.2

74.4

73.5

71.8

72.4

74.6

74.8

78.0

82.1

82.8

77.2

TONDELA

83.6

81.3

74.9

74.7

74.0

71.2

71.3

73.0

75.2

79.6

83.0

83.5

77.0

VISEU

85.1

82.3

74.5

73.5

72.5

67.6

64.6

65.6

71.5

81.1

84.2

85.1

75.4

84.4

82.2

76.2

75.4

74.4

72.4

72.5

74.3

76.2

80.1

83.5

84.0

78.1

média global

Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.
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Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.

Figura 1.6 – Humidade Relativa do Ar medida às 9 h (%)
1.2.2.4

Insolação

O parâmetro climático de insolação, isto é, o número de horas de sol registado, em termos médios no período de análise,
em cada um dos concelhos é o que se apresenta no Quadro 1.4 com valores médios mensais por concelho e na Figura
1.7. Observa-se que a variação da média global nos concelhos atinge o seu máximo em Julho (290 horas) e o seu mínimo
em Dezembro (115,5 horas).
Em absoluto, em Viseu verificaram-se o máximo e mínimo de mais horas de insolação, com 307 horas de sol em Julho e
com 112 horas em Dezembro. Todos os concelhos, no valor total anual de insolação, apresentam valores superiores a 2300
horas.
Quadro 1.4 - Insolação (nº horas de sol)
Atlas Climatológico
1971-2000

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

média
anual

COIMBRA

133.1

131.4

187.7

195.2

222.2

252.1

281.9

277.1

212.2

169.6

136.7

115.9

2315.2

MORTÁGUA

126.9

131.7

181.5

190.9

218.7

248.1

283.1

280.7

214.4

172.6

139.5

115.7

2303.8

PENACOVA

130.0

131.7

183.2

191.6

220.3

252.1

287.5

283.3

215.0

171.5

138.4

116.4

2321.0

SANTA COMBA DÃO

127.7

132.5

180.1

188.8

218.1

251.9

291.6

288.1

217.8

173.1

140.4

117.2

2327.2

TONDELA

126.2

133.9

181.9

191.0

218.5

251.8

290.7

286.4

217.7

173.5

139.4

115.4

2326.3

VISEU

124.9

136.9

184.5

191.6

219.4

261.6

307.0

297.2

223.0

173.0

137.0

112.3

2368.4

128.1

133.0

183.1

191.5

219.5

252.9

290.3

285.5

216.7

172.2

138.6

115.5

2327.0

Concelho

média global

Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.
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Fonte: IPMA, Outubro 2019, Atlas Climatológico 1971-2000, Valores médios por concelho.

Figura 1.7 - Insolação (nº horas de sol)
1.2.2.5

Vento

Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento num dado local são a frequência (%) e velocidade média por rumo (km/h)
às 9h, 12h, 15h e 18h UTC. O rumo, que corresponde ao ponto da rosa dos ventos de onde sopra, é medido em 8 sentidos.
Também a calma é um fator analisado: quando a velocidade do vento é inferior a 1 km/h, sem rumo determinável, diz-se
que há calma. O aumento da velocidade do vento provoca o aumento da evapotranspiração e da evaporação.
Os dados de vento obtidos para área de estudo são nas seguintes estações:
A. Coimbra/Bencanta, Latitude: 40º 13’N; Longitude: 08º 27’W; Altitude: 27m; Alt. Anemómetro: 4m, com dados no
período de 1971-2000 (excluindo 1996 e 1997 sem registos),
B. Coimbra, Latitude: 40.158°, Longitude: -8.469°, Altitude: 171m, com dados no período de 2000-2018,
C. Viseu, Latitude: 40.715°, Longitude: -7.896°, Altitude: 636m, com dados no período de 2000-2018,

A - Estação Coimbra/Bencanta
Na estação Coimbra/Bencanta os
ventos predominantes são os dos rumos
NW, SE com frequência de 37.1% e
21.1%, ambos com rajadas de vento
médias anuais nestas duas direções de
6.2 km/h.

Figura 1.8 - Rosa-dos-ventos - Estação
Climatológica de Coimbra/Bencanta
(IPMA, 1971-2000)
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B - Estação Coimbra
Na estação Coimbra, os ventos
predominantes são os dos rumos NW e
NE com frequência de 18.7% e 15.8%.
As rajadas de vento médias anuais
nestas duas direções foram de 10.4 e
7.7 km/h, respetivamente.

Figura 1.9 - Rosa-dos-ventos Estação Climatológica de Coimbra
(IPMA, 2000-2018)

C - Estação Viseu
Na estação Viseu, os ventos
predominantes são os dos rumos NE, de
19.7% e velocidades médias anuais de
18.1 km/h, e NW e W com frequência de
16.1% e 16.2% respetivamente e
velocidades médias anuais de 12.6 e 12.7
km/h.

Figura 1.10 - Rosa-dos-ventos - Estação
Climatológica de Viseu (IPMA, 20002018)
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A - Estação Coimbra/Bencanta

B - Estação Coimbra

A velocidade média mensal mais elevada
de 8.8 Km/h ocorreu em Março, mas no
rumo E. Os ventos fortes e muito fortes
(rajadas com velocidade igual ou superior
a 60 km/h e 80 km/h, respetivamente) não
ocorreram nesta local, neste período de
tempo.
De notar que nesse período de tempo
8,2% dos dias foram de calma, ou seja,
com ventos iguais ou inferiores a 1 km/h.

A velocidade média mensal mais
elevada de 14.2 Km/h ocorreu nesse
período de tempo em Outubro, mas no
rumo S. Os ventos fortes e muito fortes
(rajadas com velocidade igual ou
superior a 60 km/h e 80 km/h,
respetivamente) não ocorreram nesta
local, neste período de tempo.
De notar que 2,4% dos dias foram de
calma, ou seja, com ventos iguais ou
inferiores a 1 km/h.

C - Estação Viseu
A velocidade média mensal mais elevada
de 19.1 Km/h ocorreu nesse período de
tempo em Março, no mesmo rumo NE.
Os ventos fortes e muito fortes (rajadas
com velocidade igual ou superior a 60 km/h
e 80 km/h, respetivamente) não ocorreram
nesta local, neste período de tempo.
De notar que 1.6% dos dias foram de
calma, ou seja, com ventos iguais ou
inferiores a 1 km/h.

Assim, com base nas Normais Anuais do IPMA, adianta-se que ao longo do trajeto do IP3, os ventos predominantes no ano
são nos rumos NW e NE, aumentando a frequência e velocidade do rumo NE à medida que se caminha para norte.
1.2.2.6

Classificação Climática

Pelo critério de classificação clássica o clima da região é Temperado (10°C < 𝑇̅ < 20°C), de moderada amplitude térmica
̅ < 90%)
anual (10º < 𝑎̅ < 20º C), moderadamente chuvoso (500 mm < P < 1000 mm) e maioritariamente húmido (75% < 𝑈
ao longo do ano.
Sistema de Köppen
A classificação de Köppen atende conjuntamente à relação temperatura/precipitação da região. Com base nos limites fixados
pelo autor – “40 mm para a precipitação e 18ºC para a temperatura média do ar”, construiu-se o climograma de Köppen para
cada um dos concelhos em estudo (Figura 1.11).
Segundo este sistema, o clima da região é do tipo Csb, ou seja, clima mesotérmico com Verão seco (Cs), com temperatura
do mês mais quente inferior a 22°C, e onde há mais de 4 meses em que a temperatura média mensal é superior a +10°C (b).
Da avaliação dos climogramas da Figura 1.11 pode-se constatar que em todos os concelhos por onde passa o IP3, a
classificação climática do ano se encontra distribuída em 3 períodos:

Chuvoso Quente

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio,
Outubro, Novembro e Dezembro
Junho e Setembro

Seco Frio

-

Seco Quente

Julho e Agosto

Chuvoso Frio
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Figura 1.11 – Climograma de Köppen por concelho
Os valores de temperatura / precipitação coadunam-se também com a classificação presente no mapa de Köppen área de
estudo, visível na Figura 1.12.
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Figura 1.12 – Extrato do Mapa(*) de classificação de Köppen na área de estudo
(*) Fonte: Curso Internacional de Hidrologia Operativa, Manual – Vol. I, M.E.S., S.E.O.P., Direcção-Geral dos Recursos e
Aproveitamentos Hidráulicos, Edição Comemorativa do Centenário dos Serviços Hidráulicos, 1884-1984, 1984.

1.2.3 Alterações Climáticas
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) visa garantir o cumprimento das
metas nacionais em matéria de alterações climáticas dentro das áreas transversais e de intervenção integrada tendo em
vista uma organização das medidas mais vocacionada para a sua implementação. É sustentado num processo de
implementação dinâmico conferindo aos setores a oportunidade de identificação das políticas e medidas (P&M) que
contribuem para o estabelecimento de metas de redução de emissões, suportado no Sistema de Políticas e Medidas (SPeM),
tendo por objetivos:
▪ Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego;
▪ Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar uma meta de -18% a 23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais
de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus e com o Acordo de Paris;
▪ Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming).
O sector dos transportes, nomeadamente o rodoviário, assume um papel importante sobretudo na contribuição que pode
representar na transição para uma economia de baixo carbono:
▪ As emissões transportes aumentaram 63% no período 1990‐2016
▪ Crescimento constante das emissões até ao início dos anos 2000
▪ Após 2005 decréscimo das emissões
▪ Desde 2013 regista‐se uma inversão desta tendência, com o aumento de 5,1% das emissões dos transportes no
período entre 2013 e 2016
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Fonte: APA ‐ Inventário Nacional de Emissões de GEE 2018 (relativo ao ano 2016)

Figura 1.13- Emissões do Setor dos Transportes
Neste sentido, o PNAC delineou delineadas medidas de controlo das alterações climáticas para o setor dos transportes que
se traduzem, no geral:
▪ Gestão da mobilidade: Transporte média e longa distância (passageiros e mercadorias)
▪ Gestão da mobilidade: Transportes urbanos e suburbanos (passageiros e mercadorias)
▪ Tecnologia: Veículos / combustíveis
▪ Comportamentos
Assumiram-se assim compromissos estratégicos a nível nacional, começando por toda a frota da administração pública em
Portugal vir a ser constituída por veículos de emissão zero, ou de baixas emissões até 2030 e por 100 % de novas vendas
de veículos ligeiros, e de 'vans' (ligeiros comerciais e de mercadorias virem a ser de emissões zero, ou de emissões muito
baixas em 2040.
Foram analisados os planos regionais de adaptação as alterações climáticas, por forma a atender às realidades locais, quer
em termos de vulnerabilidades e riscos perante fenómenos extremos cada vez mais frequentes, assim como as medidas e
ações de minimização e adaptação, visando moderar os estragos potenciais e tirar vantagens das novas situações.
O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da CIM-Região de Coimbra (PIAAC-VDL) abrange os
municípios pertencentes à CIM da Região de Coimbra (entre os quais Coimbra, Penacova e Mortágua, concelhos
atravessados pelos Troços do IP3 em estudo). Na Região de Coimbra (NUT III) são notórias as assimetrias, marcadas por
uma faixa litoral de maior densidade populacional comparativamente com os territórios interiores. O património natural desta
região tem estado sujeito a um forte risco de degradação, o que se torna mais evidente no cenário atual de eventos climáticos
extremos, cada vez mais frequentes. Neste quadro o PIAAC-VDL visa contemplar o conhecimento das especificidades
setoriais do território da CIM-RC, a avaliação da sua vulnerabilidade atual e futura às alterações climáticas, assim como a
identificação, definição e priorização de medidas de adaptação específicas para a CIM-RC.
Em termos de projeções aponta-se a tendência de aumento das temperaturas máximas anuais e sobretudo na média das
temperaturas mádias e mínimas anuais(não forem invertidas as emissões de GGE), contrapondo-se a uma tendência de
diminuição de precipitação.
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Após a análise de diagnóstico da situação atual, conhecidas as principais ameaças e pressões e previstos os principais
impactes perante os cenários climáticos são propostas no PIAAC-VDL 39 medidas de adaptação para o território da região
Coimbra, divididas em 68 ações com indicações para a sua implementação.
Tendo em conta as vulnerabilidades atuais da região de Coimbra em termos sociais e demográficos, à quais se somam o
abandono da atividade, vulnerabilidades do sistema alimentar regional e dos recursos hídricos, assim como a enorme
exposição da população a calor extremo, ondas de calor e vagas de frio, e na ausência de implementação de medidas e
ações adequadas, no futuro, teremos uma região ainda mais suscetível ao défice hídrico, à diminuição da aptidão agrícola
e florestal, a pragas e a doenças a agrícolas e florestais, a incêndios florestais, a variações na quantidade e qualidade da
água, a ondas de calor, e doenças e à diminuição da qualidade do ar entre outros fatores.
O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Viseu Dão-Lafões (PIAAC-VDL) abrange os 14
concelhos da sub-região de Viseu Dão-Lafões (entre os quais Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, concelhos atravessados
pelos Troços do IP3 em estudo) e tem como objetivo promover a integração da adaptação às alterações climáticas no
planeamento intermunicipal e municipal e, dessa forma, criar uma cultura de adaptação transversal aos vários setores e
atores sub-regionais, reforçando a resiliência territorial.
O PIAAC-VDL é por isso um instrumento fundamental para preparar a comunidade de Viseu Dão Lafões, bem como os seus
atores estratégicos – públicos e privados – para o caminho adaptativo que é necessário iniciar, começando pela adaptação
à variabilidade climática de curto prazo e aos eventos extremos que já afetam este território com consequências relevantes,
com vista a reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas a longo prazo.
É também um instrumento essencial para, a um tempo, concretizar as estratégias europeia e nacional de adaptação às
alterações climáticas, criando condições para a sua operacionalização à escala sub-regional, com as necessárias
transposições e ajustamentos de escalas e, a um segundo tempo, enquadrar e alavancar o planeamento adaptativo local –
a realizar em cada uma das autarquias – definindo uma abordagem estratégica comum que potencie sinergias no
conhecimento das vulnerabilidades e na identificação e implementação das opções de adaptação.
A identificação dos impactes e das vulnerabilidades do território de Viseu Dão Lafões ao clima atual e futuro definem
adaptativo da sub-região planeamento estratégico, sendo expectáveis impactes negativos(ameaças) e impactes positivos
(oportunidades).
Da análise efetuada foi possível concluir que os principais impactes climáticos no setor dos transportes estão associados a
situações pontuais e eventos climáticos extremos que levam a situações de corte ou danos na rede de infraestruturas da
região.
Ainda segundo o PIAAC-VDL, os cenários apresentados para Viseu Dão Lafões apontam para:
▪ Um aumento de temperatura (média anual, do número máximo de dias em ondas de calor) que pode induzir um maior
número de ocorrências relacionadas com temperaturas elevadas;
▪ Uma redução da precipitação total, em que o regime anual da precipitação registará uma alteração no sentido de um
provável alargamento e acentuação da severidade da estação seca e um aumento de eventos de precipitação
excessiva;
▪ Uma redução dos eventos de precipitação de neve, gelo ou geada;
▪ No que respeita à cenalização relativa á velocidade do vento as projeções são muito pouco significativas e devem ser
encaradas com muita prudência.
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Quadro 1.5 – Síntese dos Principais Impactes – Sector Transportes e Comunicações

Fonte: PIAAC-VDL (CEDRU, 2017)

Assim, os riscos considerados mais graves para o setor dos transportes estão associados a:
▪ Aumento de eventos de precipitação excessiva;
▪ Alteração do regime de precipitação;
▪ Aumento da temperatura e do número máximo de dias de ondas de calor;
▪ A combinação dos anteriores, que pode agravar o risco de incêndio.

Fonte: PIAAC-VDL (CEDRU, 2017)

Figura 1.14 – Risco e Estratégia Setorial de Adaptação para os Transportes e Comunicações
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Também o Município de Viseu estabeleceu uma Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC
de Viseu), visando proporcionar respostas adequadas ao impactes decorrentes das alterações climáticas e dos fenómenos
meteorológicos extremos afetam populações, no seu espaço territorial.
Esta estratégia propõe-se ser proactiva e envolver a comunidade municipal em toda a sua extensão de forma a constituirse como um instrumento consistente e bem sustentado. A EMAAC de Viseu, enquanto instrumento de resposta e de
adaptação às alterações climáticas, reforça a posição do Município de Viseu na promoção de ações que reduzem a emissão
de gases com efeito de estufa, nomeadamente através da sua adesão ao Pacto de Autarcas e do Plano de Ação para a
Energia Sustentável, integrando-se assim plenamente no espírito da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas 2020.
Neste contexto, a sistematização dos procedimentos considerados como fundamentais para aumentar a capacidade de
resposta do Município ás ações delineadas para permitir, através da flexibilidade de procedimentos, manter atualidade
permanente, à luz do estado da arte e da experiência que for sendo adquirida com situações ocorridas é fundamental, assim
como procurar envolver toda a comunidade municipal na estratégia em causa e garantir a pro-atividade da mesma de modo
a conseguir os melhores resultados que se prendem com o controlo e mitigação dos efeitos cada vez mais importantes das
alterações climáticas e dos fenómenos meteorológicos extremos associados.
Foi estimada a vulnerabilidade dos habitantes do concelho de Viseu ao calor (temperaturas elevadas e ondas de calor) e ao
frio (temperaturas reduzidas e vagas de frio) nas suas residências (por freguesia), a respetiva vulnerabilidade compósita,
considerando a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade do parque residencial. No que se refere à vulnerabilidade social,
consideraram-se valores estatísticos correspondentes à idade (menores de 14 anos e maiores de 65 anos), qualificações
académicas e situação face ao emprego, com diferentes ponderações. No que se refere à vulnerabilidade do parque
residencial considerou-se a antiguidade da construção, bem como a existência de meios de aquecimento ou de ar
condicionado que permitem reduzir o desconforto térmico.
Por outro lado foram realizadas projeções para as principais alterações climáticas para o município de Viseu são
apresentadas de forma resumida no quadro seguinte.
Quadro 1.6 - Resumo das Principais Alterações Climáticas Projetadas para o Município de Viseu até ao final do
século

Fonte: EMAAC de Viseu, 2017

Foram também identificados os principais eventos climáticos ocorridos no Município de Viseu, respetivos impactos e
consequências. Desta forma, é possível identificar algumas das vulnerabilidades e dos riscos climáticos a que o município
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se encontra presentemente exposto. Consideraram-se igualmente as áreas particularmente afetadas e as que se consideram
de intervenção prioritária. Identificaram-se os riscos climáticos considerados mais relevantes bem como as correspondentes
vulnerabilidades para o Município de Viseu. Estes servem de base para a projeção futura dos mesmos, a qual passa por:
▪ avaliar a evolução previsível (agravamento ou atenuação) dos riscos climáticos atuais através dos cenários das
alterações climáticas;
▪ considerar a futura ocorrência de eventos climáticos extremos com base em projeções climáticas;
▪ identificar os impactos mais significativos (negativos ou eventualmente positivos) das alterações climáticas;
Após a identificação dos principais impactos e vulnerabilidades e, consequentemente dos riscos climáticos no Município de
Viseu, quer no presente quer em termos de projeção no futuro, foram definidas as medidas de adaptação consideradas
como sendo mais adequadas e eficazes.
Neste contexto, o Roteiro Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) traçou uma ambiciosa estratégia de descarbonização
da economia portuguesa até 2050, identificando, também, a nova trajetória para 2030. O Governo assumiu em Marraquexe
o objetivo político de atingir a neutralidade carbónica em 2050, confirmando o posicionamento de Portugal entre aqueles
que assumem a liderança no combate às alterações climáticas. A descarbonização profunda da economia exige um
envolvimento alargado e participado de todos os atores, com vista à identificação das opções de política e à definição das
trajetórias de baixo carbono para a economia nacional, assumindo o setor dos transportes um papel crucial.
Assim, entende-se como valor estratégico primordial a integração da política climática nas políticas sectoriais, sendo que
pelo seu peso nas emissões de GEE nacionais os Transportes têm um papel fundamental.

1.3 QUALIDADE DO AR
1.3.1 Introdução
A caracterização da qualidade do ar atual foi efetuada, numa primeira fase, através da análise dos valores de concentração
de poluentes registados nas estações de monitorização da rede nacional e da inventariação das principais fontes emissoras
representativas dos concelhos afetados pelo projeto.
Numa segunda fase, e dado o relevo do IP3 na qualidade do ar local, foi efetuada a modelação da dispersão de poluentes
atmosféricos gerados pelo tráfego automóvel verificado atualmente no IP3. A avaliação incidiu sobre os principais poluentes
associados ao tráfego automóvel, nomeadamente: NO2, CO, PM10 e PM2,5.
Os valores estimados foram comparados com os valores limite em ar ambiente estabelecidos na legislação nacional para
proteção da saúde humana.

1.3.2 Legislação Aplicável
Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos específicos, o Decreto-Lei nº
102/2010, de 23 de setembro, republicado no Decreto-Lei nº 47/2017, de 10 de maio, podendo ainda ser complementada
por valores guia (guideline values) da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O Decreto-Lei mencionado anteriormente, estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse
sentido, o documento tem os seguintes objetivos:
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▪ Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do dióxido de enxofre, dióxido de azoto,
óxidos de azoto, partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de carbono;
▪ Definir os limiares de informação e alerta para o ozono;
▪ Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes arsénio, cádmio, níquel e
benzo(a)pireno.
O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à qualidade
do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva nº 2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao
cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.
O Quadro 1.7 apresenta os valores limite no ar ambiente para os poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e PM2,5), presentes
no Anexo XII do Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual.
Quadro 1.7 - Valores limite em ar ambiente para os poluentes NO2, CO, PM10 e PM2,5
Poluente

Período

Valor Limite (µm∙m-3)

1 hora

200 (1)

Ano civil

40

Limiar de alerta à população

3 horas

400

Monóxido de Carbono (CO)

Valor limite para proteção da saúde humana

Máximo diário das médias
de 8 horas

10 000

Partículas com diâmetro
inferior a 10µm (PM10)

Valor limite para proteção da saúde humana

24 horas

50 (2)

Ano civil

40

Partículas com diâmetro
inferior a 2,5µm (PM2,5)

Valor limite anual para proteção saúde humana

Ano civil

25

Valor limite horário para proteção da saúde humana

Horário

350 (3)

Valor limite diário para proteção da saúde humana

Diário

125 (4)

Limiar de informação

Horário

180

Limiar de alerta

Horário

240

Valor alvo para proteção da saúde humana

Octohorário

120 (5)

Dióxido de Azoto (NO2)

Dióxido de enxofre (SO2)

Ozono (O3)

Designação
Valor limite para proteção da saúde humana

A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; (2) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil; (3) A não exceder mais de 24 horas em cada
ano civil; (4) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil; (5) A não exceder mais de 25 dias em cada ano civil, num período de 3 anos.
(1)

1.3.3 Caracterização da Qualidade do Ar Atual
A área onde se insere o traçado do IP3 está entre duas zonas que se afiguram de interesse para o presente estudo: a zona
de Coimbra e a zona Centro Interior.
Na zona de Coimbra, existem 2 estações situadas na zona urbana, embora uma seja indicativa de tipo de influência de
fundo (Instituto Geofísico de Coimbra) e outra de condições de tráfego (Av. Fernão de Magalhães).
Na zona Centro Interior, a estação de monitorização mais próxima é uma estação fixa de medição em contínuo, situada
em Fornelo do Monte (concelho de Vouzela).
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Assim, a caracterização da qualidade do ar atual foi efetuada a partir da análise dos valores de concentração registados nas
estações de qualidade do ar da rede nacional1 existentes na envolvente próxima do traçado em estudo, nomeadamente:
▪ Fornelo do Monte – estação rural regional de fundo;
▪ Coimbra / Instituto Geofísico de Coimbra – estação urbana de fundo;
▪ Coimbra / Av. Fernão Magalhães – estação urbana de tráfego.
Tal significa que para a área em estudo, não existem registos de medições de parâmetros de qualidade do ar, uma vez que
a estação de monitorização de Fornelo do Monte se localiza a cerca de 10 km a NW do Troço 3 (situando-se a cerca de 2
km a SW do IP5 e por isso registando sobretudo a influencia do trafego desta via), sendo que as estações de Coimbra são
essencialmente de caracter urbano localizando-se a cerca de 8 km a sul do inicio do Troço 1.
Quadro 1.8 - Estações de Monitorização de Qualidade do Ar mais próximas da área de estudo
Estações de Monitorização de Qualidade do Ar
Fornelo do Monte

Coimbra / Instituto Geofísico
de Coimbra

Coimbra / Av. Fernão
Magalhães

Centro Interior

Coimbra

Coimbra

2021

2016

2006

Tipo de Ambiente

Rural Regional

Urbana

Urbana

Tipo de Influência

Fundo

Fundo

Tráfego

Freguesia

Fornelo do Monte

Coimbra (Sé Nova)

Santa Cruz

Concelho

Vouzela

Coimbra

Coimbra

741

145

26

Rede de Qualidade do Ar do
Centro

Rede de Qualidade do Ar do
Centro

Rede de Qualidade do Ar do
Centro

NOx, SO2, NO2, NO, O3, PM10

NO2, NO, O3, SO2, NOx, PM10

C6H6, CO, PM10, NO, NO2, NOx

Zona
Código

Altitude (m)
Rede
Poluentes

Fotografia da estação

Fonte: QualAr, APA (2019).

Foram considerados os valores de concentração medidos nos últimos 5 anos de dados disponíveis e validados (2015-2019).
Foram analisados os valores de concentração dos poluentes alvo de monitorização, no período indicado, em cada uma das
três estações de qualidade do ar relevantes para a área em estudo.

1

Informação disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente: https://qualar.apambiente.pt/estatisticas
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As concentrações medidas foram comparadas com os valores limite em ar ambiente, para proteção da saúde humana,
definidos no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (republicado no Decreto-Lei nº 47/2017, de 10 de maio de 2017).
O enquadramento espacial das estações de qualidade do ar consideradas para esta caracterização é apresentado na Figura
1.15. No Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.1 – Características das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar –
Tomo 6.4 - Anexos) apresentam-se as características das 3 estações de qualidade do ar.

Figura 1.15 – Enquadramento Espacial do Traçado Atual do IP3 e das 3 Estações de Monitorização da Qualidade
do Ar
No Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.2 – Concentrações Medidas nas Estações de Monitorização da Qualidade do Ar)
apresentam-se os valores de concentração de poluentes medidos, entre 2015 e 2019, nas três estações de qualidade do ar
existentes na área abrangente do projeto.
De acordo com os valores registados verifica-se, de uma forma geral, uma boa qualidade do ar local, uma vez que, no
período em análise, ocorreu o cumprimento dos valores limite estabelecidos em ar ambiente para proteção da saúde humana
para todos os poluentes, ainda que tenham sido registadas, pontualmente, ultrapassagens ao limite diário das PM10, mas
em número inferior ao permitido. Em relação ao O3 verificaram-se, em Fornelo do Monte, algumas ultrapassagens aos
limiares de informação e de alerta.
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1.3.4 Inventariação das Fontes Emissoras Representativas dos Concelhos Afetados pelo Projeto
Para além da análise dos níveis de concentração registados nas estações de qualidade do ar representativas da área em
estudo, procedeu-se também à identificação das principais fontes emissoras, de forma a estabelecer uma relação entre os
valores de qualidade do ar medidos e as atividades que promovem a emissão de poluentes atmosféricos.
Para o efeito, foi efetuada uma análise mais ampla, focada nos concelhos de Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba
Dão, Tondela e Viseu, onde se enquadra a área de intervenção em estudo, tendo em consideração a informação disponível
no Inventário Nacional, disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao ano de 20172.
Os dados disponibilizados no inventário nacional mais recente, encontram-se sintetizados na Figura 1.16.
Emissões NO2 2017 (ton∙ano-1)
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totais por concelho em 2015 e 2017, disponível em https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408.
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Emissões PM2,5 2017 (ton∙ano-1)
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Figura 1.16 – Emissões de Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, de acordo com o
Inventário Nacional da APA de 2017: (a) NO2, (b) CO, (c) PM10, (d) PM2,5, (e) SO2
De acordo com os dados disponíveis no Inventário Nacional, relativos ao ano 2017 (Figura 1.16) verifica-se que:
▪ Coimbra: o setor industrial (indústria e estacionárias) e o tráfego rodoviário destacam-se nas emissões dos vários
poluentes. Neste concelho há também relevo das emissões naturais, principalmente ao nível do CO. Tendo em conta
a proximidade à área em estudo (troço do IP3), salienta-se o relevo das emissões do Centro de Produção de Souselas
da CIMPOR.
▪ Penacova: as emissões naturais destacam-se na maioria dos poluentes, seguindo-se o setor industrial (estacionárias)
e o tráfego rodoviário.
▪ Mortágua: o setor industrial destaca-se, com a produção de eletricidade (central termoelétrica de Mortágua), a
evidenciar-se na maioria dos poluentes. O tráfego rodoviário e os setor dos solventes também têm relevo nas emissões
de poluentes deste concelho.
▪ Santa Comba Dão: o setor industrial (estacionárias e indústria) e o tráfego rodoviário destacam-se na maioria dos
poluentes.
▪ Tondela: o setor industrial (estacionárias e indústria) e o tráfego rodoviário correspondem aos setores com maior
relevo nas emissões de poluentes. A pecuária e a agricultura também têm alguma importância nas emissões
atmosféricas deste concelho.
▪ Viseu: o setor industrial e o tráfego rodoviário também correspondem a setores de destaque nas emissões deste
concelho. No entanto, as emissões naturais e do setor dos solventes (ao nível das partículas) também têm relevo nas
emissões.
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De uma forma geral, nos seis concelhos abrangidos pelo projeto, verifica-se elevada contribuição do setor industrial e do
tráfego automóvel nas emissões de poluentes atmosféricos.

1.3.5 Fontes Poluidoras
Na área de influência do IP3 em estudo, identificam-se varias fontes poluidoras pontuais, designadamente industriais com
emissões consideradas relevantes para a qualidade do ar local, destacando-se a unidade da CIMPOR – Indústria de
Cimentos, S.A., de Souselas.

Figura 1.17 – Localização da unidade industrial da Cimpor (Souselas) relativamente ao traçado do IP3
Os poluentes atmosféricos mais relevantes resultantes do processo de fabricação de cimento são as partículas provenientes
de fontes fixas e difusas, os óxidos de azoto (NOx), o dióxido de enxofre (SO2), o monóxido de carbono (CO) e o dióxido de
carbono (CO2) emitidos essencialmente nas chaminés dos fornos. Existem outros poluentes a considerar tais como
compostos orgânicos (COT) e, ainda, metais pesados e dioxinas/furanos que não são significativos por serem emitidos em
muito pequenas quantidades.
De acordo com a sua Declaração Ambiental de 2018, esta unidade da Cimpor (CPS) efetua o autocontrolo de todos os
poluentes atmosféricos para os quais se encontram definidos valores limite de emissão, de acordo com um plano de
monitorização estabelecido para o efeito. Assim, é realizado o autocontrolo por medição em contínuo das emissões de
partículas em todas as chaminés de fontes principais, e de SO2, NOx e CO nas chaminés dos fornos, através de
equipamentos de monitorização instalados nas chaminés e que estão associados a um sistema de aquisição e tratamento
de dados de acordo com a regulamentação em vigor.
Atualmente, na chaminé do forno 3 encontra-se também instalado um equipamento de monitorização em contínuo que
permite medir, para além dos poluentes atmosféricos já referidos o COT, HCl e NH3, estando preparado para assegurar o
cumprimento dos requisitos aplicáveis nesta matéria pela legislação relativa à coincineração de resíduos. Para os
equipamentos instalados na chaminé do forno 3 e no sentido de assegurar a qualidade e fiabilidade dos dados destes
sistemas de monitorização, o CPS manda realizar, por empresa exterior, testes de funcionamento e garantia da qualidade
dos dados, de acordo com a EN 14181; para além disso, tem um contrato com outra empresa exterior, para a manutenção
24
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de todos os equipamentos de monitorização, assegurando operações de verificação e manutenção preditiva, preventiva e
curativa destes sistemas.
Os resultados obtidos nas campanhas de medições pontuais efetuadas em 2018, por laboratório externo acreditado, são
apresentados no quadro seguinte, verificando-se o cumprimento integral dos limites legais aplicáveis para todos os
parâmetros.
Quadro 1.9 - Medições Pontuais nas Chaminés dos Fornos
(valores apresentados em mg/Nm3, com exceção das Dioxinas e Furanos)

< - Pelo menos uma parcela do somatório é inferior ao limite de quantificação do método de análise utilizado.
Nota: Todos os resultados são corrigidos para um teor de 10% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos.
Fonte: Declaração Ambiental de 2018 (CIMPOR)

No quadro seguinte são assim apresentados os valores obtidos na rede de qualidade do ar ambiente instalada na envolvente
do CPS, durante o período de medição anual, comparando-os com os seis anos anteriores, e também, como referência,
com os limites legais aplicáveis às Estações de Monitorização da Qualidade do Ar Nacionais.
Quadro 1.10 - Monitorização da Concentração de PM10 no ar ambiente
Rede de Qualidade do Ar do CPS

(1) PM10: Valor limite diário (em μg/m3) a não exceder mais de 35 vezes durante o ano civil.
Fonte: Declaração Ambiental de 2018 (CIMPOR)
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Ainda segundo o mesmo relatório da Cimpor – Souselas, embora seja cumprido o valor limite para a média anual em todos
os postos, em 2018, verificou-se no posto 5 (Almoinhas) a ultrapassagem do número de valores médios diários que
anualmente podem exceder 50 μg/m3. Neste posto, registaram-se valores anormalmente elevados, principalmente nos
meses de verão (julho a agosto), sendo que nesse período, e com recurso aos registos de monitorização em contínuo das
emissões de partículas de todas as fontes fixas principais, não foram identificadas causas ou ocorrências extraordinárias
imputáveis ao CPS, que os justificassem, sendo os resultados influenciados por causas externas. De facto verificou-se o
condicionamento de acesso na Rua 1º de Maio – Souselas, por motivo de obras da Águas de Coimbra, com movimentação
de terras, tendo sido a Águas de Coimbra notificada.
Para além desta grande unidade industrial, existem também outras de menor dimensão e de variadas tipologias ao longo do
corredor do traçado, geralmente concentradas em zonas industriais afetas aos principais núcleos urbanos, de Coimbra a
Viseu.
No entanto, o corredor em estudo é ocupado, maioritariamente, por espaços florestais e agrícolas de tipologias variadas,
que poderão também contribuir para a emissão de poluentes como o metano e compostos orgânicos voláteis.
Quanto às principais fontes poluidoras lineares, traduzem-se nas principais rodovias que servem a área de estudo, devido
às emissões poluentes associadas ao tráfego rodoviário. Da rede rodoviária que serve esta região destacam-se os Itinerários
Principais e Complementares da rede nacional (IP2, IC27/A35; IP5/A25), para além das restantes vias nacionais e
municipais.

1.3.6 Avaliação do Impacte na Qualidade do Ar do IP3 nas Condições Atuais
Uma vez que o projeto em estudo se foca nas intervenções a efetuar no traçado do IP3, considerou-se relevante avaliar qual
o efeito que o IP3 tem atualmente na qualidade do ar local.
Neste sentido foi aplicado um modelo de dispersão gaussiano CALINE4, específico para fontes em linha, cuja descrição se
encontra no Tomo 6.4: Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.3 – Descrição dos Modelos Utilizados), de forma a permitir a
avaliação do impacte na qualidade do ar local do IP3, nas condições atuais de utilização. A modelação efetuada teve em
consideração as condições meteorológicas representativas da área em avaliação, as características do traçado atual do IP3
e as emissões associadas ao tráfego rodoviário verificado atualmente. Relativamente ao tráfego rodoviário, foram
considerados os dados fornecidos para o ano 2019, que correspondem a dados reais.
A avaliação focou-se nos poluentes de maior relevo face à tipologia do projeto em estudo: NO2, CO, PM10 e PM2,5. O
poluente SO2 não foi considerado na presente avaliação, devido ao facto do teor de enxofre dos combustíveis nacionais ser
atualmente negligenciável.
Os valores estimados para os poluentes NO2, CO, PM10 e PM2,5 foram comparados com os valores limite em ar ambiente
definidos na legislação para proteção da saúde humana (Quadro 1.7).
1.3.6.1

Âmbito Geográfico do Estudo

O projeto em estudo, conforme indicado anteriormente, focou-se na avaliação do troço do IP3, entre Souselas (nó com o
IC2) e Viseu (nó com a A25), conforme Figura 1.18. O projeto pretende efetuar alterações neste troço do IP3, que passam
tanto pela duplicação (Troço 1: IC2-Penacova, Troço 2: Lagoa Azul-Santa Comba Dão, Troço 3: Santa Comba Dão-Viseu),
como pela requalificação (Troço 0: Penacova-Lagoa Azul). O projeto contempla também uma variante em Santa Comba
Dão (Troço 4).
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Figura 1.18 – Enquadramento espacial do troço do IP3 em estudo (imagem Google Earth, 2020)
Para aplicação do modelo de dispersão, e no sentido de se avaliar o impacte global do traçado em estudo, foram
considerados recetores ao longo do traçado, que foram selecionados tendo em conta os troços alvo de intervenção futura
(Troço 0, Troço 1, Troço 2, Troço 3 e Troço 4), os sublanços de tráfego representativos de cada um dos troços, as
características meteorológicas e a existência de recetores sensíveis (por exemplo: zonas habitacionais). Na Figura 1.19
apresentam-se os recetores considerados na avaliação. As características dos recetores encontram-se sintetizadas no
Tomo 6.4: Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.4 – Características dos Recetores Considerados na Modelação da
Dispersão Atmosférica). Para cada um dos recetores definidos, foi também avaliada a distribuição das concentrações até
uma distância de 500 metros a partir do eixo da via. Relativamente ao Troço 4 (Variante Santa Comba Dão), uma vez que
se trata de uma nova via, este não foi considerado nesta caracterização atual, apenas na avaliação de impactes do projeto.
Ainda assim, optou-se por se apresentar já os recetores representativos deste troço.
O traçado em avaliação foi contemplado no modelo de dispersão considerando as respetivas características atuais da via e
respetivo posicionamento face ao terreno.
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Figura 1.19 – Recetores considerados na avaliação do IP3 (imagem Google Earth, 2020)
1.3.6.2

Condições Meteorológicas

A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes, sendo portanto fundamental o uso de
informação de elevada representatividade temporal. A representatividade temporal pressupõe que a informação
meteorológica inclua as variações sazonais existentes, pelo que se deve modelar um ano meteorológico completo e em
base horária (para que se tenha em linha de conta o efeito de variações intradiárias) e que as condições meteorológicas
registadas nesse ano sejam representativas do clima local. O clima de um local é dado pela análise de um período longo de
dados, como a Normal Climatológica3 de uma região. Se os dados usados no modelo estiverem enquadrados no registado
na Normal Climatológica pode considerar-se que o ano meteorológico é válido para a avaliação do impacte de um projeto.
De acordo com o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), a Normal Climatológica de Coimbra Bencanta (19712000) é representativa dos concelhos de Coimbra e Penacova, a Normal Climatológica de Anadia (1971-2000) é
representativa dos concelhos de Mortágua e Santa Comba Dão, a Normal Climatológica de Nelas (1971-2000) é
representativa de Tondela e, por fim, a Normal Climatológica de Viseu (1971-2000) é representativa de Viseu.

“Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios dos vários
elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um
número de anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado”,
texto retirado do IPMA.
3
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Os dados meteorológicos necessários (em base horária) foram obtidos através do modelo mesometeorológico TAPM, que
estima e adequa todos os parâmetros meteorológicos fundamentais para as simulações da qualidade do ar, com base no
forçamento sinóptico para o ano de 2018 fornecido pelo Australian Bureau of Meteorology Global Analysis and Prediction
(GASP). Tendo em conta que os recetores considerados ao longo troço do IP3 encontram-se localizados em 6 concelhos
distintos (Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu), com características meteorológicas
específicas, considerou-se relevante efetuar várias simulações meteorológicas no sentido de se considerarem as condições
representativas de cada local em avaliação.
Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica das médias horárias dos diferentes
parâmetros meteorológicos considerados. A rosa de ventos apresentada encontra-se dividida em 8 classes distintas. Os
valores de direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos diferentes setores de direção através das
correspondências apresentadas no Quadro 1.11. A classe de ventos calmos (< 1,0 km∙h-1) é apresentada de forma
independente da direção do vento.
Quadro 1.11 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção do
vento, utilizadas na realização da rosa de ventos
Setores de direção do vento

Gama de valores (graus)

Setores de direção do vento

Gama de valores (graus)

Norte (N)

338-22

Sul (S)

158-202

Nordeste (NE)

23-67

Sudoeste (SO)

203-247

Este (E)

68-112

Oeste (O)

248-292

Sudeste (SE)

113-157

Noroeste (NO)

293-337

De forma a validar a adequação das condições meteorológicas utilizadas nas simulações ao clima das regiões em estudo,
os dados estimados pelo modelo TAPM, para os diferentes concelhos, foram comparados com os dados das Normais
Climatológicas (NC) de Coimbra, de Anadia, de Nelas e de Viseu, de 1971-2000, disponibilizados pelo IPMA como
representativos dos concelhos abrangidos pelo projeto. Verificou-se, desta forma, que os dados mais adequados às NC
representativas dos concelhos afetados pelo projeto correspondem aos dados estimados pelo TAPM, para os vários locais
em avaliação, para o ano de 2018.
No Tomo 6.4: Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.5 – Condições Meteorológicas Consideradas nas Simulações
Qualidade do Ar) apresentam-se as comparações entre os dados estimados e a informação das Normais Climatológicas de
Coimbra, de Anadia, de Nelas e de Viseu (1971-2000). Os parâmetros meteorológicos analisados foram aqueles que o
modelo usa nos seus cálculos (temperatura, velocidade e direção de vento) e para os quais as NC apresentam valores.
Os valores de temperatura representativos dos concelhos de Coimbra e Penacova, tendo em conta os dados da NC de
Coimbra, variam entre os 9,6ºC e os 21,6ºC. Os valores típicos de Mortágua e Santa Comba Dão, de acordo com a NC de
Anadia, variam entre os 9,3ºC e os 21,3ºC. Em Tondela, os valores de temperatura representativos, considerando a
informação constante na NC de Nelas, variam entre os 7,4ºC e os 21,4ºC. Em Viseu, considerando a NC de Viseu, os valores
de temperatura variam entre os 6,9ºC e os 21,4ºC. Os valores de temperatura estimados para os recetores considerados na
avaliação, que variam, em termos globais, entre os 6,2ºC e os 24,0ºC, enquadram-se nos valores representativos de cada
local, tendo em conta as respetivas NC.
Em termos da velocidade do vento, na NC de Coimbra, representativa dos concelhos de Coimbra e Penacova, os valores
variam entre os 3,9 km∙h-1 e os 7,3 km∙h-1. Na NC de Anadia, representativa dos concelhos de Mortágua e Santa Comba
Dão, os valores variam entre os 5,7 km∙h-1 e os 6,7 km∙h-1. Na NC de Nelas, representativa do concelho de Tondela, os
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valores variam entre os 11,8 km∙h-1 e os 14,3 km∙h-1, correspondendo à zona com valores de velocidade do vento mais
elevadas. Na NC de Viseu, representativa do concelho de Viseu, os valores variam entre os 5,6 km∙h -1 e os 7,1 km∙h-1. Os
valores de velocidade do vento estimados para os recetores considerados na avaliação variam, em termos globais, entre os
4,3 km∙h-1 e os 10,8 km∙h-1, enquadrando-se, de uma forma geral, nos valores representativos de cada local.
Para Tondela os desvios entre os dados estimados e os da NC são mais significativos, uma vez que os dados estimados
são tendencialmente inferiores aos verificados na NC de Nelas. Estes desvios podem ser justificados, entre outras razões,
pela diferença entre as alturas de colocação do anemómetro nas estações meteorológicas e a altura para a qual são
produzidos os dados do TAPM. De realçar que quanto maior a distância ao solo, maiores as velocidades de vento. Salientase ainda que o facto de os valores considerados na simulação tenderem a ser, maioritariamente, representativos de
velocidades de vento mais baixas que as típicas do local, permite a análise de condições de dispersão mais críticas.
No que diz respeito à direção do vento, os valores representativos de Coimbra e Penacova, de acordo com a NC de
Coimbra, apresentam ventos com predominância de noroeste, sudeste e sudoeste. Em Mortágua e Santa Comba Dão, de
acordo com a NC de Anadia, os ventos predominantes são de sudeste, este e noroeste.
Em Tondela, tendo de base a NC de Nelas, os ventos predominantes são de este, sudoeste, oeste e sul. Por fim, em Viseu,
de acordo com a NC de Viseu, os ventos predominantes são maioritariamente de oeste, este, sul e nordeste. Os valores
estimados para cada um dos recetores apresentam alguns desvios face aos verificados nas NC representativas, que podem
ser explicados, entre outras razões, pela diferença de localização da estação da NC e do local para onde são produzidos os
dados de TAPM.
Face ao exposto, conclui-se que os dados meteorológicos utilizados no estudo, em cada recetor em avaliação, são os mais
adequados para a aplicação na modelação da qualidade do ar, sendo que a utilização dos dados produzidos pelo modelo
mesometeorológico TAPM indicam uma garantia de boa representatividade para os locais de estudo.
1.3.6.3

Tráfego Rodoviário Atual

No estudo de dispersão foram consideradas as emissões associadas ao tráfego rodoviário atual do IP3, tendo por base o
volume de tráfego (ligeiros e pesados), diferenciado pelos diferentes períodos do dia (diurno, entardecer e noturno), facultado
pelo proponente para o ano de 2019. Considerou-se que os dados de 2019, como correspondem a valores reais, seriam os
mais representativos do tráfego atual do IP3. Não se consideraram os dados relativos a 2020, por se tratarem já de uma
projeção, que acabou por não ser representativa do presente ano, devido à atual pandemia que o país atravessa e que
promoveu uma redução do tráfego rodoviário.
No Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.6 – Volumes de Tráfego Rodoviários Considerados – 2019, 2024 e 2044)
apresentam-se os volumes de tráfego (ligeiros e pesados) atuais, representativos do ano 2019, diferenciados pelos
diferentes períodos do dia (diurno, entardecer e noturno), representativos dos diferentes sublanços que constituem o troço
do IP3 em avaliação. Salienta-se que os volumes de tráfego foram alocados ao recetor representativo de cada sublanço de
tráfego, conforme descriminado no Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.4 – Características dos Recetores Considerados
na Modelação da Dispersão Atmosférica).
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Os fatores de emissão para o tráfego rodoviário foram determinados usando o programa EFcalculatoR4, desenvolvido por
Alexandre Caseiro5 em colaboração com a UVW, que permite a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo
EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook)6, ao parque automóvel português. Este trabalho teve em
conta dados estatísticos provenientes da ACAP7 e da ASF8.
Os dados da ASF permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados, pelas categorias de mercadorias
e passageiros. Para além disso, permitem distribuir os veículos do Parque Automóvel Seguro, em 2017, pelas classes Euro
existentes atualmente (Euro 1 a Euro 6). Os dados da ACAP permitem distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque
automóvel português por cilindrada e tara, respetivamente.
Os fatores de emissão dos veículos pesados dependem, por sua vez, da inclinação da via e da velocidade de circulação9.
Na situação atual, foi considerada uma velocidade média de circulação de 80 km·h-1 e as características atuais da via
(dimensões e posicionamento da via face ao terreno).
No Quadro 1.12 apresentam-se os fatores de emissão aplicados aos veículos ligeiros e pesados de cada troço do IP3.
Quadro 1.12 – Fatores de emissão aplicados aos veículos ligeiros e pesados verificados atualmente no troço do
IP3 em avaliação
Inclinação
Troço Via (%)

Fatores Emissão Ligeiros (g·km-1·veículo-1)
NOx

CO

PM10/PM2,5

0
2
4

0,39

0,56

0,03

6

Fatores Emissão Pesados (g·km-1·veículo-1)
NOx

CO

PM10/PM2,5

3,60

0,88

0,15

3,93

0,89

0,15

4,86

0,87

0,15

6,42

0,96

0,15

No sentido de se contemplar a influência das restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo, aos valores
estimados, representativos do tráfego rodoviário verificado atualmente no IP3, foram aplicados os valores de fundo
determinados a partir do valor médio das medições efetuadas, entre 2015 e 2019, na estação urbana de fundo de Fornelo
do Monte, para os poluentes NO2 e PM10. Para o CO e PM2,5, uma vez que não existem dados disponíveis na referida
estação não foi possível aferir e aplicar os respetivos valores de fundo. Salienta-se que na determinação do valor de fundo
apenas foram consideradas as medições com a eficiência mínima exigida na legislação para a aquisição de dados medidos
Em síntese, os valores de fundo considerados no presente estudo foram:
▪ NO2 = 1,4 µg∙m-3;
▪ PM10 = 10,1 µg∙m-3.

4 Programa
5

disponível em: https://github.com/AlexCaseiro1979/EFcalculatoR.

CV disponível em: https://github.com/AlexCaseiro1979/CV_AlexCaseiro/blob/master/CVAlexCaseiro_EN.pdf.

6EMEP/CORINAIR,

2016 – Update Jul. 2018. Group1A3b (i-iv). Road Transport, Agência Europeia do Ambiente. Disponível em https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view.
7 ACAP,
8 ASF
9

(2018). Estatísticas do setor automóvel (dados relativos a 2017) – edição 2018.

(2017). Parque Automóvel Seguro 2017, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (antigo ISP - Instituto de Seguros de Portugal).

EMEP/CORINAIR, 2016 – Update Jul. 2018. Group1A3b (i-iv). Road Transport, Agência Europeia do Ambiente. Disponível em https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-

2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view.
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1.3.6.4

Resultados Simulações Atmosféricas – Situação Atual do IP3

De seguida apresentam-se as concentrações máximas de NO2, CO, PM10 e PM2,5 obtidas em cada um dos troços do IP3
considerados na avaliação. Na situação atual, conforme indicado anteriormente, apenas foram avaliados os Troço 0 ao
Troço 3. O Troço 4, como é relativo à nova Variante de Santa Comba Dão, não foi considerado na situação atual. As
concentrações estimadas em cada recetor considerado em cada um dos quatro troços encontram-se sintetizadas no
Tomo 6.4: Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.7 – Resultados das Simulações de Qualidade do Ar – Situação Atual).
Os valores de concentração apresentados contemplam a influência do valor de fundo, para todos os poluentes avaliados,
com exceção do CO e PM2,5. Para estes dois poluentes não foi possível determinar o respetivo valor de fundo, uma vez
que a estação de monitorização de Fornelo do Monte (estação representativa do local em estudo) não mede estes poluentes.
Assim, os valores apresentados para estes poluentes são representativos do efeito exclusivo do tráfego rodoviário atual do
IP3.
Apesar do modelo de dispersão usado apresentar resultados em termos de NOx, a concentração de NO 2 foi determinada
assumindo a relação de concentração de NO2/NOx de 66%, que normalmente é registada em estações de qualidade do ar
que se encontram sob a influência de vias de tráfego.
No Quadro 1.13 apresentam-se as concentrações máximas obtidas, com recurso à modelação, em cada um dos troços
representativos do traçado atual do IP3, para os poluentes em avaliação. Foram avaliados os períodos de integração de
cada poluente coincidente com os respetivos valores limite, no sentido de se conseguir efetuar uma comparação face à
legislação aplicável.
Quadro 1.13 – Síntese das concentrações máximas obtidas para cada troço atual do IP3 em estudo (Troço 0, Troço
1, Troço 2 e Troço 3)
Concentração Máxima Estimada – Situação Atual
(µg·m-3)
Troço

NO2

CO

PM10

PM2,5

Máxima
Horária

Média Anual

Máxima
Octohorária

Máxima Diária

Média Anual

Média Anual

Troço 0
Penacova-Lagoa Azul

341

25

73

15

11

1

Troço 1
IC2-Penacova

368

26

149

16

12

2

Troço 2
Lagoa Azul-Sta Comba Dão

128

16

71

13

11

1

Troço 3
Sta Comba Dão-Viseu

238

16

139

14

12

1

De acordo com os valores de concentração estimados, sintetizados no quadro anterior, verifica-se que não foram estimadas
ultrapassagens aos valores limite estabelecidos na legislação, com exceção do NO2, no Troço 0 (Penacova – Lagoa Azul),
no Troço 1 (IC2 – Penacova) e no Troço 3 (Santa Comba Dão – Viseu). Para este poluente, e nestes três troços, verifica-se
a ultrapassagem do valor limite horário, mas em número inferior ao permitido (18 horas no ano), ocorrendo, desta forma, o
cumprimento da legislação. Em termos anuais não houve ultrapassagens ao valor limite do NO2, aliás, as concentrações
estimadas foram substancialmente inferiores ao valor limite.
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Os recetores PK 60+000 e PK 72+000, no Troço 0 (Penacova – Lagoa Azul), PK 45+578, no Troço 1 (IC2 – Penacova), e
PK 101+300, no Troço 3 (Santa Comba Dão – Viseu), correspondem aos recetores onde foram estimadas as concentrações
acima do valor limite horário de NO2, ainda que em número inferior ao permitido. Apesar das ultrapassagens em termos
horários obtidas nestes recetores, os valores estimados de NO2 em termos anuais foram inferiores ao valor limite.
Para os poluentes CO e PM2,5, os valores apresentados, bastante inferiores aos respetivos valores limite, são
representativos do efeito exclusivo do IP3, uma vez que não foi possível aplicar um valor de fundo, evidenciando uma
contribuição pouco significativa do IP3 para estes poluentes. Também para as PM10 se verifica que o IP3 não tem grande
relevo nas concentrações estimadas, uma vez que os valores obtidos foram bastante próximos do valor de fundo aplicado
a este poluente (10,1 µg∙m-3).
Pela análise dos resultados sintetizados no Tomo 6.4: Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.7 – Resultados das Simulações
de Qualidade do Ar – Situação Atual), as concentrações de poluentes diminuem drasticamente com a distância ao eixo da
via, ou seja, as concentrações mais elevadas são obtidas nos recetores coincidentes com o eixo da via.

1.4 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
1.4.1 Considerações Gerais
Do ponto de vista paleogeográfico, a região onde se insere os Troços do IP3 presentemente em estudo, localizam-se
essencialmente, num núcleo de terrenos antigos do Pré-Cambrico e do Paleozóico, denominado por Maciço Hespérico, que
integra o soco Hercínico da Península Ibérica.
O Maciço Hespérico é constituído por várias zonas, sendo o território nacional ocupado pelas seguintes (de Sul para Norte):
Zona Sul Portuguesa; Zona de Ossa-Morena; Zona Centro-Ibérica, que representa grande extensão e onde se insere a área
em estudo, e a Sub-Zona da Galiza /Trás-os-Montes. No entanto, é importante referir que o inicio do traçado se desenvolve
em terrenos mais recentes, enquadrando-se do ponto de vista paleogeográfico na orla Meso-Cenozoica (Figura 1.20).
O Esboço Geológico é apresentado no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-002.
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Área em estudo

Figura 1.20 - Zonas Paleogeográficas e Tectónicas do Maciço Hespérico da Península Ibérica
O traçado interessa, fundamentalmente, um conjunto de terrenos de natureza xisto-grauvacoide, que de um modo geral,
pertencem a formações que constituem o Complexo Xisto-Grauváquico (Câmbrico), no entanto, nestas formações,
encontram-se intercalações de quartzitos e de xistos de idade Ordovícica. Estas formações contactam na área de Santa
Comba Dão, com um maciço granítico porfiróide, designado por “Granito das Beiras”, encontrando-se, por isso, bastante
metamorfizadas.
Como referido anteriormente ocorrem, no inicio do traçado, formações geológicas completamente distintas, que datam do
Mesozoico, constituídas essencialmente, por formações sedimentares onde predominam os dolomitos, calcários dolomíticos
e margosos, assim como, sedimentos areno-conglomeráticos.
Dispersos na área em estudo ocorrem ainda depósitos modernos, designadamente, depósitos aluvionares, ao longo das
margens das principais linhas de água e depósitos de vertente.

1.4.2 Geomorfologia
Do ponto de vista geomorfológico, a área onde se insere o traçado em estudo é, de um modo geral, muito montanhosa,
sendo atravessada por importantes linhas de água, tais como, o rio Mondego, o rio Dão, rio Criz e as ribeiras de Mortágua
e de Alva.
Nos Troços do IP3 atualmente em estudo, é possível distinguir duas zonas com caraterísticas geomorfológicas distintas,
que se encontram intrinsecamente relacionadas com as formações geológicas ocorrentes. A primeira zona, que corresponde
à zona onde ocorrem essencialmente as formações xisto-grauváquicas, tratando-se de uma zona bastante montanhosa, na
qual sobressai o imponente sinclinal da Serra do Buçaco, caracterizando por relevo acidentado e ondulado, materializado
por vertentes com inclinação considerável e cumes arredondados, por vezes com vales profundos e cavados em forma de
“V”.
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A norte e este de Santa Comba Dão, ocorrem formações de natureza essencialmente granítica, tornando-se o relevo mais
aplanado, subindo em direção a este onde se encontram as altitudes maiores. Tal como nas formações xisto-grauváquicas,
as linhas de água que atravessam o maciço granítico, formaram vales profundos e sinuosos.
No maciço granítico, apesar de fortemente erodido e aplanado, ocorrem por vezes o típico caos de blocos como se pode
observar na zona de São João de Areias.

1.4.3 Litologia
Do ponto de vista litoestratigráfico, o traçado atravessa três zonas com características distintas. A primeira corresponde
desde o início do traçado em estudo até ao km 49+500, onde predominam formações sedimentares constituídas por
dolomitos, calcários dolomíticos e margosos, assim como, por sedimentos areno-conglomeráticos que fazem parte da
designada formação de Grés de Silves. Entre o km 49+500 e o km 80+00, predominam as formações constituídas por xistos,
grauvaques e quartzitos (Figura 1.21). A partir desde quilómetro e até ao término do traçado em estudo, ocorrem formações
de natureza granítica. Na passagem entre os terrenos do Complexo Xisto-Grauváquico e o Maciço Granítico junto a Santa
Comba Dão ocorre uma mancha de depósitos detríticos formados por arenitos e conglomerados (Formação do Cenozoico).
Em alguns locais, nas proximidades de Tondela, o traçado interfere com materiais metamórficos pertencentes à Unidade de
Nelas (NCUN) pertencente ao Complexo Xisto-Grauváquico.
Da análise bibliográfica de elementos existentes sobre a área em estudo, sendo de destacar a Carta Geológica de Portugal,
na escala 1: 500 000, Folha N, prevê-se que as unidades geológicas interessadas pelo IP3, compreendido entre os km’s
43+000 e o 86+000 deverão corresponder a:
▪ QUATERNÁRIO
−

HOLOCÉNICO
Aterros (at) – são compostos por materiais diversos e heterogéneos, mas de natureza idêntica à litologia local,
ocorrem, em geral, nas zonas contíguas às estradas nacionais e habitacionais.
Depósitos de vertente (Dv) – ocorrem, em geral, na base e pé das vertentes dos vales, sendo constituídos por
materiais heterogéneos, argilo-arenosos, com fragmentos rochosos de natureza idêntica à litologia local.

▪ CENOZÓICO
−

Eocénico e Oligocénico
ØN – trata-se de uma mancha de depósitos detríticos formados por arenitos e conglomerados, que ocorre no
traçado, na passagem entre os terrenos do Complexo Xisto-Grauváquico e o Maciço Granitico junto a Santa
Comba Dão.

▪ MESOZÓICO
−

CRETÁCICO SUPERIOR
C3 – trata-se de uma formação de natureza essencialmente gresosa, onde predominam os arenitos e por vezes
os pelitos arcósicos. Os grés apresentam granulometria fina a muito fina, de cor amarelada a acinzentada, e são
geralmente micáceos.
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−

JURÁSSICO INFERIOR
J1 – em termos litológicos, esta formação é designada localmente por “Camadas de Coimbra” sendo constituída
essencialmente por dolomitos, calcários dolomíticos e margosos de tons amarelados a acinzentados.

−

TRIÁSSICO SUPERIOR e JURÁSSICO INFERIOR
TJ – esta formação, designada por “Grés de Silves”, é constituída essencialmente por materiais arenoconglomeráticos, de tons avermelhados e acastanhados, que testemunham a grande transgressão marinha
jurássica. Podem ocorrer intercalações de níveis argilosos ou calcários, com tonalidades amareladas e
acastanhadas.

▪ PALEOZÓICO
−

SILÙRICO
S – trata-se de uma formação metamórfica constituída por xistos negros, liditos, ampelitos e quartzitos. Ocupa o
centro do sinclinal da Serra do Buçaco, cujos extremos são formados por rochas do Sistema Ordovícico.

−

ORDOVÍCICO SUPERIOR
OSE – do ponto de vista litológico esta formação é formada por arenitos e pelitos.

−

ORDOVÍCICO MÉDIO
OCa – esta formação é constituída por xistos ardosíferos, siltitos e arenitos.

−

ORDOVÍCICO INFERIOR
OQa –trata-se de quartzitos, conglomerados e xistos.

−

CÂMBRICO INFERIOR e MÉDIO
• SUPER GRUPO DO DOURO-BEIRAS
CBR – a formação de Rosmaninhal, que pertence o Complexo Xisto-Grauváquico, é constituída por turbiditos finos
e conglomerados.
CBP – a formação de Perais, que também se inclui no Complexo Xisto-Grauváquico, é constituída essencialmente
por turbiditos.
CBI – esta formação refere-se ao Complexo Xisto-Grauváquico indiferenciado.

▪ PRECÂMBRICO
−

PROTEROZÓICO SUPERIOR
PS – em termos litológicos, esta formação é constituída por xistos, grauvaques, chertes negros, vulcanitos ácidos
e xistos porfiroblásticos.

▪ ROCHAS MAGMÁTICAS INTRUSIVAS
−

TARDI-HERCÍNICAS - ROCHAS FILONIANAS
q – tratam-se de rochas intrusivas que afloram, de modo geral, nas formações graníticas, constituindo formas
filonianas de quartzo e quartzo-carbonatado.

36

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

−

GRANITÓIDES RELACIONADOS COM CISALHAMENTOS DÚTEIS - OROGÉNICAS
• Série intermédia
II2b – são rochas eruptivas constituída por granitos e granodioritos de grão grosseira e textura porfiróide.

No que se refere ao troço compreendido entre os km’s 86+000 e 118+000, e tendo por base a informação obtida nas cartas
geológicas à escala 1/50 000 nº 17-A e 17-C é possível constatar a presença das seguintes formações geológicas:
▪ QUATERNÁRIO
−

HOLOCÉNICO
Aterros (at) – são compostos por materiais diversos e heterogéneos, mas de natureza idêntica à litologia local,
ocorrem, em geral, nas zonas contíguas às estradas nacionais e habitacionais;
Aluviões (a) – ocorrem nas zonas das principais linhas de água sendo constituídos por materiais heterogéneos,
argilo-arenosos, com fragmentos rochosos de natureza idêntica à litologia local.

−

MIOCÉNICO
Arenitos Arcósicos grosseiros e Depósitos Argilo-Gresoso (Ma) – trata-se de uma mancha de depósitos
sedimentares detríticos formados por 3 níveis:
Nível Superior: formado por materiais greso-argilosos com calhaus rolados de quartzo de dimensões variáveis;
Nível intermédio: composto por grés arcósico;
Nível de base: formado por materiais argilosos de tonalidades esverdeadas, compactos;

▪ NEOPROTEROZÓICO - PALEOZÓICO
−

VENDIANO - CÂMBRICO INFERIOR
Unidade de Nelas (NCUN) – Esta unidade é composta por matapelitos e metapsamitos com intercalações de
metagrauvaques e metaquartzovaques, pertencentes ao Complexo Xisto-Grauváquico.

▪ ROCHAS MAGMÁTICAS INTRUSIVAS
−

GRANITÓIDES HERCÍNICOS
Granito de Farminhão e S. João de Lourosa (πg) – trata-se de um granito porfiroide de grão muito grosseiro a
médio;
Granito de grão médio a fino (π’m) – trata-se como o nome indica de um granito de grão médio a fino.

Para fornecer um enquadramento geral das principais unidades ocorrentes ao longo dos traçados do IP3, apresenta-se na
Figura 1.21 a sobreposição dos traçados sobre a Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000.
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Figura 1.21 – Implantação dos traçados sobre a carta geológica de Portugal à escala 1:500.000
(Serviços Geológicos de Portugal, 1992)
Neste contexto, é possível verificar que o traçado do IP3, presentemente em estudo, desenvolve-se num corredor
caracterizado por uma elevada heterogeneidade a nível litológico, de idade e de natureza diversas (sedimentares,
metamórficas e intrusivas). Assim, do ponto de vista litoestratigráfico, o traçado do IP3, atravessa várias zonas com
características distintas.
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A primeira corresponde desde o início do traçado, junto ao Nó do IC2 (km 43+425), até cerca do km 50+000, onde ocorrem
formações sedimentares constituídas, essencialmente, por margas calcárias com níveis finos de calcário e dolomitos,
calcários dolomíticos e margosos de cor amarelada a cinzenta (formação de “Camadas de Coimbra”), assim como, por
sedimentos areno-conglomeráticos que fazem parte da designada formação de “Grés de Silves” de tonalidades
avermelhadas a acastanhadas.
A partir do km 50+000 e até aproximadamente ao km 80+000, predominam as formações rochosas de natureza metamórfica
constituídas por xistos, grauvaques e quartzitos.
A partir do km 80+000 e até ao término do traçado ao km 118+000, ocorrem granitos porfiroides de grão essencialmente
médio a grosseiro. Na passagem entre os terrenos xisto-grauváquicos e o Maciço Granitico, junto a Santa Comba Dão,
ocorre uma mancha de depósitos detríticos formados por areias siltosas de granulometria média a grosseira de cor castanha
alaranjada com seixos de quartzo sub angulosos dispersos (formação de arenitos e conglomerados do Cenozóico).
Em alguns locais, nas proximidades junto a Tondela, o traçado atravessa materiais metamórficos pertencentes à Unidade
de Nelas (NCUN) que pertence ao designado Complexo Xisto-Grauváquico.
De igual forma, a partir de Tondela e até próximo da localidade de Santa Ovaia de Baixo, o traçado atravessa algumas
manchas de Arenitos Arcósicos grosseiros e Depósitos Argilo-Gresosos de idade Miocénica (Ma).
É importante referir também, que a partir do km 100+000, o traçado atravessa algumas baixas aluvionares, constituídas por
materiais heterogéneos, argilo-arenosos, com fragmentos rochosos de natureza de natureza idêntica às formações
geológicas vizinhas do local.
Em conclusão apresenta-se no Quadro 1.14 um resumo das principais formações geológicas atravessadas pelo traçado em
estudo, e a respetiva localização aproximada.
Quadro 1.14 – Principais Formações Geológicas ao Longo do Traçado
Era Geológica

Formação Geológica

Tipo de
Formação

Aluviões (a) – Depósitos aluvionares constituídos por materiais
heterogéneos, argilo-arenosos, com fragmentos rochosos

Formações
Sedimentares

QUATERNÁRIO
ØN – Arenitos e Conglomerados Arcósicos

Ma - Arenitos Arcósicos grosseiros e Depósitos Argilo-Gresosos
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Extensão aproximada ao
longo do traçado
100+325-100+525
100+900-101+300
101+925-101+975
103+200-103+800
107+575-107+675
108+800-108+875
109+700-109+850
113+650-113+700
114+550-114+570
79+600-80+300
100+000-100+325
100+525-100+700
101+500-101+800
104+300-104+425
104+625-104+725
104+850-105+400
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Era Geológica

MESOZÓICO

PALEOZÓICO

PRÊCAMBRICO

ROCHAS
HERCÍNICAS

Formação Geológica

Extensão aproximada ao
longo do traçado

C3 – Grés de Oiã

43+000-43+425

J1 – Dolomitos

43+425-48+300

TJ – Grés de Silves

48+300-50+000

S – Xistos negros, Liditos, Ampelitos e Quartzitos

54+700-57+625

Oca – Xistos ardosíferos, Siltitos e Arenitos

53+950-54+700
57+625-59+000

OQa – Quartzitos, Conglomerados e Xistos

53+800-53+950

CBR – Formação de Rosmaninhal (Complexo Xisto-Grauváquico) –
Turbiditos finos e Conglomerados

77+000-79+600

CBP – Formação de Perais (Complexo Xisto-Grauváquico) Turbiditos

Formações
Metamórficas

51+100-53+800

NCUN – Formação de de Nelas (Complexo Xisto-Grauváquico) –
Metapelitos e metapsamitos com intercalações de metagrauvaques
e metaquartzovaques.

95+400-95+900
104+800–104+850
105+675–106+275
107+050-107+575
107+800-108+425

PeS – Xisto, Grauvaques, Chertes Negros, Vulcanitos Ácidos e Xistos
Porfiroblásticos

50+000-51+100

gII2b – Granitos e Granodioritos de grão grosseira e textura porfiróide

80+300-86+000
0+000-5+700 da Variante
Nascente

gπg - Granito de Farminhão e S.João de Lourosa – Granito porfiróide
de grão muito grosseiro a médio.

86+000-95+400
95+900-100+000
100+700-100+900
101+300-101+500
101+800-101+850
104+425-104+625
104+725-104+800
105+400-105+675
106+275-107+050
107+675-107+800
108+425-108+800
108+875-109+700
109+850-113+650
113+700-114+550
114+570-118+000

gπ’m - Granito de grão médio a fino
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Tipo de
Formação

Formações
Magmáticas
Intrusivas

101+850-101+925
101+975-103+200
103+800-104+300
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1.4.4 Hidrogeologia
As características hidrogeológicas da zona em estudo apresentam uma relação direta com as unidades litológicas
ocorrentes. De facto, estas características são condicionadas por diversos fatores, sendo os mais importantes:
▪ a litologia (à qual estão ligadas características como a permeabilidade, textura, fracturação, maior ou menor
percentagem de material argiloso, etc.);
▪ a estrutura e tectónica;
▪ o tipo de solo e coberto vegetal.
Em termos gerais, no que se refere às formações de natureza rochosa (metamórficas e graníticas), os diferentes
comportamentos apresentados à passagem da água dependem, essencialmente, do respetivo grau de alteração e de
fracturação, dado que a sua permeabilidade primária (intrínseca ao material rocha) apresenta valores normalmente
reduzidos, donde se conclui que estas litologias apresentam fundamentalmente características de permeabilidade
secundária. A circulação da água é, na maioria dos casos, relativamente superficial, condicionada pela espessura da camada
de alteração, efetuando-se, sobretudo, através da rede de fraturas existentes, sendo tanto mais importante quanto maior for
a respetiva abertura e menor o espaçamento. O preenchimento das fraturas é também um especto condicionante, uma vez
que fraturas preenchidas apresentam menor permeabilidade, principalmente no caso de se tratar de preenchimentos de
natureza argilosa.
No que diz respeito às formações metamórficas de natureza xisto-grauvacóide (S, OSE, OCa, OQa, CBR, CBP, CBI, PS e NCUN)
verifica-se que apresentam essencialmente características de permeabilidade em grande, infiltrando-se e circulando a água
através das descontinuidades presentes no maciço (xistosidade, estratificação e fracturação) ou das zonas de contacto. A
orientação da xistosidade e a rede de fraturas presentes poderão determinar, por vezes, fortes infiltrações de água, em
particular quando sub-verticais ou muito inclinada.
O comportamento hidrogeológico das rochas ígneas (II2b, πg e π’m) é bastante variável e depende do grau de alteração
e de fracturação do maciço. Assim, nos locais em que estas se encontram bastante alteradas, a sua permeabilidade tipo
poro aumenta (dá-se a arenização da rocha com o consequente aumento da porosidade do material), a água infiltra-se nos
materiais arenizados e fica confinada inferiormente pelo maciço rochoso onde passa a percolar essencialmente pela rede
de fracturas do maciço.
As formações que datam do Mesozóico, e pelo fato de serem litológicamente irregulares, com a ocorrencia de formações
permeáveis e impermeáveis intercaladas, permitem a instalação de niveis freáticos perto da superficie.
Em resumo, as formações xisto-grauvacoides que ocorrem a sul e este de Santa Comba Dão, são do ponto de vista
hidrogeológico, pouco permeáveis, verificando-se essencialmente a circulação de água através das descontinuidades
presentes no maciço, pela xistosidade, estratificação e fracturação. Assim, nestas formações geológicas há que ter em
consideração, essencialmente, a escorrência de águas superficiais que poderão ocorrer durante a época de maior
pluviosidade. Quanto às formações graníticas, esta apresenta um comportamento hidrogeológico totalmente distinto,
podendo ocorrer a circulação de água através das descontinuidades e do horizonte de alteração.

1.4.5 Tectónica e Sismicidade
Do ponto de vista tectónico, é importante referir que, a atividade tectónica que afetou as formações geológicas, que datam
do Jurássico e do Triásico, foi pouco intensa, ao contrário das formações rochosas que constituem o complexo
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xisto-grauváquico, foram afetadas por movimentos tectónicos, de idade Hercínia, originando dobramentos importantes e
intensa fracturação.
Neste contexto as formações mais antigas, de natureza xistenta e xisto-grauvacoide, foram fortemente dobradas e
metamorfizadas, tendo os dobramentos Hercínios orientado estas formações numa direção predominantemente NW-SE.
Quanto às rochas graníticas, foram afetadas por intensos movimentos compressivos da tectónica alpina, que originaram
intensa fracturação do maciço rochoso, sendo visíveis dois sistemas de fraturação vertical predominantes, o primeiro com
direção N-S a N20ºE e E-W.
Na Figura 1.22 apresenta-se um extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988), na qual
se enquadra a região onde se insere o traçado do IP3 presentemente em estudo. De acordo com a bibliografia (Cabral,
1995), os acidentes representados na carta neotectónica, são aqueles para os quais existem evidências de atividade desde
o final do Pliocénico, ou seja para os últimos dois milhões de anos, aproximadamente.

Figura 1.22 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental (sem escala)
De acordo com o extrato da Carta Neotectónica, é possível verificar que o traçado do IP3 é atravessado por algumas falhas,
nomeadamente falhas de com componente vertical de tipo inverso, em particular ao longo do Troço 1 e no início do Troço 0
com direção N-S. É ainda possível observar que existe um possível lineamento geológico que poderá corresponder a uma
eventual falha, que atravessa o traçado do Troço 2 e Troço 4 - Variantes a Santa Comba Dão, cuja direção é praticamente
coincidente com a direção do Rio Dão.
No que se refere à sismicidade, os sismos que afetam o território nacional têm duas fontes de geração distintas:
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▪ Sismicidade interplaca - associada à fronteira das placas Eurasiática e Africana, gerada na Zona de fratura AçoresGibraltar, com registo de sismos de magnitudes elevadas (1755 e 1969);
▪ Sismicidade intraplaca - associada a movimentos ao longo de estruturas de ressonância no interior da placa Eurasiática
resultantes da acumulação de tensões e desenvolvimento de deformações, originando sismos de magnitudes
moderadas (1909).
Considerando todos os sismos históricos e instrumentais registados, segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica, verifica-se que em Portugal Continental a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre
grau V e grau X, ou seja, graus de intensidade entre “Forte” e o “Destruidor”, respetivamente (IPMA, 2021) (Quadro 1.15).
Segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996) as
intensidades sísmicas máximas terão atingido o valor de VI e VII na região de implantação do traçado do atual IP3 entre
Souselas e Viseu (Figura 1.23 B). De acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são classificados como “Bastante
Fortes” e os sismos de Grau VII são classificados como muito fortes.
Quadro 1.15 – Escala de Mercalli Modificada (1956)
Graus de intensidade
sísmica

Descrição

I – Impercetível

Não sentido. Efeitos marginais e de longo período no caso de grandes sismos.

II - Muito fraco

Sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas.

III – Fraco

Sentido dentro de casa. Os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de
veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo.

IV – Moderado

Os objetos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à
sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças
tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira
rangem.

V – Forte

Sentido fora de casa; pode ser avaliada a direção do movimento; as pessoas são acordadas; os líquidos oscilam
e alguns extravasam; pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados. As portas oscilam,
fecham-se ou abrem-se. Os estores e os quadros movem-se. Os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou
alteram o seu estado de oscilação.

VI - Bastante forte

VII - Muito forte

Sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos,
as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os
quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem.
Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo
ruído.
É difícil permanecer de pé. É notado pelos condutores de automóveis. Os objetos pendurados tremem. As mobílias
partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo fraturas. As chaminés fracas partem ao nível das
coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitetónicos.
Algumas fraturas nas alvenarias C. Ondas nos tanques. Água turva com lodo. Pequenos desmoronamentos e
abatimentos ao longo das margens de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado
para irrigação são danificados.
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VIII – Ruinoso

Afeta a condução dos automóveis. Danos nas alvenarias C com colapso parcial. Alguns danos na alvenaria B e
nenhuns na A. Quedas de estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e queda de chaminés, monumentos,
torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações, se não estão ligadas inferiormente.
Os painéis soltos no enchimento das paredes são projetados. As estacarias enfraquecidas partem. Mudanças nos
fluxos ou nas temperaturas das fontes e dos poços. Fraturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas.

IX – Desastroso

Pânico geral. Alvenaria D destruída; alvenaria C grandemente danificada, às vezes com completo colapso; as
alvenarias B seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As estruturas, quando não ligadas, deslocamse das fundações. As estruturas são fortemente abanadas. Fraturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião
dão-se ejeções de areia e lama; formam-se nascentes e crateras arenosas.

X – Destruidor

A maioria das alvenarias e das estruturas são destruídas com as suas fundações. Algumas estruturas de madeira
bem construídas e pontes são destruídas. Danos sérios em barragens, diques e aterros. Grandes
desmoronamentos de terrenos. As águas são arremessadas contra as muralhas que marginam os canais, rios,
lagos, etc.; lodos são dispostos horizontalmente ao longo de praias e margens pouco inclinadas. Vias-férreas
levemente deformadas.

XI – Catastrófico

Vias-férreas grandemente deformadas. Canalizações subterrâneas completamente avariadas.

XII - Danos quase totais

Grandes massas rochosas deslocadas. Conformação topográfica distorcida. Objetos atirados ao ar.

Área em Estudo

Área em Estudo

Figura 1.23 – A) Mapa de intensidades sísmicas referente às zonas de intensidade máxima (escala internacional)
para o período 1901-1972; B) Mapa de Intensidade sísmica máxima observada (Escala de Mercalli modificada),
para o período de 1755-1996)
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Na Figura 1.23 A) é possível observar no mapa de intensidades máximas referentes ao período entre 1901 e 1972, que a
área onde se desenvolve o IP3 apresenta intensidades máximas compreendidas entre o grau 4 a grau 6.
De acordo com Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a zona
em análise enquadra-se na Zona Sísmica C, de risco sísmico reduzido a mediano (Figura 1.24).

Área em Estudo

Fonte: RSAEEP, 1983

Figura 1.24 – Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP)
De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 (EC8) e no respetivo Anexo Nacional NA, por afetação
simultânea do território com perturbações dinâmicas com origem interplacas e intraplacas, a zona em análise encontra-se
localizada nas Zonas Sísmicas classificadas como 1.6 e 2.4, para a Ação Sísmica Tipo 1 e Ação Sísmica Tipo 2,
respetivamente (Figura 1.25).
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Figura 1.25 - Zonamento sísmico do território nacional de acordo com o Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010
Os valores da aceleração máxima de referência de projeto, para cada uma das zonas sísmicas em função dos dois tipos de
atividade sísmica a considerar, são os indicados no Quadro 1.16.
Quadro 1.16 – Aceleração máxima de referência de projeto agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas
AÇÃO SÍSMICA TIPO 1 (AFASTADA)

AÇÃO SÍSMICA TIPO 2 (PRÓXIMA)

ZONA SÍSMICA

agR (m/s2)

ZONA SÍSMICA

agR (m/s2)

1.1

2,5

2.1

2,5

1.2

2,0

2.2

2,0

1.3

1,5

2.3

1,7

1.4

1,0

2.4

1,1

1.5

0,6

2.5

0,8

1.6

0,35

---

---

De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração máxima de referência a considerar, a gR, correspondentes
a um período de retorno de 475 anos, são de 0,35 m/s2 (Zona Sísmica 1.6 e Ação Sísmica Tipo 1) e de 1,1 m/s2 (Zona
Sísmica 2.4 e Ação Sísmica Tipo 2).
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Quadro 1.17 – Tipos de Terreno (EC8)
Classe de
solo

Descrição do perfil estratigráfico

A

Parâmetros
Vs,30 (m/s)

NSPT

Cu (kPa)

Rocha ou formação geológica rochosa, que inclua, no máximo 5m de material mais fraco à
superfície

> 800

-

-

B

Depósitos de areia muito densa, cascalho ou argila muito rija com uma espessura de, pelo
menos, várias dezenas de metros, caracterizados por um aumento gradual das propriedades
mecânicas em profundidade

360 – 800

> 50

> 250

C

Depósitos profundos de areia de densidade média a elevada, de cascalho ou de argila dura,
com espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metros

180 – 360

15 – 50

70 – 250

D

Depósitos soltos de solos não coesivos (com ou sem ocorrência de algumas camadas coesivas
brandas), ou de solos coesivos predominantemente de fraca a média consistência

< 180

< 15

< 70

E

Perfil de solo com um nível aluvionar superficial com Vs<360m/s e espessura variando entre 5 e
20m, sobrejacente a um nível mais rígido (com Vs>800m/s)

S1

Depósitos consistindo – ou contendo uma camada com pelo menos 10m de espessura – de
argilas ou siltes brandos com elevado índice de plasticidade (IP>40) e elevado teor em água

< 100
(indicativo)

-

10 – 20

S2

Depósitos de solos com potencial de liquefação, ou argilas sensíveis, ou outros perfis não
incluídos nos tipos anteriores

1.4.6 Recursos Minerais
Efetuada uma consulta ao LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.) foram referenciadas as características
regionais e as várias ocorrências de minerais e antigas concessões mineiras, algumas das quais próximas do traçado.
I – Recursos minerais metálicos e energéticos
No que respeita a recursos minerais energéticos, a parte nordeste da área de estudo do projeto (concelhos de Santa Comba
Dão, Tondela e Viseu) atravessa a Faixa-Trancoso-Celorico da Beira que integra a Sub-província Uranífera das Beiras, área
potencial em urânio. Também no concelho da Mealhada é conhecido potencial em urânio na Orla Mesocenozoica Ocidental.
Em Viseu regista-se a existência de 2 depósitos minerais de urânio: Assinada (1271U) e Vale do Salgueiro (1274U), que
estiveram concessionadas entre 1926 e 1935 à empresa MINARÚ, mas que nesse período não registou qualquer
exploração.
Em Santa Comba Dão também é conhecido o recurso mineral indicado de urânio de Gestosa (948U), que, pelos cálculos
da ENU - Empresa Nacional de Urânio, S.A. existem 2 143 t de minério contendo um total de 3 t de U3O8, que nunca foram
exploradas. Na zona sudeste, deste mesmo concelho, podemos ainda encontrar o recurso mineral inferido de urânio de Vale
Couço (1098U), também estudado pela ENU e que também nunca foi objeto de exploração.
Quanto a recursos minerais metálicos, verifica-se que o concelho de Coimbra se situa na Faixa Blastomilonítica que
apresenta potencialidades em ouro e prata.
No concelho de Santa Comba Dão é conhecido um depósito mineral de chumbo e prata de Rego de Água (1139PbAg), que
esteve concessionado entre 1920 e 1977 a Eduardo Plácido, tendo-se realizado uma pequena exploração subterrânea de
filão de quartzo plumbo-argentífero, que atualmente se encontra abandonado.
Em Penacova, junto ao limite com o concelho de Mortágua, situa-se o depósito mineral de ouro de Oliveira do Mondego –
Penacova (2094Au) que, segundo o IGM, tem teores de ouro até 1 g/m3, mas que nunca foi concessionado, embora tenha
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tido exploração romana. Ainda em Penacova, ocorre o depósito mineral de chumbo de Sanguinheiro (1330Pb), que esteve
concessionado pela empresa Minas, Lda., entre 1922 e 1975, e que registou uma pequena exploração subterrânea de
galena e cerrusite.
II – Recursos minerais não metálicos
Relativamente a massas minerais, o projeto interseta de sul para norte, calcários e calcários margosos, quartzitos, rochas
metassedimentares essencialmente xistentas, granitos, arcoses e filões de quartzo.
No início do Troço 1, os calcários e calcários margosos aflorantes têm aptidão industrial, nomeadamente para cimento.
Outras litologias ocorrentes, como quartzitos, rochas xistentas e granitos têm potencial para materiais de construção, no
entanto, além do seu valor económico não ser relevante, estes recursos ocorrem numa vasta área envolvente do projeto,
pelo que a sua afetação não é significativa.
Relativamente às manchas de arcoses ocorrentes no troço norte (Troço 3), estas têm potencial para agregados e
eventualmente para argilas e feldspato, mas a sua afetação também é reduzida.
Relativamente aos filões de quartzo, igualmente no Troço 3, o LNEG não detém conhecimento acerca da sua possível
aptidão industrial.
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Figura 1.26 – Recursos Minerais (Fonte: LNEG, 2019)

1.4.7 Património Geológico
Referencia ainda para a proximidade a 3 Geossítios: Livraria do Mondego, Barreiro de Besteiros e Perfil de Freixo, locais de
particular sensibilidade.
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Livraria do Mondego

Barreiro de Besteiros

Perfil de Freixo

50

Local: No Rio Mondego, junto à localidade de Vila Nova, a cerca de 1.5 Km para NE de Penacova
Concelho: Penacova, Distrito: Coimbra,
Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, Folha 19B- Coimbra-Penacova; Folha 1/25 000: 231 –
Penacova
Coordenadas Geográficas: 40,280102, -8,268356
Importância: Regional
Vulnerabilidade: Pouco vulnerável
Classificação: Sem classificação conhecida
Interesse/Importância: Didático / elevado, Paisagístico / elevado
Justificação do Valor Científico: conjunto de bancadas verticais nos quartzitos do Ordovícico
Inferior, no flanco nordeste do sinclinal de Buçaco - Penedos de Góis. Os quartzitos são normalmente métricos
e têm direção geral NW-SE.
Estão situadas junto ao Rio Mondego, nas suas duas margens, na continuação da Serra da Atalhada, podendo
ser observados ao longo da EN 328. As bancadas quartzíticas, colocadas lado a lado, apresentam-se como
"lombadas de livros arrumados numa estante", daí o nome do local (Teixeira, 1981).
Estratigrafia: Ordovícico Inferior (Arenigiano - Formação do Quartzito Armoricano)
Medidas de Proteção Recomendadas: Preservação do Enquadramento Paisagístico e atenção a possíveis
trabalhos de alargamento do IP3
O geossítio encontra-se inventariado na Categoria Temática: Neotectónica em Portugal continental
Região: Centro; Município: Tondela; Freguesia: Barreiro de Besteiros
Área do Geossítio (aprox.): 50000 m2
Coord. Geográficas: 40,5052778; -8,1805556
Área de protecção:0 m2
Regime de propriedade: privado
Regime de proteção ambiental: incluído noutros regimes de proteção (em atualização)
Avaliação quantitativa do valor científico (0-100): 25
Avaliação quantitativa da vulnerabilidade (100-400): 355
Justificação do valor científico: Um dos raros afloramentos na zona de falha Penacova-Régua-Verin (PRV) a
S do rio Douro evidenciando atividade tectónica cenozoica, localizado junto a Barreiro de Besteiros, no talude
da estrada para Campo de Besteiros, observa-se um contacto por falha, com formações xistentas do soco
paleozoico, a oeste, cavalgando sedimentos conglomeráticos atribuídos ao Miocénico terminal-Pliocénico
inferior, a este. O acidente principal da zona de falha Penacova-Régua-Verin deve localizar-se, por evidências
morfológicas, cerca de 1 km a noroeste, no sopé da escarpa de falha do Caramulo
O Geossítio localiza-se a 7 500 m da área de desenvolvimento do projeto.
Categoria temática: Neoproterozoico superior da zona centro-ibérica
Região: Centro; Município: Mortágua; Freguesia: Mortágua
Área do Geossítio (aprox.):1000 m2
Coord. Geográficas:40,3700000; -8,1944444
Área de protecção:0 m2
Regime de propriedade: privado
Regime de proteção ambiental: incluído noutros regimes de proteção (em atualização)
Avaliação quantitativa do valor científico (0-100): 33.75
Avaliação quantitativa da vulnerabilidade (100-400): 390
Justificação do valor científico: trata-se de um perfil litoestratigráfico em que a estratificação apresenta uma
atitude média de N115E, 75°N e está invertida (topo para sul). No conjunto desenvolve-se numa sequência
estrato e grano-decrescente para o topo (Medina, 1996, Medina et al., 1998). Pelas suas características
estratigráficas e sedimentológicas pode ser subdividido em dois intervalos:
25 metros com predomínio da fração arenosa com estratificação cruzada e ripples de corrente, a geometria
destes estratos arenosos varia apresentando-se tabulares junto à base passando a geometrias lenticulares
convexas para o topo (interpretados como megaripples).
- 17 metros de uma alternância areno-pelitica com ripples de corrente e/ou oscilação.
Outros valores e sua justificação: Local com boa exposição e fácil acessibilidade.
Observações: situado ao km 79 da EN 228, próximo da povoação do Freixo, Mortágua
Este Geossítio localiza-se a 1900 m da área de desenvolvimento do projeto.
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Encontram-se ainda assinalados dois geossítios na cidade de Coimbra:
▪ Falhas normais sin-sedimentares na base da Bacia Lusitaniana. Na categoria temática: Evolução tectónica mesocenozoica da margem ocidental ibérica
▪ Pereiros Categoria temática: Triássico Superior do SW ibérico
Os referidos geossítios encontram-se, no entanto a uma distância superior a 10 Km da área mais próxima de
desenvolvimento do projeto (Nó de Souselas), não se esperando interferências com estes geossítios.

1.5 SOLOS
1.5.1 Introdução
A caracterização dos solos e da capacidade de uso dos solos na área dos traçados em estudo foi elaborada tendo por base
a informação do Atlas do Ambiente, nomeadamente a Carta de Solos – Unidades Pedológicas (1971) e a Carta de
Capacidade de Uso do Solo (1980), ambas elaboradas à escala 1:1.000.000.
Esta informação encontra-se disponível na plataforma do Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SINIAmb)
(https://sniamb.apambiente.pt/).

1.5.2 Caracterização Pedológica
A caracterização pedológica foi efetuada com base na Carta de Solos – Unidades Pedológicas (1971), do Atlas do Ambiente,
da qual resulta a Classificação da FAO/UNESCO-WRB.
De acordo com a nomenclatura da base de referência mundial para os recursos do solo (IUSS Working Group WRB, 2015),
os sete tipos de solos que integram a área em estudo, observados no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-003, da Folha 1 à
Folha 8, encontram-se resumidos no Quadro 1.18.
Quadro 1.18 - Resumo dos principais tipos de solos que integram a área em estudo
Unidades Pedológicas Grupos de solos

Tipo de solos

Especificidades da associação de solos

Cambissolos êutricos

rochas sedimentares post-Paleozóicas

Cambissolos cálcicos
Cambissolos crómicos
xistos e quartzitos do Ordovícico (moderada
influência atlântica)

Cambissolos
Cambissolos húmicos

xistos
rochas eruptivas

Cambissolos dístricos
Litossolos (Leptossolos)

rochas eruptivas

Litossolos êutricos
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Devido à disposição das estruturas geológicas e morfoestruturais da região separadas pelo importante alinhamento tectónico
que se desenvolve entre Porto e Tomar, na área em estudo existem duas grandes zonas de distribuição dos tipos de solos,
compostas por:
▪ Formações antigas (paleozóicas, metamórficas ou eruptivas) que pertencem ao Maciço Antigo, na zona a Este do
referido alinhamento tectónico;
▪ Formações sedimentares pertencentes à Orla Meso-cenozóica Ocidental, na zona a Oeste da falha Porto-Tomar.
(adaptado de ARH Centro, 2012).
Mais concretamente, a área em estudo atravessa dois grandes grupos de solos, os Cambissolos e os Litossolos descritos
sucintamente nos seguintes parágrafos, bem como, os seus respetivos tipos de solos.
Cambissolos
Os Cambissolos são solos jovens e pouco desenvolvidos, geralmente sem horizontes definidos ou apresentando ligeiros
indícios de processos geoquímicos como ligeiras variações de cor ou de acumulação de minerais argilosos.
Dentro da tipologia dos Cambissolos, a área de estudo é dominada pelo seguintes grupos:
▪ Cambissolos Êutricos com espessura variável entre o 20 cm e os 100 cm, que apresentam frequentemente uma
base de saturação superior a 50% na camada mais profunda e em contacto com o leito rochoso.
▪ Cambissolos Cálcicos que apresentam um típico horizonte cálcico (ou concentrações de carbonatos secundários),
entre os 50cm e os 100cm de profundidade.
▪ Cambissolos Crómicos caraterizados por apresentar um horizonte subsuperfícial de cor avermelhada (7,5 YR na
escala de Munsell).
▪ Cambissolos Húmicos com profundidades superiores a 100cm, mais de 1% de matéria orgânica e uma fração
assinalável de terra fina nos primeiros 50 cm. Na faixa de terreno analisada, são originários de diversos materiais
líticos, nomeadamente xistos, xistos e quartzitos do Ordovício e rochas eruptivas.
▪ Cambissolos Dístricos apresentam uma base de saturação inferior a 50% em, pelo menos, uma parte dos 20cm a
100cm da sua espessura efetiva ou na sua camada inferior em contacto com o leito rochoso.
Os Cambissolos estão frequentemente associados de zonas de encosta e/ou montanhosas, logo bastante propensas à
erosão, sobretudo quando os solos estão a descoberto. Nestas situações é aconselhável mantê-los sob coberto natural ou
de culturas perenes.
Litossolos
As áreas de Litossolos (ou Leptossolos na nomenclatura da FAO/UNESCO-WRB, mais generalista) caracterizam-se pela
sua reduzida a nula espessura efetiva, aliada a uma frequente pedregosidade e/ou a uma grande declividade. Típico de
terrenos montanhosos, apresenta um desenvolvimento pedológico limitado e reduzida estrutura.
No seu subagrupamento êutricos (Litossolos Êutricos) tem uma espessura compreendida entre os 20cm e os 100cm e,
por vezes, um base de saturação, de mais de 50%, na camada em contacto com o leito rochoso.
Tratam-se de solos impróprios para a prática agrícola, uma vez qua a sua reduzida profundidade impõe uma reduzida
capacidade utilizável e de retenção de nutrientes. Possuem também elevada propensão para a erosão.
A sua utilização reduz-se à pastagem em regime extensivo.
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1.5.2.1

Solos Ocorrentes no Corredor em Estudo

Em termos de representatividade, as “famílias” de solos com maior expressão na área abrangida pelo estudo localizam-se
da seguinte forma:
▪ Nos quilómetros que precedem o início do traçado em estudo, na direção da Figueira da Foz, pela A14 são
caracterizados como Cambissolos Êutricos;
▪ Entre o início do traçado e, cerca de 1 km após o Nó de Souselas os solos existentes tratam-se de Cambissolos
Cálcicos;
▪ Aproximadamente na zona da localidade do Botão observam-se Cambissolos Crómicos;
▪ Associado à linha de água, Ribeira do Botão, e a toda a zona desde o Nó de Santa Comba Dão Sul até Santa Ovaia
de Baixo, perto do Nó de Canas de Santa Maria (incluindo a zona da Variante) verifica-se a existência de Litossolos
Êutricos associados a Cambissolos Dístricos;
▪ Após o vale associado à Ribeira do Botão até ao Nó do Lorvão e, entre a zona do Soito, perto do Nó de Raiva, até ao
Nó de Santa Comba Dão Sul encontram-se solos do tipo Cambissolos Húmicos (associados a xistos). Pontualmente
na zona de Dardavaz, do km 93+000 ao km 94+000 também estão presentes estes solos, bem como desde a zona de
Santa Ovaia de Baixo, perto do Nó de Canas de Santa Maria, até às localidades de Sabugosa e São Miguel do Outeiro,
próximas do Nó de Parada de Gonta;
▪ Desde o Nó do Lorvão até à zona do Soito, perto do Nó da Raiva, observam-se Cambissolos Húmicos (associados a
xistos e quartzitos do Ordovícico);
▪ Por último, desde a zona das localidades de Sabugosa e São Miguel do Outeiro, próximas do Nó de Parada de Gonta
até ao final do traçado encontram-se solos do tipo Cambissolos Húmicos (associados a rochas eruptivas).

1.5.3 Capacidade de Uso do Solo
Tal como já referido, a capacidade de uso dos solos foi elaborada tendo por base a Carta de Capacidade de Uso do Solo
do Atlas do Ambiente.
As características das classes de capacidade de uso do solo são as que se apresentam no quadro seguinte.
Quadro 1.19 – Capacidade de Uso dos Solos
Classe

Principais Características
Poucas ou nenhumas limitações

A

Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
Suscetível de utilização agrícola intensiva
Limitações moderadas

B

Riscos de erosão no máximo moderados
Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva
Limitações acentuadas

C

Riscos de erosão no máximo elevados
Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva

D

Limitações severas
Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
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Classe

Principais Características
Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal
Limitações muito severas
Riscos de erosão muito elevados

E

Não suscetível de utilização agrícola
Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de
recuperação ou não suscetível de qualquer utilização

F

Solos com severas limitações agrícolas, adaptados a utilizações florestais e
vegetação natural

No Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-004, da Folha 1 à Folha 8 encontra-se a representação da Capacidade de Uso dos
Solos.
Foram quantificadas as áreas afetas ás várias classes de solos existentes no corredor em estudo, que corresponde a um
corredor de 2 km de largura, ao longo do traçado do IP3 e também centrado no traçado proposto para a Variante Nascente.
Pretende-se ter uma visão quantitativa das classes existentes neste corredor e da sua importância relativa. Importa
esclarecer que estão excluídas desta quantificação os planos de água, perfazendo uma área contabilizada de 14 800 há no
corredor do IP3 acrescido de 1150 há relativos ao corredor da Variante Nascente.
O Quadro 1.20 resume a área de estudo (ou seja uma faixa de 2 km onde se insere o traçado), a percentagem de cada
classe de solos e a sua localização aproximada tendo como referencia o atual traçado do IP3. Identificam-se as classes de
solos existentes no corredor em estudo e a sua importância relativa (sendo que no capitulo de avaliação de impactes se irá
analisar a interferência prevista associada ao projeto de alargamento).
Quadro 1.20 – Localização, área e percentagem das classes de solos na área de estudo
Classe de
solos

A
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Troço de duplicação do
IP3

Extensão
(m)

43+000 a 44+000

1000

44+750 a 46+000

1250

47+000 a 49+750

2750

54+000 a 55+000

1000

69+250 a 73+000

3750

75+500 a 76+000

500

76+250 a 76+750

500

77+250 a 78+000

750

80+250 a 83+000

2750

87+750 a 88+500

750

96+500 a 101+000

4500

102+000 a 102+750

750

Extensão total
(m)

Corredor em
Estudo (ha)

Percentagem Relativa à Área
Total do Corredor em Estudo

25 500

5 100

34.46
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Classe de
solos

A+F

C

C+F

F

TOTAL

Troço de duplicação do
IP3

Extensão
(m)

104+000 a 106+250

2250

107+250 a 108+000

750

108+750 a 110+500

1750

112+000 a 112+500

500

44+000 a 44+750

750

46+000 a 47+000

1000

51+500 a 54+000

2500

63+750 a 67+500

3750

73+000 a 75+500

2500

78+000 a 79+500

1500

91+500 a 94+000

2500

101+000 a 102+000

1000

57+250 a 59+000

1750

59+000 a 61+750

2750

83+000 a 87+750

4750

114+250 a 114+750

500

76+000 a 76+250

250

76+750 a 77+250

500

89+750 a 90+000

250

94+000 a 95+500

1500

112+500 a 113+750

1250

116+000 a 117+000

1000

49+750 a 51+500

1750

55+000 a 57+250

2250

61+750 a 63+750

2000

67+500 a 69+250

1750

79+750 a 80+250

500

88+500 a 89+750

1250

90+000 a 91+500

1500

95+500 a 96+500

1000

102+750 a 104+000

1250

106+250 a 107+250

1000

108+000 a 108+750

750

110+500 a 112+000

1500

115+000 a 116+000

1000

117+000 a 118+000

1000

Extensão total
(m)

Corredor em
Estudo (ha)

Percentagem Relativa à Área
Total do Corredor em Estudo

15 500

3 100

20.95

9750

1950

13.18

4750

950

6.42

18 500

3 700

25.00

74 000

14 800

100.00
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Classe de
solos

Variante Nascente T4

Extensão
(m)

Extensão total
(m)

Corredor em
Estudo (ha)

Percentagem Relativa à Área
Total do Corredor em Estudo

A

0+000 a 2+250

2250

2250

450

39.13

2+500 a 3+000

500

3+250 a 4+250

1500

300

26.09

1000

3+000 a 3+250

250

4+250 a 5+000

1000

200

17.39

750

2+250 a 2+500

250

5+000 a 5+750

1000

200

17.39

750
5750

1150

100.00

A+F
C+F
F
TOTAL

Assim, a análise do quadro permite considerar que a classe A (individualizada ou associada), de elevado potencial agrícola,
está quantitativamente equilibrada com a classe F, sem potencial agrícola.
No corredor afeto à variante Nascente em Santa Comba Dão, predomina a classe A, sendo igualmente importante a classe
A associada à F.
1.5.3.1

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

As áreas classificadas ao abrigo do regime da Reserva Agrícola Nacional (RAN) são também importantes para a avaliação
da capacidade de uso dos solos.
A RAN define-se como o conjunto de terras que, em virtude das suas características, em termos agroclimáticos,
geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola.
O Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 março aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, tendo sido alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro.
De acordo com o Artigo 8.º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, integram a RAN as unidades de terra que apresentam
elevada ou moderada aptidão para a atividade agrícola, correspondendo às classes A1 (unidades de terra com aptidão
elevada para o uso agrícola genérico) e A2 (unidades de terra com aptidão moderada para o uso agrícola genérico), previstas
no artigo 6.º. Na ausência da classificação prevista no artigo 6.º, integram a RAN:
a) “As áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch, previstas no n.º 2 do artigo 7.º;
b) As áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares e coluviais;
c) As áreas em que as classes e unidades referidas nas alíneas a) e b) estejam maioritariamente representadas, quando
em complexo com outras classes e unidades de solo.”
Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas (obras de construção de infraestruturas
públicas rodoviárias), consideradas compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante parecer prévio
vinculativo à entidade regional da RAN territorialmente competente.
No Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-022 da Folha 1 à Folha 8 observa-se que a área em estudo abrange áreas condicionadas
ao abrigo do regime da RAN nos concelhos de Coimbra, Penacova, Santa Comba Dão e Tondela, cuja delimitação se
encontra nos respetivos PDM. Não são intersetadas áreas de RAN nos concelhos de Mortágua e Viseu.
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No concelho de Coimbra, são sobrepostas no trecho de duplicação do IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ Na zona de Souselas (km 45+250 ao 45+490 (lado esquerdo), km 45+590 ao 45+696 (lado esquerdo) e 46+190 ao
46+405 (lado esquerdo);
▪ Perto do Nó de Souselas (km 47+000 ao 47+305 (lado direito), km 47+500 ao 47+820 e km 47+820 ao 48+200 (lado
esquerdo);
▪ Na zona do Botão (km 48+383 ao 48+455, km 48+455 ao 48+550 (lado direito) e 49+325 ao 49+510 (lado direito).
No concelho de Penacova são sobrepostas no trecho de duplicação do IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ Perto do Nó de Lorvão (km 52+815 ao 52+871 (lado esquerdo), km 53+064 ao 53+165 (lado esquerdo) e km 54+570
ao 54+630 (lado direito);
▪ Perto do Nó do Buçaco (km 56+960 ao km 57+040, 57+300 ao 57+325 e km 57+325 ao 57+360 (lado esquerdo)).
As zonas de RAN, pertencentes ao concelho de Penacova, (km 60+861 ao 60+913, perto de Penacova, km 65+362 ao
65+384, perto da zona de Miro e km 69+800 ao 70+130 (lado direito), perto do Nó de Cunhedo) encontram-se num trecho
atualmente em obra, do km 59+000 ao 77+000 (que abrange os concelhos de Penacova, Mortágua e Santa Comba Dão),
e que não apresenta um alargamento significativo da plataforma.
No concelho de Santa Comba Dão são sobrepostas no trecho de duplicação do IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ Perto do Nó do Chamadouro (km 77+540 ao 77+560 (lado esquerdo) e km 77+630 ao 77+700 (lado esquerdo));
▪ Na zona de Vale de Couço (km 79+325 ao 79+480 (lado esquerdo));
▪ Perto do Nó de Santa Comba Dão Sul (km 80+031 ao 80+060, km 80+060 ao 80+125 (lado direito), km 80+125 ao
80+194 e km 80+398 ao 80+809 (lado direito));
▪ Perto do Nó com a A35/IC12 (km 81+461 ao 81+930, km 82+032 ao 82+320, km 82+320 ao 82+350, 82+635 ao
82+745 (lado direito), 83+420 ao 83+530 (lado esquerdo));
▪ Na zona de Gestosa (km 86+740 ao 86+834, km 86+834 ao 86+849 (lado esquerdo), km 87+210 ao 87+274 (lado
esquerdo), km 88+000 ao 88+220 (lado esquerdo) e km 88+405 ao 88+514 (lado esquerdo));
▪ Perto do Nó de Vila Pouca (km 89+530 ao 89+570);
No concelho de Santa Comba Dão são sobrepostas na Variante ao IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ Perto do Nó com a A35-Nascente (km 0+450 ao 0+557 (lado direito) e km 0+774 ao 0+830);
▪ Na zona de Castelejo (km 1+400 ao 1+681 e km e 1+788 ao 1+830);
▪ Na zona entre o Granjal e Treixedo (km 2+932 ao 3+000 e km 3+804 ao 3+875);
▪ Na zona de Vila Pouca (km 5+155 ao 5+220 (lado direito).
No concelho de Tondela são sobrepostas no trecho de duplicação do IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ Na zona entre Vila Nova da Rainha e Dardavaz (km 94+790 ao 94+837 e km 94+917 ao 94+956);
▪ Na zona de Outeiro (km 96+270 ao 96+305 (lado direito), km 96+305 ao 96+480 e km 96+580 ao 96+820 (lado
esquerdo));
▪ Na zona de Tondela (km 100+260 ao 100+500 (lado esquerdo) e km 101+985 ao 102+000 (lado esquerdo);
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▪ Perto do Nó de Canas de Santa Maria (km 103+328 ao 103+614 (lado direito) e km 103+786 ao 103+802 lado
esquerdo), km 103+850 ao 104+357 (lado esquerdo);
▪ Na zona de Santa Ovaia de Baixo (km 105+327 ao 105+665 (lado esquerdo));
▪ Na zona da Póvoa do Arcediago (km 107+470 ao 107+650 (lado direito) e km 107+800 ao 107+950 (lado direito);
▪ Na zona da Sabugosa (km 108+059 ao 108+145 (lado direito), km 109+330 ao 109+558 (lado direito), km 109+330 ao
109+575 (lado esquerdo), km 109+600 ao 109+675 (lado direito), km 109+616 ao 109+675 (lado esquerdo) e km
109+718 ao 109+850).
Os trechos entre os km 101+906 e 101+985 (lado esquerdo), entre os km 109+558 e 109+600 (lado direito) e km 109+575
e 109+616 (lado esquerdo), e entre os km 109+675 e 109+718, correspondem, respetivamente, à ponte sobre o Rio Dinha,
à PI 444 e à ponte sobre o rio Lobão, não sendo considerada afetação de área RAN.
No concelho de Viseu são sobrepostas no trecho de duplicação do IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ Perto do Nó de Fail (km 114+500 ao 114+530 (lado direito). No entanto, por se tratar do trecho correspondente à ponte
sobre o rio Paiva não é considerada afetação de área RAN a este local.

1.6 RECURSOS HÍDRICOS
1.6.1 Introdução
Caracterizam-se, neste capítulo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos afetados pelo troço do IP3 em apreço,
relativamente aos aspetos de quantidade e qualidade, usos, e fontes poluidoras.
Para a elaboração deste capítulo foi consultada a APA – ARH Centro (ver Tomo 6.4 - Anexo I – Quadro das entidades
contactadas), a qual enviou informação relativa a pontos de água subterrânea e a fontes poluidoras na área de estudo.
Para além disso foi obtida informação diversa relativa a recursos hídricos, nos seguintes sites institucionais:
▪ Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4) (2016) - 2º Ciclo - 2016/2021;
▪ Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na RH 4 (2012);
▪ Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água – Região Hidrográfica Nº7 – Vouga e Mondego,
Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos; escala 1:250000;
▪ Sistema Nacional de Informação
visualizador?language=pt-pt);

de

Ambiente

(SINIAmb)

(https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-

▪ Sistema Nacional de Informação Recursos Hídricos (SNIRH) – Atlas da Água;
▪ Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) (https://www.dgeg.gov.pt/);
▪ Ofício LNEG 01204, de 23 de julho de 2019.

1.6.2 Recursos Hídricos Superficiais
1.6.2.1

Rede Hidrográfica

No que respeita aos recursos hídricos superficiais, o traçado do IP3 em estudo insere-se na Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis, que corresponde à Região Hidrográfica 4 (RH4).
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A Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH4, com uma área total de 12 144 km2, integra as bacias hidrográficas
dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas
e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015,
de 23 de junho.
A RH4 engloba 64 concelhos sendo que 39 estão totalmente englobados e 25 estão parcialmente abrangidos.
O rio Vouga nasce na Serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra de Aveiro. A
sua bacia hidrográfica, situa-se na zona de transição entre o Norte e o Sul de Portugal, e é confinada a sul pela Serra do
Buçaco, que a separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que
a separa da bacia do rio Douro. Esta bacia não constitui, no seu conjunto, uma bacia “normal”, com um rio principal bem
diferenciado e respetivos afluentes. Com efeito, trata-se de um conjunto hidrográfico de rios que atualmente desaguam muito
perto da foz do Vouga, numa laguna que comunica com o mar, a Ria de Aveiro.
Os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus afluentes até à confluência com o rio Águeda), o Águeda e o
seu afluente, Cértima, podendo acrescentar-se-lhe o Caster e o Antuã, na parte Norte, e o Boco e a ribeira da Corujeira, a
Sul, todos desaguando na Ria de Aveiro mas hidrograficamente independentes do Vouga, o Braço Norte da Ria de Aveiro
(que inclui os rios Antuã, Fontão, Negro e a ribeira de Caster), e o Braço da Gafanha (que inclui a zona superior da bacia do
rio Boco).
O rio Mondego é o maior rio português com a sua bacia hidrográfica integralmente em território nacional. Nasce na Serra
da Estrela, a 1 525 m de altitude, numa pequena fonte designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar
no Oceano Atlântico junto à Figueira da Foz.
A área da bacia hidrográfica do Rio Mondego é de 6 645 km². As bacias das ribeiras da costa atlântica dos concelhos de
Figueira da Foz e de Pombal têm respetivamente 25 km² e 32 km² de área.
Os seus principais afluentes são os rios Dão, Alva, Ceira e Arunca. A bacia hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior
bacia integralmente nacional, situa-se na região centro de Portugal. Está inserida entre as bacias dos rios Vouga e Douro a
este e a norte, e entre as bacias dos rios Tejo e Lis a sul. A sua forma é retangular, com eixo principal na direção Nordeste
– Sudoeste e a altitude média é da ordem de 375 m.
O rio Lis nasce na povoação de Fontes, no concelho de Leiria e desagua no Oceano Atlântico, a norte de Praia da Vieira.
A bacia hidrográfica do rio Lis é uma bacia costeira com uma área de 945 km2 e está confinada a este pela bacia do rio Tejo
e a sul pela bacia do Alcoa.
O rio Lis tem cerca de 40 km e os seus principais afluentes são o rio de Fora e a ribeira da Caranguejeira, na margem direita,
e o rio Lena e a ribeira do Rio Seco, na margem esquerda. Destes o rio Lena é o mais importante com 27 km de comprimento
e uma área drenada de 189 km2.
Quadro 1.21 – Características dos Principais Rios da RH4
Rio

Nascente

Foz

Extensão (km)

Área da Bacia (km2)

Vouga

Serra da Lapa

Barra de Aveiro

148

3 635

Mondego

“Mondeguinho”, Serra
da Estrela

Figueira da Foz

258

6 645

Lis

Fontes, Leiria

Praia da Vieira

40

945
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A área do IP3 em estudo insere-se na Bacia do Mondego.
1.6.2.2

Massas de Água Superficial

Na Figura 1.27 apresenta-se a delimitação das massas de água superficiais da bacia hidrográfica do Vouga, Mondego e
Lis.

Área de Estudo

Fonte: PGRH - RH4 (2016) - 2º Ciclo

Figura 1.27 – Massas de Água Superficial na RH4
Do ponto de vista mais local, o IP3 em estudo abrange 16 massas de água superficiais / sub-bacias hidrográficas, a saber:
▪ Vala do Norte (abrange apenas uma parte muito pouco significativa desta sub-bacia);
▪ Rio dos Fornos;
▪ Ribeiro do Botão;
▪ Rio Resmungão;
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▪ Rio Mondego (HMWB – Jusante B. Fronhas e Açude Raiva);
▪ Rio Mondego (HMWB – Jusante Açude Raiva);
▪ Rio Alva (HMWB – Jusante B. Fronhas);
▪ Albufeira da Raiva;
▪ Ribeira de Mortágua (abrange apenas uma parte muito pouco significativa desta sub-bacia);
▪ Albufeira da Aguieira;
▪ Ribeiro do Couto;
▪ Rio Dão;
▪ Rio Criz (abrange apenas uma parte muito pouco significativa desta sub-bacia);
▪ Rio Dinha;
▪ Ribeira da Mata;
▪ Rio Asnes.
Estas sub-bacias / massas de água superficiais encontram-se delimitadas no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-005–
Recursos Hídricos Superficiais.
O traçado do IP3 em apreço atravessa diversos cursos de água, sendo de destacar pela sua maior expressão o rio Mondego
(Trecho 0), o rio Dão (Trecho 2 e Trecho 4) e o rio Dinha (Trecho 3). De destacar também o atravessamento da albufeira
da Raiva (Trecho 0), e da Albufeira da Aguieira (Trecho 0).
No Quadro 1.22 apresentam-se as massas de água / sub-bacias e principais linhas de água atravessadas pelos traçados
em estudo, todas pertencentes à Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), mais concretamente à Bacia do
Mondego.
Quadro 1.22 – Massas de Água Superficiais / Sub-Bacias Presentes na Área de Estudo e Principais Linhas de
Água Intersetadas
Massas de Água
Superficiais / SubBacias

Código

Vala do Norte

PT04MON0652

Rio dos Fornos

PT04MON0649

Ribeiro do Botão

PT04MON0637

Rio Resmungão

PT04MON0646

Rio Mondego (HMWB
– Jusante B. Fronhas
e Açude Raiva)
Rio Mondego (HMWB
– Jusante Açude
Raiva)

PT04MON0666
PT04MON0668

Categoria
Rio
Natural
Rio
Natural
Rio
Natural
Rio
Natural
Rio
Fortemente
Modificada
Rio
Fortemente
Modificada

Trecho

Linha de Água
Intercetada pelo IP3

Classificação
Decimal

Localização da
Interceção (km)

T1

-

-

-

T1

Rio dos Fornos
(Natural)

701 24

Trecho 1
Km 47+550

T1

-

-

-

T1

-

-

-

T0 e
T1

Rio Mondego
(Fortemente
Modificado)

701

Trecho 0
km 63+000

T0

-

-

-
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Massas de Água
Superficiais / SubBacias

Código

Rio Alva (HMWB –
Jusante B. Fronhas)

PT04MON0639

Albufeira da Raiva

PT04MON0635

Ribeira de Mortágua

PT04MON0631

Albufeira da Aguieira

PT04MON0633

Rio Dão

PT04MON0613

Rio Criz

PT04MON0612

Rio Dinha

Ribeira da Mata
Rio Asnes

Categoria
Rio
Fortemente
Modificada
Rio
(Albufeira)
Fortemente
Modificada
Rio
Natural
Rio
(Albufeira)
Fortemente
Modificada
Rio
Natural
Rio
Natural

Trecho

Linha de Água
Intercetada pelo IP3

Classificação
Decimal

Localização da
Interceção (km)

T0

Rio Alva (Fortemente
modificado)

701 17

Trecho 0
km 65+200

T0

Rio Mondego
(Fortemente
Mofificado)

701

Trecho 0
km 84+500

T0

-

-

-

T0
T2

701 46 02
701 46

Trecho 0
Km 76+000
Trecho 2
km 84+400
VN
Km 2+450

VN

Rio Dão (Natural)

701 46

T3

-

-

-

Rio Dinha (Natural)

701 46 12

Trecho 3
Km 101+950

Ribeira do Lobão (ou
ribeira da
Sabugosinha)
(Natural)

701 46 12 01

Trecho 3
Km 109+700

-

-

-

Rio Asnes (Natural)
(2x)

701 46 14 06

Rio Pavia (Natural)

701 46 14

Rio
Natural

T3

PT04MON0607

Rio
Natural

T3

PT04MON0590

Rio
Natural

PT04MON0608

Rio Criz (Fortemente
Modificado)
Rio Dão (Fortemente
Modificado)

T3

Trecho 3
km 113+600
Trecho 3
km 114+500

Fonte: PGRH - RH4 (2016) - 2º Ciclo

Fotografias 1.1 – Aspeto Geral do Rio Mondego (Trecho 0)
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Fotografias 1.2 – Aspeto Geral do Rio Dão (Trecho 2)

Fotografias 1.3 – Aspeto Geral do Rio Dinha (Trecho 3)
Verifica-se assim que o IP3 em apreço, entre o Nó de Souselas e o Nó de Viseu, abrange 11 massas de água naturais e 5
massas de água fortemente modificadas.
1.6.2.3

Albufeiras de Águas Públicas

O regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas foi
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, com o objetivo principal de promover a proteção e valorização
dos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, bem como do respetivo território
envolvente, na faixa correspondente à zona terrestre de proteção.
O regime de proteção estabelece a obrigatoriedade de classificação das albufeiras de águas públicas em:
▪ Albufeiras de Utilização Protegida: aquelas que se destinam a abastecimento público ou se prevê venham a ser
utilizadas para esse fim e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina a sua sujeição a um regime de
proteção mais elevado, (designadamente as que se encontram inseridas em áreas classificadas, tal como definidas
na Lei da Água);
▪ Albufeiras de Utilização Condicionada: aquelas que apresentam condicionamentos naturais que aconselham a
imposição de restrições às atividades secundárias, (superfície reduzida, obstáculos submersos, margens declivosas,
dificuldades de acesso, ou quaisquer características que possam constituir um risco na sua utilização, localização em
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situação fronteiriça, e sujeitas a variações significativas ou frequentes de nível ou a alterações do potencial ecológico
e do estado químico);
▪ Albufeiras de Utilização Livre: aquelas que não são suscetíveis de classificação nos tipos previstos nas alíneas
anteriores, apresentando outras vocações, designadamente turística e recreativa.
Na sequência da aprovação regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e através da Portaria
n.º 522/2009, de 15 de maio, foram reclassificadas todas as albufeiras que tinham sido objeto de classificação desde 1988,
por um conjunto de diplomas legais.
Na ausência de POAAP, aplica-se às albufeiras, lagoas e lagos de águas públicas de serviço público e respetivas zonas de
proteção, o regime de proteção consagrado no Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de maio, que define um conjunto de atividades
interditas e condicionadas, na albufeiras e respetivas zona reservada e zona terrestre de proteção, que foram identificadas
como aquelas que mais contribuem para a degradação dos recursos hídricos.
O troço do IP3 em apreço interseta diretamente, na zona do T0, duas albufeiras de águas públicas (Albufeira da Aguieira e
Açude da Raiva) e atravessa o rio Alva, a jusante da Barragem de Fronhas, sendo que a respetiva albufeira também é uma
albufeira de águas públicas (Figura 1.28).
As três albufeiras têm a classificação de Albufeiras de Utilização Protegida, de acordo com o Decreto-Lei n.º 107/2009, de
15 de maio.
Apresenta-se seguidamente a caracterização de cada uma das referidas albufeiras.

Figura 1.28 - Albufeiras de Águas Públicas
1.6.2.3.1

Albufeira de Fronhas

A Barragem de Fronhas está localizada no Concelho de Arganil, distrito de Coimbra, na bacia hidrográfica Mondego, no rio
Alva, em Portugal. A área da bacia hidrográfica é de 652 km2.
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Em termos de aproveitamento, tem como objetivo principal, além da regularização das cheias, o reforço das disponibilidades
hídricas da albufeira da Aguieira. Serve ainda para produção de energia, sendo que a central hidroelétrica se encontra
afastada da barragem.
A albufeira criada pela barragem constitui igualmente uma fonte de abastecimento de água para consumo humano aos
municípios de Arganil e de Vila Nova de Poiares, tendo por tal facto sido classificada como albufeira protegida pelo Decreto
Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro.

Fonte: APA (2020)

Fotografia 1.4 – Barragem de Fronhas
Esta barragem do tipo arco em betão, possui uma altura de 62 metros acima da fundação e um comprimento de coroamento
de 250 metros.
Quadro 1.23 – Características Gerais da Barragem de Fronhas
LOCALIZAÇÃO
Distrito - Coimbra
Concelho – Arganil
Bacia Hidrográfica - Mondego
Linha de Água – rio Alva
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS

Área da Bacia Hidrográfica – 652 km2

DADOS GERAIS
Promotor e Dono de Obra - INAG.
Ano de Conclusão - 1985
CARACTERÍSTICAS DA ALBUFEIRA
Área inundada ao NPA – 5350x1000 m2
Capacidade total – 62100x1000 m3
Capacidade útil – 42500x1000m3
Nível de pleno armazenamento (NPA) – 134,1 m
Nível de máxima cheia (NMC) – 140 m
Nível mínimo de exploração (Nme) – 117 m

Fonte: APA (2020)

A Albufeira de Fronhas tem Plano de Ordenamento aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2009, de
maio.
1.6.2.3.2

Açude da Raiva

A Barragem da Raiva localiza-se no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, na bacia hidrográfica do Mondego, no rio
Mondego. A barragem da Raiva fica a jusante da Barragem da Aguieira, funcionando como contra-embalse.
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Em termos de utilização, esta barragem é utilizada para produção de energia (central contígua à barragem) e defesa contra
cheias. Tem uma capacidade instalada de 20MW.
A barragem, em betão por gravidade tem uma altura acima da fundação de 36 m e um comprimento do coroamento de
200 m.

Fonte: APA (2020)

Fotografias 1.5 – Barragem da Raiva
Quadro 1.24 – Características Gerais da Barragem da Raiva
LOCALIZAÇÃO
Distrito - Coimbra
Concelho – Penacova
Local - Coiço
Bacia Hidrográfica - Mondego
Linha de Água – rio Mondego
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS
Caudal de Cheia – 3500 m3/s
Período de retorno – 1000 anos

DADOS GERAIS
Promotor e Dono de Obra - CPPE, Cª. Portuguesa de
Produção de Eletricidade, SA
Ano de Conclusão - 1981
CARACTERÍSTICAS DA ALBUFEIRA
Área inundada ao NPA – 2300x1000 m2
Capacidade total – 24110x1000 m3
Capacidade útil – 14710x1000 m3
Nível de pleno armazenamento (NPA) – 61,5 m

Fonte: APA (2020)

A Albufeira da Raiva não tem Plano de Ordenamento aprovado, pelo que, tal como se referiu acima, rege-se pelo regime de
proteção consagrado no Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de maio.
1.6.2.3.3

Albufeira da Aguieira

A Barragem da Aguieira localiza-se entre o município de Penacova e o município de Mortágua, distrito de Coimbra, na bacia
hidrográfica do Mondego e no rio Mondego. Foi construída em 1981 com a finalidade de produção de energia.
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A albufeira da barragem da Aguieira, classificada como albufeira de águas públicas protegida pelo Decreto Regulamentar
n.º 2/88, de 20 de Janeiro, ocupa uma área de 2000 ha, integrando-se no esquema de aproveitamento hidroagrícola do
Baixo Mondego.

Fonte: APA (2020)

Fotografia 1.6 – Barragem da Aguieira
Para além da produção de energia e rega, a albufeira é ainda utilizada para defesa contra cheias e abastecimento.
A Barragem da Aguieira, de betão em arcos múltiplos, tem uma altura acima da fundação de 89 m e um comprimento do
coroamento de 400 m.
A central tem uma potência instalada de 270 MW.
Quadro 1.25 – Características Gerais da Barragem da Aguieira
LOCALIZAÇÃO
Distrito - Coimbra
Concelho – Penacova
Local - Aguieira
Bacia Hidrográfica - Mondego
Linha de Água – rio Mondego
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS
Área da Bacia Hidrográfica – 3100 km2
Caudal de Cheia – 3500 m3/s
Período de retorno – 1000 anos

DADOS GERAIS
Promotor e Dono de Obra - CPPE, Cª. Portuguesa de
Produção de Eletricidade, SA
Ano de Conclusão - 1981
CARACTERÍSTICAS DA ALBUFEIRA
Área inundada ao NPA – 2000x1000 m2
Capacidade total – 423000x1000 m3
Capacidade útil – 304000x1000 m3
Nível de pleno armazenamento (NPA) – 117 m
Nível de máxima cheia (NMC) – 126 m
Nível mínimo de exploração (Nme) – 100 m

Fonte: APA (2020)

O Plano de Ordenamento da Barragem da Aguieira foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 186/2007, de
21 de dezembro.
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1.6.2.4

Disponibilidade Hídrica

A utilização sustentável das águas, em especial nos seus aspetos quantitativos, constitui um verdadeiro desafio para a
gestão dos recursos hídricos, tendo em conta os usos atuais e futuros e sua conjugação com os cenários de alterações
climáticas. Para responder a essa situação, além da melhoria do armazenamento e distribuição da água, devem ser tomadas
medidas do domínio da eficiência de utilização da água, permitindo potenciar a utilização da poupança resultante em outras
atividades económicas ou, conduzindo à redução dos consumos globais em zonas de maior stress hídrico.
A assimetria das disponibilidades hídricas em Portugal é bastante elevada, tanto em termos espaciais, como sazonais e
anuais.
A disponibilidade hídrica natural constitui o volume disponível para escoamento superficial imediato à precipitação e para
recarga de aquíferos, podendo ser definida como a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração real. À escala anual
pode considerar-se que a disponibilidade hídrica natural é sensivelmente igual ao escoamento uma vez que, de modo geral,
os aquíferos, não têm capacidade de regularização inter-anual de escoamento.
Relativamente à precipitação, de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis
- 2º Ciclo (2016), a distribuição da precipitação média anual é caracterizada por uma grande variabilidade mensal, a qual
está presente também na bacia hidrográfica do Mondego. O Quadro 1.26 apresenta os valores de precipitação média
mensal e anual para a RH 4 e para a Sub-Bacia do Mondego.
Quadro 1.26 – Precipitação Média Anual e Mensal na RH4 e na Sub-Bacia do Mondego
Bacia
SubBacia

/

Precipitação Média (mm)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

Mondego

154

124

113

90

83

42

14

15

51

101

132

154

1073

RH4

164

132

121

95

86

42

14

17

54

108

140

162

1135

Fonte: PGRH4 (2016)

Na RH4 e na bacia do Mondego, verifica-se que o valor da precipitação mensal no semestre seco é bastante reduzido,
apresentando valores mínimos nos meses de julho e agosto.
Relativamente aos valores globais da RH4, a precipitação média mensal na região hidrográfica é de cerca de 94,5 mm,
sendo máxima em janeiro, com 164 mm, e mínima em julho com 14 mm. Anualmente, a precipitação média ponderada em
ano médio é de 1073 mm.
Na Sub-Bacia do Mondego, a precipitação média mensal é de 89,4 mm, valor bastante idêntico à RH4, com o valor máximo
em janeiro e valor mínimo também em julho e agosto (17 mm). A precipitação média anual em ano médio é de 995 mm,
valor muito equivalente ao da RH4.
Tanto na RH4 como na sub-bacia do Mondego, a precipitação média mensal no semestre seco é bastante reduzida.
Relativamente ao escoamento em regime natural, a distribuição anual média do escoamento, que decorre essencialmente
da distribuição da precipitação anual média, é caracterizada por uma grande variabilidade do escoamento mensal, a qual
está presente também na bacia hidrográfica do Mondego e Costeiras entre o Mondego e o Lis. O Quadro 1.27 apresenta
os valores anuais de escoamento em regime natural.
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Quadro 1.27 – Escoamento médio anual em regime natural na RH4 e na Sub-Bacia do Mondego e Costeiras entre o
Mondego e o Lis
Escoamento médio anual (hm3)
80% (ano húmido)

50% (ano médio)

20% (ano seco)

Média
(hm3)

Mondego e Costeiras entre o Mondego e o Lis

3 819,53

2 663,41

1 536,68

2 673,21

RH4

9 769,04

6 825,80

3 813,44

6 802,76

Bacia / Sub Bacia

Fonte: PGRH3 (2016)

A afluência anual média total disponível na bacia hidrográfica doa RH4 é de, aproximadamente, 6 825,8 hm3.
Na Sub-Bacia do Mondego e Costeiras entre o Mondego e o Lis a afluência média total disponível é de 2 663,4 hm3.
1.6.2.5

Risco de Cheias

A Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), integra uma
nova abordagem de avaliação de inundações e de gestão dos riscos associados, visando reduzir as consequências nefastas
associadas às inundações para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas, na União
Europeia.
A DAGRI, transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, define o procedimento
associado aos ciclos de planeamento e avaliação de risco de inundações, estabelecendo no Artigo 4.º a necessidade de ser
realizada a Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI) e assim identificadas as Áreas de Risco Potencial
Significativo de Inundação (ARPSI), bem como, no artigo 6.º, a elaboração de cartas de zonas inundáveis e de cartas de
riscos de inundações relativas às zonas identificadas e, no artigo 7.º, a elaboração dos respetivos planos de gestão dos
riscos de inundações.
De acordo com o SNIRH / SNIAmb e PGRH4, existem a nível nacional 22 zonas com riscos significativos de inundações.
Foram identificadas na RH4, 5 zonas com riscos significativos de inundações onde a ocorrência das inundações conduz a
elevadas consequências prejudiciais, e, como tal, carecem da adoção de medidas mitigadoras. No Mondego são 3 zonas
com risco significativo de inundações: Coimbra, Estuário do Mondego e Pombal.
Verifica-se assim que a área de estudo não se encontra em nenhuma zona de risco de inundação para um período de
retorno de 100 anos.
1.6.2.6
1.6.2.6.1

Aspetos de Qualidade
Estado das Massas de Água Superficiais

Critérios de Avaliação
A avaliação do estado das águas de superfície naturais, efetuada nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, inclui a
avaliação do estado ecológico e do estado químico.
A avaliação do estado das massas de água artificiais ou fortemente modificadas é realizada através da avaliação do
potencial ecológico e do estado químico.
As Albufeiras e troços dos rios a jusante das barragens são massas de água fortemente modificadas. Os restantes são
massas de água natural.
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O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados às águas
superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água idêntica, ou seja do mesmo
tipo, em condições consideradas de referência. As condições de referência equivalem a um estado que corresponde à
presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas modificações físicoquímicas, hidromorfológicas e biológicas (PGRH4, 2016).
O potencial ecológico é expresso com base no desvio ao “máximo potencial ecológico”, que representa as condições
biológicas e físico-químicas em que os únicos impactes na massa de água resultam das suas características artificiais ou
fortemente modificadas após a implementação de todas as medidas de mitigação que não afetem significativamente os usos
ou o ambiente envolvente, de forma a assegurar a melhor aproximação ao contínuo ecológico, em particular no que respeita
à migração da fauna e existência de habitats apropriados para a sua reprodução e desenvolvimento (PGRH4, 2016).
Os elementos de qualidade utilizados na avaliação do estado/potencial ecológico em Portugal Continental encontram-se na
Figura 1.29.

Fonte: PGRH3 (2016)

Figura 1.29 - Elementos de qualidade utilizados na avaliação do estado/potencial ecológico
O estado/potencial ecológico corresponde a uma estimativa do grau de alteração da estrutura e função do ecossistema
devido às diferentes pressões antropogénicas e integra a avaliação de elementos de qualidade biológica e dos elementos
de suporte aos elementos biológicos, isto é, químicos, físico-químicos e hidromorfológicos. A classificação final do
estado/potencial ecológico resulta da pior classificação obtida para cada elemento de qualidade (PGRH4, 2016).
A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em condições naturais não
estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. Estas substâncias são suscetíveis de causar
danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas características
de persistência, toxicidade e bioacumulação (PGRH4, 2016).
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Resultados
Assim, em termos de qualidade, segundo a base de dados do SINIAmb, apresenta-se nos quadros seguinte o estado (e/ou)
potencial ecológico e o estado químico das massas de água superficiais presentes na área de estudo.
Tal como referido acima, a avaliação do estado ecológico das águas de superfície naturais, é efetuada através do estado
ecológico, enquanto que para as massas de água artificiais ou fortemente modificadas esta avaliação é realizada
através do potencial ecológico.
Quadro 1.28 – Estado Ecológico e Químico das Massas de Água Superficiais Naturais na Área de Estudo
Código

Nome

Tipo de Massa de Água

Estado Ecológico

Estado Químico

PT04MON0652

Vala do Norte

Natural

Bom

Desconhecido

PT04MON0649

Rio dos Fornos

Natural

Razoável

Desconhecido

PT04MON0637

Ribeiro do Botão

Natural

Bom

Desconhecido

PT04MON0646

Rio Resmungão

Natural

Bom

Desconhecido

PT04MON0631

Ribeira de Mortágua

Natural

Bom

Bom

PT04MON0622

Ribeiro do Couto

Natural

Bom

Bom

PT04MON0613

Rio Dão

Natural

Razoável

Bom

PT04MON0612

Rio Criz

Natural

Razoável

Bom

PT04MON0608

Rio Dinha

Natural

Razoável

Bom

PT04MON0607

Ribeira da Mata

Natural

Bom

Desconhecido

PT04MON0590

Rio Asnes

Natural

Medíocre

Bom

Fonte: SINIAmb

Da análise do quadro, é possível verificar o seguinte:
▪ Das 11 massas de água naturais, 6 apresentam estado ecológico “Bom” (vala do Norte, rio do Botão, rio Resmungão,
ribeira de Mortágua, ribeira de Couto, e ribeira da Mata), 4 apresentam estado ecológico “Razoável” (rio dos Fornos,
rio Dão, rio Criz e rio Dinha e apenas 1 se apresenta como “Medíocre (Rio Asnes);
▪ Relativamente ao Estado Químico, todas as massas de água apresentam o estado “Bom” ou “Desconhecido”.
Assim, considera-se que de um modo geral, as massas de água presentes na área de estudo apresentam razoável / boa
qualidade, à exceção do rio Asnes, que apesar de ter qualidade química compatível com a classe “Bom”, apresenta
qualidade ecológica “Medíocre”.
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Quadro 1.29 – Potencial Ecológico e Estado Químico das Massas de Água Fortemente Modificadas na Área de
Estudo
Código

Nome
Rio Mondego (HMWB –
Jusante B. Fronhas e
Açude Raiva)
Rio Mondego (HMWB –
Jusante Açude Raiva)
Rio Alva (HMWB –
Jusante B. Fronhas)
Albufeira da Raiva
Albufeira da Aguieira

PT04MON0666
PT04MON0638
PT04MON0639
PT04MON0635
PT04MON0633

Tipo de Massa de Água

Potencial Ecológico

Estado Químico

Fortemente Modificada

Bom

Bom

Fortemente Modificada

Bom

Bom

Fortemente Modificada

Bom

Bom

Fortemente Modificada
Fortemente Modificada

Razoável
Medíocre

Desconhecido
Desconhecido

Fonte: SINIAmb

Da análise do Quadro é possível concluir o seguinte:
▪ Das 5 massas de água fortemente modificadas presentes na área de estudo, verifica-se que 3 apresentam potencial
ecológico “Bom” (Rio Mondego (HMWB – Jusante B. Fronhas e Açude Raiva), 1 potencial ecológico “Razoável” e 1
potencial ecológico “Medíocre”;
▪ Relativamente ao estado químico, todas as massas de água apresentam o estado “Bom“ ou “Desconhecido”.
Assim, a qualidade das massas de água fortemente modificadas, é de um modo geral boa, à exceção da Albufeira da Raiva,
em que é “Razoável” e da Albufeira da Aguieira em que é “Medíocre”.

1.6.3 Recursos Hídricos Subterrâneos
1.6.3.1

Massas de Água Subterrâneas

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, o IP3 em estudo atravessa 5 massas de água subterrâneas, a saber
(Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-006– Recursos Hídricos Subterrâneos e Figura 1.30).
Quadro 1.30 –Massas de Água Subterrâneas presentes na Área de Estudo
Massas de Água Subterrâneas

Código

Troço

Tentúgal

PTO5

Troço 1

Cársico da Bairrada

PTO3

Troço 1

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego

PTO02RH4

Troço 1

Maciço Indiferenciado da Bacia do Mondego

PTAOX2RH4

Troço 1, Troço 0, Troço 2, Troço 3, Troço 4 (VN)

Luso

PTA12

Troço 0

Fonte: SINIAmb

Apesar de serem abrangidas 5 massas de água subterrâneas, verifica-se que a maior parte do traçado encontra-se sobre o
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego.
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Figura 1.30 – Massas de Água Subterrâneas presentes da Área de Estudo
Apresenta-se seguidamente uma pequena descrição das massas de água subterrâneas presentes e no final um quadro
síntese com as principais características de cada uma delas.
1.6.3.1.1

Tentúgal

O IP3 sobrepõe-se a esta massa de água subterrânea logo no Troço T1, ao longo dos primeiros 460 m, ou seja, tem muito
pouca expressão na área de estudo.
Esta massa de água com cerca de 162 km2 está contida na Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental e engloba a bacia do
Mondego e do Vouga.
A área de recarga da massa de águas subterrâneas Tentúgal é de 124 km2 e corresponde a 77% da área total desta massa
de águas subterrâneas. Em termos de recarga da massa de água, este processo faz-se através das precipitações que caem
diretamente sobre a superfície aflorante da massa de água.
Em termos geológicos este sistema é suportado pelas sequências litológicas que, do topo para a base, constituem
sucessivamente, o Grés de Oiã (Turoniano), o Grés de Furadouro (Cenomaniano superior – Turoniano), os Calcários de
Tentúgal (Cenomaniano – Turoniano inferior) e os Arenitos de Carrascal (Aptiano – Cenomaniano).
Na base da massa de água subterrânea encontram-se formações carbonatadas do Jurássico Médio e Inferior. Trata-se de
um sistema constituído essencialmente por materiais detríticos de granulometria muito heterogénea, com estrutura lenticular
e multicamada, estando as unidades aquíferas separadas por camadas argilosas (Barbosa, et al., 2008, in PGRH4, 2012).
Do ponto de vista de aptidão hidrogeológica, a massa de águas subterrâneas está contida num aquífero multicamada livre
(na parte superficial e/ou zonas altas do aquífero onde se dá a recarga) a confinado.
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O aquífero é composto, essencialmente, por três unidades e é fundamentalmente poroso, constituído por materiais detríticos
de textura muito variável e estrutura lenticular. As camadas de natureza argilosa separam as várias unidades aquíferas e
dão um carácter multicamada ao sistema aquífero. Devido à variabilidade da composição granulométrica também as
características hidráulicas podem variar significativamente (vertical e horizontalmente) de local para local.
Em termos de continuidade espacial, as camadas que compõem a massa de águas subterrâneas de Tentúgal prolongamse para sul, sob a cobertura aluvionar do rio Mondego e da cobertura terciária.
O caudal da maioria dos furos é inferior a 1 l/s. Para profundidades relativamente baixas (mediana de 69,5 m) conhecem-se
valores de caudais que geram uma mediana de 0,8 l/s. Foram registados caudais máximos de 30 l/s para uma profundidade
de 140 m, com base em 29 furos. No entanto, a maior parte dos furos (com profundidades inferiores a 116 m) não chega a
atingir os 5 l/s.
Relativamente às propriedades hidráulicas, valores de transmissividade, estimados a partir de 16 caudais específicos,
oscilam entre 1 e 1200 m2/dia (Almeida et al., 2000 in PGRH4, 2012).
Em termos de direções preferenciais do fluxo das águas subterrâneas pode indicar-se que o mesmo se dá geralmente para
sul em direção à planície aluvionar do rio Mondego.

Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.31 – Direções do fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Tentúgal
1.6.3.1.2

Cársico da Bairrada

O troço do IP3 em estudo, interseta esta massa de águas subterrâneas, no T1, ao longo de cerca de 5,5 km.
O Cársico da Bairrada está situado na Bacia do Vouga e do Mondego abrangendo uma área total de aproximadamente 316
km2. A área de recarga da massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada é de 100 km 2 e corresponde a 32% da área
total desta massa de águas subterrâneas. A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem
diretamente nas camadas aflorantes ou por drenância a partir de outras massas de água.
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Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.32 – Áreas de Recarga do Cársico da Bairrada
Verifica-se que o local onde o IP atravessa este aquífero corresponde a uma área preferencial de recarga.
As formações geológicas que constituem a massa de água são datadas do Jurássico inferior e estão representadas na Orla
Ocidental, a norte do Mondego, por um conjunto de afloramentos relativamente extensos, podendo também apresentar-se
cobertas por depósitos mais recentes, nomeadamente do Cretácico e do Plio-Quaternário.
Em termos hidrogeológicos, podem distinguir-se duas formações com aptidão hidrogeológica: as formações geológicas
Camadas de Coimbra e os Calcários margosos de Lemede, datadas do Jurássico inferior. Entre estas unidades está o
conjunto essencialmente margoso, e anteriormente descrito, conhecido por "Margas e calcários margosos de Vale das
Fontes" e que funciona como aquitardo (Almeida et al., 1999, 2000).
A massa de água apresenta uma heterogeneidade acentuada, que é produto do nível de carsificação existente no local,
observando-se zonas caracterizadas por uma produtividade elevada, a par de outras onde as captações com caudais
diminutos são predominantes. Essas características, deve-se por um lado à maior ou menor proximidade de eixos de
drenagem subterrânea, onde o desenvolvimento da carsificação é mais importante, por outro, deve-se às características
litológicas das camadas aflorantes.
Os valores médios estimados para a transmissividade encontram-se entre 15 e 600 m2/d, mas podem encontrar-se valores
inferiores e superiores.
Em relação à produtividade aquífera verifica-se grande variabilidade, devido à dispersão características dos meios cársicos
tal como já referido. Na zona Anadia – Curia encontram-se os furos mais produtivos, a par de poços junto aos Olhos da
Fervença, com valores de caudal entre 17 l/s e 193 l/s e mediana de 92 l/s (Correia & Silva, 1999, in PGRH4, 2012).
Note-se que em ambos os casos há exsurgências importantes do sistema, sendo também evidentes episódios de
carsificação notável. Na estreita franja do Liásico que se desenha até Mealhada não se encontram furos de captação de alta
produtividade, tal como mais para Norte, já no concelho de Oliveira do Bairro e até Fermentelos.
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Estima-se que a recarga média anual de água subterrânea seja equivalente a volume anual de 13 hm3/ano, considerando
uma precipitação média de 1112 mm e uma área de recarga de 316 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas
subterrâneas é de 11 hm3/ano.
Relativamente à hidrodinâmica, Peixinho de Cristo (1995) (in PGRH4, 2012), considerou a existência de uma divisória de
águas subterrâneas, com descargas naturais correspondendo às exsurgências principais: Olhos da Fervença, Arcos,
Tamengos e Curia. O escoamento no sector ocidental, para Oeste, dar-se-á na direção de Fervença, e para noroeste, na
direção do sistema Cretácico; no sector oriental, para o rio Cértima (incluindo a exsurgência de Arcos, perto de Anadia).

Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.33 – Direções do fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada
A zona atravessada pelo IP3 em estudo, situa-se no setor oriental, pelo que o fluxo preferencial das águas subterrâneas
deverá acontecer no sentido Oeste – Este.
1.6.3.1.3

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego

Esta massa de águas subterrâneas é muito pouco significativa na área em estudo, verificando-que o troço do IP3 em estudo
a interseta, no T1, ao longo de apenas cerca de 1 km.
A área de recarga da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego é de 331 km2 e
corresponde à totalidade da área desta massa de águas subterrâneas. Na região poderão ser utilizadas como zonas
potenciais para recarga de aquíferos todas aquelas que apresentem materiais de permeabilidade média a elevada e declives
suaves que facilitem a infiltração. A recarga das unidades aquíferas de cariz poroso, multicamada faz-se essencialmente
através das precipitações, por infiltração direta nos afloramentos mais permeáveis.
A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego está contida na Bacia Hidrográfica do rio Mondego, principalmente no
que é considerado o Baixo Mondego, com uma área de 330 km2, espalhado em várias áreas de formações essencialmente
jurássicas. A este está uma área alongada correspondente ao limite entre o Maciço Antigo e a Orla Ocidental Mesocenozóica.
Nesta massa de água pode-se individualizar dois tipos de sistemas: os cársicos e os porosos. Os primeiros, têm por suporte
calcários e dolomitos, fundamentalmente do Liásico inferior, Dogger e Malm inferior e são os que existem na área de estudo.
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Os segundos são aquíferos porosos, suportados pelas formações detríticas mesozóicas e algumas terciárias, tendo
características de um sistema aquífero multicamada.
As massas de água contidas em sistemas cársicos, são suportados pelos calcários e dolomitos, fundamentalmente do
Liásico inferior, Dogger e Malm inferior. Apresentam circulação, em grande, condicionada por estruturas cársicas, que se
desenvolvem pela dissolução dos carbonatos, provocada pelo próprio escoamento no aquífero. A infiltração, quando a
superfície se encontra carsificada, é elevada, podendo ser da ordem de 50 a 60% da precipitação. Também a capacidade
de armazenamento e transmissividade dependem da carsificação. Estes aquíferos têm, em regra, poder de autorregulação
limitado, que bem se evidencia pelas grandes variações de caudal das nascentes por onde descarregam e pela amplitude
da variação dos níveis da água, entre a época das chuvas e a estação seca.
A infiltração e o escoamento rápido, pelas estruturas cársicas, tornam estes aquíferos particularmente vulneráveis à poluição,
com muito baixo poder auto-depurador e com propagação rápida das contaminações.
Em termos de produtividade (caudal específico), a mesma é variável, mas segundo Almeida et al. (2000) (in PGRH4, 2012)
estará entre 0,2 e 1 l/s/m. Não são conhecidos valores de transmissividade que possam ser apontados como valores de
referência.
Em termos de escoamento subterrâneo, a região é dominada pelas direções das principais linhas de água e varia consoante
o sector da massa de água. Neste caso a linha de água principal e dominante é o rio Mondego, com várias linhas de água
a convergirem na sua direção. No entanto, não se pode dizer que há uma direção geral de escoamento subterrâneo bem
definida pois a massa de água está dividida em vários sectores. Assume-se assim que as direções de fluxo em ambas as
margens estão apontadas para o rio Mondego, com exceção à área que está mais a sul que aparenta ter a sua principal
direção de fluxo SE-NW.
Numa perspetiva diferente, no que diz respeito às formações carbonatadas, o escoamento é feito através das estruturas
cársicas. É característico também pelo escoamento bastante rápido, quando essas estruturas estão bem desenvolvidas e
quando têm conexão hidráulica com alguma formação que proporcione uma boa recarga. Por isso mesmo, podem ter
escoamentos de ordem sazonal muito evidenciada, conforme a precipitação, fonte principal de recarga.

Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.34 – Direções do fluxo subterrâneo da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego
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A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com base na bibliografia consultada
(174 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 58 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 052 mm e uma
área de recarga de 331 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 52 hm3/ano.
1.6.3.1.4

Maciço Indiferenciado da Bacia do Mondego

À exceção da primeira metade do T1, onde ocorrem as três massas de água acima descritas, todo o restante traçado,
nomeadamente, a segunda metade do T1, e a totalidade do T0, T2, T3 e T4, localiza-se no Maciço Indiferenciado da Bacia
do Mondego, sendo assim, esta massa de águas subterrâneas a mais representativa da área de estudo.
O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (A0x2RH4) está contido na região Este da Bacia Hidrográfica do rio
Mondego, ocupando uma área com cerca de 4826 km2. Tem uma forma retangular com o maior eixo a apresentar uma
direção Nordeste-Sudoeste.
A área de recarga da massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego é de 4 826 km2
e corresponde à totalidade da área desta massa de águas subterrâneas.

Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.35 – Áreas de Recarga do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego
Dentro desta área de recarga, poderão ser consideradas como zonas de recarga preferencial de aquíferos, todas aquelas
que apresentam um grau de fracturação elevado, espessas zonas de alteração ou de materiais aluvionares.
O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de exsurgências (nascentes) observadas em zonas de
falha ou de alteração.
Em termos geológicos, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego localiza-se na Zona Centro-Ibérica (ZCI) do
Maciço Antigo sendo constituído essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares. A ZCI é caracterizada pela
grande extensão que ocupam as rochas granitoides, seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variável. São
também de assinalar, pela sua importância hidrogeológica, os quartzitos que formam alguns dos relevos importantes da
região.
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Do ponto de vista da hidrogeologia, as rochas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego são normalmente
designadas de rochas cristalinas ou rochas duras, normalmente fraturadas ou fissuradas. Podem-se considerar como
materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida et al., 2000 in PGRH4,
2012).
Embora o Maciço seja caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos hidrogeológicos, é possível considerar
algumas subunidades, com características próprias e que do ponto de vista hidrogeológico, correspondem a:
▪ Rochas granitoides;
▪ Xistos e grauvaques, afetados por metamorfismo de grau variável;
▪ Rochas básicas e ultrabásicas;
▪ Quartzitos;
▪ Depósitos detríticos pós-paleozoicos;
▪ Aluviões.
De todos os grupos litológicos presentes nesta massa de águas, as rochas granitoides e os metassedimentos (xistos
metamórficos e metagrauvaques) são as litologias que ocupam, a maior extensão.
Na área de estudo predominam os xistos e grauvaques e as rochas granitoides.
A circulação das águas subterrâneas nestas litologias é, na maioria dos casos, relativamente superficial, e encontra-se
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes da descompressão dos maciços.
Na maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 m. Como nestas rochas a
circulação se faz sobretudo numa camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fraturadas, os níveis freáticos
acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o escoamento que se dirige em direção às linhas de água, portanto,
zonas de descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às variações observadas na precipitação.
A circulação mais profunda dá-se, essencialmente, devido a alguns acidentes tectónicos de maior expressão que, muitas
das vezes, cai já no domínio do hidrotermalismo.
Nalgumas regiões o tipo de captação predominante ainda é a galeria de mina, que tem sido tradicionalmente utilizada em
zonas constituídas por rochas de permeabilidade baixa, sendo bastante adequada a áreas com relevo vigoroso. Outros tipos
de captação tradicionais são os poços de grande diâmetro e o aproveitamento de nascentes.
De acordo com Almeida et al. (2000) (in PGRH4, 2012), nas captações existentes na Bacia do Mondego observa-se que, no
caso de furos em granitos, para a profundidade média de 74,4 m os caudais médios são de 0,54 l/s. No caso em que os
furos estão em xistos, para uma profundidade média de 74,2 m os caudais médios são de 2,4 l/s.
As estatísticas da produtividade em poços e minas, inventariados na Bacia do Mondego mostram que, no caso dos granitos,
em captações por poços o valor médio de caudal é de 1,6 l/s (profundidade média = 7,1 m), enquanto que as captações por
minas o valor médio de caudal é de 1,4 l/s (profundidade média = 40,9 m).
Para o caso dos xistos, a estatística da produtividade das captações por minas mostra que o caudal médio é de 0,79 l/s para
41,4 m de profundidade média. Para captações por poços com drenos em granitos o caudal médio é de 10 l/s, enquanto
que para captações por poços com drenos em xistos o caudal médio é de 9,4 l/s.
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Na área de estudo também ocorrem depósitos aluvionares, dispostos de forma descontínua ao longo das maiores linhas
de água, aumentando de dimensão e importância nos trechos inferiores dos rios, ocorrem pequenos aquíferos.
A linha de água com maior importância é o rio Mondego, que corre na zona central da área, numa direção aproximada de
Nordeste para Sudoeste.
As formações que constituem o sistema aquífero são aluviões modernas, constituídas essencialmente por areias e areias
com seixos e calhaus. A espessura é, em regra, inferior a 20 m. O substrato é de litologia variável, conforme a localização:
granitoides, xistos e grauvaques, e depósitos arcósicos.
Os poços neste tipo de aquífero apresentam caudais médios de 40,1 l/s sendo os valores de transmissividade geralmente
muito elevados.
O limite superior do aquífero é uma superfície livre que sofre flutuações sazonais de acordo com a variação do nível da água
no rio adjacente. A cota da superfície freática é idêntica à cota da água no rio e está poucos metros abaixo (regra geral
menos de três metros) da superfície do terreno.
Em relação às propriedades hidráulicas, para os granitos, a transmissividade mediana é de 7,5 m2/dia, enquanto que para
os xistos, pela inexistência (à data da elaboração do documento consultado) de dados de ensaios de bombagem, estimouse o valor mediano de transmissividade de 10,8 m2/dia.
Para as aluviões, os resultados de alguns ensaios de caudal realizados em furos fornecem valores de transmissividade
muito elevados, tal como já referido, com valores compreendidos entre 2970 e 9850 m2/dia (PBH do rio Mondego, 2000, in
PGRH4, 2012).
O escoamento subterrâneo na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego está condicionado
maioritariamente pela topografia, linhas de água e pela existência de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou
não.
A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de Este para Oeste acompanhando a topografia (Figura 1.36),
embora localmente se possa verificar o condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas de água
superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação.
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Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.36 – Direções preferenciais do fluxo subterrâneo no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego
A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com base na bibliografia consultada
(58 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 280 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 161 mm e
uma área de recarga de 4 826 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 252 hm3/ano.
1.6.3.1.5

Luso

A massa de águas subterrâneas do Luso ocorre no início do T0, ao longo de cerca de 2 650 m. Verifica-se, contudo, que o IP3

atravessa este aquífero numa zona limítrofe do mesmo, concretamente no seu extremo sudoeste, junto a Penacova.
A massa de águas subterrâneas de Luso está contida na Bacia Hidrográfica do rio Mondego e do rio Vouga, abrangendo
uma área com cerca de 15 km2. A massa apresenta-se numa faixa alongada entre as localizações de Luso (a NW)e
Penacova (a SE).
A área de recarga da massa de águas subterrâneas Luso é de apenas 9 km2 e corresponde a 61% da área desta massa de
águas subterrâneas (Figura 1.37). A recarga faz-se, principalmente, a partir da precipitação sobre a plataforma aplanada
que corta os quartzitos, e que está coberta em parte por depósitos mais recentes.
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Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.37 – Áreas de Recarga do Luso
A fracturação existente faz com que a recarga e a subsequente circulação em profundidade seja possibilitada e a presença
de acidentes, cortando os quartzitos e o contacto com formações menos permeáveis, condicionou a presença de nascentes,
a ocidente, a Fonte de S. João, Fonte Termal do Luso, e, a oriente, as Fontes Termais de Telha, Caldas e Penacova. A
presença destas zonas de descarga dá origem a uma partição de águas subterrâneas, sendo o sector drenado pelas
nascentes ocidentais, o mais importante.
A principal formação constituinte do sistema aquífero (Quartzitos Armoricanos) faz parte de um sinclinal assimétrico (Sinclinal
de Buçaco), com eixo orientado segundo a direção NWSE e é no flanco oriental que a formação apresenta maior
desenvolvimento, estando representada por um afloramento contínuo, apenas interrompido pela passagem do Mondego,
perto de Penacova. No flanco ocidental, a formação apresenta-se sob a forma de retalhos descontínuos, com muito menor
representação.
Em termos de contactos com outras massa de águas subterrâneas, está unicamente em contacto com o Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Vouga e com o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego.
Considera-se que os aquíferos que constituem esta massa de águas subterrâneas são:
▪ Aquífero Termal do Luso, onde a circulação se faz a maiores profundidades e em que a temperatura da água, nas
emergências, é da ordem dos 27ºC.
▪ Aquífero Hipotermal do Luso, em que a circulação se faz a profundidades que não excedem os 200 m e em que a
temperatura média da água, nas emergências, é da ordem dos 17ºC.
▪ Aquífero Termal de Penacova, que se localiza na zona de Penacova, com uma extensão inferior à dos anteriores, com
uma circulação intermédia e em que a água apresenta uma temperatura média da ordem dos 20ºC, nas nascentes.
▪ Aquífero Suspenso da Cruz Alta, cuja distinção dos outros aquíferos é feita a partir da composição química da água.
Os caudais disponíveis aumentam com a profundidade. Para uma profundidade de 16,5 m há um caudal de 1,5 l/s, para
28,5 m há caudais de 3 l/s e, para 78,5 m o caudal observado é de 8 l/s.
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Vieira da Silva et al. (2000) (in PGRH4), 2012 estimam que os recursos totais do sistema atingem um valor superior a 1,5
hm3/ano
Em termos de propriedades hidráulicas, a permeabilidade secundária destas rochas, devida à fracturação, torna possível
uma boa circulação subterrânea das águas infiltradas. Estas circulam para NW atingindo uma profundidade certamente
considerável, tendo em conta a temperatura a que emergem. A emergência faz-se no contacto do aquífero quartzítico com
xistos do Carbónico, através de falha. O elevado caudal na emergência só pode ser explicado por altas precipitações na
zona de recarga, grande área de fácil infiltração e uma boa circulação da água proporcionada pela fracturação. A morfologia
e a estrutura determinam, no mínimo, os locais das emergências.
No que toca a direções de escoamento, o Aquífero Termal de Luso (com circulação em profundidade) e o Aquífero da Fonte
de S. João (de circulação em profundidade intermédia) apresentam escoamento geral de SE para NW, com zonas de
descarga em Luso. Num terceiro aquífero, no Aquífero Termal de Penacova (de circulação de profundidade intermédia), de
extensão mais reduzida, assume-se um escoamento preferencial das águas subterrâneas de NW para SE. O facto de haver
sentidos opostos de escoamento e tendo em conta as características e geologia da região leva, obrigatoriamente, a dizer
que existe uma divisória de águas provocada pela estrutura que alberga a massa de água.

Fonte: PGRH4 (2012)
Área de Estudo

Figura 1.38 – Direções do fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Luso
A única linha de água com importância regional é o rio Mondego, que se apresenta a Sul da área.
Estima-se que a recarga média anual de água subterrânea a longo seja de 160 mm/ano, o que equivale a um volume anual
de 1,5 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 202 mm e uma área de recarga de 9 km2. A disponibilidade
hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 1,4 hm3/ano.
A descarga natural nesta massa de água subterrânea, seguindo Viera da Silva et al. (2000) (in PGRH4, 2012) concretiza-se
nas seguintes formas: no Aquífero da Fonte de S. João pela Fonte de S. João; no Aquífero Termal de Luso pela Fonte
Termal de Luso; e no Aquífero Termal de Penacova pelas Fontes Termais de Telha, Caldas e Penacova.
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Quadro 1.31 –Principais Características das Massas de Água Subterrâneas presentes na Área de Estudo
Recarga
Massas de
Água
Subterrâneas

Tentúgal

Cársico da
Bairrada

Localização e Limites

Código

PTO5

PTO3

Média
Anual a
Longo
Prazo
(hm3/ano)

Recursos
Hídricos
Subterrâneos
Disponíveis
(hm3/ano)

Produtividade
(l/s)

Bacias
Hidrográficas

Características
Gerais

Área
(km2)

Mondego e
Vouga

Sistema aquífero
multicamada,
essencialmente
poroso, de
produtividade média,
livre a confinado.

162,05

19

17,1

Mediana = 0,8

Mondego e
Vouga

Sistema cársico, com
heterogeneidade
acentuada;
Aquíferos fissurados
incluindo cársicos moderadamente
produtivo.

316,44

13

11,7

Mediana = 3,2
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Massas de
Água
Subterrâneas

Orla Ocidental
Indiferenciado
da Bacia do
Mondego

Maciço
Indiferenciado
da Bacia do
Mondego

Localização e Limites

Código

PTO02RH4

PTAOx2RH4

Bacias
Hidrográficas

Mondego

Mondego

Características
Gerais

Aquíferos
insignificantes - água
subterrânea com
importância local

Aquíferos
insignificantes - água
subterrânea com
importância local

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Área
(km2)

Recarga
Média
Anual a
Longo
Prazo
(hm3/ano)

Recursos
Hídricos
Subterrâneos
Disponíveis
(hm3/ano)

Produtividade
(l/s)

330,66

58

52,2

Entre 0,2 e 1

252

Poços e Minas:
Granitos – 1,371,6
Xistos – 0,79
Poços com
Drenos
Granitos – 10
Xistos – 9,4

4.826,04

280
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Massas de
Água
Subterrâneas

Localização e Limites

Luso

Código

PTA12

Bacias
Hidrográficas

Mondego e
Vouga

Características
Gerais

Área
(km2)

Recarga
Média
Anual a
Longo
Prazo
(hm3/ano)

Recursos
Hídricos
Subterrâneos
Disponíveis
(hm3/ano)

Produtividade
(l/s)

1,35

Média
geométrica do
caudal
produzido pela
Fonte de S.
João, em
1996=44 l/s e
em 1997=34 l/s

Sistema aquífero
constituído por quatro
aquíferos: Aquífero
Termal do Luso;
Aquífero Hipotermal do
Luso; Aquífero Termal
de Penacova; Aquífero
Suspenso da Cruz Alta
Aquíferos fraturados –
Moderadamente
produtivo

15,3

1,5

Fonte: PGRH - RH4 (2016) - 2º Ciclo; SNIRH – Atlas da Água
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1.6.3.2

Vulnerabilidade à Poluição

A vulnerabilidade à poluição de águas subterrâneas pode definir-se como a sensibilidade da qualidade das águas
subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características intrínsecas do aquífero. Este conceito, proveniente
das conclusões da conferência internacional sobre "Vulnerability of Soil and Groundwater to Pollutants" (Duijvenbooden e
Waegeningh (Ed.), 1987), foi incluído no glossário do "Guia para a Elaboração dos Planos de Bacia".
Efetivamente, a vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos é função das características intrínsecas do aquífero que,
por sua vez, terá diferente capacidade de salvaguardar as características qualitativas das águas armazenadas e/ou de
recarga.
A análise da vulnerabilidade à poluição, foi elaborada com base na informação existente para Portugal Continental (LoboFerreira e Oliveira (1993) – Mapa de Vulnerabilidade Clássica e Mapa de Vulnerabilidade de acordo com o índice DRASTIC).
Apresenta-se, seguidamente, dois extratos mapas de vulnerabilidade à poluição, elaborados para Portugal - Mapa de
Vulnerabilidade Clássica e Mapa de Vulnerabilidade de acordo com o índice Drastic.

Publicado por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993)

Figura 1.39 - Extrato para a zona em estudo do Mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas
subterrâneas de Portugal Continental,
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Desenvolvido para Portugal Continental pelo Método DRASTIC por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993)
Figura 1.40 - Extrato para a zona em estudo do Mapeamento da vulnerabilidade à Poluição desenvolvido para
Portugal Continental pelo Método DRASTIC por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993), à escala 1:500 000
O Mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas subterrâneas de Portugal Continental, publicado por
LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993) (Figura 1.39)), baseia-se, essencialmente, em parâmetros de ordem litológica, e
apresenta apenas 4 classes de vulnerabilidade:
▪ Vulnerabilidade Muito Grande (V1) (associada aos calcários cristalinos, carsificados, de média e alta permeabilidade,
rochas sedimentares carbonatadas, carsificadas de média a alta permeabilidade e aluviões fluviais e formações
dunares, porosas, de elevada a média permeabilidade);
▪ Vulnerabilidade Grande (V2) (associada às formações detríticas de cobertura, porosas, de moderada a baixa
permeabilidade e às rochas sedimentares mesozóicas, porosas ou fraturadas, de moderada a baixa permeabilidade);
▪ Vulnerabilidade Muito Variável (V3) (associada às rochas ígneas, predominantemente graníticas fraturadas e às
rochas metamórficas, predominantemente xistos e grauvaques, fraturadas);
▪ Outros (associada aos estuários).
Com base neste método, verifica-se que na Área de Estudo, a vulnerabilidade é Muito Variável, sendo que na primeira
metade do troço em estudo predominam as rochas metamórficas predominantemente xistos e grauvaques e na segunda
metade predominam as rochas ígneas, predominantemente graníticas fraturadas.
No tocante à avaliação da Vulnerabilidade à Poluição refere-se também o Método DRASTIC, o qual apresenta elevada
complexidade no que respeita à sua avaliação, inclusive quando comparado com o método clássico.
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Este método tem em consideração diversos tipos de parâmetros, para além da natureza geológica em presença.
Efetivamente, o índice corresponde ao somatório ponderado de sete parâmetros ou indicadores hidrogeológicos (cf. Aller et
al., 1987), considerados relevantes na definição da vulnerabilidade à poluição, nomeadamente:
D - Profundidade do Topo do Aquífero
R - Recarga do Aquífero
A - Material do Aquífero
S - Tipo de Solo
T - Topografia
I - Influência da Zona Vadosa
C - Condutividade Hidráulica do Aquífero
Cada um dos sete parâmetros DRASTIC foi dividido, quer em escalas, quer em tipos de meios significativos que condicionam
o potencial de poluição. A cada uma das divisões atribui-se um índice, que varia entre 1 e 10 e cujo valor se relaciona
diretamente com o potencial de poluição. O índice de vulnerabilidade DRASTIC obtém-se multiplicando o índice de cada
parâmetro por um peso, que reflete a importância relativa desse parâmetro.
O valor mínimo do índice DRASTIC é 23 e o valor máximo é 226, sendo maior a vulnerabilidade, quanto maior for o índice
DRASTIC.
Relativamente ao Mapeamento da Vulnerabilidade à Poluição desenvolvido para Portugal Continental pelo Método
DRASTIC por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993), à escala 1:500 000 (Figura 1.40), verifica-se que na área de estudo, o Índice
Drastic de vulnerabilidade é, de um modo geral, médio, variando entre 120 e 139.
1.6.3.3
1.6.3.3.1

Aspetos de Qualidade das Águas Subterrâneas
Estado das Massas de Água Subterrânea

Em termos de qualidade das águas subterrâneas, de acordo com os dados do Plano de Gestão de Região Hidrográfica,
verifica-se que o estado químico das massas de água subterrânea identificadas na área de estudo, são, em todos os casos,
classificadas com qualidade “Bom”, para qualquer dos ciclos de PGRH. Em relação ao estado quantitativo, verifica-se que
todos apresentam o estado “Bom”, à exceção do Sistema Aquífero Cársico da Bairrada que apresenta o estado “Medíocre
para o 2º ciclo do PGRH.
Com efeito, e de acordo com o PGRH-RH4, o nível piezométrico deste sistema aquífero tem tendência a decrescer e
identifica-se a agricultura como a pressão responsável pela alteração do nível da água neste sistema aquífero.
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Quadro 1.32 – Qualidade das Massas de Água Subterrâneas presentes na Área de Estudo
Estado Químico

Estado Quantitativo

Estado Total

Massas de Água Subterrâneas

Código

20092015

20152021

20092015

20152021

20092015

20152021

Tentúgal

PTO5

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Cársico da Bairrada

PTO3

Bom

Bom

Bom

Medíocre

Bom

Medíocre

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia
do Mondego

PTO02RH4

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Maciço Indiferenciado da Bacia do
Mondego

PTAOX2RH4

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Luso

PTA12

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Fonte: PGRH - RH4 (2016) - 2º Ciclo

1.6.3.3.2

Avaliação da Qualidade da água subterrânea de acordo com base nas Estações do SNIRH

A qualidade da água subterrânea rege-se, pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, quando está em causa a produção
de água para consumo humano (Anexo I).
Para proceder à caracterização qualitativa das águas subterrâneas recorreu-se aos dados disponíveis no SNIRH, mais
concretamente à classificação anual com base na qualidade da água. Para o efeito selecionaram-se 6 estações próximas
da área de estudo, identificadas no Quadro seguinte.
Quadro 1.33 - Identificação da Estação de Monitorização Considerada para as Águas Subterrâneas

231/C41

Concelho /
Freguesia
Vila Nova
Poiares
Penacova

Local

Coordenada
M

Coordenada
P

Tipo Ponto
Água

Casais

186 850

361 530

Furo Vertical

Sanguinhos

189 111

365 610

Furo Vertical

221/C35

Tábua

Pereira

209 012

370 429

Furo Vertical

209/C31

Mortágua

194 679

386 058

Furo Vertical

199/C27

Tondela

213 716

395 498

Furo Vertical

178/C19

Viseu

Chão Miúdo
Caldas S.
Gemil
-

219 490

417 320

Furo Vertical

Identificação
231/C40

Sistema Aquífero

Maciço Antigo
Indiferenciado

Fonte: www.snirh.apambiente.pt
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178/C19

199/C27

209/C31

221/C35
221/C35
231/C41
231/C41

231/C40

Figura 1.41 – Localização das Estações de Monitorização de Água Subterrânea
Verifica-se que das estações selecionadas, apenas a 231/C40 e a 178/C17 têm dados recentes de qualidade da água.
Tendo em consideração as classificações obtidas, é possível concluir que, nas estações selecionadas, os níveis de
qualidade tem sido indicadores de água de qualidade medíocre, muitas vezes com classificação >A3. Os parâmetros
responsáveis pela qualidade obtida têm sido os valores de pH e o Oxigénio Dissolvido (Quadro 1.34).
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Quadro 1.34 – Classificação Anual com Base na Qualidade da Água (2008 - 2019)
231/C40
Parâmetros

Parâmetros
Responsáveis

Classificação

Parâmetros
Responsáveis

Classificação

199/C27

Parâmetros
Responsáveis

Classificação

178/C19

Parâmetros
Responsáveis

Classificação

Parâmetros
Responsáveis

A2

pH

>A3

pH

>A3

Oxigénio
Dissolvido
(sat)

>A3

pH

-

-

-

-

-

-

-

-

A1

-

>A3

pH

-

-

-

-

-

-

-

-

A2

pH

A2

Oxigénio
Dissolvido
(sat) e pH

2019

2008

Classificação

209/C31

2013

Responsáveis

221/C35

2015

Classificação

231/C41

>A3

pH

-

-

-

-

>A3

Ferro

A2

pH

-

-

-

-

-

-

Fonte. SNIRH (2020)
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Contudo, em relação ao pH este valor é considerado normal neste sistema aquífero. Segundo Lima (2000) in Almeida et al.
(2000), as águas ocorrentes nos granitos da região Norte do país caracterizam-se como possuindo mineralização baixa,
cuja fáceis dominante é a cloretada sódica, verificando-se que 65% das amostras possuem valores de condutividade iguais
ou inferiores a 100 uS/cm. Quanto ao pH, condicionado pela mineralogia das rochas constituintes dos aquíferos, verifica-se
que praticamente todas as amostras apresentam valores entre 5 e 7. Águas com pH inferior a 5 e superior a 7 constituem
casos excecionais.
1.6.3.4

Captações de Água para Abastecimento Público

Relativamente a captações públicas para abastecimento, de acordo com a informação da APA – ARH Centro, e da Águas
do Planalto, existem, na área de estudo, 11 captações licenciadas para abastecimento público, uma superficial e as restantes
subterrâneas. A localização das mesmas encontra-se no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-006– Recursos Hídricos
Subterrâneos.
No quadro seguinte apresenta-se a listagem das captações de água para abastecimento público fornecidas pela APA – ARH
Centro e pela Águas do Planalto, a Concessionária do Sistema Público de Abastecimento e Distribuição de Água aos
Municípios de Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela.
Quadro 1.35 – Captações para Abastecimento Público na Área de Estudo
Nome

Tipo

Perímetro de
Proteção

Localização
Concelho
Freguesia

Obs.

UF Santa Comba
Dão e Couto do
Mosteiro

NT7078

Subterrânea

-

Santa
Comba Dão

Dão

Superficial

-

Santa
Comba Dão

Carvalhal

Subterrânea

-

Tondela

Subterrânea

-

Tondela

Lobão da Beira

Subterrânea

-

Tondela

Molelos

Subterrânea

-

Tondela

Canas de Santa
Maria

Subterrânea

-

Tondela

UF São Miguel do
Outeiro
e
Sabugosa

Subterrânea

Zona de
Proteção
Imediata
Zona de
Proteção
Intermédia;
Zona de
Proteção
Alargada.

Tondela

UF Tondela
Nandufe

Subterrânea

-

Tondela

Canas de Santa
Maria

Tondela

Canas de Santa
Maria

Lobão
da
Beira
Molelos
NT7450 /
Santa Ovaia
de Cima
NT7399 /
Sabugosa

NT7395
Tondela

NT7391 /
Póvoa
do
Arcediago
Canas Santa
Maria
93

Subterrânea

UF
Ovoa
Vimieiro
UF Tondela
Nandufe

Antigo poço existente no leito do rio Dão,
submerso após a construção da barragem
da Aguieira, ficando a sua utilização
inacessível.

e
e

e

Águas do Planalto
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Nome
NT7390
Póvoa
Catarina

/
da

Tipo

Perímetro de
Proteção

Subterrânea

-

Localização
Concelho
Freguesia
Tondela

Obs.

UF São Miguel e
Sabugosa

Fonte: APA – ARH Centro (2019); Águas do Planalto (2020)

1.6.3.5

Concessões de Água Mineral Natural

A área de estudo localiza-se numa área de interesse ao nível dos recursos hidrominerais, existindo à data quatro áreas
concessionadas para a exploração de águas minerais naturais.
O IP3 atravessa Zonas de Proteção das seguintes Concessões:
▪ Corgas – Buçaco;
▪ Luso;
▪ Caldas de Penacova;
▪ Granjal.
Nos subcapítulos seguintes detalham-se, com base em informação disponibilizada no site da Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG), características destas quatro concessões de água mineral natural.
As áreas de proteção encontram-se representadas no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-006– Recursos Hídricos
Subterrâneos.
1.6.3.5.1

Corgas – Buçaco (HM-63)

A água mineral natural captada na concessão Corgas – Buçaco (HM-63) destina-se exclusivamente ao engarrafamento.
Com contrato celebrado com o Estado Português datado de dezembro de 2007, esta concessão tem uma área de 47,85
hectares, possuindo perímetros de proteção fixados e publicados em Diário da República através da Portaria nº 99/2016, de
21 de abril.
A água mineral natural captada através de furos verticais possui fácies bicarbonatada calco-magnesiana, é fracamente
mineralizada (com condutividade elétrica característica de 358 mS/cm e mineralização total de 346 mg/L), exibe pH de 7,7
e temperatura de emergência da água de 21,0 ºC.
Em termos geológicos a concessão localiza-se no flanco SW do sinclinal do Buçaco, aflorando as seguintes unidades de
idade paleozoica:
▪ Silúrico - aflora no núcleo do sinclinal e está representado por xistos negros e cinzentos, frequentemente com nódulos
siliciosos;
▪ Ordovícico superior - xistos e metarenitos com intercalações quartzíticas e bancadas de carbonatos e vulcanitos no
topo;
▪ Ordovícico inferior - xistos e psamitos, com quartzitos e grauvaques na base.
A nível tectónico, para além da estrutura em sinclinal assimétrico que caracteriza a região, destacam-se sistemas conjugados
de fraturas com direções NNW-SSE a NW-SE e NNE-SSW a ENE-WSW e ainda de direção N-S.
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Em termos hidrogeológicos, o sistema aquífero desenvolve-se numa unidade de xistos com intercalações de metavulcanitos
básicos e lentículas carbonatadas, apresentando uma estrutura multicamada, com permeabilidade essencialmente do tipo
fissural e regime semiconfinado. Consideram-se como unidades aquíferas as unidades xistosas do Silúrico e do Complexo
Xisto-Grauváquico as quais contribuem para o confinamento do aquífero hidromineral. As unidades do Ordovícico facilitam
a recarga, a circulação e a ascensão da água de Corgas-Buçaco.
Enquanto modelo conceptual do sistema aquífero é admitido que o processo de recarga se efetue no flanco SW do sinclinal
do Buçaco, constituindo as famílias de fraturação regionais as principais condutas hidráulicas. A circulação deverá dar-se
em dois sentidos: subhorizontal de NW para SE, paralelamente ao eixo do sinclinal e preferencialmente ao longo das
bancadas de vulcanitos e carbonatos; subvertical ascendente, potenciada pela fraturação regional.
A descarga natural do aquífero corresponde à “Fonte das Corgas” associada a processos de artesianismo e é controlada
pelo padrão estrutural da fraturação, nomeadamente pela fraturação N-S, bem como pela natureza confinante das rochas
encaixantes.
À data esta concessão não se encontra em funcionamento, tendo-se constatado em visita efetuada no dia 11 de abril de
2021, inexistência de unidade fabril de engarrafamento e acentuada degradação das infraestruturas iniciadas e inacabadas
(Figura 42).

Figura 42 – Área da concessão Corgas – Buçaco (imagens captadas em abril 2021)
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Para além da degradação do edificado inacabado, observam-se dentro dos limites da área de concessão diversos potenciais
focos de contaminação das águas minerais, com especial destaque para uma recente zona de queima de material diverso,
aparentemente proveniente do despejo de uma habitação.
Em termos de vulnerabilidade à contaminação atendendo às litologias intersetadas pelo IP3 dentro dos limites da área
alargada do perímetro de proteção, considera-se a existência de uma vulnerabilidade reduzida. As litologias de maior
vulnerabilidade (quartzitos do Armoricano) não são intersetadas pelo traçado do IP3.
1.6.3.5.2

Luso (HM-07)

A água mineral natural captada na concessão Luso (HM-07) destina-se ao termalismo e engarrafamento. Com contrato
celebrado com o Estado Português datado de julho de 1993, esta concessão tem uma área de 51,73 hectares, possuindo
perímetros de proteção fixados e publicados em Diário da República através da Portaria nº 64/2003, de 20 de janeiro.
A água mineral natural captada através de furos verticais possui fácies cloretada sódica, silicatada, é hipossalina (com
condutividade elétrica característica de 47 S/cm e mineralização total de 41 mg/L), exibe pH de 5,5 e temperatura de
emergência da água de 25,5 ºC.
Em termos geológicos afloram na área da concessão as seguintes unidades:
▪ Carbónico - arenitos vermelhos e cinzentos com intercalações de conglomerados, de fácies continental;
▪ Neoproterozóico - “Série Negra” - xistos filitosos com intercalações psamíticas e carbonosas.
Fora da área da concessão destacam-se as unidades quartzíticas do Ordovícico inferior que constituem a serra do Buçaco,
e os "Grés de Silves" de idade triásica.
Em termos tectónicos a estrutura regional é dominada pela existência de um vasto sinclinal orientado a NW-SE e
mergulhante para NW - o sinclinal do Buçaco, originado durante a orogenia varisca. O flanco nordeste constitui a Serra do
Buçaco. Toda a estrutura é cortada por uma intensa rede de fraturação decorrente dos sucessivos episódios tectónicos que
afetaram a região e apresentam direções predominantes de NNW-SSE a NW-SE e NNE-SSW a ENE-WSW. Algumas falhas
cortam a serra transversalmente com orientações a ENE-WSW a NE-SW, compartimentando o maciço em diversos blocos.
Destaca-se ainda uma importante estrutura de movimentação inversa - o cavalgamento de Luso-Cruz Alta-Buçaco que
coloca unidades neoproterozóicas sobre os terrenos paleozoicos.
Em termos hidrogeológicos, o sistema aquífero desenvolve-se na unidade hidrogeológica fraturada, correspondente aos
quartzitos do Ordovícico inferior, do flanco NE do sinclinal do Buçaco, confinada no topo e na base por formações xistentas
de permeabilidade muito baixa, ou mesmo ausente. O fluxo hídrico subterrâneo faz-se SE para NW, com profundidade e
tempo de residência elevados.
Identificam-se três unidades aquíferas. A saber:
▪ Aquífero não mineral de circulação superficial e ausência de termalidade;
▪ Aquífero termomineral superior de circulação intermédia com temperatura de emergência de cerca de 27ºC;
▪ Aquífero termomineral inferior de circulação profunda e temperatura de emergência ligeiramente superior.
Enquanto modelo conceptual do sistema aquífero é admitido que a recarga se faz por infiltração direta da água da chuva
nas zonas aplanadas mais elevadas da Serra do Buçaco. Os planos de estratificação e o sistema bem desenvolvido de
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fraturas e falhas constituem o meio favorável para a infiltração das águas a diferentes profundidades, determinando ainda
diferentes tempos de residência.
As particularidades geológicas determinam o sentido da circulação subterrânea que se faz de preferência para NW. A
descarga é feita a diferentes níveis no extremo NW da Serra do Buçaco, sendo condicionada por fatores topográficos,
geológicos e tectónicos.
O traçado do IP3 sobrepõe-se ao perímetro de proteção alargado da concessão do Luso (HM-07), junto ao seu limite sul,
num troço de aproximadamente de 110 metros. Em termos geológicos afloram xistos carbonosos (Figura 43), com
comportamento praticamente impermeável.
Em termos de vulnerabilidade à contaminação atendendo quer à distância do traçado do IP3 relativamente às captações de
água mineral natural do Luso quer ainda às litologias intersetadas, considera-se a existência de uma vulnerabilidade muito
reduzida. Situação completamente distinta ocorre na crista da serra do Buçaco, onde afloram os quartzitos ordovícicos,
bastante fraturados, originando uma vulnerabilidade elevada à contaminação.

Figura 43 - Afloramentos xistentos em taludes do IP3 que se encontram dentro dos limites do perímetro de
proteção alargado da concessão do Luso.
No que respeita à componente de engarrafamento da água mineral natural Luso e, para o período compreendido entre 2015
e 2019, registam-se volumes de venda anuais a variar entre os 153 e 180 milhões de litros (Figura 44), correspondendo a
uma quota de mercado (das águas minerais naturais com origem em Portugal) relativamente estável nos últimos anos e da
ordem dos 24 a 26%.
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Figura 44 - Evolução das vendas (em litros) de água mineral natural “Luso” (fonte: DGEG).
1.6.3.5.3

Caldas de Penacova (HM-22)

A água mineral natural captada na concessão Caldas de Penacova (HM-22) destina-se exclusivamente ao engarrafamento.
Com contrato celebrado com o Estado Português datado de junho de 1997, esta concessão tem uma área de 66,81 hectares,
possuindo perímetros de proteção fixados e publicados em Diário da República através da Portaria nº 98/2016, de 21 de
abril.
A água mineral natural captada através de furos verticais possui fácies cloretada sódica, silicatada, é hipossalina (com
condutividade elétrica característica de 46 S/cm e mineralização total de 33 mg/L), exibe pH de 5,1 e temperatura de
emergência da água de 19,9 ºC.
Em termos geológicos afloram na área da concessão as seguintes unidades:
▪ Aluviões - depósitos de natureza argilo-arenosa;
▪ Depósitos de vertente - resultam da desagregação das rochas ordovícicas e acumulam-se de forma caótica nas
encostas ou na base dos relevos mais pronunciados;
▪ Ordovícico inferior - quartzitos que constituem o relevo de dureza da serra do Buçaco, quartzitos com intercalações de
xistos, e metaconglomerados que assentam em discordância sobre o Complexo Xisto-Grauváquico;
▪ Neoproterozóico-Câmbrico - Complexo Xisto-Grauváquico - metagrauvaques, quartzitos impuros e filitos.
A tectónica é caracterizada por dois elementos estruturais principais:
▪ O sinclinal do Buçaco orientado a NW-SE, cujo flanco NE constitui a serra do Buçaco;
▪ A falha de Penacova de orientação N20°- 40°E que mergulha subverticalmente para NW, constitui um ramo da
megaestrutura de Penacova-Régua-Verín. Trata-se de um desligamento esquerdo tardi-hercínico com componente
normal de abatimento do bloco WNW. O rio Mondego encontra-se instalado ao longo desta falha.
Ocorrem ainda falhas de menor dimensão e intenso diaclasamento com orientações sensivelmente paralelas à falha
principal.
Em termos hidrogeológicos, o sistema aquífero é suportado por rochas quartzíticas fraturadas do Ordovícico inferior, do
flanco NE do sinclinal do Buçaco. A baixa solubilidade dos quartzitos confere ao recurso uma mineralização muito baixa. O
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fluxo hídrico subterrâneo faz-se de NW para SE a partir do vértice geodésico Portela de Oliveira. Os quartzitos constituem
o sistema aquífero principal, de tipo fissurado, destacando-se um sistema de circulação superficial não mineral e um sistema
de circulação mais profunda de água mineral.
No modelo conceptual do sistema aquífero assume-se que a recarga se faz a partir das águas meteóricas infiltradas ao
longo das fraturas e diaclases na zona aplanada e flancos da serra do Buçaco, a NW de Penacova, sendo que a circulação
subterrânea, de NW para SE, é fortemente condicionada pela orientação da estrutura geológica. Presume-se ainda que a
profundidade máxima de circulação seja de 500m a 700m, com a descarga natural controlada por fatores topográficos e
tectónicos - o vale do Mondego e a falha de Penacova.

Figura 45 - Afloramentos de xistos, de quartzitos e de depósitos de vertente, junto do IP3 e dentro dos limites do
perímetro de proteção intermédio da concessão das Caldas de Penacova.
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Em termos de vulnerabilidade à contaminação atendendo quer à reduzida distância do traçado do IP3 relativamente às
captações de água mineral natural das Caldas de Penacova quer ainda às litologias intersetadas, considera-se a existência
de uma vulnerabilidade elevada onde o IP3 atravessa formações quartzíticas e depósitos de vertente e de uma
vulnerabilidade muito reduzida onde o IP3 atravessa formações xistentas (nomeadamente metagrauvaques e filitos).
No que respeita à componente de engarrafamento da água mineral natural Caldas de Penacova e, para o período
compreendido entre 2015 e 2019, registam-se volumes de venda anuais a variar entre os 183 e 243 milhões de litros (Figura
46), correspondendo a uma quota de mercado (das águas minerais naturais com origem em Portugal) relativamente estável
nos últimos anos e da ordem dos 28 a 32%.

Figura 46 - Evolução das vendas (em litros) de água mineral natural “Caldas de Penacova” (fonte: DGEG).
1.6.3.5.4

Granjal (HM-69)

A água mineral natural captada na concessão Granjal (HM-69) destina-se exclusivamente ao termalismo. Com contrato
celebrado com o Estado Português datado de agosto de 2015, esta concessão tem uma área de 7,61 hectares, possuindo
perímetros de proteção fixados e publicados em Diário da República através da Portaria nº 90/2019, de 25 de março.
A água mineral natural captada através de furo vertical possui fácies bicarbonatada sódica, sulfúrea, sendo ainda fluoretada.
É uma água fracamente mineralizada (com condutividade elétrica característica de 631 S/cm e mineralização total de 485
mg/L), exibe pH de 9,1 e temperatura de emergência da água de 22,6 ºC.
Em termos geológicos afloram na área da concessão as seguintes litologias:
▪ Granitos hercínicos, tardi a pós orogénicos - de composição essencialmente biotítica, textura porfiróide e grão
grosseiro. Apresentam diferentes estados de alteração, desde sãos a muito alterados;
▪ Filões de quartzo - dispõem-se segundo as principais direções estruturais da região, ou seja, NNE-SSW a NE-SW, NS e ENE-WSW. Atingem por vezes espessura da ordem das dezenas de metros. Correspondem, na maioria, a
preenchimentos de fraturas em fase tardia da orogenia hercínica.
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Figura 47 - Diferentes graus de alteração dos granitos aflorantes dentro dos limites da área alargado do perímetro
de proteção do Granjal.
A tectónica é caracterizada por uma provável falha no vale do rio Dão, com orientação NE-SW, sendo que é segundo esta
direção que se dispõem os principais alinhamentos estruturais da região. À luz dos conhecimentos atuais a provável falha
do Rio Dão terá um papel fundamental na circulação profunda da água na região.
Em termos hidrogeológicos, o sistema aquífero é suportado por granito porfiróide, de grão grosseiro, muito fraturado, estando
relacionado com as zonas de fratura originadas por movimentações ao longo da provável falha do vale do rio Dão. O
reservatório é superficial, pelo que a água apresenta baixa temperatura.
As condições geológicas e geomorfológicas locais determinam a existência de dois sistemas aquíferos:
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▪ Sistema aquífero superficial - livre, de águas pouco mineralizadas e de circulação superficial, com permeabilidade
fissural, ou intersticial nas zonas mais arenizadas do maciço granítico;
▪ Sistema aquífero hidromineral - semiconfinado a confinado, com permeabilidade fissural variável consoante o grau de
fraturação do granito.
Enquanto modelo conceptual do sistema aquífero é admitido que a vasta extensão da bacia hidrográfica do rio Dão, aliada
à provável falha onde estará encaixado este rio, favoreça a recarga dos vários sistemas aquíferos hidrominerais emergentes
nesta bacia hidrográfica. A falha do rio Dão terá um papel fundamental na evolução dos fluxos subterrâneos de NE para
SW, que ascenderão à superfície devido a particularidades geológicas locais. A cerca de 5 km a SW do Granjal, ocorre o
contacto das rochas graníticas com rochas xistentas do Complexo Xisto-Grauváquico que poderão funcionar como barreira
impermeável à circulação profunda das águas. Os filões são também elementos fundamentais na circulação da água a
grandes profundidades e no condicionamento da direção e sentido dos fluxos subterrâneos.

Figura 48 – Poço do Banho, datado de 1877 e restaurado em 2014 (imagem da esquerda) e casa de proteção do
furo vertical (imagem da direita)
Para o aproveitamento da água mineral natural “Granjal” foi construída entre 2007 e 2008 uma captação profunda (furo
vertical referenciado como AQ1), com 667 metros de profundidade, na proximidade (distando cerca de 10 metros) da
nascente de água sulfúrea do Granjal. Os primeiros dois metros da perfuração intersetaram solo residual de granito e, até
aos 160 metros de profundidade foram intersetados granitos, pouco alterados, mas por vezes muito fraturados. A captação
encontra-se cimentada no seu espaço anular (espaço compreendido entre o entubamento e o maciço rochoso) desde a
superfície até aos160 metros de profundidade. À data da conclusão da construção da captação o nível freático encontravase a 5,0 m de profundidade tendo, em função dos resultados dos ensaios de caudal, sido proposto um caudal de exploração
de 13 L/s (fonte: Proposta de definição de perímetro de proteção da concessão HM-69, elaborado pelo município de Santa
Comba Dão).
Ainda de acordo com o mesmo documento e, admitindo-se estar em presença de um aquífero confinado num meio contínuo
e equivalente a um meio poroso, estimam-se os seguintes parâmetros hidráulicos:
T = 6,0 x 10-4 m2/s (transmissividade); k = 1,41 x 10-6 m/s (condutividade hidráulica); S = 8,17 x 10-4 (coeficiente de
armazenamento).
Em termos de vulnerabilidade aquífera e, de acordo com os resultados apresentados no documento “Proposta de definição
de perímetro de proteção da concessão HM-69” o aquífero livre granítico obtém um índice de vulnerabilidade DRASTIC de
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146, correspondendo a uma vulnerabilidade média, reconhecendo-se, contudo, que em zonas com “fraturas abertas” a
vulnerabilidade local nessas zonas poderá ser muito alta. Para o aquífero confinado em ambiente granítico (o aquífero
captado pelo furo vertical AQ1) é calculado um índice de vulnerabilidade DRASTIC de 83, correspondendo a uma
vulnerabilidade reduzida.
1.6.3.6

Captações Privadas

No que concerne a captações privadas, a APA enviou informação sobre as mesmas, a qual se encontra refletida no Desenho
40418-PB-TG-0603-EIA-006– Recursos Hídricos Subterrâneos.
A maioria destas captações (furos verticais ou poços) são utilizadas para rega. Verifica-se também alguma utilização de
furos para consumo humano e atividades industriais.

1.6.4 Zonas Protegidas
1.6.4.1

Aspetos Gerais

De acordo com a Diretiva Quadro da Água (DQA) e com a Lei da Água, “zonas protegidas” são zonas que requerem proteção
especial ao abrigo da legislação comunitária no que respeita à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à
conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes da água. A Lei da Água define na alínea jjj) do artigo 4.º
que as zonas protegidas são constituídas por:
▪ Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo humano;
▪ Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico;
▪ Zonas designadas como águas de recreio (águas balneares);
▪ Zonas designadas como zonas vulneráveis;
▪ Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de nutrientes;
▪ Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação das aves selvagens;
▪ Zonas de máxima infiltração;
▪ Sítios Ramsar.
1.6.4.2

Zonas Protegidas na Área de Estudo

Indicam-se seguidamente as zonas protegidas existentes na área de estudo, de acordo com a Diretiva Quadro da Água
(DQA) e com a Lei da Água.
Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo humano
O novo regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas foi
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, com o objetivo principal de promover a proteção e valorização
dos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, bem como do respetivo território
envolvente, na faixa correspondente à zona terrestre de proteção.
O regime de proteção estabelece a obrigatoriedade de classificação das albufeiras de águas públicas em albufeiras de
utilização protegida, albufeiras de utilização condicionada ou albufeiras de utilização livre.
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Tal como já referido, a albufeira da Aguieira e a albufeira da Raiva, diretamente atravessadas pelo IP3 em estudo, são
uma albufeira de utilização protegida. Estas albufeiras são aquelas que se destinam a abastecimento público ou se prevê
que venham a ser utilizadas para esse fim e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina a sua sujeição a
um regime de proteção mais elevado (designadamente as que se encontram inseridas em áreas classificadas, tal como
definidas na Lei da Água).
Assim, no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-005 – Recursos Hídricos Superficiais foram delimitadas as seguintes áreas,
extraídas do Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira (Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2007, POAA):
▪ Zona reservada da albufeira;
▪ Zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e utilização da albufeira;
▪ Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e utilização da albufeira.
A Albufeira da Raiva não tem Plano de Ordenamento aprovado.
Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico
De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, verifica-se que a zona da albufeira da
Aguieira, assim como o rio Alva, Mondego e Dão são troços piscícolas de ciprinídeos.
Na área de estudo são assim troços piscícolas a albufeira da Aguieira, o rio Alva, o rio Mondego e o rio Dão (Figura 1.64).
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Fonte: PGRH - RH4 (2016) - 2º Ciclo

Figura 1.49 – Localização dos troços piscícolas na área de estudo
Zonas designadas como águas de recreio (águas balneares)
De acordo com a informação disponibilizada pela APA – ARH, verifica-se a existência de uma Água Balnear, designada de
Reconquinho.
Esta é uma Praia Fluvial localizada no concelho de Penacova, no rio Mondego, a cerca de 900 m a jusante do IP3 na zona
do Trecho 0.
A Praia Fluvial de Reconquinho está representada no Desenho 40418-EA-0000-EIA-0003 – Recursos Hídricos
Superficiais.
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Fonte: CM Penacova

Fotografia 1.7 – Praia Fluvial de Reconquinho, em Penacova
Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de nutrientes
De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, existe apenas uma única zona sensível
em termos de nutrientes na RH4 que corresponde à Albufeira da Aguieira.

1.6.5 Pressões sobre as Massas de Água
De acordo com a informação disponibilizada pela APA – ARH Centro, verificam-se algumas pressões (descargas no meio
hídrico) sobre as massas de água da área de estudo.
Com efeito, da análise dos pontos de descarga inventariados, na envolvente da estrada em apreço, verifica-se que existem
56 fontes poluidoras na área de estudo:
▪ 39 do Setor Urbano;
▪ 16 do Setor Industrial;
▪ 1 do Setor Aterro (Lixeira).
Apresenta-se seguidamente a distribuição destas fontes poluidoras por massa de água superficial.
Quadro 1.36 – Pressões das Massas de Água Superficiais Naturais na envolvente do traçado do IP3 em estudo

Massas de Água Superficiais / Sub-Bacias

Código

Fontes
Poluidoras
Setor Urbano

Fontes
Poluidoras
Setor Industrial

Fontes
Poluidoras
Setor Aterro

Vala do Norte

PT04MON0652

-

-

-

Rio dos Fornos

PT04MON0649

-

2

-

Ribeiro do Botão

PT04MON0637

-

-

-

Rio Resmungão

PT04MON0646

-

-

-

Rio Mondego (HMWB – Jusante B. Fronhas e
Açude Raiva)

PT04MON0666

2

3

1

Rio Mondego (HMWB – Jusante Açude Raiva)

PT04MON0668

1

-

-

Rio Alva (HMWB – Jusante B. Fronhas)

PT04MON0639

-

-

-
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Massas de Água Superficiais / Sub-Bacias

Código

Fontes
Poluidoras
Setor Urbano

Fontes
Poluidoras
Setor Industrial

Fontes
Poluidoras
Setor Aterro

Albufeira da Raiva

PT04MON0635

1

1

-

Ribeira de Mortágua

PT04MON0631

-

-

-

Albufeira da Aguieira

PT04MON0633

16

1

-

Ribeiro do Couto

PT04MON0622

9

1

-

Rio Dão

PT04MON0613

3

-

-

Rio Criz

PT04MON0612

0

1

0

Rio Dinha

PT04MON0608

5

4

-

Ribeira da Mata

PT04MON0607

-

-

-

Rio Asnes

PT04MON0590

2

2

Ribeira de Sasse

PT04MON0591

-

1

-

Total

-

39

16

1

Fonte: APA – ARH Centro

No Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-005– Recursos Hídricos Superficiais estão representadas estas pressões.
Verifica-se assim que a massa de água com maior número de fontes poluidoras urbanas é a Albufeira da Aguieira, com 16
fontes poluidoras deste setor. Segue-se a ribeira do Couto (9 fontes) e o rio Dinha (5 fontes).
Em relação às pressões do setor industrial, verifica-se que é a sub-bacia do rio Dinha a que concentra o maior número de
fontes poluidoras desta origem, com 4 fontes poluidoras desta origem.
Segue-se o Rio Mondego (HMWB – Jusante B. Fronhas e Açude Raiva) (3 fontes), o rio dos Fornos (2 fontes) e o rio Asnes,
(2 fontes).
Existe apenas uma fonte poluidora do Setor Aterro, a qual corresponde a uma lixeira encerrada localizada na sub-bacia do
rio Criz, na freguesia de Figueira do Lorvão.
Em termos de massas de água subterrâneas, verifica-se que apenas duas fontes poluidoras (ambas do Setor Industrial, na
sub-bacia do Rio dos Fornos) se localizam no Cársico da Bairrada. Todas as outras fontes se localizam no Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Mondego.

1.7 SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE
1.7.1 Áreas Protegidas
O traçado do IP3 em estudo não intersecta (nem está próximo como se pode constatar pela figura abaixo) qualquer área
protegida ao abrigo dos regimes definidos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, que definem como áreas
sensíveis:
▪ Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;
▪ Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos
do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n. os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979,
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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) e as áreas classificadas que
integram a Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação - ZEC e Zonas de Proteção Especial - ZPE), inclui ainda
outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente
Sítios RAMSAR e áreas da Rede de Reservas da Biosfera.

(SIC, atualmente designadas como ZEC – Zonas Especiais de Conservação)
Figura 1.50 – Sítios da Rede Natura 2000 / Áreas Protegidas (fonte: ICNF)
▪ O SIC de Carregal do Sal situa-se a este, a cerca de 10 km;
▪ O Parque Natural da Serra da Estrela (SIC e IBA) situa-se a este cerca de 29 km;
▪ Sítios 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, SIC e IBA) situa-se a noroeste, a cerca de 32 km.

1.7.2 Enquadramento Fitogeográfico
A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas características físicas do território
(características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um enquadramento da vegetação pela biogeografia (Alves et
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al, 1998). Este tipo de estudos permite realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto
com a fitossociologia possibilita a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região.
De acordo com Franco (2000), a área de estudo distribui-se pela zona Centro (Troços 1 e 2, Troço 0 e Troço 4 - Variante
Nascente) e zona Norte (Troço 3 e Troço 4 - Variante Nascente) (Quadro 1.37).
Quadro 1.37 – Zonas fitogeográficas dos Troços do IP3 em análise
TROÇO

ZONA FITOGEOGRÁFICA

Troço 1

Centro

Troço 2

Centro

Centro-Norte

Troço 3

Norte

Noroeste ocidental

Troço 0 - Requalificação

Centro

Centro-Norte

Centro

Centro-Norte

Norte

Noroeste ocidental

Troço 4 - Variante Nascente

SUBDIVISÃO
Centro-Oeste calcário
Centro-Norte

No que diz respeito à caracterização biogeográfica da área de estudo, segundo Costa et al. (2001), esta apresenta o seguinte
enquadramento:
B. REGIÃO MEDITERRÂNICA
B.a. SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL
B.A.II. PROVÍNCIA COSTEIRO-LUSITANO-ANDALUZA
B.A.II.1. SUBPROVÍNCIA PORTUGUÊSA-SADENSE
B.a.II.1.A. SECTOR DIVISÓRIO PORTUGUÊS
B.a.II.1.A.1. SUBSECTOR BEIRENSE LITORAL
B.a.II.1.A.1.A. SUPERDISTRITO BAIRRADA-SOURE (Troço 1)
B.a.II.1.A.1.B.
SUPERDISTRITO
(restantes Troços)

DÃO-MONDEGO-CEIRA

O Superdistrito Bairrada-Soure é um território plano onde se podem observar solos derivados de arenitos, aluviossolos nos
vales do baixo Mondego e do Soure, e rochas calcárias duras (serra da Boa Viagem) e margas calcárias. É um território com
uma oceânidade acentuada (hiperoceânico a oceânico) e em que o Quercus x coutinhoi é assinalado frequentemente. Nos
calcários e margas calcárias assinala-se a série Arisaro-Querceto broteroi S. (Arisaro-Quercetum broteroi quercetosum
roboris, Vinco difformis-Lauretum nobilis, Rubo ulmifoliae-Prunetum insititioidis, Melico arrectae-Quercetum cocciferae,
Phlomido lychitidis-Brachypodietum phoenicoidis); nos arenitos ocorre o Asparago aphylli-Querceto suberis S. (Asparago
aphylli-Quercetum suberis, Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis viburnetosum tini, Erico-Quercetum lusitanicae,
Lavandulo-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris, Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae). Nos aluviossolos assinalam-se
Salicetum salvifoliae, Populo nigrae-Saliceto neotrichae S., Scrophulario-Alneto glutinosae S., Ficario-Fraxineto angustifoliae
S. e Aro italici-Ulmeto minoris S. Como o território agricolamente é rico encontra-se altamente cultivado nas margas calcárias
(vinha na Bairrada) e nos aluviões (arroz, milho), estando o restante do território ocupado por pinhais e eucaliptais (Costa et
al. 2001).
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O Superdistrito Dão-Mondego-Ceira é uma área de baixa altitude ao longo destes rios, de solos siliciosos derivados de
xistos, granitos e raros arenitos, com bioclima mesomediterrânico superior mas com verões mais quentes e invernos mais
frios que o superdistrito anterior (ceânico), e de ombroclima seco a sub-húmido. Os sobrais do Asparago aphylli-Quercetum
suberis são a vegetação potencial, que tem como etapas regressivas Phillyreo-Arbutetum unedonis viburnetosum tini, EricoQuercetum lusitanicae quercetosum lusitanicae, Lavandulo-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris, Avenulo sulcatae-Stipetum
giganteae. Em locais mais secos e em situações edafo-xerófitas pode ocorrer azinhais do Pyro bourgaeanae-Quercetum
rotundifoliae. O Scrophulario-Alneto glutinosae S. é série ripícola mais comum. A vinha e pomares na bacia do Dão, o pinhal
e o eucaliptal ocupam a maior parte do território (Costa et al. 2001).

1.7.3
1.7.3.1

Metodologia
Aspetos gerais

Para caracterizar os sistemas biológicos, procedeu-se ao levantamento de informação da especialidade existente,
bibliográfica e de distribuição espacial, e foram realizados levantamentos de campo complementares.
A recolha de informação bibliográfica e de distribuição geográfica teve como base as seguintes fontes:
▪ Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats, referente ao período 2007-2012 (ICNF, 2013);
▪ Flora-On: Flora de Portugal Interativa (SPB, 2019);
▪ Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (LVFV) (Carapeto, A. et al, 2020)
▪ Atlas do Bivalves de água doce em Portugal Continental (Reis, 2006)
▪ Borboletas de Portugal (Maravalhas, 2003);
▪ Libélulas de Portugal (Maravalhas e Soares, 2013);
▪ Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos. Ecologia, Gestão e Conservação (Moreira et al., 2002)
▪ Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010);
▪ Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008);
▪ Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (2011-2013) (Equipa Atlas, 2018);
▪ Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013);
▪ Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim & Rodrigues, 1992);
▪ Atlas dos Mamíferos de Portugal (Bencatel et al, 2017);
▪ Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).
Nos levantamentos de campo realizados foram empregues metodologias de identificação e caracterização da flora,
vegetação e habitats e da fauna de vertebrados terrestres, as quais se descrevem nos pontos seguintes.
Importa sublinhar que a área de estudo considerada para este descritor é de 400 m para cada lado do eixo da via, perfazendo
uma faixa de 800 m centrada ao eixo, sendo que nas zonas dos nós a faixa dos 200 m acompanha a sua configuração geral,
sendo por isso um pouco mais larga. Assim, as medições apresentadas, são referentes a esta faixa de estudo.
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1.7.3.2

Flora Vegetação e Habitats

Para a caracterização da flora e da vegetação, foram inventariados, caracterizados e cartografados os habitats e unidades
de vegetação presentes na área dos corredores definida como área de estudo. O trabalho de campo foi realizado entre os
dias 23 a 27 de setembro de 2019. Com a informação recolhida foi produzida uma Carta de Vegetação e Habitats, à escala
1:25 000.
Foram realizados 282 pontos de inventário de flora e vegetação distribuídos pela área de estudo e de forma a cobrirem os
diferentes Troços e alternativas de traçado bem como as diferentes unidades de vegetação e habitats presentes (Figura
1.51). Em cada local de inventário foi caracterizada a flora e a vegetação com base na metodologia dos quadrados, cujo
número e dimensão foi determinada através do método da área mínima (Kent & Coker, 1992). Nestes locais foi recolhida
informação da diversidade específica, da dominância relativa, da cobertura vegetal e percentagem de solo nu.
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Figura 1.51 – Pontos de Inventário de Flora e Vegetação
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1.7.3.3

Fauna

Para a caracterização da comunidade faunística de vertebrados terrestres foram empregues três metodologias: Pontos de
escuta e pontos de observação, sobretudo dirigidos à comunidade avifaunística e transectos dirigidos aos restantes grupos.
O trabalho de campo foi realizado entre os dias 23 a 27 de setembro de 2019.
Foram realizados 30 pontos de escuta, 11 pontos de observação e 30 transectos pedonais de prospeção de indícios de
presença, distribuídos pelos diferentes biótopos presentes ao longo da área de estudo e abrangendo os vários Troços e
alternativas de traçado (Figura 1.52).
As comunidades de invertebrados terrestres e aquáticos, bem como de fauna piscícola foram caracterizadas apenas com
recursos a informação bibliográfica e de distribuição espacial disponível.
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Figura 1.52 – Locais de amostragem de fauna.
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1.7.4
1.7.4.1

Situação Atual
Vegetação

A área atravessada pelo IP3 é maioritariamente ocupada por explorações florestais destinada à produção, constituídas
sobretudo por plantações de eucalipto (Eucalyptus globulus). Estas áreas surgem por vezes, com plantações mistas de
eucalipto e pinheiro (Pinus pinaster) estando, no entanto, esta segunda espécie em expressiva minoria. Observa-se ainda a
expansão de espécies exóticas como é o caso da acácia (Acacia dealbata) ou da cana (Arundo donax). A acácia ocorre
maioritariamente associada às manchas de eucaliptal, ou de pinhal, sobretudo em áreas que foram percorridas por incêndios
nos últimos anos, assumindo, frequentemente, a dominância nestas áreas.
A área de estudo é ainda ocupada por áreas agrícolas e áreas artificializadas, constituídas por pequenos aglomerados
populacionais, ou edificações mais ou menos dispersas pela área atravessada pelos Troços. As áreas agrícolas, encontramse geralmente na envolvente dos aglomerados populacionais.
A área de estudo é também atravessada por algumas linhas de água, afluentes da bacia hidrográfica do rio Mondego, ao
longo das quais se desenvolvem galerias ripícolas com características mais ou menos naturalizadas.
Pontualmente ocorrem algumas manchas de floresta de folhosas (sobretudo carvalhais), alguns prados ou pastagens
naturais e menos frequentemente matos onde poderão ocorrer também algumas formações mais naturais.
No Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-009 (Ocupação do Solo) apresenta-se a distribuição das unidades de vegetação
presentes na área de estudo. No Quadro 1.38 apresenta-se a ocupação associada a cada classe de vegetação e uso do
solo, distribuída pelas áreas de estudo de cada um dos Troços e Variante do IP3 em análise.
Quadro 1.38 – Ocupação das diferentes Unidades de Vegetação e Usos do solo presentes na área de estudo
associada a cada Troço do IP3 em análise
Ocupação (Hectares)
Unidades de Vegetação
e Usos do Solo

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 0 Requalificação
IP3

Troço 4
Variante Nascente

Total da
Área de Estudo

Floresta de Folhosas

8,6

47,7

96,4

26,7

35,2

214,6

Floresta de Produção

581,9

206,8

976,1

847,6

302,5

2914,9

Floresta Mista

4,4

0,0

128,3

3,8

0,0

136,5

Vegetação ripícola

0,0

0,0

15,3

16,4

0,0

31,7

Floresta de Exóticas

18,5

16,0

34,2

61,2

6,8

136,6

Matos

5,3

0,0

5,2

3,6

0,0

14,0

Prados e pastagens

47,5

23,6

19,7

1,3

0,0

92,1

Área Agrícola

409,2

205,6

795,3

150,4

158,1

1718,5

Vegetação ruderal

18,3

3,7

20,3

6,2

1,6

50,1

Linha de água

0,0

0,0

0,0

36,2

0,0

36,2

Planos de água

0,0

23,2

1,5

159,5

11,6

195,9

Área artificializada

211,4

176,3

489,9

162,0

52,4

1092,0

Total

1305,0

702,9

2582,3

1474,8

568,1

6633,1

Nos parágrafos seguintes apresenta-se, uma breve caraterização das unidades de vegetação presentes na área de estudo.
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Floresta de Folhosas
As áreas ocupadas por florestas de folhosas, resumem-se a pequenas manchas fragmentadas, que são limitadas
maioritariamente por floresta de produção ou área agrícola. No total ocupam 214,6 hectares da área de estudo. Esta classe
inclui as manchas florestais formadas por carvalhos, castanheiros, choupos, sobreiros ou avelaneiras. Formam algumas
manchas dominadas apenas por uma espécie arbórea, ou ocorrem em codominância de duas ou mais espécies.
O estado de conservação destas manchas é muito variado, algumas (poucas) encontram-se em bom estado de conservação,
outras encontram-se bastante degradadas, e outra ainda em regeneração.
Nas manchas mais bem conservadas o subcoberto apresenta alguma diversidade e estratificação.
Entre as espécies arbustivas presentes destacam-se Ruscus aculeatus (gilbardeira), Ulex europaeus subsp. latebracteatus
(tojo-arnal), Rubus ulmifolius (silvas) e Pteridium aquilinum (fetos). Estas duas últimas, dominam no subcoberto das manchas
mais degradadas.

Figura 1.53 - Florestas de folhosas dominada por Quercus robur com evidente estratificação (presença de Ulex
europaeus subsp. latebracteatus, Pteridium aquilinum, Rubus ulmifolius).
Floresta de Produção
As áreas de florestais da área de estudo são maioritariamente constituídas por florestas de produção. Estas constituem a
unidade de vegetação mais representada na área de estudo, ocupando 2 914,9 hectares, e são dominadas por plantações
de Eucalyptus globulus (eucalipto), ocorrendo por vezes plantações de Pinus pinaster (pinheiro-bravo), de Pinus pinea
(pinheiro-manso) e de outras resinosas, mas todas estas ocupando parcelas mais pequenas e fragmentadas. Observa-se
ainda a presença de plantações mistas de eucalipto e pinheiro-bravo; pinheiro-bravo e folhosas e ainda de eucalipto, ou
pinheiro-bravo e Acacia dealbata (acácia).
A área foi percorrida por incêndios recentemente (2017), aspeto que favoreceu a dispersão da acácia. Em muitas manchas
esta espécie assume dominância sobre a espécie originalmente plantada (eucalipto ou pinheiro-bravo).
Os eucaliptais caracterizam-se por uma densidade elevada de estrato arbóreo e, em alguns locais, por uma estrutura etária
uniforme. A homogeneidade destes povoamentos e os elevados níveis de ensombramento do solo traduzem-se numa
intensa redução do sobcoberto, sendo nas zonas limítrofes das manchas florestais que a vegetação se torna mais densa e
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diversificada, em resultado da colonização de espécies oriundas das formações vegetais adjacentes. A vegetação de
sobcoberto está, assim, frequentemente limitada a espécies arbustivas e ombrófilas.
As florestas de produção de eucalipto, bem como as que se encontram invadidas por acácia, representam uma degradação
intensa do coberto vegetal natural, não apenas porque o estrato arbóreo não apresenta qualquer semelhança com a
vegetação natural climática, mas também porque apresentam uma diversidade biológica muito baixa e estratos herbáceo e
arbustivo de valor florístico reduzido.

Figura 1.54 - Floresta de Produção: Eucaliptal (Eucalyptus globulus)
Floresta Mista
A floresta mista é formada maioritariamente por manchas florestais descaracterizadas, incluem pequenas parcelas de
plantações de eucalipto e/ou de pinheiro-bravo, intercaladas por pequenas parcelas de floresta de folhosas (carvalhos,
castanheiros, entre outras), onde os limites entre estas são difíceis de definir. Por vezes apresentam-se também invadidas
por acácia. A floresta mista ocorre em 136,5 hectares da área de estudo.

Figura 1.55 - Floresta Mista de Carvalhos (Quercus robur) e Sobreiros (Quercus suber) com Acácias (Acacia
dealbata).
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Vegetação ripícola
A vegetação ripícola constitui a vegetação que se encontra nas margens que ladeiam os principais cursos de água que
atravessam a área de estudo. Em muitas situações, as margens dos cursos de água encontram-se desprovidas de
vegetação ripícola, seja porque foram invadidas por espécies exóticas, seja porque foram ocupadas por áreas agrícolas ou
florestais. Nas áreas onde a vegetação ripícola está presente (31,7 hectares) esta é dominada por elementos arbóreos
autóctones, tais como: Alnus glutinosa (amieiro), Salix alba (salgueiro), Salix atrocinerea (borrazeira-preta) ou Populus alba
(choupo-branco). Estas manchas encontram-se geralmente bem conservadas e estratificadas. Sendo o subcoberto formado
por estrato herbáceo, arbustivo e lianoide.

Figura 1.56 - Vegetação ripícola bem conservada. Domínio de amieiro (Alnus glutinosa)
Floresta de Exóticas
Com foi acima referido os incêndios que percorreram grande parte da área de estudo em 2017, potenciaram a dispersão e
desenvolvimento de vastas áreas de acácia. Estas ocorrem em codominância com áreas de eucaliptos ou pinheiro-bravo,
mas também formam algumas manchas continuas de dimensão expressiva em que o coberto arbóreo é dominado apenas
por esta espécie. Na área de estudo ocupam 136,6 hectares. Nestas manchas a densidade de árvores, os elevados níveis
de ensombramento e a densidade de folhada no solo, rica em azoto, limita fortemente o desenvolvimento do subcoberto, o
qual é muito pobre ou inexistente.
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Figura 1.57 - Acacial.
Matos
As áreas de matos estão presentes de forma pontual e formando maioritariamente manchas de reduzida dimensão. São
geralmente áreas degradadas que se encontram em regeneração, onde as espécies ruderais começam a dar lugar a
formações arbustivas pouco diversas. Entre as espécies presentes destacam-se: Cytisus striatus (giesta-negral), Cytisus
multiflorus (giesta-branca), Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus, Genista triacanthos e Ulex minor (tojo-molar).

Figura 1.58 - Matos. À esquerda, área degradada em regeneração; à direita talude de estrada ocupado por matos
de Ulex minor.
Prados e pastagens
As manchas de prados e pastagens incluem áreas de prados naturais, áreas agrícolas em pousio e que atualmente não se
apresentam cultivadas, ou áreas de pastagem. Algumas destas áreas formam manchas contínuas e com dimensão
expressiva, mas a maioria são de pequena dimensão e encontram-se dispersas entre outras unidades de vegetação. No
total ocupam 92,1 hectares na área de estudo. O coberto é dominado por espécies de porte herbáceo, embora possam
estar presentes pontualmente algumas espécies arbustivas ou arbóreas.
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Nestas comunidades destacam-se, pela sua abundância, as espécies graminóides, como: Brachypodium phoenicoides,
Agrostis castellana, A. curtisii, Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum, Dactylis glomerata e Briza maxima, e outras, como
Centaurium erythraea, Daucus carota, Foeniculum vulgaris, Origanum vulgaris, Carlina hispanica, entre outras espécies. O
pinheiro-bravo (Pinus pinaster), a oliveira (Olea europaea var. europaea) e o carvalho-cerquinho (Quercus faginea) são as
espécies arbóreas observadas nestes locais, onde ocorrem muito pontualmente. Nalgumas áreas abandonadas há mais
tempo, o desenvolvimento dos matos torna-se evidente, destacando-se as espécies Cistus crispus, Pistacia lentiscus,
Daphne gnidium, Asparagus aphyllus e A. acutifolius.

Figura 1.59 - Prados
Área Agrícola
A área agrícola é a segunda unidade de vegetação mais representada na área de estudo (1 718,5 hectares), esta apresenta
características diferentes, ocorrendo áreas de monocultura, de dimensão variável, por exemplo de vinha, olival ou cereais,
bem como áreas de mosaico agrícola, com parcelas geralmente de dimensão mais reduzida, ocupadas por hortas, pomares
ou pequenas áreas de cereal. Frequentemente estes mosaicos ocorrem nas imediações de aglomerados urbanos, ou
envolvendo habitações dispersas ou isoladas.
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Figura 1.60 - Área Agrícola. Em cima à esquerda campo de cereal, em cima à direita olival de sequeiro, em baixo à
esquerda pomar, em baixo à direita mosaico de hortas e cereal
Vegetação ruderal
A vegetação ruderal surge sobretudo em áreas que foram alvo de intervenções, nomeadamente zonas nas quais foi
removido o coberto vegetal, e por vezes, a camada superior de solo e que são colonizadas por espécies pioneiras ruderais.
Estas áreas apresentam uma representação pouco expressiva na área de estudo, ocupando 50,1 hectares.
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Figura 1.61 - Área intervencionada ocupada por vegetação ruderal
Linha de água
Esta classe de usos do solo corresponde a linhas de água que atravessam a área de estudo. Entre estes cursos de água
destacam-se o rio Mondego, o rio Dão, Esta classe é desprovida de vegetação, uma vez que a vegetação ribeirinha presente
nas margens destes cursos de água, encontra-se caracterizada na unidade Vegetação Ripícola descrita anteriormente.

Figura 1.62 - Linha de Água (viaduto é sobre o rio Paiva)
Planos de água
Esta classe de usos do solo corresponde a planos de água, tais como charcas ou albufeiras, que atravessam a área de
estudo. Entre estes planos destacam-se a albufeira da Aguieira,
Esta classe é desprovida de vegetação, uma vez que a vegetação ribeirinha presente nas margens destas albufeiras,
encontra-se caracterizada na unidade Vegetação Ripícola descrita anteriormente.
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Figura 1.63 - Plano de Água – Albufeira da Aguieira
Área artificializada
Esta classe inclui as áreas urbanas, bem como as ocupadas por infraestruturas, nomeadamente estradas, pontes, caminhos
de ferro, etc. Estão geralmente desprovidas de vegetação, ou quando esta está presente é sobretudo ruderal e antropizada.

Figura 1.64 - Área Artificializada – Zona Urbana (povoação de Ribeiro, próximo de Souselas)
1.7.4.2

Habitats

Os levantamentos de campo permitiram confirmar a presença na área de estudo de quatro habitats naturais, incluídos na
Diretiva Habitats (Diretiva 43/92/CEE, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro):
▪ Habitat 6220 - *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea;
▪ Habitat 91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
▪ Habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica;
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▪ Habitat 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
Estes habitats ocorrem em manchas geralmente de pequenas dimensões, distribuídas pelo território Desenho 40418-PBTG-0603-EIA-008 (Carta de Habitats). No quadro seguinte apresenta-se a ocupação associada a cada habitat natural,
distribuída pelas áreas de estudo de cada um dos Troços do IP3 em análise.
Dois dos habitats identificados são prioritários (6220 e 91E0).
Os habitats 91E0 e 92A0, encontram-se associados a linhas de água, constituindo florestas de vegetação ripícola. O Habitat
9230 constitui as florestas de folhosas dominadas por carvalhos (Quercus robur e Quercus pyrenaica)). O Habitat 6220
constitui prados naturais.
Nos parágrafos seguintes apresenta-se, uma breve caraterização dos habitats naturais presentes na área de estudo.
Quadro 1.39 – Ocupação dos diferentes Habitats naturais presentes na área de estudo associada a cada Troço do
IP3 em análise
Ocupação (Hectares)
Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 0
Requalificação
IP3

Troço 4
Variante Nascente

Total da
Área de Estudo

6220*

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

25,2

91E0*

0,0

0,0

10,8

0,0

0,0

10,8

91E0* e 92A0

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

2,9

9230

0,0

2,5

18,9

0,0

15,3

36,7

92A0

0,0

0,0

1,6

16,4

0,0

18,0

Total

25,2

2,5

34,2

16,4

15,3

93,6

Habitat

Habitat 6220 - *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
Trata-se de um habitat prioritário que diz respeito às comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes
submetidas a algum pastoreio. Consoante as espécies carateristicas, estas comunidades podem enquadrar-se nas classes
fitossociológicas Helianthemetea guttati p.p., Festuco-Brometea p.p., Lygeo-Stipetea, Poetea bulbosae, Stipo giganteaeAgrostietea castellanae.
Na área de estudo, estes arrelvados são silicícolas e prosperam sobre solos profundos e dominados por Brachypodium
phoenicoides (Figura 1.65). Ocorrem no Troço 1, junto ao nó com o IC2.
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Figura 1.65 - Prado de 6220, com dominância de Brachypodium phoenicoides
Habitat 91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Ocorrem na área de estudo Amiais enquadrados no habitat prioritário 91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), designadamente o sub-tipo Amiais ripícolas (91E0 pt1) (Figura 1.66).
Integram-se na classe Salici purpureae-Populetea nigrae. Para além do amieiro são frequentes outras espécies arbóreas,
designadamente: Laurus nobilis (loureiro), Salix salviifolia subsp. salviifolia (salgueiro-branco) e Quercus robur (carvalhoalvarinho).
No estrato arbustivo ou subarbóreo são frequentes Crataegus monogyna, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Frangula alnus
e elementos oriundos dos meios adjacentes, designadamente ericáceas e algumas cistáceas. No estrato herbáceo, os
pteridófitos são muito comuns, salientando-se Blechnum spicant (feto-negro), Osmunda regalis (feto-real), Asplenium
trichomanes (avencão), Asplenium billoti (fentilho). Menos abundantes são Asplenium onopteris (fentelha), Athyrium filixfemina (feto-fêmea), Adianthum cappilus-veneris (avenca) e Dryopteris affinis. Entre as angiospérmicas salienta-se a
presença de Carex pendula, Primula acaulis (rosa-das-páscoas) e Saxifraga granulata. Entre a vegetação lianóide são
abundantes Tamus communis (uva-de-cão), Hedera hibernica (Hera) e Vitis vinifera (videira-brava).
Estas linhas de água, e consequentemente o habitat natural, apresentam-se ligeiramente alteradas e degradadas, devido à
presença de núcleos densos de canavial (Arundo donax), espécie exótica e invasora, que dificulta a presença de uma
estrutura fitocenótica bem conservada.
Na área de estudo, este habitat foi identificado ao longo da ribeira de Lobão e num afluente do rio Paiva. Ambos os cursos
de água integram o Troço 3.

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

125

Figura 1.66 - Habitat prioritário 91E0 com dominância de amieiro
Habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
Este habitat está representado pela dominância de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho-negral (Quercus
pyrenaica) que formam bosques maduros com elevada cobertura arbórea (Figura 1.67). Enquadrados na classe
fitossociológica Querco-Fagetea, os carvalhais de Quercus robur são formações com um grau de cobertura do estrato
arbóreo muito elevado, daí o interior do bosque ser muito sombrio, quando em bom estado de conservação. O sub-bosque
é dominado por espécies esciófilas, sendo o estrato herbáceo dominado por geófitos de floração precoce.
Na área de estudo estes carvalhais apresentam alguns aspetos que revelam a sua degradação, designadamente a presença
de espécies exóticas, de amplas clareiras ou de numerosos exemplares arbóreos jovens, o que constitui indicação de que
se encontram, ainda, em recuperação.
No que respeita à sua composição florística, apresentam uma diversidade razoável. No estrato arbóreo, para além de Q.
robur, destacam-se Quercus suber (sobreiro), Laurus nobilis (loureiro), Corylus avellana (aveleira), Frangula alnus
(sanguinho), Craetaegus monogyna (pilriteiro) e, por vezes espécies, alóctones, como Castanea sativa (castanheiro) ou
Platanus x hispanica (plátano).
No estrato arbustivo, esparso, observam-se Erica arborea (uze-branca), Ulex europaeus subsp. latebracteatus (tojo-arnal),
Cytisus striatus (giesta-das-serras), Arbutus unedo (medronheiro), entre outras espécies.
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Figura 1.67 - Habitat 9230 a norte a povoação de Sabugosa
Habitat 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
Na área de estudo este habitat está representado pelos salgueirais de Salix salvifolia subsp. salvifolia (Borrazeira-branca),
frequentemente justapostos no terreno aos amiais, mas por vezes ocupando pequenos bancos de cascalho. Enquadram-se
na associação Salicetum salviifoliae (Salicion salviifoliae, Populetalia albae, classe Salici purpureae-Populetea nirae) onde,
usualmente, a vegetação acompanhante é dominada por comunidades herbácea sub-nitrófilas, de que fazem parte Prunella
vulgaris, Lythrum salicaria (salgueirinha), Mentha suaveolens (menta), Lycopus europaeus (marroio-de-água), entre outras.
Ocorrem também formações junciformes com Juncus effusus ou Cyperus longus (junça-longa).
Estes salgueirais ocorrem sobretudo, ao longo do rio Mondego e do rio Alva.

Figura 1.68 - Habitat 92A0 ao longo do rio Mondego
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1.7.4.3

Flora

A pesquisa junto da Flora-On permitiu identificar como potenciais na área de estudo 1070 taxa (espécies, subespécies e
variedades) distribuídos por 117 famílias. Os levantamentos de campo permitiram identificar 239 taxa (espécies, subespécies
e variedades) distribuídas por 71 famílias. No Quadro 1.40 apresenta-se a distribuição da riqueza florística, potencial e
confirmada da área de estudo associada a cada Troço do IP3 em análise.
Quadro 1.40 – Riqueza florística na área de estudo associada a cada Troço do IP3 em análise
N.º de taxa

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 0
Requalificação

Troço 4
Variante Nascente

Total da Área de Estudo

Potencial

895

29

453

438

17

1070

Confirmado

232

20

157

189

15

239

Foi possível identificar oito espécies sensíveis (enquadradas em Anexos do Decreto-Lei 140/99, de 24 de abril (com as
devidas alterações dadas pelo DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 156-a/2013, de 8 de novembro), protegidas por legislação
nacional ou endémicas) (Quadro 1.41).
Quadro 1.41 – Espécies florísticas sensíveis presentes na área de estudo e respetiva distribuição pelos Troços em
estudo
Família

Taxon

Enquadramento Legal

Troço

Araliaceae

Hedera maderensis subsp. iberica

Endémica da Península Ibérica

T1, T0, T4

Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Anexo V do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril

T1, T3, T0, T4

Boraginaceae

Echium rosulatum subsp. rosulatum

Endémica da Península Ibérica

T1

Omphalodes nitida

Endémica da Península Ibérica

T1, T3

Dipsacaceae

Dipsacus comosus

Endémica da Península Ibérica

T1, T0

Fabaceae

Cytisus multiflorus

Endémica da Península Ibérica

T1, T3

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

Endémica da Península Ibérica

T1, T0

Quercus suber

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25
de maio (alterado pelo DL n.º
155/2004, de 30 de junho)

Todos

Importa salientar que nenhuma das espécies observadas no local apresenta estatuto de ameaça de acordo com os critérios
definidos na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (LVFV) (Carapeto, A. et al, 2020)
Na área de estudo não estão identificadas árvores monumentais classificadas como arvoredo de interesse público (Lei n.º
53/2012, de 5 de setembro) (Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público – RNAIP).
1.7.4.4

Fauna

São potenciais na área de estudo 399 espécies faunísticas (141 artropodes, 10 bivalves, 26 peixes, 17 anfíbios, 20 répteis,
136 aves e 49 mamíferos). Destas foi confirmada nos levantamentos de campo a presença de 36 (2 anfíbios, 2 répteis, 27
aves e 5 mamíferos). Do elenco potencial identificado para a área de estudo, 36 espécies apresentam estatuto de ameaça
em Portugal, ou seja, são espécies classificadas como Vulnerável, Em Perigo e/ou Criticamente em Perigo pelo Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP) (Cabral et al., 2005):
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▪ Vulnerável: 24 espécies (2 peixes, 2 anfíbios, 2 répteis, 12 aves, 6 mamíferos);
▪ Em Perigo: 8 espécies (3 peixes, 1 réptil, 4 aves);
▪ Criticamente em Perigo: 5 espécies (3 peixes, 1 ave, 1 mamífero).
Importa referir que para os invertebrados ainda não existem estatutos de ameaça em Portugal, estando em curso o
desenvolvimento da Lista Vermelha dos Invertebrados de Portugal, a qual apenas deverá estar disponível em 2021.
A distribuição das espécies classificadas pelas áreas de estudo associadas a cada um dos Troços do IP3 em análise é
apresentada no Quadro 1.42.
Quadro 1.42 – N.º de espécies com estatuto de ameaça, potenciais na área de estudo associada a cada Troço do
IP3 em análise
Estatuto de Ameaça

Peixes

Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Total

CR

3

0

0

0

1

4

EN

3

0

1

2

0

6

VU

2

2

2

10

5

21

Total Troço 1

8

2

3

12

6

31

CR

3

0

0

1

0

4

EN

3

0

0

0

0

3

VU

2

0

0

4

0

6

Total Troço 2

8

0

0

4

0

12

CR

3

0

0

1

0

4

EN

3

0

0

2

0

5

VU

2

0

1

6

1

10

Total Troço 3

8

0

1

8

1

18

CR

3

0

0

0

0

3

EN

3

0

0

0

0

3

VU

2

0

1

5

0

8

Total – Troço 0 Requalificação

8

0

1

5

0

14

CR

3

0

0

1

0

4

EN

3

0

0

0

0

3

VU

2

0

0

3

0

5

Total Troço 4 - Variante
Nascente

8

0

0

3

0

11

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 0 - Requalificação

Troço 4 - Variante
Nascente
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O enquadramento legal das espécies faunísticas potenciais é sumarizado para cada um dos Troços do IP3 em análise nos
Quadro 1.43 a Quadro 1.47.
Quadro 1.43 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 1
ENQUADRAMENTO LEGAL

NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
Artrópodes

Peixes

Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Convenção CITES
Anexo A

4

Anexo I A

1

Anexo II A

1

1

16

Anexo II B
Anexo C

1

Anexo III C
Anexo D
Convenção de Bona
Anexo I
Anexo II

37

15

Convenção de Berna
Anexo II
Anexo III

9

8

7

79

14

8

12

23

13

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24/02 e DL n.º 156-A/2013, de 8/11)
Anexo A-I

16

Anexo A-III
Anexo B-II

6

Anexo B-IV

3

Anexo B-V

7

4

Anexo D

2

3

8

9

6

16

1

3
12

1

Categoria SPEC “Species of European Conservation Concern

130

SPEC 1

3

SPEC 2

10

SPEC 3

22
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Quadro 1.44 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 2
ENQUADRAMENTO LEGAL

NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
Artrópodes

Peixes

Anfíbios

Répteis

Aves

Convenção CITES

Mamíferos
1

Anexo A

1

8

Anexo I A
Anexo II A

1

Anexo II B

1

Anexo C
Anexo III C
Anexo D
Convenção de Bona

30

2

Anexo I
Anexo II
Convenção de Berna

9

3

3

59

3

5

9

19

10

Anexo II
Anexo III

7

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24/04, alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24/02 e
DL n.º 156-A/2013, de 8/11)
Anexo A-I

7

Anexo A-III
Anexo B-II

6

Anexo B-IV

3

4

1

1

1

4

3

3

1

4
10

1

Anexo B-V
Anexo D

4

Categoria SPEC “Species of European
Conservation Concern

6

SPEC 1

13

SPEC 2
SPEC 3

1
1
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Quadro 1.45 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 3
ENQUADRAMENTO LEGAL

NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
Artrópodes

Peixes

Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Convenção CITES
Anexo A

2

Anexo I A

1

Anexo II A

1

14

Anexo II B
Anexo C

2

Anexo III C

1

Anexo D
Convenção de Bona
Anexo I
Anexo II

43

10

Convenção de Berna
Anexo II
Anexo III

9

5

5

80

10

5

9

25

16

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24/04, alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24/02 e
DL n.º 156-A/2013, de 8/11)
Anexo A-I

13

Anexo A-III
Anexo B-II

6

Anexo B-IV

3

Anexo B-V

7

4

Anexo D

1

2

3

6

4

12

1

4
12

1

Categoria SPEC “Species of European
Conservation Concern
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SPEC 1

5

SPEC 2

9

SPEC 3

19
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Quadro 1.46 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 0 Requalificação
ENQUADRAMENTO LEGAL

NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
Artrópodes

Peixes

Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Convenção CITES
Anexo A

3

Anexo I A

1

Anexo II A

1

10

Anexo II B
Anexo C
Anexo III C
Anexo D
Convenção de Bona
Anexo I
Anexo II

33

Convenção de Berna
Anexo II
Anexo III

9

3

5

67

1

5

9

19

11

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24/04, alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24/02 e
DL n.º 156-A/2013, de 8/11)
Anexo A-I

8

Anexo A-III
Anexo B-II

6

Anexo B-IV

3

Anexo B-V

7
4
4

2

1

4

1

1

Anexo D

2
11

1

Categoria SPEC “Species of European
Conservation Concern
SPEC 1

3

SPEC 2

9

SPEC 3

15
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Quadro 1.47 - Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo associada ao Troço 4 - Variante
Nascente
ENQUADRAMENTO LEGAL

NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE
Artrópodes

Peixes

Anfíbios

Répteis

Aves

Mamíferos

Convenção CITES
Anexo A

2

Anexo I A

1

Anexo II A

1

4

Anexo II B
Anexo C

1

Anexo III C

1

Anexo D
Convenção de Bona
Anexo I
Anexo II

28

1

Convenção de Berna
Anexo II
Anexo III

9

2

1

51

2

4

6

17

7

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24/04, alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24/02 e
DL n.º 156-A/2013, de 8/11)
Anexo A-I

5

Anexo A-III
Anexo B-II

6

Anexo B-IV

3

Anexo B-V

7

3
4

Anexo D

1

1
1

2

1

4
10

1

Categoria SPEC “Species of European
Conservation Concern
SPEC 1

3

SPEC 2

5

SPEC 3

11

Nos pontos seguintes serão apresentados com mais detalhe os diferentes grupos faunísticos potenciais na área de estudo,
com enfoque para os grupos de espécies mais suscetíveis de serem afetados pelos impactes resultantes do projeto.
Invertebrados
A caracterização deste grupo faunístico foi realizada apenas com base em pesquisa de informação de especialidade. Foram
caracterizados os grupos faunísticos bivalves (Reis, 2006), lepidópteros (Maravalhas, 2003) e odonatas (Maravalhas e
Soares, 2013).
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A informação disponível não permite a segmentação dos taxa de invertebrados pelos diferentes Troços em análise. Tendo
em consideração as semelhanças na ocupação do solo entre os diferentes Troços, considerou-se o elenco global da área
de estudo, como potencial em todos Troços.
No que diz respeito aos bivalves não foram identificadas espécies legalmente protegidas na área de estudo, contudo é
potencial uma espécie classificada segundo a Red List da IUCN (2019) como Em Perigo. No que diz respeito aos artrópodes,
foram identificadas duas espécies de borboletas e quatro de libelinhas que estão enquadradas em anexos da Diretiva
Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02 e pelo e Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8/11), uma destas libelinhas está ainda
classificada como Vulnerável segundo a Red List da IUCN (2019) (Quadro 1.48).
Quadro 1.48 – Espécies de invertebrados sensíveis potencialmente presentes na área de estudo (Fontes: Reis,
2006; Maravalhas, 2003; Maravalhas e Soares, 2013)
Nome Comum

Estatuto de Conservação
(IUCN 2019)

Náiade negra

EN

Hesperia comma catena

-

LC

B-II

Euphydryas aurinia

-

LC

B-II

Coenagrion mercuriale

Libelinha de Mercúrio

NT

B-II

Gomphus graslinii

Gomfus de Graslin

NT

B-II, B-IV

Oxygastra curtisii

Libélula esmeralda

NT

B-II, B-IV

Macromia splendens

Macrómia

VU

B-II, B-IV

Taxon

Diretiva n.º
92/43/CEE

CLASSE BIVALVIA
Família Unionidae
Potomida littoralis
CLASSE INSECTA
ORDEM LEPIDOPTERA

ORDEM ODONATA

Fauna Piscícola
A caracterização deste grupo faunístico foi realizada apenas com base em pesquisa de informação de especialidade.
A área dos Troços do IP3 em estudo é atravessada por diversos afluentes da Bacia Hidrográfica do rio Mondego,
nomeadamente: Troço 1 - rio dos Fornos; Requalificação - rio Mondego e rio Alva; Troço 2 – rio Dão e ribeiro do Couto;
Troço 4: Variante Nascente - rio Dão; Troço 3 – rio Dinha e ribeira de Santiago.
A Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al., 2007), não se encontra disponível para consulta, pelo que para efeitos do presente
estudo foi consultada a informação disponível em “Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos. Ecologia, Gestão e Conservação”
(Moreira et al., 2002) que apresenta a distribuição de espécies piscícolas apenas por grandes bacias hidrográficas. Foi ainda
consultada a plataforma on-line do projeto Fish Atlas (https://www.fishatlas.net/index.htm), o qual dispõe de informação de
distribuição de fauna piscícola nativa por sub-bacias hidrográficas. Neste enquadramento considerou-se potencial na área
de estudo a fauna piscícola associada à Bacia Hidrográfica do rio Mondego.
Assim, são dadas como potencias 26 espécies piscícolas, destas oito apresentam estatuto de ameaça de acordo com Cabral
et al. (2005), e oito estão incluídas em anexos da Diretiva Habitats (Quadro 1.49).
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Quadro 1.49 – Espécies piscícolas sensíveis da bacia hidrográfica do rio Mondego, potencialmente presentes na
área de estudo (Fonte: Moreira et al., 2002)
Nome Comum

Estatuto de Conservação
(Cabral et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Lampetra fluviatilis

Lampreia-de-rio

CR

B-II / B-V

Lampetra planeri

Lampreia-pequena

CR

B-II

Enguia

EN

Alosa alosa

Sável

EN

B-II / B-V

Alosa fallax

Savelha

VU

B-II / B-V

Achondrostoma oligolepis

Ruivaco

LC

B-II

Luciobarbus bocagei

Barbo

LC

B-V

Pseudochondrostoma polylepis

Boga-comum

LC

B-II

Complexo de Squalius alburnoides

Bordalo

VU

B-II

Truta-marisca

CR

Esgana-gata

EN

Taxon
ORDEM PETROMYZONIFORMES
Família Petromyzonidae

ORDEM ANGUILIFORMES
Família Anguillidae
Anguilla anguilla
ORDEM CLUPEIFORMES
Família Clupeidae

ORDEM CYPRINIFORMES
Família Cyprinidae

ORDEM SALMONIFORMES
Família Salmonidae
Salmo trutta trutta
ORDEM GASTEIROSTEIFORMES
Família Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus

O troço do rio Mondego atravessado pelo Troço 0 de Requalificação em estudo está abrangido pela Concessão de Pesca
Desportiva do Rio Mondego e afluentes - conc: Penacova (Despacho n.º 13/2011/CP, de 9 de junho, Alvará n.º 301/2011,
de 15 de julho). Esta concessão, com cerca 10 Km de extensão, desde 100 m para jusante da mini hídrica de Penacova, a
montante, até à foz da ribeira de Poiares, a jusante, incluindo ainda 2 km do rio Alva e das ribeiras de Aveledo, Miro, Presa,
Selga, Ribas, Albarqueira e Poiares, para montante da respetiva confluência com o rio Mondego, freguesias de Penacova,
Lorvão, Friúmes e Oliveira do Mondego, concelho de Penacova.
Esta concessão de pesca licencia a pesca de Achigã (Micropterus salmoides), barbo (Luciobarbus bocagei), boga
(Pseudochondrostoma polylepis), carpa (Cyprinus carpio) e tença (Tinca tinca) – de 1 de janeiro a 14 de março e de 16 de
maio a 31 de dezembro; truta (Salmo trutta fario) – de 1 de março a 31 de julho; Enguia (Anguilla anguilla) – de 1 de janeiro
a 30 de setembro; pimpão (Carassius auratus) – todo o ano.
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Anfíbios
De acordo com o Guia de Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) e o Relatório Nacional de Implementação da
Diretiva Habitats, referente ao período 2007-2012 (ICNF, 2013), são potenciais na área de estudo 17 espécies de anfíbios,
destas duas apresentam estatuto de ameaça de acordo com Cabral et al. (2005) e dez estão incluídas em anexos da Diretiva
Habitats (Quadro 1.50). Nos levantamentos de campo apenas foi confirmada a presença de duas espécies deste grupo
faunístico (rã-ibérica - Rana ibérica e rã-verde - Pelophylax perezi), estas espécies não apresentam estatuto de ameaça,
embora uma delas seja um endemismo ibérico. Ambas estão enquadradas em anexos da Diretiva Habitats (Quadro 1.50).
Quadro 1.50 – Espécies de anfíbios sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição
pelos Troços em estudo (Fonte: Loureiro et al., 2010)
Nome Comum

Estatuto de
Conservação
(Cabral et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Troço

Chioglossa lusitânica*

Salamandra-lusitanica

VU

B-II / B-IV

T1

Lissotriton helveticus

Tritão-palmado

VU

Triturus marmoratus

Tritão-marmorado

LC

B-IV

Todos

Alytes obstetricans

Sapo-parteiro-comum

LC

B-IV

T0, T1, T2, T3

Discoglossus galganoi*

Rã-de-focinho-pontiagudo

NT

B-II / B-IV

T1, T2, T3, T4

Sapo-de-unha-negra

LC

B-IV

T1

Sapo-corredor

LC

B-IV

T1, T3

Hyla arborea

Rela

LC

B-IV

T1, T3, T0

Hyla meridionalis

Rela-meridional

LC

B-IV

T1

Rã-ibérica

LC

B-IV

Todos

Taxon
ORDEM URODELA
Família Salamandridae

T1

ORDEM ANURA
Família Discoglossidae

Família Pelobatidae
Pelobates cultripes
Família Bufonidae
Epidalea calamita
Família Hylidae

Família Ranidae
Rana ibérica*

Todos
Pelophylax perezi
Rã-verde
LC
B-V
Legenda: * - Endemismo ibérico. A negrito – espécie confirmada. Estatuto de Conservação – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et
al., 2006)

Répteis
De acordo com o Guia de Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) e o Relatório Nacional de Implementação da
Diretiva Habitats, referente ao período 2007-2012 (ICNF, 2013) são potenciais na área de estudo 20 espécies de répteis,
destas três apresentam estatuto de ameaça de acordo com Cabral et al. (2005), e sete estão incluídas em anexos da Diretiva
Habitats (Quadro 1.51). Nos levantamentos de campo foi confirmada a presença de duas espécies deste grupo faunístico
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(lagartixa-do-mato-comum - Psammodromus algirus e cobra-rateira - Malpolon monspessulanus), estas espécies não
apresentam estatuto de ameaça.
Quadro 1.51 – Espécies de répteis sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição
pelos Troços em estudo (Fonte: Loureiro et al., 2010)
Nome Comum

Estatuto de Conservação
(Cabral et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Troços

Cágado-de-carapaça-estriada

EN

B-II / B-IV

T1

Cágado-mediterrânico

LC

B-II / B-IV

T1, T2, T3, T0

Cobra-de-pernas-pentadáctila

LC

B-IV

T3

Lacerta schreiberi*

Lagarto-de-água

LC

B-II / B-IV

T1, T3, T0

Podarcis hispanicus

Lagartixa-ibérica

LC

B-IV

Todos

Hemorrhois hippocrepis

Cobra-de-ferradura

LC

B-IV

T1, T2, T0

Coronella austriaca

Cobra-lisa-europeia

VU

B-IV

T1

Víbora-cornuda

VU

Taxon
ORDEM TESTUDINES
Família Emydidae
Emys orbicularis
Família Bataguridae
Mauremys leprosa
ORDEM SAURIA
Família Scincidae
Chalcides bedriaga*i
Família Lacertidae

ORDEM SERPENTES
Família Colubridae

Família Viperidae
Vipera latastei

T1, T3, T0

Legenda: * - Endemismo ibérico. Estatuto de Conservação – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006)

Aves
De acordo com o Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008), o Atlas das Aves Invernantes e Migradoras
de Portugal (2011-2013) (Equipa Atlas, 2018) e o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats, referente ao
período 2007-2012 (ICNF, 2013), são potenciais na área de estudo 136 espécies de aves, destas 16 apresentam estatuto
de ameaça de acordo com Cabral et al. (2005), e 35 estão incluídas em anexos da Diretiva Habitats (Quadro 1.52). Nos
levantamentos de campo foi confirmada a presença de 27 espécies deste grupo faunístico, nenhuma destas encontra-se
classificada com estatuto de ameaça, no entanto cinco estão abrangidas por anexos da Diretiva Habitats (Quadro 1.52).
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Quadro 1.52 – Espécies de aves sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva distribuição
pelos Troços em estudo (Fontes: Equipa Atlas, 2008; Equipa Atlas, 2018)
Nome Comum

Estatuto de Conservação
(Cabral et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Troço

Nycticorax nycticorax

Goraz

EN

A-I

T1

Egretta garzetta

Garça-branca

LC

A-I

T1, T0

Cegonha-branca

LC

A-I

T1

Pato-real

LC

D

Todos

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

VU

A-I

T3

Milvus migrans

Milhafe-preto

LC

A-I

Todos

Milvus milvus

Milhafre-real

CR/VU

A-I

T2, T3, T4

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

NT

A-I

T3, T0

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

VU

A-I

T1

Circus pygargus

Águia-caçadeira

EN

A-I

T3

Accipiter gentilis

Açor

VU

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

NT

A-I

Todos

Falco columbarius

Esmerilhão

VU

A-I

T1

Falco subbuteo

Ógea

VU

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

VU

A-I

T1

Perdiz

LC

D

Todos

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

LC

D

Todos

Porphyrio porphyrio

Camão

VU

A-I*

T1

Scolopax rusticola

Galinhola

DD

D

T1, T3, T0

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

VU

Taxon
ORDEM CICONIFORMES
Família Ardeidae

Família Ciconiidae
Ciconia ciconia
ORDEM ANSERIFORMES
Família Anatidae
Anas platyrhynchos
ORDEM FALCONIFORMES
Família Accipitridae

T1, T2, T3, T0

Família Falconidae

T1

ORDEM GALLIFORMES
Família Phasianidae
Alectoris rufa
ORDEM GRUIFORMES
Família Rallidae

ORDEM CHARADRIIFORMES
Família Scolopacidae

Todos

Família Laridae
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Taxon

Nome Comum

Estatuto de Conservação
(Cabral et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

VU/LC

Columba livia

Pombo-das-rochas

DD

D

Todos

Streptopelia turtur

Rola-brava

LC

D

Todos

Bubo bubo

Bufo-real

NT

A-I

T1

Asio flammeus

Coruja-do-nabal

EN

A-I

T1

Noitibó-cinzento

VU

A-I

Todos

Guarda-rios

LC

A-I

Todos

Galerida theklae

Cotovia-escura

LC

A-I

T3

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

LC

A-I

T1, T2, T3, T0

Petinha-dos-campos

LC

A-I

T3

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

EN

Turdus merula

Melro

LC

D

Todos

Turdus philomelos

Tordo-pinto

NT/LC

D

Todos

Turdus iliacus

Tordo-ruivo

LC

D

T3

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

LC

A-I

T1, T2, T3, T0

Sylvia borin

Toutinegra-das-figueiras

VU

Garrulus glandarius

Gaio

LC

D

Todos

Pica pica

Pega

LC

D

Todos

Corvus corone

Gralha-preta

LC

D

Todos

Estorninho-malhado

LC

D

T1

Troço
T1

ORDEM COLUMBIFORMES
Família Columbidae

ORDEM STRIGIFORMES
Família Strigidae

ORDEM
CAPRIMULGIFORMES
Família Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
ORDEM CORACIIFORMES
Família Alcedinidae
Alcedo atthis
ORDEM PASSERIFORMES
Família Alaudidae

Família Motacillidae
Anthus campestris
Família Turdidae
T3

Família Sylviidae

T1, T3, T0

Família Corvidae

Família Sturnidae
Sturnus vulgaris
Família Emberizidae
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Taxon

Nome Comum

Estatuto de Conservação
(Cabral et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Troço

Emberiza hortulana

Sombria

DD

A-I

T3

Legenda: A negrito – espécie confirmada. Estatuto de Conservação – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006)

De acordo com o Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte
de energia eléctrica (ICNB, 2010), a área de estudo não se encontra nas proximidades nem atravessa nenhuma área crítica
ou muito crítica para as aves.
Mamíferos
De acordo com o Atlas dos Mamíferos de Portugal, 2ª edição (Bencatel et al, 2019), o Atlas dos Morcegos de Portugal
Continental (Rainho et al., 2013), e o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats, referente ao período 20072012 (ICNF, 2013), são potenciais na área de estudo 49 espécies de mamíferos, destas sete apresentam estatuto de ameaça
de acordo com Cabral et al. (2005), e 25 estão incluídas em anexos da Diretiva Habitats (Quadro 1.53). Nos levantamentos
de campo foi confirmada a presença de cinco espécies deste grupo faunístico, nenhuma destas encontra-se classificada
com estatuto de ameaça, no entanto uma está abrangida por anexos da Diretiva Habitats (Quadro 1.53).
Quadro 1.53 – Espécies de mamíferos sensíveis potencialmente presentes na área de estudo e respetiva
distribuição pelos Troços em estudo (Fonte: Rainho et al., 2013 e Bencatel, 2017)
Nome Comum

Estatuto de
Conservação (Cabral
et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Troço

Toupeira-de-água

VU

B-II / B-IV

T3

Rhinolophus ferrumequinum

Morcego-de-ferradura-grande

VU

B-II / B-IV

T1

Rhinolophus hipposideros

Morcego-de-ferradura-pequeno

VU

B-II / B-IV

T1

Rhinolophus mehelyi

Morcego-de-ferradura-mourisco

CR

B-II / B-IV

T1

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

VU

B-II / B-IV

T1

Myotis escalerai

Morcego-de-franja-do-sul

VU

B-IV

T1

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

DD

B-II / B-IV

T1

Myotis daubentonii

Morcego-de-água

LC

B-IV

T1

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

LC

B-IV

T1, T3

Pipistrellus kuhlii

Morcego de Kuhl

LC

B-IV

T1, T2, T3

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

LC

B-IV

T1, T3

Hypsugo savii

Morcego de Savi

DD

B-IV

T3

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

DD

B-IV

T1, T2, T3, T4

Nyctalus lasiopterus

Morcego-arborícola-gigante

DD

B-IV

T1, T3

Eptesicus serotinus

Morcego-hortelão-escuro

LC

B-IV

T3

Taxon
ORDEM INSECTIVORA
Família Talpidae
Galemys pyrenaicus
ORDEM CHIROPTERA
Família Rhinolophidae

Família Vespertilionidae
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Taxon

Nome Comum

Estatuto de
Conservação (Cabral
et al., 2005)

Diretiva n.º
92/43/CEE

Troço

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

DD

B-II / B-IV

T3

Plecotus auritus

Morcego-orelhudo-castanho

DD

B-IV

T3

Plecotus austriacus

Morcego-orelhudo-cinzento

LC

B-IV

T3

Morcego-de-peluche

VU

B-II / B-IV

T1

Morcego-rabudo

DD

B-IV

T1

Mustela putorius

Toirão

DD

B-V

T1, T2, T3, T4

Martes martes

Marta

DD

B-V

T1, T2, T3, T4

Lutra lutra

Lontra

LC

B-II / B-IV

T1, T2, T3, T0, T4

Genetta genetta

Geneta

LC

B-V

T1, T2, T3, T0, T4,

Herpestes ichneumon

Sacarrabos

LC

B-V / D

T1, T2, T3, T0, T4

Família Miniopteridae
Miniopterus schreibersii
Família Molossidae
Tadarida teniotis
ORDEM CARNIVORA
Família Mustelidae

Família Viverridae

Legenda: * - Endemismo ibérico. A negrito – espécie confirmada. Estatuto de Conservação – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et
al., 2006)

No que respeita a espécies protegidas como a lontra, a geneta e o sacarrabos, estas apresentam uma distribuição
generalizada na área de estudo, sendo potenciais em todos os Troços do projeto.
De acordo com o Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte
de energia eléctrica (ICNB, 2010) não estão identificados abrigos de importância nacional, regional ou local no interior da
área de estudo.
A área dos Corredores em estudo não atravessa o território de nenhuma alcateia de lobo (Canis lupus), encontrando-se a
alcateia mais próxima a cerca de 25 km a norte da área de estudo (Pimenta et al., 2005).
Sublinha-se uma vez mais que se apresentam no Tomo 6.4: Anexo IV - Sistemas Biológicos e Biodiversidade os elencos
florísticos e faunísticos relativos à área em estudo.

1.7.5 Análise dos Pontos Negros de Atropelamento de Animais no IP3
Embora o IP3 esteja incluído na rede de estradas alvo do procedimento de registo de avistamentos de cadáveres,
estabelecido pela Infraestruturas de Portugal (IP), não está incluído na rede de troços de estrada selecionados para a recolha
de dados sistemática e estandardizada. Por este motivo estes dados são agrupados numa análise por distrito, não tendo
sido determinados pontos negros de atropelamento associados ao IP3.
Contudo, os dados foram disponibilizados em formato vetorial e foi aplicada a metodologia de tratamento de dados descrita
em Garcia (2020), para a determinação dos pontos negros de atropelamento. A análise desta informação deverá, contudo,
ser interpretada com cautela, dado que como foi acima referido a recolha de dados no IP3, não obedece a uma metodologia
sistemática e estandardizada.
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Os dados fornecidos, incluem os registos realizados no IP3 entre 15/09/2010 e 22/07/2020. Neste período foi registada a
mortalidade de 510 animais (204 animais silvestres: 18 aves e 186 mamíferos; 306 animais domésticos). Os padrões de
distribuição e causas de mortalidade dos animais domésticos são muito distintos do dos animais silvestres. Para a definição
dos pontos negros de mortalidade, foram apenas considerados os dados relativos aos animais silvestres, dado que são
nestes que se baseiam os indicadores de sustentabilidade da biodiversidade.
A análise de dados foi desenvolvida para totalidade dos registos, independentemente do ano e do grupo biológico. Foram
determinadas as áreas de maior concentração de ocorrências através de análises espaciais, nomeadamente aplicando o
estimador de densidade de Kernel (Módulo de Mapa de Densidade do QGIS 3.16.1). Esta ferramenta calcula a densidade
de pontos numa vizinhança circular ao redor de cada ponto, correspondente ao raio de influência (nesta análise usou-se um
raio de 3000 m). O valor para a célula é a soma dos valores de Kernel sobrepostos e divididos pela área do raio de pesquisa
(Silverman,1986 in Garcia, 2020). O mapa gerado por esta função é uma alternativa para análise geográfica da intensidade
pontual de atropelamentos, permitindo uma visão geral do processo em toda a área de estudo (Figura 1.69).
Da análise da figura é possível identificar uma zona de maior densidade de atropelamentos a norte de Santa Comba Dão
(densidade de Kernel = 19,7) e seis zonas de densidade elevada (densidade de Kernel = 14,8).
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Figura 1.69 - Mapa de densidade de Kernel com indicação das áreas de maior densidade de mortalidades de
animais silvestres no IP8, no período entre 2010 e 2020.
Para determinar pontos negros de mortalidade, foi apicado o método de Malo (Malo et al, 2004). Esta análise foi realizada
comparando o padrão espacial de colisões ao longo de troços de 10 00 m com a situação esperada no caso de uma
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distribuição aleatória das ocorrências de mortalidade. Neste caso, a probabilidade das colisões em cada secção seguiria
uma distribuição de Poisson.
Com base nesta hipótese, e dado o número médio de colisões por quilómetro (), a probabilidade de cada quilómetro de
estrada apresentar um número x de atropelamentos, é:
𝑝(𝑥) = 𝑥/(𝑥! 𝑒)
Em que:
 = 𝑛º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ;
𝑥 = 𝑛. º 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠;
𝑝(𝑥) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑥 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠.

Considerara-se que uma dada secção poderá ser um potencial “Ponto Negro de Mortalidade”, caso o número de ocorrências
exceda a probabilidade de 95%, ou seja, p(x)>95%.
Por questões de dimensão da amostra o método de Malo raramente pode ser aplicado especificamente a cada um dos
subgrupos de espécies ou às espécies ameaçadas. Por este motivo a análise foi efetuada para a totalidade dos dados,
independentemente do ano e do grupo biológico.
De acordo com a expressão de Poisson, para p(x)>95% temos que x≥4, o que significa que os troços de 1 000 metros
onde tenham sido registados quarto ou mais situações de mortalidade constituem pontos negros de mortalidade por
atropelamento.
O método de Malo permitiu identificar 24 pontos negros de mortalidade ao longo dos 75,5 km que compõe o traçado do
IP3 em análise (Figura 1.70). Contudo, importa fazer a hierarquização destes pontos em função do valor faunístico (VF) de
cada um.
Esta hierarquização foi feita multiplicando o número de animais atropelados, com a sensibilidade ecológica (SE) de cada
espécie/grupo e o estatuto de ameaça (EA), contabilizado através da seguinte equação:
𝑛

𝑉𝐹 = ∑ 𝑠𝑝𝑖 × 𝑆𝐸𝑖 × 𝐸𝐴𝑖
1

Em que:
𝑠𝑝𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑝𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒/𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 1000 𝑚 𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 ;
𝑆𝐸𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒/𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 ;
𝐸𝐴𝑖 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒;
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠/𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑝𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟.
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Figura 1.70 - Mapa de pontos negros de mortalidade global para a fauna silvestre no IP3, no período entre 2010 e
2020.
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No Quadro 1.54 apresenta-se o elenco de espécies atropeladas e registadas no IP3, entre 2010 e 2020, bem como os
respetivos SE, EA e número de indivíduos detetado.
Quadro 1.54 - Espécies detetadas no IP3 no período entre 2010 e 2020, respetivo valor de Sensibilidade Ecológica
(SE), a ponderação atribuída em função do estatuto de conservação (EA) e número de indivíduos.
Grupo Faunístico
MAMÍFEROS
Ouriço-cacheiro
Esquilo
Coelho-bravo
Raposa
Furão-bravo, toirão
Fuinha
Texugo
Lontra
Geneta
Sacarrabos
Corço
Javali
AVES
Pato-real
Milhafre-preto
Águia-d'asa-redonda
Coruja-das-torres
Coruja-do-mato
corvídeo

Nome Científico

SE

EA

N.º de indivíduos

Erinaceus europaeus
Sciurus vulgaris
Orytolagus cuniculus
Vulpes vulpes
Mustela putorius
Martes foina
Meles meles
Lutra lutra
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Capreolus capreolus
Sus scrofa

1
NA
1
2
4
3
2
4
3
2
2
1

1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1

8
1
19
70
2
18
20
4
25
8
1
7

Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Buteo buteo
Tyto alba
Strix aluco
Corvus sp.

1
3
3
3
2
1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
3
6
1

No Quadro 1.55 apresenta-se o número de ocorrências e Valor Faunístico (VF) de cada troço determinado como ponto
negro de mortalidade através do método de Malo (2004). Na Figura 1.71 apresenta-se a distribuição geográfica dos pontos
negros de mortalidade em função do VF obtido.
Quadro 1.55 - Valor faunístico (VF) obtido e número de ocorrências (n) para cada troço de 1000 m identificado
como ponto negro de mortalidade, para os dados de mortalidade registados no IP8, no período entre 2010 e 2020.
Troço

n

VF

Troço

n

VF

Troço

n

VF

2

5

10

30

4

6

55

4

9

5

6

9

36

4

7

57

4

7

7

4

7

39

4

7

59

4

8

9

4

9

40

5

9

61

4

6

11

4

8

45

6

12

62

5

9

13

4

8

46

8

18

74

4

8

14

4

8

47

6

15

75

6

13

15

6

15

52

5

12

76

5

11
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Figura 1.71 - Valor faunístico (VF) dos pontos negros de mortalidade global para a fauna silvestre no IP3, no
período entre 2010 e 2020.
Tendo em consideração que a informação utilizada na presente análise agrega os dados recolhidos ao longo de 10 anos, e
que esta recolha não foi sistemática nem estandardizada, como já foi acima referido, considera-se que apenas deverão ser
considerados num Plano de Ação (ver Sub-Tomo 6.2.3 – Capítulo 3.7.3) para minimização de ocorrências de mortalidade
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os pontos negros que obtiveram um VF mais elevado (VF>10,8). Nesta situação encontram-se sete troços, de notar que
estes troços reúnem situações de mortalidade de dois ou mais anos (Quadro 1.56).
Quadro 1.56 - Troços de 1 000 m com Valor faunístico (VF) >10,8, e número de ocorrências (n) de mortalidade
registados por ano, no IP3, no período entre 2010 e 2020.
Troço

n

VF

2011

2012

15

6

15

45

6

12

1

2

46

8

18

3

2

47

6

15

52

5

12

1

1

75

6

13

76

5

11

2013

2014

2015

2016

2

1

1

1

2017

2018

2019

2020
1

2

1

3
1

2

1

2

1

1

1

5
1

1

1
1

1

1

1.8 OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
Para identificação das diferentes tipologias de ocupação do solo presentes na área em estudo, recorreu-se à Carta de
Ocupação dos Solos (COS2018) disponibilizada no portal DGT/dados_abertos, que pretende caraterizar com grande detalhe
a ocupação/uso do solo no território de Portugal continental.
Esta cartografia foi produzida com base na interpretação visual de imagens aéreas orto retificadas, de grande resolução
espacial para o ano de 2018, com uma unidade mínima cartográfica de 1 ha e uma distância mínima entre linhas de 20
metros.

Figura 1.72 – Ocupação do Solo – Troço 1, Troço 0 (COS2018, DGT)
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Figura 1.73 – Ocupação do Solo – Troço 2 e Troço 4 (COS2018, DGT)

Figura 1.74 – Ocupação do Solo – Troço 3 (COS2018, DGT)
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Recorreu-se ainda às cartas de ordenamento e de condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM’s) dos concelhos
abrangidos pela área em estudo, da interpretação dos ortofotomapas produzidos no âmbito dos presentes estudos e a
trabalho de campo para validação da informação obtida.
Assim, para além da interpretação geral da informação foi produzido um desenho com a Ocupação Atual do Solo ao longo
do traçado, uniformizando as classes de ocupação (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-009).
Constata-se da análise das cartas produzidas que os Troços do IP3 em apreço atravessam maioritariamente áreas de
ocupação florestal (sobretudo explorações florestais destinada à produção), verificando-se a predominância do eucalipto e
do pinheiro (este último em minoria). Sublinha-se ainda o facto de várias destas áreas florestais terem sido percorridas por
incêndios nos últimos anos.
Apontam-se ainda, com menor expressão territorial algumas manchas de floresta de folhosas (sobretudo carvalhais), alguns
prados ou pastagens naturais e menos frequentemente matos onde poderão ocorrer também algumas formações mais
naturais.
A este respeito, importa sublinhar a forte incidência de incêndios florestais que fustigaram a região centro e a zona em
estudo em particular, apresentando-se na figura seguinte as áreas ardidas em 2017.

Figura 1.75 – Áreas Ardidas - 2017
Das zonas húmidas e massas de água superficiais destacam-se as associadas aos rios Mondego, Dão, designadamente o
plano de água da albufeira da Aguieira.
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As zonas agrícolas têm também alguma expressão ao longo do traçado do IP3, geralmente na envolvente dos aglomerados
populacionais, que são sobretudo constituídos por povoamentos dispersos de pequena e média dimensão, sublinhando-se
ainda a presença de edificações mais ou menos dispersas pela área atravessada pelos Troços, que se somam às áreas
artificializadas de edificações.
A área de estudo considerada para este descritor é de 400 m para cada lado do eixo da via, perfazendo uma faixa de 800
m centrada ao eixo, sendo que nas zonas dos nós a faixa dos 200 m acompanha a sua configuração geral, sendo por isso
um pouco mais larga. Assim, as medições apresentadas, são referentes a esta faixa de estudo.
Quadro 1.57 – Classes de ocupação do solo no corredor em estudo

Assim, segundo a quantificação estimada no Quadro 1.57 das áreas de ocupação do solo, retiram-se os seguintes aspetos
a destacar, entre as classes de ocupação do solo de maior expressão:
▪ Áreas florestais, representam mais de metade da ocupação total da faixa de inserção do IP3 (51,3%), sendo sempre
a ocupação mais expressiva em todos os Troços, com maior expressão no Troço 0 – Requalificação (63,7%).
▪ Áreas agrícolas, as áreas agrícolas representam cerca de 25% da área total, sendo a sua distribuição mais
heterogénea ao longo de todos os traçados, verificando-se uma maior incidência nos Troços 1 e 3 (31,4 e 30,8%
respetivamente) e uma menor no Troço 0 (10,2%).
▪ Áreas artificializadas, estas áreas são também representativas do corredor estudado, embora de distribuição
dispersa representam cerca de 16,5% da área total.
▪ Linhas e Planos de Água, referencia ainda à presença de massas de água, inseridas nesta classe de ocupação do
solo, que traduzem a forte presença do sistema hídrico de superfície do Mondego/Dão.
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Fotografias 1.8 - Ocupação agrícola e florestal

1.9 PAISAGEM
1.9.1 Considerações Gerais
O presente ponto tem como objetivo avaliar os aspetos mais relevantes da componente paisagem ao longo dos troços do
IP3 em estudo, tendo em vista a identificação dos principais condicionantes aos trabalhos de requalificação. Inclui ainda o
estudo e diagnóstico do cenário atravessado pelo Troço 4, uma potencial variante a Santa Comba Dão, com cerca de
5 899 m, alternativa à duplicação e requalificação do trecho entre os km 77+000 e 89+000 do atual IP3, abrangido pelos
Troços 2 e 3, em análise.
Refira-se que, a paisagem é reconhecida, posteriormente à Convenção Europeia da Paisagem (Anexo I), assinada em
Florença em 2000 e ratificada por Portugal em fevereiro de 2005, como uma componente fundamental do património cultural
e natural europeu. Nesta convenção são estabelecidos um conjunto de princípios que visão a proteção, gestão e
ordenamento das paisagens europeias, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável, estabelecendo uma relação
equilibrada e harmoniosa entre as necessidades sociais, as atividades económicas e o ambiente.
Assim, tendo presente que, a paisagem é o reflexo da ação e interação de fatores naturais e humanos, o presente diagnóstico
teve por base uma avaliação integrada de fatores de ordem abiótica (entre os quais o relevo, o clima e o solo), biótica e
social, que influenciam o meio ambiente em questão, fundamentada em levantamentos de campo, registos fotográficos,
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análise de cartografia e interpretação de ortofotomapas, e ainda em referências bibliográficas, incluindo estudos já
elaborados para projetos desta natureza.
O método de caracterização mais frequente no que respeita à paisagem, consiste na delimitação (e posterior avaliação) de
“Unidades de Paisagem”, isto é, de “unidades territoriais que concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico
(...)”, baseada em “(…) critérios de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).” (Abreu, 1989).
Esta metodologia permite individualizar zonas homogéneas, quer do ponto de vista das respetivas características visuais de
maior relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações externas.
Neste âmbito, a presente caracterização compreendeu inicialmente, numa análise mais abrangente, na identificação dos
cenários visuais de apreensão imediata, que correspondem às grandes Unidades de Paisagem (UP) do território em estudo,
tendo como base a publicação do DGOTDU de 2004, “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em
Portugal Continental”. Na fase subsequente deste estudo, proceder-se-á à descomposição das Unidades em Subunidades
homogéneas de paisagem, para um maior detalhe e compreensão do funcionamento e da estética da paisagem, assim como
da inter-relação com o meio biofísico.
Esta identificação teve em consideração critérios de homogeneidade dos elementos básicos que compõem e estruturam a
paisagem, facilmente identificáveis sobre o terreno, segundo a repetição de padrões paisagísticos, designadamente
fisiográficos e de ocupação do solo, bem como outras características potencialmente diferenciadoras e agregadoras em
termos visuais, tais como cor, forma, textura, volume e dominância espacial.
Sistematizando, a caracterização e avaliação da paisagem foi acompanhada pela análise dos seus componentes intrínsecos,
nomeadamente:
▪ Biofísicos/Ecológicos: relacionados, em termos básicos, com os aspetos de morfologia e do coberto vegetal,
resultantes das componentes naturais dos territórios atravessados, nomeadamente da interação da geologia/litologia,
tipo de solos, geomorfologia, características da rede hidrográfica e consequentemente no tipo de coberto vegetal;
▪ Antrópicos: integram os aspetos que refletem as diferentes formas de que se reveste a ação humana sobre a
Paisagem, seja ela de natureza social, cultural ou económica (incluindo as transformações de natureza agrícola e
florestal), resumindo-se habitualmente essa ação no fator Ocupação do Solo;
▪ Estéticos e percecionais: prendem-se com o “resultado”, em termos estéticos, da combinação de todos os fatores
anteriormente referidos (tendo em consideração que as mesmas características podem combinar-se de diversas
maneiras), e com a forma como esse “resultado” é percecionado/apreendido pelos observadores potenciais.
Com o mesmo objetivo, por forma a sustentar a presente caraterização, foi elaborada cartografia temática com vista à análise
fisiográfica e à elaboração da cartografia de análise visual (Qualidade Visual da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual
e Sensibilidade Visual), designadamente as cartas de Declives, Hipsométrica, Exposições, Unidade e Subunidades de
Paisagem, à escala 1:25 000 sobre a carta militar, assim como consultada cartografia elaborada no âmbito de outras
especialidades, das quais se destaca as referentes à Ocupação do Solo e Biótopos.
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Figura 1.76 - Metodologia de Diagnose e Análise Visual da Paisagem
Refira-se que, a avaliação da Qualidade e Capacidade de Absorção Visual da paisagem comporta a dificuldade de se
encontrar uma metodologia objetiva sistemática, dado que se reveste sempre de um certo grau de subjetividade aliada ao
fator humano, na interpretação dos indicadores de análise visual, para além de depender de um grande número de fatores,
tais como: a posição do observador no terreno, a época do ano, as características de luminosidade e colorimétricos do meio,
a hora do dia, as condições climatéricas, etc..
A Análise Visual teve ainda por base, a identificação dos descritores fisiográficos e ambientais que contribuem para a
configuração da paisagem, e a sua apreciação sustentada em parâmetros de perceção visual, que interpretam a paisagem
atendendo a fatores de visualização potencial (pontos dominantes/panorâmicos, barreiras à visibilidade, acessibilidade
visual) e de valorização paisagística (elementos naturais de interesse, conjuntos cénicos de valor paisagístico, diversidade
cénica).
No presente estudo para uma melhor compreensão do território em análise, foi efetuada uma caraterização sistemática da
paisagem centrada na faixa diretamente interessada pela presente requalificação do IP3, apresentada Carta de Ilustração
da Paisagem Atravessada, que corresponde a um levantamento fotográfico ao longo do traçado do IP3 lanços em
Duplicação/Requalificação, tendo como suporte também a carta militar na escala 1:25 000 (Desenhos 40418-PB-TG-0603EIA-020. 1/8 a 8/8). Em complemento desta análise, numa primeira abordagem, foi efetuada, também, uma avaliação genérica
das caraterísticas dos cenários afetados com a implantação da variante do troço Lagoa Azul - Santa Comba Dão,
nomeadamente em termos de qualidade e sensibilidade paisagística.

1.9.2 Caraterização Geral da Paisagem
1.9.2.1

Unidades de Paisagem

Na presente caracterização faz-se uma descrição e análise da paisagem atravessada pelos lanços do IP3 em requalificação,
para uma posterior avaliação de potenciais perturbações decorrentes das ações a realizar.
Geograficamente, os troços do IP 3 alvo da presente requalificação localizam-se na província da Beira Litoral, Região Centro
(Região das Beiras), atravessando os concelhos de Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba dão, Tondela e Viseu.
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Os cenários atravessados pelo presente estudo descrevem a paisagem da Beira Alta, nas bacias dos rios Mondego e Dão,
reportando uma paisagem de contrastes, coberta por extensas área florestais a par de vinhedos e de um tecido urbano
irregular de caráter rural, essencialmente constituído por habitações unifamiliares, implantado ao longo da rede viária, em
particular na envolvente dos nós de ligação a esta.
Trata-se de uma paisagem fortemente marcada pela presença do rio Mondego e do rio Dão, moldada pelos contornos dos
seus vales profundos de percursos sinuosos, definidos por encostas onde afloram blocos rochosos, e cujas margens surgem
acompanhadas por densos corredores de vegetação ripícola, em que a presença constante de água constitui um fator
vivificador e valorizador do meio, composição que permite panorâmicas de excelência nos troços em que o IP 3 se aproxima.
A análise efetuada objetiva-se principalmente em parâmetros estruturais, fisiográficos e biofísicos, atendendo a critérios de
homogeneidade relativa dos componentes da paisagem em questão.
O método de caracterização mais frequente no que respeita à paisagem, consiste na delimitação (e posterior avaliação) de
“Unidades de Paisagem”, isto é, de “unidades territoriais que concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico
(...)”, baseada em “(…) critérios de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).” (Abreu, 1989).
Esta metodologia permite individualizar zonas homogéneas, quer do ponto de vista das respetivas características visuais de
maior relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações externas.
Neste âmbito, a presente caracterização compreendeu, numa análise abrangente, a identificação dos cenários visuais de
apreensão imediata, que correspondem a grandes Unidades de Paisagem (UP) do território em estudo, tendo como base a
publicação do DGOTDU de 2004, “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal Continental”.
A área em estudo insere-se na região do Alentejo, no grande Grupo de Unidades de Paisagem “F”, correspondente à Beira
Alta, de acordo com grupos de Unidades de Paisagem estabelecidos no referido estudo.
Em termos morfológicos “este grupo de unidades de paisagem constitui [um vasto plano inclinado drenado quase todo pelo
sistema do Mondego] (Orlando Ribeiro, 1993), mas também pelo Vouga e Douro, onde se incluem várias serras (Montemuro,
Freita, e Arada, caramulo, Bussaco, Leonil e Lapa), zonas mais ou menos onduladas e vales bem expressivos (…, Dão e
Mondego).” Os contrates morfológicos desta Grande Unidade traduz bem a evolução da humanização no território em
estudo.
Este Grande Grupo de Unidades de Paisagem identifica as paisagens da Beira Alta que têm como identidade comum “a
presença constante dos povoamentos florestais, a prevalência das cores verdes durante todo o ano; as manchas agrícolas
constituídas por mosaico agrícola de pequenas parcelas onde se cultiva a vinha, o milho, os cereais de sequeiro, a batata,
as árvores de fruto ou onde se instalam os pastos viscosos, os muros de pedra, as oliveiras e/ou os cordões de vinha a
compartimentar os campos, os espigueiros; as linhas de água acompanhadas por galerias de árvores frondosas. No
essencial, são estes os usos, juntamente com os numerosos valores do património arquitetónico e com a profusão de novas
edificações dispersas (as “casas dos emigrantes”) que definem o carácter da Beira Alta. (…).” (CANCELA D’ABREU, 2004).
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Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTU, 2004)

UP 41 (Montes Ocidentais da Beira Alta), UP 45 (Dão e Médio Mondego)

Figura 1.77 - Unidades de Paisagem onde se insere a área em estudo
Assim, os lanços do IP3 em estudo, identificam-se com as seguintes Unidades de Paisagem (UP) (Figura 1.77):
▪

Unidade de Paisagem 41 – Montes Ocidentais da Beira Alta;
A presente unidade refere-se à extensa área de colinas com altitudes relativamente baixas, de um modo geral
inferiores a 600m, que fazem uma clara transição” entre a Beira Alta, de relevo acidentado e com uma paisagem
diversificada, e a Beira Litoral mais plana, com uma ocupação humana densa e em que os centros urbanos e as
atividades económicas muito diversificadas dos sectores secundários e terciários têm vindo a transformar
profundamente a paisagem.” (CANCELA D’ABREU, 2004).
A UP apresenta um padrão paisagístico diversificado, em que predominam as matas de eucalipto e pinheiro bravo,
no revestimento das encostas, cabeços e vales secundários, a par de áreas agrícolas nos vales abertos, planaltos
de altitude e na envolvente dos aglomerados, constituindo áreas rururbanas, Na UP 41 estão ainda presentes
“alguns centros urbanos com um passado histórico relevante e com um valioso património construído.” (CANCELA
D’ABREU, 2004).
A presença de relevos de forte expressão fisiográfica, talhados pelos vales dos rios que atravessam a unidade,
designadamente o Mondego e um dos seus importantes afluentes o Dão, que desagua em plena albufeira da
barragem da Aguieira, elevam a escala da paisagem, proporcionando ao longo dos seus percursos panorâmicas
de elevada qualidade visual, das quais se destaca a Livraria do Mondego, em Penacova.
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Fonte: “Imagem Google Earth ,2020

Fotografia 1.9 – Panorâmica da margem esquerda do rio Mondego sobre a Livraria do Mondego, a partir do IP3 –
ponte sobre o Mondego

Fotografia 1.10 – Vista sobre a Livraria do Mondego, da margem direita, a partir do IP3 – ponte sobre o Mondego
▪

Unidade de Paisagem 45 – Dão e Médio Mondego.
Unidade caracterizada pela heterogeneidade de paisagens que a compõem, com uma matriz base florestal,
dominada pelo pinheiro bravo e eucalipto, em que os padrões semelhantes de ocupação do solo se repetem em
função do relevo.
O cenário talhado por um planalto de colinas assume uma forte expressão na paisagem, em que “as cumeadas e
as encostas mais declivosas encontram-se cobertos por matas, sobretudo de pinheiro bravo e eucalipto. Nas zonas
mais planas a ocupação é predominantemente agrícola. Algumas áreas em zonas altas, com solos muito
degradados e com afloramentos rochosos frequentes, estão cobertas por matos.” (CANCELA D’ABREU, 2004).
Também nesta unidade o vale do Dão assume particular destaque, que corre sinuoso no sentido nordeste-sudeste,
num leito largo, com vertentes de declive acentuado na maior parte do seu percurso, ocupadas preferencialmente
por matas e matos na encosta alta, e vinha e olival na baixa, acompanhada por uma povoamento disperso.
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Fotografia 1.11 – Paisagem da Passagem do rio Dão em Santa Comba Dão. onde as encostas rebaixam,
permitindo a aproximação às margens
1.9.2.2

Análise Fisiográfica

▪ Hipsometria. Festos e Talvegues
O conhecimento da fisiografia de um território é fundamental para a perceção das formas do relevo e do carácter da
paisagem, dado que influência na distribuição dos usos e o modo como se organiza.
Em termos gerais, o território em análise apresenta uma forte definição fisiográfica, marcada pelo entalhe dos cursos de
água e pelas formas planálticas que constroem a paisagem em altitude, formando um conjunto de colinas, de cumeadas
raramente com arestas, predominantemente planas a onduladas, que drenam para as bacias dos rios Mondego e Dão,
geralmente por encostas de declive acentuado.
De acordo com CANCELA D’ABREU, 2004, em “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal
Continental”. a UP 45 é representada por “um planalto, com altitudes compreendidas entre os 600 e os 200 metros (desce
no sentido nordeste-sudoeste), constituído no pormenor por uma sequência de colinas e rasgado pelos vales do Dão,
Mondego e Alva. A unidade está rodeada por um conjunto de serras que, por terem uma forte presença, também contribuem
para definir o seu carácter – as serras de Estrela e Lousã a sudeste, a do Buçaco a sudoeste, o Caramulo a noroeste e a
serra da Lapa a norte. (CANCELA D’ABREU, 2004).
Atendendo à extensão do corredor em estudo, cerca de 86 km, na paisagem em análise pode considerar-se que não se
verifica uma grande amplitude hipsométrica, dado verificar-se variações de altitude na ordem dos 450 m.
Assim, o relevo apresenta-se de um modo geral pouco acentuado a acentuado, constituído por um planalto de colinas, que
se desenvolve sobretudo a cotas situadas entre os 50 a 450 m. As cotas mais baixas encontram-se associadas aos largos
vales do rio Mondego e do rio Dão, que têm como principal caraterística as vertentes de declive acentuado que descem para
os respetivos leitos, onde se registam as maiores diferenciações hipsométricas, das quais se destacam as pendentes das
encostas do vale do Mondego, na zona de Penacova, com inclinações em geral superiores a 45%.
Os pontos de maior altitude correspondem a linhas de cumeada, com cumes na maioria largos e de relevo pouco acentuado,
assumindo particular definição a linha de alturas do sinclinal da serra do Buçaco, com altitude a cima dos 400 m e as linhas
estruturantes de altitude que descem de nordeste, com origem nas serras do Caramulo e Lapa.
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No corredor em estudo as maiores altitudes e os relevos mais rigorosos, com valores acima dos 300m, ocorrem sobretudo
na direção nordeste, após o nó do IP3 em Canas de Senhorim, atingindo cotas superiores a 450 m.
A rede hidrográfica apresenta-se relativamente densa, inserindo-se na bacia do Mondego, a oeste, e na do rio Dão, a oeste
e a este.
Nos Desenhos 40418-PB-TG-0603-EIA-010 (folhas 1/8 a 8/8) e 40418-PB-TG-0603-EIA-011 (folhas 1/8 a 8/8), são
apresentadas respetivamente a Carta Hipsométrica e a Carta de Festos e Talvegues.
▪ Declives
A análise de declives para além de contribuir para a identificação das formas do relevo, permite obter informação sobre o
risco de erosão dos solos e determinar as principais aptidões e condicionantes ao uso do território. Nesta base, foi elaborada
a Carta de Declives representada no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-012 (folhas 1/8 a 8/8), estabelecendo-se as classes
de declives em função das características do relevo da área em estudo (Quadro 1.58).
Quadro 1.58 - Classes de Declives
Classes de Declive

Características do Relevo

0 - 3%

Zonas Planas

3 - 6%

Declive Suave a Moderado

6 - 16%

Declive Moderado a Acentuado

16 -25%

Declive Acentuado a Muito Acentuado

25- 45%

Declive Muito Acentuado

> 45% .

Ingreme

Da análise da carta de declives, observa-se que a área em estudo apresenta um relevo com duas zonas com características
geomorfológicas distintas, intimamente relacionadas com a natureza das formações geológicas ocorrentes. Uma zona mais
montanhosa, na qual sobressai a serra do Buçaco, que se estende até sensivelmente a Santa Comba Dão, caraterizada
por um relevo muito acidentado a ingreme, materializado por vertentes muito inclinadas, atingindo por vezes declives
superiores a 45%, com linhas de cumeada arredondadas e vales profundos, encaixados e fortemente meandrizados, em
forma de “V”.
A Norte de Santa Comba Dão, já nas formações graníticas as formas do relevo suavizam, tornando-se mais aplanadas,
embora continuem presentes os vales profundos e tortuosos de encostas consideravelmente declivosas.
▪ Exposições
A exposição solar das encostas constitui um fator fisiográfico importante, dado gerar microclimas distintos (segundo
Magalhães 2001), apar de outros de natureza climática e altitudinal, determinante no conforto climático, com influência no
planeamento e ordenamento do território, no estabelecimento da aptidão do uso do solo. A análise da orientação das
encostas permite, ainda, obter informações sobre a visibilidade/perceção visual das encostas na bacia visual.
No Quadro 1.59 é apresentada uma relação entre a orientação das encostas e o conforto climático, para as condições
climáticas portuguesas, com base em CANCELA D’ABREU, 1982, considerando-se os 4 quadrantes: norte (N), este (E), sul
(S), e oeste (W):
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Quadro 1.59 - Orientação das Encostas/Conforto Climático
Orientação das Encostas

Conforto Climático

Orientação N

Encostas frias

Orientação E

Encostas temperadas

Orientação S

Encostas quentes

Orientação W

Encostas muito quentes

Nesta base, foi elaborada a carta de Exposição das Encostas (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-013 - folhas 1/8 a 8/8) em
relação aos 4 pontos cardeais, que incluiu também as áreas que não apresentam uma orientação especifica, que pelo facto
de serem planas, se encontram expostas a todos os quadrantes.
Atendendo a que, a exposição das vertentes é determinada pela morfologia do terreno, face à juventude do relevo, que
determina formas tortuosas, no território em análise verifica-se uma elevada partição da exposição das encostas pelos 4
pontos. No entanto, verifica-se um predomínio das encostas expostas a sul e oeste, o que determina mais condições
favoráveis em conforto climático, mas mais visualmente expostas.
1.9.2.3

Enquadramento Paisagístico do IP3

Tal como anteriormente referido no âmbito deste estudo da Paisagem, para um melhor compreensão e conhecimento dos
cenários paisagísticos presentes ao longo do IP3, foi efetuado para um Levantamento Fotográfico e uma interpretação
das caraterísticas mais relevantes, cartografado e registado na carta militar, à escala 1:25 000 (Desenhos 40418-PB-TG0603-EIA-020. 1/8 a 8/8).
Nos pontos seguintes é realizada uma apresentação da paisagem por troços, quer em termos de características visuais,
quer de potencial sensibilidade paisagística, tendo em consideração o reconhecimento de campo efetuado, incluindo de
análise fisiográfica, o apoio de imagem satélite do Google Earth e de elementos bibliográficos.
▪ T1 - Trecho IC2 – Penacova (Km 43+000 a Km 59+000)
O presente troço do IP 3, que tem início ao km 43+000, atravessa a UP 41 numa cumeada com uma orientação
sensivelmente NE-E ,até cerca do km 55+000, onde inflete para o vale da ribeira da Presa, quando encontra a linha de
alturas da serra do Buçaco, passando a desenvolver-se no terço médio da encosta até ao final do troço, junto a Penacova,
acompanhando os contornos da ribeira.
Ao longo dos 16 km deste troço verifica-se uma considerável variação hipsométrica, na ordem dos 250 m, sendo percetível
este desnível na paisagem principalmente a partir do km 48+500, à medida que evolui para este, e desce na direção do vale
que define a oeste as vertentes da serra do Buçaco.
O Troço 1 - IC 2 – Penacova nos 5,5 km iniciais, percorre principalmente um cenário relativamente aberto, onde a vinha
assume particular destaque, a par de algum olival, por vezes intercalada com a mata de eucaliptal, dando lugar após, a um
cenário em que domina a paisagem fechada pela mata e pelos taludes de escavação da estrada, com pontuais abertura
quando se desvia da cumeada e prossegue pela encosta longitudinalmente aos vales. Tratam-se, de um modo geral,
situações em que a estrada adquire um perfil misto, o que permite vistas sobre as partes inferiores da bacia, onde por vezes
se encontram instaladas povoações, das quais se destacam a passagem nas encostas no vale da ribeira do Botão, com
vista sobre Botão, no lado esquerdo da via, e do vale da ribeira da Presa, que proporcionam panorâmicas em direção a
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Espinheira, lado esquerdo da via, e Casalito e Ribela , no lado direito da via, após o nó do Buçaco, localizado na cabeceira
da linha de água.

Fotografia 1.12 - Vista sobre Botão a partir do IP3

Fotografia 1.13 - Vista sobre Espinheira a partir do IP 3
(Fonte: Imagem Google Earth, 2020)

Da análise efetuada, identificaram-se os locais em que a estrada passa em perfil misto, como sendo os que poderão
apresentar maior sensibilidade ao nível da paisagem, face envolverem à partida terraplenagens de maior dimensão e
visibilidade na bacia visual, quer seja em situação de aterro, como de escavação. Por outro lado, no presente caso, as
características da ocupação humana irão permitir a acessibilidade visual a potenciais alterações no perfil da encosta, situada
acima da bacia visual.
Nas restantes situações em que passa perto da cumeada ou em espaços de matas fechada, as intervenções decorrentes
dos alargamentos ficaram confinadas, não tendo grande expressão ao nível da paisagem, dado serem percetíveis apenas
a nível local.
▪ T0 - Penacova – Lagoa Azul (km 59+000 a Km 77+000)
Este troço com uma extensão de 18 km, abrangendo as SUP 41 e 45, tem início na encosta sudoeste da serra do Buçaco
entre as cotas 200-250, junto a Penacova, onde desce a margem esquerda vale da ribeira da ribeira da Persa, até infletir
para nordeste entrando no vale do Mondego, já a cotas inferiores a 100 m, desenvolvendo-se nas encostas do rio Mondego,
acompanhando os movimentos do rio.
Neste local o IP 3 atravessa uma zona de reconhecido valor paisagístico, não só pelos cenários que proporciona, mas
também pela singularidade dos elementos que a compõem, nomeadamente as altitudes das colinas que a envolvem, retendo
e valorizando o espaço visual, o vales sinuoso e largo do rio Mondego, com a sua frente ribeirinha, e ainda o estrangulamento
do rio ao atravessar o contraforte de Entre Penedos, conhecido por Livraria do Mondego, um monumento natural que marca
definidamente a paisagem da passagem em Penacova.
A partir de Penacova o IP 3 prossegue pela margem esquerda do vale do Mondego nas proximidades do leito, geralmente
a cotas abaixo dos 100m na encosta baixa, com um traçado moldado pelo rio. No meandro de Raiva o traçado afasta-se
das margens do Mondego, seguindo para norte transpondo em escavação as colinas do cabeço das Lamas, a cotas
ligeiramente a cima dos 100 m, para depois voltar a descer, com um perfil misto, para a encosta da margem esquerda,
revelando na descida um cenário aberto de elevado valor paisagístico, numa composição que resulta principalmente da
presença do elemento de água, que corre sinuoso num leito largo, acompanhado das margens ripícolas, por vezes ocupadas
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por um mosaico agrícola, da escala e forma da bacia visual, que transmite grandeza, mas paralelamente elevada fragilidade
visual.

Fotografia 1.14 - Cenário de elevado valor
paisagístico do vale do Mondego na zona de
Penacova. Panorâmica a partir do IP3

Fotografia 1.15 - Paisagem marcada pela Livraria do
Mondego junto a Penacova

Fotografia 1.16 - Local onde o IP 3 transpõe o
cabeço das Lamas, em Raiva, onde fica implantado
o Nó com o IC 6

Fotografia 1.17 - Conjunto de elevado valor paisagístico,
povoação de Raiva, na margem de um meandro fortemente
pronunciado do rio.

(Fonte: Imagem Google Earth, 2020)

A partir daqui o IP3 cruza o rio Mondego, a primeira vez entre as povoações de Oliveira do Mondego (margem esquerda) e
Cunhedo, passando para a margem direita, onde atravessa na zona baixa, entre margem agrícola e o rio, mantendo as
relações visuais com o rio ao longo do percurso e a acessibilidade a panorâmicas de elevada qualidade visual. .
O IP3 volta a atravessar o rio Mondego na zona de confluência com a ribeira de Mortágua, passando a desenvolver-se pela
cumeada, acima da cota 150, até transpor a albufeira da barragem da Aguieira, no local em desagua o rio Dão. Neste trajeto
volta a aparecer a paisagem de vinha, e pontualmente olival, até à povoação de Almaça, para depois dominar a paisagem
fechada pela mata de eucalipto e pelas escavações do próprio IP, até ao encontro da ponte sobre a albufeira da Agueira,
onde o horizonte se expande, revelando o espelho de água e o movimentado recorte das margens. Após esta travessia, o
IP 3 volta a seguir pela linha de cumeada.
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Atendendo às caraterísticas biofísicas e visuais dos espaços atravessados, estima-se que este troço do IP 3, do lanço entre
o Nó de Sousela e Nó de Viseu, seja o mais sensível às obras de requalificação, em virtude da elevada exposição visual do
espaço de intervenção e do seu valor ecológico e paisagístico.
▪ T2 - Lagoa Azul – St. Comba Dão (km 77+000 ao km 86+000)
O território atravessado pelo troço Lagoa Azul – Santa Comba Dão, identifica-se com as paisagens descritas para a UP 45,
localiza-se na cumeada, acima do patamar hipsométrico do 200 m, revelando uma paisagem de baixa qualidade visual,
fechada por taludes e vegetação, sem panorâmicas de referência, até ao nó do Chamadouro. A partir do referido nó observase um crescente processo de rururbanização, aparecendo um povoamento descontinuo de crescimento horizontal e disperso
na envolvente da estrada, com uma atividade agrícola instável, a par de alguma implantação industrial e de alguns serviços.
Neste modelo de povoamento que começa a densificar-se na proximidade de St. Comba Dão, surge um casario relacionado
com o turismo rural, particularmente visível na qualidade da traça das construções, e que assume particular visibilidade no
espaço atravessado.
Este troço tem como particular singularidade a travessia do rio Dão, um rio largo e de elevado caudal, que revela um espelho
de água de excelência em termos paisagísticos, com margens regularizadas, acompanhadas por uma galeria ripícola de
elevada diversidade, com destaque para a componente vegetal que reforça o movimento das margens.

Fotografia 1.18 - Caraterísticas do povoamento de
turismo rural nas proximidades da estrada.

Fotografia 1.19 - Paisagem rururbana marginal ao
IP3 na direção de Sta. Comba Dão
(Fonte: Google Earth 2020)

Fotografias 1.20 - Passagem do IP3 sobre o rio Dão em Sta. Comba Dão
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▪ Troço 3 - St. Comba Dão – Viseu (km 86+000 ao 118+000)
O presente troço mantem-se na UP 45, com início na encosta que contorna a povoação de Sta. Comba Dão a este,
afastando-se da margem do rio Dão e prosseguindo para cotas próximas da linha de cumeada.
Trata-se de um corredor que revela uma paisagem essencialmente rural, em que alternam na envolvente imediata da
estrada, extensos povoamentos estremes de eucalipto, frequentemente dizimados por incêndios, e taludes escavados em
virtude da orografia da zona, confinando o horizonte visual, com povoamentos de cariz rural, sensivelmente localizados no
mesmo plano da estrada, em que vigora um padrão predominantemente disperso e descontinuo, associado à atividade
agrícola, onde a vinha tem particular destaque, dos quais se destacam as povoações de Gestosa, Valverde e Fail, e ainda
a zona periurbana de Tondela.
Neste troço não se registam paisagens de referência, nomeadamente na travessia de vales entre cumeadas, dado ser pouco
percetível a orgânica dos vales, face aos volumes da vegetação junto à estrada e aos relevos colinares próximos, que limitam
a bacia, limitando o horizonte visual.

Fotografia 1.21 - Aspeto geral da Paisagem fechada no
atravessamento do vale do rio Dinha

Fotografia 1.22 - Paisagem agrícola da baixa da
ribeira do Lobão

Fotografia 1.23 – Caraterísticas da paisagem na travessia
da ribeira de Asnes

Fotografia 1.24 – Aspeto geral da paisagem para o
utente na passagem da ponte sobre o rio Paiva

(Fonte: Google Earth 2020)

(Fonte: Google Earth 2020)

(Fonte: Google Earth 2020)

(Fonte: Google Earth 2020)
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Refira-se, contudo, que, em termos locais é percetível alguma diversidade paisagística devido à ocupação agrícola dos
fundos dos vales, o que contribui para quebrar a monotonia da matriz de povoamentos florestais dos cenários atravessados,
dado contrastar quer nas formas, como nos volumes e cores da envolvente, valorizando a paisagem.

Fotografia 1.25 - Paisagem agrícola produtiva de horizontes confinados, na baixa do rio Paiva, visível a partir do
IP3
▪ Troço 4 - Variante Nascente a St. Comba Dão (8,2 km)
A variante nascente localiza-se igualmente na UP 45, absorvido, em termos gerais, pela matriz paisagística de povoamentos
florestais, o que irá contribuir para disfarçar a sua presença. O vale do Dão, com um leito largo, acompanhado por uma
densa e continua galeria ripícola, constitui o único elemento de valorização da paisagem do território atravessado.
Neste corredor é escassa a presença humana, concentrando-se principalmente no início e fim do traçado, quando se
aproxima do atual IP3.
Tal como na variante poente, a situação mais impactante, prende-se com a travessia do rio Dão, devido à introdução na
paisagem de um novo elemento visual, que irá alterar a leitura do rio, sobretudo em termos de continuidade visual, embora
esta quebra seja menos sentida na direção jusante, uma vez que já é cortada pela ponte do caminho de ferro.
Também neste eixo, o relevo apresenta-se pouco acidentado, desenvolvendo-se preferencialmente entre a cota 200 e 250m,
constituindo exceção na zona da travessia do rio Dão, em que desce a cotas inferiores a 150 m.

Fotografia 1.26 - Aspeto geral da paisagem do local onde está prevista a travessia da Variante Nascente
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1.9.2.4

Subunidades de Paisagem

Tendo presente a homogeneidade mais abrangente das Unidades de Paisagem (UP) descritas, na presente análise, e para
uma apreensão mais imediata da organização e estrutura a paisagem a um nível mais local, procedeu-se à decomposição
espacial das UP em subunidades de paisagem (SUP). Estas subunidades apresentam uma maior homogeneidade quer do
ponto de vista das características visuais, quer de resposta a potenciais perturbações externas.
Nesta base, na individualização das SUP teve-se em consideração critérios de homogeneidade, definidos em função da
repetição dos padrões paisagísticos, considerando-se como principais elementos estruturantes na área em estudo, os
fatores fisiográficos e de ocupação do solo. Na delimitação das SUP recorreu-se ao COS 2018, a cartografia de análise
fisiografia, interpretação de ortofotomapas e a registos fotográficos, decorrentes em trabalho de campo.
Assim, para a área abrangida pelo estudo do projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de
Viseu (A25), atendendo à homogeneidade das caraterísticas visuais, dentro do buffer considerado (distância de 2,5 km na
envolvência da infraestrutura), foram identificadas 9 Subunidades de Paisagem (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-014 folhas 1/8 a 8/8), apresentadas no Quadro 1.60.
Quadro 1.60 - Quantificação das Subunidades de Paisagem presentes na área em estudo
Subunidades de Paisagem

ha

%

SUP1 – Áreas Agrícolas

4944,3

20,4

SUP2 – Culturas Permanentes

1099,8

4,5

SUP3 – Povoamentos Florestais

14082,3

58,1

SUP4 – Sistemas agroflorestais

42,7

0,2

SUP5 – Soutos e Carvalhais

182,6

0,8

SUP6 – Matos

267,3

1,1

SUP7 – Planos de água

853,3

3,5

SUP8 – Áreas Sociais/Áreas artificializadas

2119,6

8,7

SUP9 – Vias de comunicação

549,5

2,3

SUP10 - Zonas de extração de inertes

104,7

0,4

No Quadro 1.61 é efetuada uma caracterização das Subunidades da paisagem que caracterizam as Unidades de Paisagem
na área em estudo, com base nos elementos e componentes que as distinguem.
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Quadro 1.61 - Características da Paisagem. Unidades e Subunidades da Paisagem
Unidades de
Paisagem

Geomorfologia/Fisiografia
Existência de duas feições
geomorfológicas
relacionadas
comas formações ocorrentes:
Xisto-grauváquicas e graníticas

UP 41 – Montes
Ocidentais da
Beira Alta.

A oeste predomínio de planaltos
de baixa altitude, de forte definição
fisiográfica,
formando
uma
estrutura montanhosa de cumes
arredondados, da qual sobressai a
serra do Buçaco, com pendentes
consideráveis,
por
vezes
superiores a 45%

Subunidade de
Paisagem

Situação Fisiográfica

SUP1 – Áreas
Agrícolas

Cotas inferiores da bacia visual em que se
inserem: fundos de vale, margens largas e
encostas de declive suave

SUP2 - Culturas
Permanentes

Ocupam preferencialmente zonas de encosta de
declive moderado a pouco acentuado

SUP3 – Povoamentos Ocupam posições indiferenciadas na bacia
visual, embora preferencialmente nas zonas de
Florestais
A norte e este formas mais
maior altitude e declive.
aplanadas em altitude, talhadas
por vales profundos, predomínio
de classes de declives entre os 0Localizam-se principalmente em zonas de
16%.
SUP4 - Sistemas
encosta baixa, de declive moderado a pouco
agroflorestais
acentuado
Altitudes de um modo geral
inferiores a 400 m, raramente
Ocupam posições indiferenciadas na bacia
ultrapassando os 500 m.
SUP5 – Soutos e
visual, embora se situem preferencialmente em
Carvalhais
zonas de encosta baixa
Linhas de água encaixadas em
vales profundos, fortemente
Ocupam posições indiferenciadas na bacia
meandrizados.
SUP6– Matos
visual.

UP 45 – Dão e
Médio Mondego Bacia

hidrográfica do Rio
Mondego, das quais se destacam
as seguintes linhas de água: o Rio
Mondego, o Rio Dão, Rio Criz e as
Ribeiras de Mortágua e de Alva.

SUP7 - Planos de
Água

Ocupam as posições mais baixas da bacia visual,
fundos de vale.
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Características Visuais das Subunidades de Paisagem
Mosaico cultural diversificado, representada em 20,4 % do território analisado. É
constituído genericamente por pequenas parcelas, correspondendo a uma unidade
semiaberta de diferentes volumes, onde estão representadas desde as culturas anuais
de sequeiro e regadio, a pastagens, que agrega por vezes algumas manchas de culturas
permanentes. Desenvolvem-se na periferia ou associadas ao tecido edificado ou no
aproveitamento da margem húmida adjacente do rio mondego.
Unidade representada por pomares, vinha e olival, ocupando indiferenciadamente
parcelas intercaladas com as restantes unidades, que sobressaem pelo alinhamento
ordenado das plantações em sebe. Nesta subunidade destaca-se, em particular, a vinha,
pela maior representatividade e contraste cromático, que imprime numa paisagem
dominada pela monotonia dos povoamentos florestais perenes.
Constitui a matriz da paisagem, ocupando cerca de 58,1% da faixa em estudo. Trata-se
de unidade caracteristicamente fechada, confinando o horizonte visual à envolvente
imediata. Representada predominantemente pela floresta colunar de pinheiro bravo e
eucalipto, mista, pontualmente, de residuais exemplares da floresta de resinosas e de
folhosas que introduzem diversidade e contribuem para a valorização da SUB, nos locais
em que ocorrem, das quais se destacam respetivamente, espécies do género Cupressus
e o pinheiro manso, e espécies associadas aos corredores ripícolas, na proximidade das
linhas de água, para além dos carvalhais dispersos pela matriz florestal.
Unidade pouco representativa na área em estudo, cerca de 0,2 %, mas que se distingue
da matriz de povoamentos florestais, pela diferença de volumes, altura e menor
densidade dos elementos visuais que compõem a floresta, assim como pela variação dos
contrastes cromáticos ao longo do ano.
Subunidade representada em 0,8% dos cenários representados na área em estudo, que
se distingue pela conformação das copas e caducidade dos soutos de castanheiros e
carvalhais, em particular pelas variações cromáticas que introduzem na paisagem ao
longo do ano, que contrastam com o verde perene dominante.
Cenário de volumes baixos, normalmente na orla dos povoamentos florestais ou nas
zonas de pendentes mais acentuadas a escarpadas, em associação com afloramentos
rochosos ou zonas de caos de blocos, raramente na apropriação de áreas agrícolas
abandonadas.
Subunidade que distingue o sistema húmido da paisagem, estruturado pelo rio Mondego,
que tem como principais afluentes rio Dão e do rio Alva, e que integra o amplo espelho
de água da Albufeira da Agueira, representando 3,5% dos cenários identificados na área
estudada.
Constituem elementos valorizadores e vivificadores dos ambientes paisagísticos em que
se inserem, introduzindo frescura, movimento, cor e luminosidade ao meio.
Elevada diversidade de componentes visuais, o que se traduz em contrastes cromáticos
e texturais, que têm como elemento principal a presença de água.
168

Unidades de
Paisagem

Geomorfologia/Fisiografia

Subunidade de
Paisagem

Situação Fisiográfica

SUP8 – Áreas
Sociais/Áreas
artificializadas

Localizam-se preferencialmente no terço inferior
e intermédio da bacia visual, por vezes marginais
ou próximo dos fundos de vale e em zonas
aplanadas de cumeadas largas

SUP9 - Vias de
comunicação

Terço inferior das encostas ou linhas de cumeada

SUP10 - Zonas de
extração de inertes

Padrão indiferenciado, encosta baixa de relevo
suave e localizações próximas da cumeada
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Características Visuais das Subunidades de Paisagem
Unidade representativa do padrão de apropriação humana do território em estudo, com
uma representatividade de 8,7%, localizando-se de um modo geral na encosta baixa ou
nas plataformas de cumeada, preferencialmente em zonas de declive pouco acentuado,
ordenando-se os principais centros urbanos, com um tecido edificado vertical, na
proximidade dos nós da rede viária principal. Predomínio do tecido edificado continuo
predominantemente horizontal e descontinuo esparso, distribuindo-se ao longo da rede
viária. Destacam -se ao longo dos troços do IP3 em estudo, as áreas sociais de
Trouxemil, Souselas, Penacova, Santa Comba Dão, Tondela, Parada de Gonta e Vila
Chã de Sá.
Unidade determinante na estruturação do território e na evolução da paisagem,
constituída uma rede de corredores lineares, dos quais se destaca na área em estudo o
Itinerário Principal 3 (IP3), não só pela infraestrutura propriamente dita, mas também
pelas descontinuidades visuais e funcionais que impõe nas unidades paisagísticas
travessadas, com a vantagem nos troços em análise de proporcionar paisagem de
excelência ao longo do seu traçado, designadamente na passagem por Penacova, Santa
Comba Dão e barragem da Aguieira.
As áreas de extração de inertes, embora com pouca representação na paisagem em
análise, constituem, de um modo geral, elementos de grande perturbação paisagística,
pelo efeito de intrusão visual causado, contribuído para a desvalorização da qualidade
visual e ambiental dos espaços em que se inserem.
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1.9.2.5

Elementos Construídos e Naturais de Interesse Paisagístico

Nos troços em análise foram identificados, do ponto de vista paisagístico, os elementos construídos e os valores naturais de
interesse, com visibilidade a partir da estrada, a saber:
▪ Troço 0 - Requalificação (entre os km 59+000 e 77+000)
−

Livraria do Tejo após a travessia do Mondego, em Penacova, lados esquerdo e direito do IP3, sensivelmente
ao km 63+900. Monumento natural, classificado de geomonumento ao nível de afloramentos.

−

Percurso do Mondego entre a localidade de Penacova e a Barragem da Aguieira.

▪ Troço 2
−

Capela do Sr. da Ponte em Santa Comba Dão, cerca do km 84+425, implantada no lado direito da estrada,
após a travessia do rio Dão. Património construído.

Fotografia 1.27 - Capela do Sr. da Ponte em Santa Comba Dão, elemento construído de referência na paisagem
atravessada pelo IP3
▪ Troço 3
−

Escultura Memoriar, contemporânea, com valor patrimonial, no interior do nó norte de Tondela.

Fonte: Google Earth 2020
Fotografia 1.28 - Localização em planta da Escultura
Memoriar no interior do Nó Norte de Tondela
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Fonte: Google Earth 2020
Fotografia 1.29 - Aspeto geral do enquadramento da
Escultura Memoriar
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1.9.2.6

Caraterísticas Gerais da Vegetação Existente

Em termos gerais, a vegetação marginal aos troços do IP3 em questão apresenta baixo interesse florístico, predominando
a floresta de produção de eucalipto e os povoamentos de pinheiro bravo, aos quais se associam raramente outras espécies,
nomeadamente o pinheiro manso e a floresta de resinosas do género Cupressus.
Atendendo a que, o projeto incide sobre uma estrada existente, foram analisadas as caraterísticas dos taludes originados
na altura da sua implantação, em particular em termos de revestimento vegetal. No caso dos taludes de escavação observouse que, embora aparentemente estabilizadas, face a predomínio de condicionantes ao nível de pendentes e substrato,
apresentam-se praticamente desprovido de vegetação, encontrando-se revestidos por vezes presentes infestantes, na
maior parte silvas. Nas restantes situações as superfícies encontram-se revestidas por matos esparsos de baixos volumes.
No que se refere a espécies invasoras, foi feito um levantamento ao longos dos trocos em estudo, identificando-se
principalmente a presença de acácias. As ocorrências registadas são pouco significativas, localizam-se sensivelmente aos
quilómetros dos seguintes troços:
•

Troço 0 - Requalificação (Km 59+000 ao km 77+000)
−

km 60+000 ao km 61+425;

−

km 68+240 ao km 69+235;

−

km 71+050 ao km 71+415.

Fotografia 1.30 - Invasão de acácias no aalude de
escavação do lado esquerdo, cerca do km 86+085, na
zona da área de serviço de Penacova

Fotografia 1.31 - Floresta de invasoras (acácias) no
talude de aterro da área de serviço de Penacova,
observada sensivelmente entre os km 60+000 e km
61+425.

▪ Troço 2 - Lagoa Azul / Santa Comba Dão (km 77 ao km 86)
−

km 78+569 ao km 78+820;

▪ Troço 3 - Santa Comba Dão/Viseu:(Km 86 ao km 118).
−

km 86+000 ao km86+245;

−

km 97+220 ao km 97+300;

−

km 108+650 ao km 108+950.
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Os troços identificados deverão ser sujeitos a ações de controle das espécies invasoras, nomeadamente promovendo o
corte e a aplicação localizada e controlada de arbusticídas sistémicos.

1.9.3 Análise Visual
1.9.3.1

Qualidade e Capacidade de Absorção Visual

Neste estudo para apuramento e interpretação dos elementos recolhidos para a Caracterização da Paisagem, utilizou-se o
método da Análise Visual, que tem como objetivo quantificar a sensibilidade da paisagem a potenciais a alterações,
assentando nos conceitos de Qualidade Visual e de Capacidade de Absorção Visual. Estes conceitos foram aplicados a
cada uma das SUP já identificadas.
A cartografia elaborada, no âmbito da análise visual, teve como unidade cartográfica um pixel de 5 m, de acordo com o
modelo digital do terreno (MDT) utilizado.
A Qualidade Visual (QV), indicadora do valor cénico da paisagem, está relacionada com aspetos como a grandeza, a ordem,
a diversidade, a raridade e a representatividade, devendo ser encarada como um recurso natural dado que, à semelhança
de todos os recursos naturais, não é inesgotável, nem se mantém inalterável perante as atividades humanas. Na análise
qualitativa da Qualidade Visual, atendem-se a diversos atributos (biofísicos, antrópicos e estéticos) das subunidades de
paisagem definidas atribuindo, a cada um deles, um valor. Refira-se que, à quantificação do valor cénico, está associado
algum grau de subjetividade, uma vez que está dependente da forma com o observador interpreta o território.
Nesta base, atendendo a conceitos consensuais na avaliação dos parâmetros de análise qualitativa da paisagem,
nomeadamente em termos de relevo, ocupação do solo, humanização da paisagem, recursos hídricos, fatores
geomorfológicos e de visualização na bacia, foi atribuída uma valoração a cada parâmetro, utilizando-se uma escala
numérica de 0 a 4, em função da sua capacidade crescente de valorização (Quadro 1.62 – Avaliação da Qualidade Visual
da Paisagem).
4 – Elemento de Muito Elevada Valorização da Paisagem
3 - Elemento de Elevada Valorização da Paisagem
2 – Elemento de Média Valorização da Paisagem
1 - Elemento de Baixa Valorização da Paisagem
0 – Elemento não interveniente da Qualidade Visual da Paisagem
Assim, a Carta de Qualidade Visual (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-015- folhas 1/8 a 8/8) foi elaborada com recurso
ao cruzamento de cartografia temática, produzida no âmbito do presente estudo, designadamente de análise fisiográfica,
(Cartas de Exposições, Declives, Hipsometria), Ocupação do Solo e Subunidades de Paisagem, e, ainda com base nos
reconhecimentos de campo efetuados no local interessado pela infraestrutura em questão.
A partir dos valores resultantes do cruzamento dos parâmetros analisados, foi possível, a agregação dos resultados em
classes que permitem determinar a Qualidade Visual da Paisagem (Quadro 1.63).
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Quadro 1.62 - Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem
Parâmetros de
Analise

Relevo

Valoração da Qualidade Visual
Componentes Variáveis

Nula

Baixa

Zonas Planas (0-3%)

1

Declive Suave a Moderado (3 6%)

1

Media

Declive Suave a Moderado (616%)

2

Declive Acentuado a Muito
Acentuado (16-25%)

2

Ingreme (> 45% )

4

Planos de água

4

Áreas agrícolas

3

Culturas Permanentes

3
1

Povoamentos Florestais

2

Sistemas agroflorestais
Ocupação do solo

Soutos e Carvalhais

3
1

Matos

4

Planos de água
1

Áreas sociais/Áreas artificializadas

Humanização
Paisagem

da

Vias de comunicação

0

Zonas de extração de inertes

0

Culturas Permanentes

2

áreas
artificializado

2

sociais/território

4

Albufeira da barragem da Aguieira
Zonas de extração de inertes

Aspetos
geomorfológicos

Muito
Elevada

3

Declive Muito Acentuado (2545%)
Presença de água

Elevada

0

Livraria do Mondego

4

Meandros do Mondego e recorte das
margens da Albufeira da Aguieira

4

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

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

4

173

Quadro 1.63 - Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)

Valor Ponderado

Baixa Qualidade Visual

0-3

Média Qualidade Visual

>3 e ≤7

Elevada Qualidade Visual

>7 e ≤ 9

Qualidade Visual Muito Elevada

>9

A Capacidade de Absorção Visual (CAV) (Des: nº 40418-PB-TG-0603-EIA-014, 1/8 a 8/8), é um indicador que pretende
avaliar a maior ou menor aptidão da paisagem para absorver visualmente, ou revelar, as potenciais ações nela induzidas,
ou seja avaliar, no âmbito deste estudo, a sua maior ou menor aptidão para ser modificada em consequência de alterações
visuais. Assim, quanto maior for a capacidade de absorção visual, menor a suscetibilidade da paisagem para o
desenvolvimento de atividades exteriores, em termos inversos um CAV baixo indica que a aptidão para receber essa ação
é reduzida.
Para avaliação sustentada da CAV consideram-se parâmetros quantitativos e qualitativos, nomeadamente fisiográficos
(declives, exposições), de ocupação do solo e de visualização, fator que está dependente da acessibilidade visual, da
tipologia do relevo e da ocupação, assim como da distância, sendo que quanto maior for a distância do observador maior a
capacidade de absorção visual.
Para produção da Carta de Absorção Visual da Paisagem, foi elaborada uma carta de visibilidades (Des: nº 40418-PB-TG0603-EIA-018 e 40418-PB-TG-0603-EIA-019), através do cruzamento do relevo da área em estudo (em modelo digital do
terreno) e a ocupação do solo (partindo do pressuposto que a resultante da combinação destes dois parâmetros irá
estabelecer os limites visuais), com os potenciais pontos de observação identificados na paisagem em análise (vias de
comunicação, áreas sociais , miradouros), considerando-se uma altura média de 1,60 m, para um potencial observador
sobre o terreno, e, ainda, tendo em consideração o fator distância, atendendo que a perceção dos elementos que compõem
a paisagem vai perdendo leitura e nitidez à medida que aumenta a distância. Nas cartas de visibilidades encontram-se
assinalados os pontos de observação considerados na presente análise.
Neste sentido, as cotas do MDT foram corrigidas, em função das alturas estimadas para classes de ocupação do solo
agregadas (Quadro 1.64), tendo por base o COS 2018.
Quadro 1.64 - Carta de Visibilidade. Alturas estimadas para ocupação do solo
Subunidade de Paisagem
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Altura a considerar (m)

Áreas agrícolas

1

Culturas Permanentes

4

Povoamentos Florestais

12

Sistemas agroflorestais

10

Soutos e Carvalhais

5

7Matos

2

Planos de água

0

Áreas sociais/Áreas artificializadas

5
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Subunidade de Paisagem

Altura a considerar (m)

Vias de comunicação

3

Zonas de extração de inertes

1

Como potenciais locais com visibilidade sobre a área em análise, consideraram-se principalmente as áreas sociais e vias de
comunicação e pontos de altitude no buffer considerado (1,5 km).
Partindo ainda do conhecimento que, a perceção dos elementos que compõem a paisagem vai perdendo nitidez à medida
que aumenta a distância a que se encontra o observador, de acordo bibliografia da especialidade, estabeleceram-se para a
carta de Visibilidade distâncias limite de observação em função da capacidade da leitura e reconhecimento dos elementos.
Assim, definiram-se 4 classes de distância de observação ou alcance visual:
▪ ≤ 500 metros (elevada visibilidade);
▪ 500 m a 2000 metros (elevada a média visibilidade);
▪ > 2000 metros (média a reduzida visibilidade);
▪ Zonas não visíveis (apresentam elevada capacidade de absorção visual).
Assim, a carta de CAV, foi obtida a partir do cruzamento da carta de visibilidade, em que foram considerados fatores
anuláveis sobre o terreno, como é o caso da vegetação, com outros parâmetros de análise visual introduzidos no SIG,
designadamente as formas de relevo, exposições (atendendo que as encostas Norte e a Este são mais sombrias, o que
esbate a nitidez e perceção visual dos componentes visuais que integram a paisagem) e usos do solo, um vez que a
dimensão, densidade e altura das componentes visuais, potencialmente influenciam a capacidade de absorção visual da
paisagem, como indicador de análise na avaliação da maior ou menor aptidão da paisagem para absorver visualmente, ou
revelar, as potenciais ações nela induzidas . Os parâmetros utilizados para a valoração da CAV , são apresentados no
Quadro 1.65.
Quadro 1.65 - Avaliação da Capacidade de Absorção Visual (CAV)
Parâmetros de
Análise

Baixa

Média

Elevada
3

Declive Suave a Moderado

3 - 6%

3

Declive
Moderado
Acentuado

6 - 16 %

2

16 - 25%

2

a

Declive Moderado a Muito
Acentuado

de Declives

0-3%

Classe

Zonas Planas

de relevo

Formas

Relevo

Exposições

Valoração da CAV

Componentes Variáveis

Declive Muito Acentuado

25 -45%)

1

Ingreme

> 45% .

1

Orientação (Encostas frias)

Muito Elevada

3

Orientação E (Encostas temperadas)

2

Orientação S (Encostas quentes)

1

Orientação W (Encostas muito quentes)

1

Áreas agrícolas

1
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Parâmetros de
Análise

Componentes Variáveis

Uso do solo/Coberto
vegetal

Valoração da CAV
Baixa

Média

Elevada

Muito Elevada

Culturas Permanentes
Povoamentos Florestais

3

Sistemas agroflorestais
Soutos e Carvalhais

2

Matos

3

Planos de água

2

Áreas sociais/Áreas artificializadas

1

Vias de comunicação

2

Zonas de extração de inertes
Visibilidade

Elevada < 500m

1

(A partir do IP3, de
áreas
sociais,
Pontos dominantes
na bacia visual)

Elevada a Média 500 a 2000 m

2

Reduzida a Média > 2000 m

3

Zonas não visíveis

4

Assim, a carta de CAV resulta do cruzamento dos valores constantes no Quadro 1.67 e da agregação dos resultados
(manchas) em 3 classes (Baixa, Média e Elevada, em que a classe baixa é a situação mais desfavorável), de acordo com a
Matriz de Ponderação apresentada no Quadro 1.66.
Quadro 1.66 - Matriz de Ponderação Capacidade de Absorção Visual
(CAV)
Elevada Capacidade de Absorção Visual

1.9.3.2

Valor Ponderado
>10

Média Capacidade de Absorção Visual

>5e≤9

Baixa Capacidade de Absorção Visual

≤4

Sensibilidade Visual da Paisagem

A partir da combinação os indicadores de QVP e CAV é possível determinar áreas homogéneas em termos de Sensibilidade
da Paisagem, um indicador do grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação externa, que interfira com
a sustentabilidade da sua estrutura e organização.
A Carta de Sensibilidade Paisagística foi obtida pelo cruzamento das Cartas de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção
Visual (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-017. folhas 1/8 a 8/8), sendo o resultado obtido a média ponderada dos valores
extratados daqueles parâmetros, utilizando igualmente, uma escala valorativa de Baixa, Média, Elevada e Muito Elevada
(Quadro 1.67).
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Quadro 1.67 – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação
Qualidade Visual da Paisagem

Capacidade de Absorção Visual

Baixa

Elevada

Média

Elevada

Baixa

Média

Baixa

Baixa

Média

Média

Elevada

Elevada

Média

Baixa

Elevada

Baixa

Elevada

Média

Muito Elevada

Baixa

Muito Elevada

Média

Valoração da
Sensibilidade Visual
Baixa

Media

Elevada

Muito Elevada

Da análise efetuada pode concluir-se que, a paisagem, em geral, revela uma baixa a média Sensibilidade, determinada a
partir da quantificação estimada em termos de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual da área em estudo.
A quantificação da Qualidade Visual da Paisagem para a área em estudo (24246 ha), é apresentada no Quadro 1.70.
Quadro 1.70 – Quantificação da Qualidade Visual da Paisagem da Área em Estudo
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)

Área (ha)

%

Baixa Qualidade Visual

8931

36,8

Média Qualidade Visual

13447

55,5

Elevada Qualidade Visual

1068

4,4

Qualidade Visual Muito Elevada

800

3,3

24246

100

Total da Área em Estudo

De facto, trata-se de uma paisagem fechada, com os horizontes visuais condicionados pelos relevos acentuados e pelo
domínio da floresta, em que a qualidade das composições paisagísticas é em geral mediana ou baixa, pelo que se pode
considerar que o corredor afeto aos troços em beneficiação é potencialmente recetivo a alterações, não sendo, portanto,
esperadas grandes perturbações ao nível da paisagem. Convém salvaguardar, no entanto, que, em situações pontuais, em
particular devido à orografia, a exposição e qualidade visual são fatores condicionantes a potenciais ações que interfiram
com o caráter visual da paisagem.
Nesta análise assume particular destaque, devido ao elevados valores de Sensibilidade Paisagística registados, o corredores
do vale do Dão e , especialmente, do Vale do Mondego, entre Penacova e a barragem da Aguieira, assim como a respetiva
albufeira e área de influência dos planos de água. Com efeito, a elevada qualidade visual, decorre da diversidade de cenários
40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

177

presentes ao longo dos vales, quer em termos de formas e feições geomorfológicas, quer de componentes visuais. Nestes
locais os índices de acessibilidade visual são muito elevados, face abertura à amplitude do horizonte visual, o que permite
uma apreensão global das características e forma de funcionamento da paisagem na bacia visuais em questão, sendo,
portanto, pouco recetivas a ações que introdução alterações no seu carácter visual.
Importa referir que, a estrada em estudo já se encontra integrada na paisagem, ou seja, faz parte da paisagem, pelo que
como componente visual apresenta elevada capacidade para absorver intervenções enquadráveis no âmbito de uma
infraestrutura rodoviária.

1.10 AMBIENTE SONORO
1.10.1 Considerações Gerais
O DL 9/2007, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, e que será abordado em seguida mais em pormenor, apenas
possui limites acústicos para proteção dos denominados Recetores Sensíveis.
É a seguinte a definição de Recetores Sensíveis [alínea q) do Artigo 3.º (Definições) do DL 9/2007]:
“q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana”.
Devido à escala dos planos de base e/ou por simplicidade, algumas Câmaras Municipais fazem desenhos/indicações muito
abrangentes de Zonas Sensíveis e/ou Mistas, englobando não só os Recetores Sensíveis propriamente ditos, mas também
outras áreas. Afigura-se ser de esclarecer que, na ausência de informação específica em contrário, é usual considerar que
tais classificações abrangentes não significam que os limites acústicos legais são para verificar em toda a área classificada,
mas somente e sobretudo nas fachadas dos edifícios correspondentes a Recetores Sensíveis.
Tal interpretação tem suporte no estabelecido na parte “Associação de pontos de receção às fachadas dos edifícios” do
Decreto-Lei n.º 136-A/2019, e no n.º 4 do Artigo 11.º (valores limite de exposição) do Decreto-Lei n.º 9/2007, que se
transcreve: “Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser
efetuada junto do ou no recetor sensível …”. Esta interpretação tem igualmente suporte no facto de a exposição da população
ao ruído que, tipicamente, tem mais interesse, corresponde à exposição ao ruído em locais onde a população possui uma
exposição mais permanente e um tipo de uso acusticamente exigente (interior de quartos e zonas de estar; interior de salas
de aula; etc.), não a exposição ao ruído em locais de passagem.
Assim, os pontos de previsão (Recetores), a considerar no EIA, corresponderão sobretudo a Recetores localizados nas
fachadas mais expostas, dos edifícios com sensibilidade ao ruído (Recetores Sensíveis: “edifício habitacional, escolar,
hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana”), mais expostos ao ruído previsto.

1.10.2 Enquadramento legal e metodologia
Regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007)
O Regulamento Geral do Ruído (RGR) em vigor, aprovado pelo DL 9/2007 (retificado pela Declaração de Retificação 18/2007
e alterado pelo DL 278/2007), distingue Atividades Ruidosas Permanentes, a que se aplicam os Artigos 13.º e 11.º do DL
9/2007, e Atividades Ruidosas Temporárias, a que se aplicam os Artigos 14.º e 15.º do DL 9/2007.
As definições de Atividade Ruidosa Permanente e de Atividade Ruidosa Temporária constam, respetivamente, na alínea a)
e b) do Artigo 3.º (Definições) do DL 9/2007, conforme se transcreve:
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“a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos
dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;
b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha carácter não
permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem
sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos,
festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”.
I - Fase de construção/requalificação (Atividade Ruidosa Temporária)
Em suma, para Atividades Ruidosas Temporárias (fase de construção), o DL 9/2007 estabelece:
▪ Proibição de operação, sem Licença Especial de Ruído (LER), junto aos seguintes recetores nos seguintes horários:
− Habitações: sábados, domingos e feriados e dias úteis das 20h às 8h;
− Escolas: Horário de funcionamento;
− Hospitais ou estabelecimentos similares: todos os dias e todas as horas.
▪ Caso seja necessário laborar nos horários proibidos "junto" aos recetores referidos, será necessário solicitar Licença
Especial de Ruído (LER) à respetiva Câmara Municipal.
▪ Caso seja necessário laborar nesses horários e nesses locais durante mais de um mês, será necessário cumprir os
seguintes limites, em cada dia, no exterior junto aos Recetores (tais limites necessitam de ser verificados em qualquer
Recetor Sensível envolvente, independentemente da distância a que se encontrem; as distâncias indicativas são
apenas isso: indicativas):
− Entardecer (20h-23h): LAeq,exterior ≤ 60 dB(A);
− Noite (23h-7h): LAeq,exterior ≤ 55 dB(A).
− Na ausência de limite legal para o período diurno, recomenda-se o seguinte limite não vinculativo de boa prática:
− Diurno (7h-20h): LAeq, exterior ≤ 65 dB(A).
▪ O valor de LAeq deve ser representativo da média diária, e o limite deve ser cumprido em cada dia de obra, conforme
n.º 6 do Artigo 15.º do DL 9/2007.
II - Fase de exploração (Atividade Ruidosa Permanente)
Em suma, para Atividades Ruidosas Permanentes (fase de exploração), o DL 9/2007 estabelece (Artigo 19.º do DL 9/2007):
▪ Apenas necessidade de cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, que corresponde a limites
absolutos em função do tipo de classificação acústica (Zona Mista ou Zona Sensível) do local.
▪ Critério de Exposição Máxima [alínea a) do n.º 1 do Artigo 13.º e Artigo 11.º do DL 9/2007]:
− No essencial, para o presente caso:
Zona Mista: Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A).
Zona Sensível: Lden ≤ 55 dB(A); Ln ≤ 45 dB(A).
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Zona Mista ou Zona Sensível na envolvente de Grande Infraestrutura de Transporte: Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55
dB(A).
− Os valores de Lden e Ln devem ser representativos da média energética anual, conforme definições dos
parâmetros, constante no Artigo 3.º (Definições) do DL 9/2007.
A interpretação considerada no trabalho teve como base o Artigoº 19º do Regulamento Geral de Ruído (Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro) relativo às Infraestruturas de transporte, que no ponto n.º 1 remete para o cumprimento dos valores
limite fixados no artigo 11.º.
Foi interpretação no presente trabalho que o IP3, de uma forma geral, como infraestrutura de transporte já existente se
integra no âmbito da alínea c) do artigo 11.º, e por tal, sujeita aos limites 65 dB(A) expresso pelo indicador Lden e 55 dB(A)
expresso pelo indicador Ln.
Contudo, dada a heterogeneidade da intervenção ao longo do traçado do IP3, é admissível a interpretação de que a
intervenção tenha enquadramento (total ou parcial) na alínea e) do ponto 1 do artigo 11.º, e deste modo possa estar sujeita
aos limites 60 dB(A) expresso pelo indicador Lden e 50 dB(A) expresso pelo indicador Ln.
Dá-se como exemplo, o(s) troço(o) da intervenção onde serão avaliadas alternativas ao traçado atual (T4VP e T4VN), onde
de acordo com a alínea e) do ponto 1 do artigo 11.º são efetivamente vias projetadas.
Assim, para efeitos de avaliação serão efetivamente considerados os requisitos fixados na Nota Técnica para Avaliação
do Descritor Ruído em AIA, versão 2 da Agência Portuguesa do Ambiente, em particular a Regra de Boas Práticas.
“A verificação da existência, ou não, de um impacte decorrente de um projecto obtém-se pela comparação entre: i) os valores
resultantes e os valores limite legais, ii) os valores resultantes e os valores da situação de referência.
Considera-se que há impacte negativo significativo quando:
2) Infra-estruturas de transporte 2.1) os valores resultantes não verifiquem o critério de exposição máxima constante do RGR
ou 2.2) os valores resultantes não verifiquem a RBP.
Estas são as situações em que devem ser sempre aplicadas medidas de redução de ruído. Para infra-estruturas de
transporte, podem ainda ocorrer impactes significativos, mesmo que cumprido o RGR e a RBP, quando considerados outros
factores, ou uma combinação destes, nomeadamente:
▪ número estimado de população afectada;
▪ existência de escolas, hospitais e estabelecimentos similares;
▪ gradação da magnitude do impacte;
▪ proximidade ao valor limite.
Estas são situações em que devem ser equacionadas medidas de redução de ruído tecnicamente viáveis e adequadas à
situação em concreto. As situações fronteira, em que os valores resultantes estão no limiar do cumprimento dos critérios de
avaliação, devem merecer especial atenção, atendendo às incertezas dos métodos de cálculo; sempre que a incerteza
associada determine a possibilidade de incumprimento daqueles critérios, deve prevalecer o princípio da prevenção
justificando a necessidade de medidas de minimização.
Na proposta de medidas de redução de ruído, há dois aspetos a considerar relativamente ao seu dimensionamento e ao
momento da sua aplicação:
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1) quando os valores resultantes apontam para incumprimentos logo a partir do ano início de exploração, o dimensionamento
das medidas de redução de ruído deve ter em conta os valores resultantes para o ano intermédio;
2) quando os valores resultantes apontam para incumprimentos apenas no ano intermédio, pode, em certos casos, ser
recomendável que as medidas de redução sejam implementadas logo no ano início de exploração, atendendo ao princípio
da prevenção.
De salientar ainda que certo tipo de medidas de redução de ruído pode acarretar impactes negativos que importa ter em
atenção.”

1.10.3 Enquadramento da Situação de Referência
No n.º 4, alínea b), do Artigo 11.º do DL 9/2007, está estabelecido o seguinte:
“4 - Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser efetuada junto
do ou no recetor sensível, por uma das seguintes formas:
a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente possível,
estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção do solo, e situar-se a uma altura de
3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada
piso de interesse, nos restantes casos;
b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização através dos
valores neles representados”.
Uma vez que o Projeto, ou os Recetores Sensíveis envolventes, se encontram distribuídos por 6 concelhos (Coimbra,
Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu) foi procurada informação associada nesses 6 concelhos, não só
no que concerne a Mapas de Ruído Municipais existentes mas também no que concerne a Classificação Acústica (Zonas
Mista, Zonas Sensíveis) e Mapas de Conflitos.
Foram consultados os seguintes endereços eletrónicos:
▪ https://www.cm-coimbra.pt/areas/viver/urbanismo-em-atualizacao-2/sig-municipal
▪ http://www.cm-penacova.pt/pt/pages/pdm
▪ https://cm-santacombadao.pt/ordenamento-do-territorio/plano-diretor-municipal/category/81-pecas-desenhadas.html
▪ http://pdm.tondela.primelayer.pt/basedoc
▪ http://www.cm-viseu.pt/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/821pdm-mapa-de-ruido
▪ http://sig.cm-mortagua.pt/msw/mapviewers/adfext/(S(jvgktcqp3ebdkykd0zkd4kqy))/Viewer.aspx?id=5
▪ http://apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacional/MER_GIT_rodo_codigos/MER_GITs_Rodo_Abril_2019_2.
pdf
Estes endereços possuem informação sobre Classificação Acústica, Mapas de Conflito e Mapas de Ruído Municipais, e
Mapas Estratégicos de Ruído.
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Classificação acústica
O troço do IP3 - Souselas / Oliveira do Mondego desenvolve-se no distrito de Coimbra, nos concelhos de Coimbra e
Penacova.
De acordo com a informação disponibilizada pelos respetivos Municípios, os limites legais a verificar de acordo com o artigo
11º, do RGR são:
▪ Coimbra: possui classificação acústica, estando todo o território do concelho classificado como Zona Mista (artigo 10º
do PDM - Aviso n.º 8289/2017);
▪ Penacova: possui classificação acústica, estando os Perímetros Urbanos classificados como Zona Mista e os
recetores isolados são equiparados a Zona Mista (artigo 11º do PDM - Aviso n.º 9079/2015). A Figura 1.78 ilustra a
classificação acústica e as zonas de conflito identificadas.

Figura 1.78 - Mapa de conflitos do Concelho de Penacova
O Troço do IP3 – Mortágua (EN228) – Viseu Sul (A25/IP5) desenvolve-se no distrito de Viseu, nos concelhos de Mortágua,
Santo Comba Dão, Tondela e Viseu.
De acordo com a informação disponibilizada pelos respetivos Municípios, os limites legais a verificar de acordo com o artigo
11º, do RGR são:
▪ Mortágua: não possui classificação acústica;
▪ Santa Comba Dão: de acordo com o Plano Diretor Municipal de Santa Comba Dão (Aviso n.º 11539/2014, 2.ªsérie –
N.º 200 – 16 de outubro de 2014) e subsequentes alterações, não existe classificação acústica no Município de Santa
Comba Dão;
▪ Tondela: possui classificação acústica de acordo com o artigo 11.º do Plano Diretor Municipal (Declaração n.º 68/2017,
2.ª série — N.º 158 — 17 de agosto de 2017), sendo que está definido que “as zonas sensíveis correspondem a áreas
de equipamento, espaços verdes e áreas turísticas, de dimensão relevante, à exceção das faixas de respeito e zonas
non aedificandi da rede rodoviária existente nesses usos.”, e “as zonas mistas correspondem às áreas definidas no
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Plano, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona
sensível.”.
▪ Viseu: possui classificação acústica de acordo com o artigo 25.º do Plano Diretor Municipal e com a Carta de
classificação acústica de zonas (b4) (Aviso n.º 12115/2013, 2.ª série — N.º 188 — 30 de setembro de 2013), onde se
torna percetível que a envolvente ao traçado em estudo tem classificação de zona mista, ou não tem classificação
atribuída, como é percetível na Figura 1.79.

Figura 1.79 - Mapa de Classificação Acústica de Viseu
A informação supramencionada, permite verificar que o projeto não se encontra próximo de Zonas Sensíveis, em nenhum
dos seis municípios que atravessa. Verifica-se igualmente que parte do projeto se insere em zona não classificada, em zona
mista ou confinando com zona mista.
Contudo, no que diz respeito ao Município de Penacova, é possível constatar que o projeto circunscreve com algumas zonas
de “conflitos” (ultrapassagem dos valores limite), nomeadamente as localidades de, Cunhado (este); Oliveira do Mondego
(sul); Coiço (este); Raiva; Casal de Santo Amaro (norte); Espinheira e Palmazes (sul); e Monte Redondo (norte).
É de supor que os conflitos identificados sejam devidos ao ruído de tráfego rodoviário que atualmente se verifica na via em
causa.
Assim, os limites acústicos legais essenciais aos quais o projeto está sujeito, de acordo com o Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
9/2007, são os seguintes [a definição dos parâmetros Lden (nível dia-entardecer-noite e Ln (nível noite), encontra-se no
Artigo 3.º do DL 9/2007]:
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▪ Zona Mista: Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A);
▪ Zona sem classificação (limite transitório até haver classificação):
− Lden ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 dB(A).
Tratando-se de um Grande Infraestrutura de Transporte, e sendo os limites aplicáveis a Zona Mista e Zona Sensível os
mesmos, deverá equacionar-se a dispensa da verificação do valor limite transitório.
Verifica-se assim existir uma condicionante acústica à implementação do projeto, na medida em que os limites atualmente
verificados ultrapassam os limites legais estabelecidos nas localidades anteriormente identificadas.
Mapa Estratégico de Ruído
O troço do IP3 em estudo encontra-se classificado como uma Grande Infraestrutura de Transporte rodoviário (GITr), uma
vez que tem mais de três milhões de passagens de veículos por ano. Assim, foi alvo de elaboração dos Mapas Estratégicos
de Ruído (MER) dos Troços: IP 3 – Raiva IC 6 / Coimbra Norte e IP 3 – Mortágua EN 228 / Raiva IC 6, e IP3 – Mortágua
(EN228) – Viseu Sul (A25/IP5), elaborados para a EP – Estradas de Portugal, S.A., em setembro de 2009 e dezembro de
2008 respetivamente. Os MER foram aprovados pela Agência Portuguesa do Ambiente.
No âmbito dos MER foram desenvolvidos os consequentes Planos de Ação:
▪ Plano de Ação do Troço IP3 – Raiva IC6 / Coimbra Norte (km 39+500 a km 66+900), abril de 2013;
▪ Plano de Ação do Troço IP3 – Mortágua (EN 228) / Raiva (IC6) (km 66+900 a km 73+061, abril de 2013.
Neste contexto, importa dizer que o traçado em apreço do IP3 é uma Grande Infraestrutura de Transporte (GIT) que
atravessa seis concelhos do interior centro do país, em concreto; Coimbra; Penacova; Mortágua; Santa Comba Dão; Tondela
e Viseu.
Os MER e os Planos de Ação permitiram avaliar a exposição ao ruído na zona envolvente do IP3 e estimar o número de
população exposta a diferentes níveis de ruído. Os Planos de Ação tiveram por base os Mapas Estratégicos de Ruído,
aprovados pela APA em setembro de 2010, mas cujos resultados se reportam ao tráfego do ano 2006.
Os referidos MER e Planos de Ação estimavam que se encontram expostas a níveis de ruído que excedem os limites
máximos admissíveis pela legislação 193 pessoas, e definiram, as seguintes medidas de minimização de ruído:
▪ Barreira Acústica com 135 m de comprimento e 3 m de altura, constituída por painéis metálicos absorventes, que já
se encontra instalada entre o km 45+555 e o km 45+690;
▪ Aplicação de uma camada de desgaste com características de absorção sonora, com redução de 4 dB (A), entre o km
43+000 – km 43+300; km 45+400 – km 45+800; km 51+500 – km 52+500; km 53+400 – km 53+750; km 59+600 – km
60+600; km 67+000 – km 67+500 e km 69+620 – km 69+900; o km 67+825 e o km 69+150 e entre o km 70+750 e o
km 72+250.
A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do IP3 está relacionada com as suas características
atuais de ocupação e uso do solo, e com as perspetivas de desenvolvimento previstas, cuja vocação se apresenta no futuro
semelhante à atual.
Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, decorrente da implantação de novas fontes sonoras ao longo
dos anos, em virtude de existir também um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a
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contribuir para o ambiente sonoro dos locais, afigura-se adequado admitir que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer
no futuro, grandes alterações.
Mapas de ruído existentes
Nas figuras que se seguem, é possível observar os mapas de ruído para quatro dos concelhos abrangidos pelo projeto,
nomeadamente os Mapas de Ruído Municipais de Coimbra, Penacova, Santa Comba Dão e Tondela, na situação atual para
o parâmetro Lden, e Ln.
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Figura 1.80 - Mapa de Ruido do Concelho de Coimbra, para os parâmetros Lden e Ln
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Figura 1.81 - Mapa de Ruido do Concelho de Penacova, para os parâmetros Lden e Ln
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Figura 1.82 - Mapa de Ruido do Concelho de Santa Comba Dão, para os parâmetros Lden e Ln
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Figura 1.83 - Mapa de Ruido do Concelho de Tondela, para os parâmetros Lden e Ln

1.10.4 Situações em Análise
Na sua grande maioria as 74 Situações identificadas nas Figura 1.84 a Figura 1.92 correspondem a habitações
unifamiliares. Identificam-se pontualmente os seguintes outros tipos de uso com sensibilidade ao ruído:
▪ Escolas:
− Escola 1.º CEB de Souselas (40°17'31.7"N 8°25'36.4"W) a mais de 200 m de distância do traçado, portanto junto
mas não incluído na Situação S02.
− Instituto educativo de Souselas (40°17'49.1"N 8°25'35.2"W) incluído no final da Situação S02.
− Escola Básica do 1.º Ciclo de Botão (40°18'23.9"N 8°24'08.5"W) incluída no início da Situação S04.
− Agrupamento de Escolas de Penacova (40°16'21.9"N 8°17'09.0"W) a mais de 200 m de distância do traçado,
portanto junto mas não incluído na Situação S12.
− Escola Cantina Salazar (40°23'12.2"N 8°07'18.4"W) incluída no início da Situação S34 que corresponde à Situação
na envolvente do traçado do IP3 que se prevê eliminar, passando a ser usada uma variante.
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− Escola Secundária de Santa Comba Dão (40°24'25.3"N 8°07'47.8"W) a mais de 200 m de distância do traçado,
portanto junto mas não incluído na Situação S34.
− Centro Escolar do Norte (40°26'30.6"N 8°06'20.1"W) a mais de 200 m do traçado por isso não incluído em nenhuma
Situação.
− Biblioteca Municipal de Tondela (40°31'08.5"N 8°05'26.0"W) a mais de 200 m de distância do traçado, portanto
junto mas não incluído na Situação S56.
− Biblioteca Municipal de Tondela (40°31'08.5"N 8°05'26.0"W) a mais de 200 m de distância do traçado, portanto
junto mas não incluído na Situação S56.
− Jardim de Infância de Tondela (40°31'10.2"N 8°05'25.6"W) a mais de 200 m de distância do traçado, portanto junto
mas não incluído na Situação S56.
▪ Hospitais e similares:
− Centro de Saúde de Souselas (40°17'33.8"N 8°25'35.7"W) a mais de 200 m de distância do traçado, portanto junto
mas não incluído na Situação S02.
− Unidade de Saúde familiar do Rio Dão (40°24'24.8"N 8°07'55.6"W) a mais de 200 m de distância do traçado,
portanto junto mas não incluído na Situação S34.
− Centro Médico de Diagnóstico (40°24'43.5"N 8°07'44.6"W) a mais de 200 m de distância do traçado, portanto junto
mas não incluído na Situação S34.
Os recetores sensíveis indicados estão localizados nas peças desenhadas dos mapas de ruído para a Situação Atual (2019),
ano de início (2024), intermédio (2034) e ano horizonte (2044).
Quadro 1.68 - Localização dos Recetores Sensíveis (coordenadas aproximadas)
Recetor

Km

Distância à via (m)

Sentido

Coordenadas Aproximadas
(ETRS89)

Troço 1
R01

43+100

90

Coimbra / Viseu

R02

43+120

52

Coimbra / Viseu

R03

43+190

47

Coimbra / Viseu

R04

45+510

9

Coimbra / Viseu

R05

45+550

19

Coimbra / Viseu

R06

45+590

8

Coimbra / Viseu

R07

45+520

45

Viseu / Coimbra

R08

45+560

26

Viseu / Coimbra

R09

46+490

50

Coimbra / Viseu

R10

46+530

18

Coimbra / Viseu

R11

49+120

48

Viseu / Coimbra

190

40°16'17.49"N
8°26'36.53"W
40°16'19.13"N
8°26'35.59"W
40°16'19.87"N
8°26'32.59"W
40°17'24.47"N
8°25'47.96"W
40°17'25.35"N
8°25'47.61"W
40°17'26.74"N
8°25'48.08"W
40°17'24.99"N
8°25'50.74"W
40°17'25.82"N
8°25'49.89"W
40°17'51.00"N
8°25'35.68"W
40°17'52.43"N
8°25'33.85"W
40°18'19.36"N
8°23'54.24"W
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Recetor

Km

Distância à via (m)

Sentido

R12

49+490

40

Viseu / Coimbra

R13

49+550

36

Viseu / Coimbra

R14

51+950

16

Coimbra / Viseu

R15

52+230

30

Coimbra / Viseu

R16

52+250

30

Coimbra / Viseu

R17

53+540

30

Viseu / Coimbra

R18

53+650

50

Viseu / Coimbra

R19

56+350

43

Viseu / Coimbra

R20

56+420

50

Viseu / Coimbra

R21

56+560

25

Coimbra / Viseu

R22

56+790

64

Viseu / Coimbra

Coordenadas Aproximadas
(ETRS89)
40°18'15.07"N
8°23'38.75"W
40°18'14.47"N
8°23'37.08"W
40°18'22.09"N
8°22'9.94"W
40°18'16.34"N
8°22'1.25"W
40°18'15.81"N
8°22'0.20"W
40°18'9.23"N
8°21'6.78"W
40°18'10.36"N
8°21'1.85"W
40°18'16.34"N
8°19'17.73"W
40°18'15.42"N
8°19'14.97"W
40°18'10.94"N
8°19'12.57"W
40°18'10.03"N
8°19'2.11"W

Troço 0
R23

59+840

34

Coimbra / Viseu

R24

59+860

20

Coimbra / Viseu

R25

59+880

25

Coimbra / Viseu

R26

59+900

11

Coimbra / Viseu

R27

59+890

26

Coimbra / Viseu

R28

67+010

19

Viseu / Coimbra

R29

67+080

19

Viseu / Coimbra

R30

67+100

19

Coimbra / Viseu

R31

67+140

37

Viseu / Coimbra

R32

67+180

21

Viseu / Coimbra

R33

67+240

17

Viseu / Coimbra

R34

67+440

22

Coimbra / Viseu

R35

67+450

24

Viseu / Coimbra

R36

68+100

57

Viseu / Coimbra

R37

68+160

37

Viseu / Coimbra

R38

69+890

6

Viseu / Coimbra

R39

71+550

15

Coimbra / Viseu

R40

71+600

12

Coimbra / Viseu

R41

71+670

32

Coimbra / Viseu
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40°16'51.02"N
8°17'46.41"W
40°16'51.23"N
8°17'45.44"W
40°16'50.74"N
8°17'44.88"W
40°16'50.57"N
8°17'43.58"W
40°16'50.36"N
8°17'44.31"W
40°18'9.49"N
8°13'47.43"W
40°18'11.68"N
8°13'45.96"W
40°18'11.56"N
8°13'43.87"W
40°18'13.43"N
8°13'45.91"W
40°18'14.26"N
8°13'45.10"W
40°18'15.24"N
8°13'44.80"W
40°18'21.71"N
8°13'45.79"W
40°18'20.95"N
8°13'47.97"W
40°18'37.05"N
8°14'9.06"W
40°18'39.09"N
8°14'7.28"W
40°19'27.08"N
8°13'50.10"W
40°20'25.89"N
8°13'4.74"W
40°20'27.03"N
8°13'2.99"W
40°20'27.50"N
8°13'0.31"W
191

Recetor

Km

Distância à via (m)

Sentido

R42

71+680

45

Viseu / Coimbra

R43

71+700

17

Coimbra / Viseu

R44

71+740

17

Coimbra / Viseu

R45

71+770

25

Viseu / Coimbra

R46

71+820

7

Viseu / Coimbra

R47

71+910

26

Viseu / Coimbra

R48

73+100

35

Viseu / Coimbra

Coordenadas Aproximadas
(ETRS89)
40°20'30.04"N
8°13'1.87"W
40°20'28.69"N
8°12'59.67"W
40°20'29.53"N
8°12'58.12"W
40°20'31.50"N
8°12'58.16"W
40°20'32.07"N
8°12'56.14"W
40°20'34.30"N
8°12'53.54"W
40°21'0.34"N
8°12'20.72"W

Troço 2
R49

78+080

44

Coimbra / Viseu

R50

78+110

40

Viseu / Coimbra

R51

78+350

11

Coimbra / Viseu

R52

78+400

18

Viseu / Coimbra

R53

79+040

16

Coimbra / Viseu

R54

79+360

7

Coimbra / Viseu

R55

79+420

19

Coimbra / Viseu

R56

79+580

19

Coimbra / Viseu

R57

80+030

18

Viseu / Coimbra

R58

80+070

47

Coimbra / Viseu

R59

80+210

12

Viseu / Coimbra

R60

80+340

48

Viseu / Coimbra

R61

80+430

40

Coimbra / Viseu

R62

80+810

13

Viseu / Coimbra

R63

81+050

50

Viseu / Coimbra

R64

81+100

41

Viseu / Coimbra

R65

81+250

13

Viseu / Coimbra

R66

81+860

10

Viseu / Coimbra

R67

81+970

10

Viseu / Coimbra

R68

81+930

14

Coimbra / Viseu

R69

82+230

50

Viseu / Coimbra

R70

82+700

31

Coimbra / Viseu

R71

82+730

40

Coimbra / Viseu

192

40°21'11.38"N
8° 9'13.30"W
40°21'14.30"N
8° 9'14.51"W
40°21'17.02"N
8° 9'4.00"W
40°21'18.63"N
8° 9'3.34"W
40°21'23.29"N
8° 8'36.43"W
40°21'29.08"N
8° 8'24.94"W
40°21'30.03"N
8° 8'22.23"W
40°21'32.82"N
8° 8'16.41"W
40°21'43.40"N
8° 8'4.69"W
40°21'43.87"N
8° 8'0.93"W
40°21'48.92"N
8° 8'1.36"W
40°21'53.37"N
8° 8'0.06"W
40°21'54.66"N
8° 7'54.86"W
40°22'6.32"N
8° 7'49.61"W
40°22'10.57"N
8° 7'48.43"W
40°22'12.01"N
8° 7'47.07"W
40°22'18.81"N
8° 7'41.17"W
40°22'33.02"N
8° 7'23.33"W
40°22'34.68"N
8° 7'19.24"W
40°22'33.26"N
8° 7'19.88"W
40°22'41.24"N
8° 7'13.30"W
40°22'53.28"N
8° 7'1.32"W
40°22'54.96"N
8° 7'0.88"W
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Recetor

Km

Distância à via (m)

Sentido

R72

82+880

229

Coimbra / Viseu

R73

83+000

21

Coimbra / Viseu

R74

83+080

14

Coimbra / Viseu

R75

83+250

31

Coimbra / Viseu

R76

83+400

25

Coimbra / Viseu

R77

83+450

31

Coimbra / Viseu

R78

83+610

34

Coimbra / Viseu

R79

83+650

34

Coimbra / Viseu

R80

83+700

30

Coimbra / Viseu

R81

83+730

23

Viseu / Coimbra

R82

83+900

10

Coimbra / Viseu

R83

83+680

87

Viseu / Coimbra

R84

84+970

26

Viseu / Coimbra

R85

85+060

14

Coimbra / Viseu

R86

85+090

34

Viseu / Coimbra

R87

85+580

8

Viseu / Coimbra

Coordenadas Aproximadas
(ETRS89)
40°23'4.23"N
8° 6'55.64"W
40°23'2.99"N
8° 7'5.47"W
40°23'5.51"N
8° 7'8.24"W
40°23'9.31"N
8° 7'12.97"W
40°23'11.97"N
8° 7'18.96"W
40°23'12.95"N
8° 7'21.63"W
40°23'15.27"N
8° 7'27.04"W
40°23'15.81"N
8° 7'28.68"W
40°23'16.32"N
8° 7'30.10"W
40°23'14.03"N
8° 7'32.59"W
40°23'18.97"N
8° 7'37.67"W
40°23'43.05"N
8° 7'38.57"W
40°23'51.88"N
8° 7'36.33"W
40°23'54.64"N
8° 7'33.54"W
40°23'55.58"N
8° 7'36.54"W
40°24'11.84"N
8° 7'35.19"W

Troço 3
R88

86+050

26

Viseu / Coimbra

R89

86+360

36

Viseu / Coimbra

R90

86+650

35

Coimbra / Viseu

R91

87+490

32

Coimbra / Viseu

R92

87+520

24

Coimbra / Viseu

R93

87+630

30

Viseu / Coimbra

R94

89+390

146

Viseu / Coimbra

R95

89+410

177

Viseu / Coimbra

R96

89+450

184

Viseu / Coimbra

R97

90+020

26

Viseu / Coimbra

R98

94+700

19

Viseu / Coimbra

R99

96+350

37

Viseu / Coimbra

R100

98+820

45

Viseu / Coimbra

R101

98+940

41

Viseu / Coimbra
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40°24'18.28"N
8° 7'33.97"
40°24'28.30"N
8° 7'30.88"W
40°24'35.92"N
8° 7'23.58"W
40°25'3.24"N
8° 7'18.58"W
40°25'4.47"N
8° 7'18.64"W
40°25'7.98"N
8° 7'21.26"W
40°26'0.44"N
8° 6'50.58"W
40°26'1.57"N
8° 6'51.24"W
40°26'2.62"N
8° 6'50.38"W
40°26'16.72"N
8° 6'36.77"W
40°28'37.81"N
8° 5'29.44"W
40°29'26.35"N
8° 5'6.80"W
40°30'37.90"N
8° 5'14.93"W
40°30'40.67"N
8° 5'18.13"W
193

Recetor

Km

Distância à via (m)

Sentido

R102

99+030

28

Coimbra / Viseu

R103

99+230

13

Coimbra / Viseu

R104

99+230

15

Viseu / Coimbra

R105

99+300

36

Viseu / Coimbra

R106

99+210

43

Viseu / Coimbra

R107

99+650

26

Viseu / Coimbra

R108

100+150

35

Viseu / Coimbra

R109

100+210

35

Viseu / Coimbra

R110

100+200

35

Viseu / Coimbra

R111

100+180

35

Viseu / Coimbra

R112

100+170

35

Viseu / Coimbra

R113

100+650

8

Viseu / Coimbra

R114

101+340

47

Coimbra / Viseu

R115

102+390

40

Coimbra / Viseu

R116

103+030

41

Viseu / Coimbra

R117

103+680

45

Viseu / Coimbra

R118

104+940

28

Coimbra / Viseu

R119

105+020

46

Coimbra / Viseu

R120

105+080

28

Coimbra / Viseu

R121

105+270

30

Viseu / Coimbra

R122

105+350

29

Coimbra / Viseu

R123

105+570

32

Coimbra / Viseu

R124

108+150

23

Viseu / Coimbra

R125

110+800

30

Viseu / Coimbra

R126

114+010

33

Viseu / Coimbra

R127

114+160

34

Viseu / Coimbra

R128

114+890

39

Viseu / Coimbra

R129

115+930

34

Viseu / Coimbra

Coordenadas Aproximadas
(ETRS89)
40°30'44.80"N
8° 5'18.28"W
40°30'48.75"N
8° 5'24.39"W
40°30'47.92"N
8° 5'25.63"W
40°30'49.14"N
8° 5'28.34"W
40°30'46.76"N
8° 5'25.88"W
40°30'58.85"N
8° 5'38.25"W
40°31'15.00"N
8° 5'36.43"W
40°31'16.90"N
8° 5'35.07"W
40°31'16.41"N
8° 5'35.35"W
40°31'16.00"N
8° 5'35.61"W
40°31'15.52"N
8° 5'35.97"W
40°31'29.24"N
8° 5'24.56"W
40°31'36.14"N
8° 4'57.85"W
40°31'40.69"N
8° 4'13.28"W
40°31'56.33"N
8° 3'53.18"W
40°32'10.49"N
8° 3'34.93"W
40°32'46.75"N
8° 3'14.44"W
40°32'49.10"N
8° 3'12.74"W
40°32'51.19"N
8° 3'12.95"W
40°32'57.44"N
8° 3'13.60"W
40°32'59.86"N
8° 3'10.11"W
40°33'6.69"N
8° 3'7.80"W
40°34'7.93"N
8° 2'18.48"W
40°35'6.66"N
8° 1'2.14"W
40°36'6.79"N
7°59'20.50"W
40°36'6.31"N
7°59'14.21"W
40°36'11.20"N
7°58'44.97"W
40°36'30.05"N
7°58'9.73"W

Troço 4
R125

0+870

68

Coimbra / Viseu

R126

0+960

104

Coimbra / Viseu

194

40°24'5.88"N
8° 5'13.94"W
40°24'8.97"N
8° 5'11.22"W
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Recetor

Km

Distância à via (m)

Sentido

R127

1+000

102

Coimbra / Viseu

R128

1+060

103

Coimbra / Viseu

R129

1+910

52

Coimbra / Viseu

R125

1+940

54

Coimbra / Viseu

Coordenadas Aproximadas
(ETRS89)
40°24'10.23"N
8° 5'10.83"W
40°24'12.06"N
8° 5'10.04"W
40°24'40.03"N
8° 5'8.87"W
40°24'40.65"N
8° 5'8.97"W

Apresenta-se nas figuras seguintes, a localização do traçado e projeto do IP3 sobre os limites de freguesia, identificando as
Situações [conjuntos de Recetores Sensíveis (DL9/2007: “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de
lazer, com utilização humana”)] existentes na envolvente, a menos de 200 metros do traçado [face aos dados de tráfego e
mapas de ruído municipais e estratégicos do IP3 disponíveis, considerou-se adequada uma distância de 200 m, para
abranger as Situações com potencial de Lden ≥ 65 dB(A) e/ou Ln ≥ 55 dB(A) (valores limite genéricos para Recetores
Sensíveis na envolvente de uma Grande Infraestrutura de Transporte)] e os Pontos de Medição.

Figura 1.84 - Localização, relativamente ao traçado de Projeto (zona de duplicação), Situações (S01 a S08) e
Pontos de Medição (P1 e P2)
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Figura 1.85 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (transição da zona de duplicação para a zona de
requalificação), Situações (S07 a S12) e Pontos de Medição (P2)

Figura 1.86 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de requalificação), Situações (S13 a S23) e
Pontos de Medição (P3 a P5)
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Figura 1.87 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (transição da zona de requalificação para a zona de
duplicação, incluindo início das alternativas de variante a Santa Comba Dão), Situações (S21 a S29, e S34) e
Pontos de Medição (P5 a P7)

Figura 1.88 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (alternativas de variante a Santa Comba Dão),
Situações (S26 a S34) e Pontos de Medição (P7, P11 e P12)
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Figura 1.89 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (transição da zona de variante para a zona de
duplicação), Situações (S35 a S43) e Pontos de Medição (P8)

Figura 1.90 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de duplicação), Situações (S43 a S47) e
Pontos de Medição (P9)
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Figura 1.91 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de duplicação), Situações (S48 a S60) e
Pontos de Medição (P10)

Figura 1.92 - Localização, relativamente ao traçado de projeto (zona de duplicação), Situações (S53 a S62) e
Pontos de Medição (P10)
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Medições in situ
No Quadro 1.69 apresenta-se os valores medidos em 10 pontos ao longo do troço do IP3 em estudo.
As medições foram efetuadas nos dias 2, 3 e 18 e 19 de dezembro de 2019, apresentando-se em seguida os valores obtidos
ponto a ponto.
Uma vez que existem Mapas de Ruído e irão ser desenvolvidos Mapas de Ruído no âmbito de Estudo, considera-se não
ser necessário um elevado número de pontos de medição, em linha com o estabelecido no capítulo “12 Cálculo” da NP ISO
1992-2: 2019: “Em muitos casos, as medições podem ser substituídas ou complementadas por cálculos. Muitas vezes, os
cálculos são mais fiáveis que uma medição de curta duração, quando se pretendem determinar médias de longa duração
…”.
Quadro 1.69 - Níveis sonoros nos Recetores individualizados a 1,5 m altura acima do solo
(Situação Atual)

Ponto

Registo Fotográfico

aproximadas

40°17'24.87"N

P1

Medições in situ

Coordenadas

8°25'49.96"W

dB(A)
Ld

Le

Ln

Lden

65

61

58

66

63

60

58

66

Km 44+803
Distância ao traçado 23m

40°18'10.14"N
8°21'6.85"W

P2

Km 52+815
Distância ao traçado 45m
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Ponto

Registo Fotográfico

P3

Medições in situ

Coordenadas
aproximadas

dB(A)
Ld

Le

Ln

Lden

40°18'13.61"N
8°13'44.85"W

67

63

60

68

40°19'27.19"N
8°13'50.18"W

67

66

62

70

40°21'0.48"N
8°12'19.52"W

63

59

56

64

Km 66+417
Distância ao traçado 10m

P4

Km 69+147
Distância ao traçado 8m

P5

Km 72+912
Distância ao traçado 11m
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Ponto

Registo Fotográfico

P6

Medições in situ

Coordenadas
aproximadas

dB(A)
Ld

Le

Ln

Lden

40°21'29.02"N
8° 8'25.24"W

69

66

60

70

40°22'32.85"N
8° 7'24.01"W

62

61

59

66

40°26'17.08"N
8° 6'36.57"W

56

53

54

61

Km 79+075
Distância ao traçado 8m

P7

Km 81+566
Distância ao traçado 10m

P8

Km 89+475
Distância ao traçado 30m
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Ponto

Registo Fotográfico

P9

Medições in situ

Coordenadas
aproximadas

dB(A)
Ld

Le

Ln

Lden

40°31'29.11"N
8° 5'24.45"W

63

59

56

64

40°36'11.06"N
7°58'43.25"W

55

50

47

56

40°24’5.65”N
8° 5’13.17”W

50

46

42

51

Km 100+100
Distância ao traçado 12m

P10

Km 114+950
Distância ao traçado 21m

P11

Km 0+050
Distância ao traçado da Variante Nascente 85m
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Ponto

Registo Fotográfico

aproximadas

40°24’40.95”N
8° 5’8.92”W

P12

Medições in situ

Coordenadas

dB(A)
Ld

Le

Ln

Lden

49

47

45

52

Km 1+950
Distância ao traçado da Variante Nascente 40m

Em todos os pontos medidos, era bastante percetível e audível o ruído proveniente da via em estudo, à exceção dos pontos
P11 e P12, que têm como objetivo caracterizar a envolvente da Variante Nascente em análise.
No ponto P5, verificou-se esporadicamente circulação de máquinas relativas a obras que existiam na via, contudo, considerase que a influência destas será marginal no global da avaliação em causa.
A título de informação, os moradores situados junto ao ponto P5 manifestaram-se descontentes com a possibilidade de
instalação de barreiras sonoras, pois, no seu ponto de vista a eventual colocação de barreiras poderá isolar as moradias, o
que segundo estes irá igualmente diminuir a visibilidade, aumentando o grau de insegurança destes moradores.
Uma observação comparativa entre o Quadro 1.69 (medições in situ), e dos Mapas de Ruido Municipais, permite perceber
que os valores obtidos nas medições, na generalidade, apresentam a mesma classe de nível sonoro apresentada nos Mapas
de Ruido Municipais.

1.10.5 Situação Atual
No âmbito dos Mapas Estratégicos de Ruído (MER) do IP3 do respetivo Plano de Ação, foi implementada uma barreira
acústica com 103 m de comprimento e 3 m de altura, constituída por painéis metálicos absorventes, instalada entre o km
45+493 e o km 45+596.
Sequentemente, em 2018, foi desenvolvido o Projeto de Medidas de Minimização de Ruído realizado no âmbito do projeto
de execução “IP3 - Souselas (km 43+000) / Oliveira do Mondego (km 70+600) - Reabilitação”.
O referido projeto previa a implementação de pavimento com uma camada de desgaste SMA 11 surf PMB 45/80, que confere
uma redução de cerca de 3 dB(A) em função da velocidade de circulação, e a implantação de 4 barreiras acústicas:
▪ Barreira BA01: km 45+514 a km 45+580 (Troço 1);
▪ Barreira BA02: km 51+915 a km 51+992 (Troço 1);
▪ Barreira BA03: km 53+486 a km 53+573 (Troço 1);
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▪ Barreira BA04: km 67+258 a km 67+333 (Troço 0 em beneficiação).
À data do presente estudo apenas está implantada a barreira prevista no Plano de Ação (km 45+493 a km 45+596) e a
barreira BA04 (km 67+258 a km 67+333), no Troço 0 que atualmente está em obras de beneficiação, pelo que na modelação
da situação atual foram consideradas apena estas duas barreiras.
Assim, com o objetivo de determinar os níveis sonoros nos recetores sensíveis localizados na envolvente do IP3, efetuouse a simulação acústica associada à Situação Atual nesta via, com os dados de tráfego de 2019. No quadro seguinte
apresentam-se os Níveis Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do IP3, para os diferentes
Recetores (para a fachada e pisos mais desfavoráveis), localizados nos desenhos em anexo, para a Situação Atual (2019).
Quadro 1.70 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores individualizados para Situação Atual
Recetor
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32

Ld
56
58
59
60
58
59
58
61
61
61
54
55
60
67
55
60
66
61
57
57
62
59
50
53
54
51
50
58
53
58
59
52

Ruido Particular [dB(A)]
Le
Ln
53
49
55
51
56
51
56
52
55
50
56
51
54
50
57
53
57
52
57
53
51
46
52
48
56
52
63
58
52
47
57
52
61
56
58
53
54
49
53
49
58
54
55
51
46
42
49
45
51
46
48
43
46
42
55
51
49
45
54
50
55
51
49
44
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Lden
58
59
60
61
59
60
59
62
61
62
55
57
61
67
56
61
66
62
58
58
63
60
51
54
55
52
51
59
54
59
60
53

DL 9/2007
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
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Recetor
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
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Ld
50
61
59
56
58
68
67
68
66
60
67
64
65
67
64
63
63
63
68
66
67
71
67
67
66
61
65
61
62
67
58
62
66
66
68
68
61
62
62
51
64
65
63
64

Ruido Particular [dB(A)]
Le
Ln
46
42
57
52
55
50
52
48
54
50
64
59
63
59
64
60
62
57
57
52
64
59
60
56
61
57
63
59
60
55
59
55
59
55
59
54
64
60
62
58
63
59
67
63
63
59
63
58
62
57
57
53
61
56
57
53
58
54
63
59
55
51
58
54
62
58
63
58
64
60
64
59
57
53
58
54
58
53
47
43
60
56
62
57
59
55
60
56

Lden
51
61
59
57
59
68
68
69
66
61
68
65
66
68
65
64
64
63
69
67
68
72
68
68
66
62
65
62
63
68
60
63
67
67
69
68
62
63
62
52
65
66
64
65

DL 9/2007
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
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Recetor
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97
R98
R99
R100
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R113
R114
R115
R116
R117
R118
R119
R120

Ld
64
62
60
60
56
66
59
62
67
62
69
61
66
57
59
63
62
50
49
49
62
63
61
63
65
62
67
66
64
61
60
63
55
54
54
54
66
55
63
65
56
63
58
59

Ruido Particular [dB(A)]
Le
Ln
60
55
59
54
56
52
56
51
52
47
62
57
56
51
58
54
63
59
58
54
64
60
57
53
62
57
53
49
56
51
59
54
58
54
47
43
46
42
46
42
58
54
59
54
57
52
59
55
61
56
58
54
63
58
62
58
60
55
57
52
57
52
59
54
52
47
51
47
51
46
50
46
62
58
52
48
59
55
62
57
52
48
59
54
55
50
55
51
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Lden
65
63
61
60
56
66
60
63
68
63
69
62
66
58
60
63
63
51
50
50
63
64
61
64
66
63
68
67
65
62
61
64
56
56
55
55
67
56
64
66
57
63
59
60

DL 9/2007
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
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Recetor
R121
R122
R123
R124
R125
R126
R127
R128
R129

Ruido Particular [dB(A)]
Le
Ln
60
56
60
56
50
45
61
57
60
55
58
53
58
54
45
41
50
46

Ld
64
64
53
65
63
62
62
48
53

Lden
65
65
54
66
64
62
63
49
55

DL 9/2007
NÃO CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
NÃO CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE
CUMPRE

De acordo com o quadro anterior, os níveis sonoros prospetivados para a Situação Atual são característicos de uma Grande
Infraestrutura de Transporte (GIT) como é o IP3, verificando-se ultrapassagens dos valores legais de exposição máxima ao
longo do percurso. Prospetiva-se a ultrapassagem dos limites legais para recetores [GIT: L den ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)],
em 28% dos recetores sensíveis avaliados.

1.10.6 Evolução na Ausência do Projeto
A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do IP3 está relacionada com as suas características
atuais de ocupação e uso do solo, e com as perspetivas de desenvolvimento previstas, cuja vocação se apresenta no futuro
semelhante à atual.
Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, decorrente da implantação de novas fontes sonoras ao longo
dos anos, em virtude de existir também um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a
contribuir para o ambiente sonoro dos locais, afigura-se adequado admitir – na vigência de uma política nacional e europeia
direcionada para a proteção das populações (patente no Decreto-lei 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o novo
Regulamento Geral do Ruído, e no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, relativo à transposição da Diretiva Europeia de
avaliação e gestão de ruído ambiente) – que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer alterações no futuro.
Assim, sendo a principal fonte sonora da imediata envolvente do IP3 o tráfego que circula nesta via, o ambiente sonoro
evoluirá próximo da evolução do tráfego rodoviário.
Contudo, na ausência projeto, considera-se ser provável a implementação das medidas preconizadas no o Projeto de
Medidas de Minimização de Ruído realizado no âmbito do projeto de execução “IP3 - Souselas (km 43+000) / Oliveira do
Mondego (km 70+600) - Reabilitação”, pelo que na modelação foram considerados o pavimento SMA 11 e as 4 barreiras
acústicas.
No quadro seguinte apresentam-se os Níveis Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do IP3,
na ausência de projeto, para os diferentes Recetores (para a fachada e pisos mais desfavoráveis), localizados nos desenhos
em anexo, para o ano de início (2024), intermédio (2034) e ano horizonte (2044).
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Quadro 1.71 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores individualizados para ausência do projeto
Ruído Particular [dB(A)]
2024

Recetor

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R01

57

54

49

58

CUMPRE

58

54

50

59

CUMPRE

58

55

50

59

CUMPRE

R02

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

R03

60

56

52

61

CUMPRE

60

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R04

61

57

52

61

CUMPRE

61

58

53

62

CUMPRE

62

58

54

63

CUMPRE

R05

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

R06

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

61

58

53

62

CUMPRE

R07

59

55

50

59

CUMPRE

59

56

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

R08

62

58

53

62

CUMPRE

62

59

54

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R09

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

62

59

54

63

CUMPRE

R10

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

62

59

54

63

CUMPRE

R11

55

52

47

56

CUMPRE

56

52

48

57

CUMPRE

56

53

48

57

CUMPRE

R12

56

53

48

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

57

54

49

58

CUMPRE

R13

60

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

61

58

53

62

CUMPRE

R14

60

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

R15

56

53

48

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

57

54

49

58

CUMPRE

R16

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

62

59

54

63

CUMPRE

R17

58

55

50

59

CUMPRE

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

51

60

CUMPRE

R18

62

58

54

63

CUMPRE

63

59

54

63

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

R19

58

54

50

59

CUMPRE

59

55

51

60

CUMPRE

59

56

51

60

CUMPRE

R20

57

54

50

58

CUMPRE

58

55

50

59

CUMPRE

59

55

51

60

CUMPRE

R21

63

59

54

63

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R22

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R23

51

47

43

52

CUMPRE

52

48

44

53

CUMPRE

52

49

44

53

CUMPRE

R24

54

50

46

55

CUMPRE

54

51

46

55

CUMPRE

55

51

47

56

CUMPRE

R25

55

51

47

56

CUMPRE

56

52

48

57

CUMPRE

56

53

48

57

CUMPRE

R26

52

49

44

53

CUMPRE

53

49

45

54

CUMPRE

54

50

46

55

CUMPRE

R27

50

47

42

51

CUMPRE

51

47

43

52

CUMPRE

52

48

44

53

CUMPRE

R28

59

56

52

60

CUMPRE

60

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R29

54

50

46

55

CUMPRE

54

51

46

55

CUMPRE

55

51

47

56

CUMPRE

R30

59

55

51

60

CUMPRE

59

56

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

R31

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

R32

53

50

45

54

CUMPRE

54

50

46

55

CUMPRE

55

51

47

56

CUMPRE

R33

50

47

43

51

CUMPRE

51

48

43

52

CUMPRE

52

48

44

53

CUMPRE
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Ruído Particular [dB(A)]
2024

Recetor

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R34

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

54

63

CUMPRE

63

59

54

63

CUMPRE

R35

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

51

60

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

R36

56

53

49

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

58

54

50

59

CUMPRE

R37

59

55

51

60

CUMPRE

59

56

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

R38

69

65

60

69

NÃO CUMPRE

69

65

61

70

NÃO CUMPRE

70

66

62

71

NÃO CUMPRE

R39

67

64

61

69

NÃO CUMPRE

68

65

61

69

NÃO CUMPRE

69

65

62

70

NÃO CUMPRE

R40

68

65

62

70

NÃO CUMPRE

69

66

62

70

NÃO CUMPRE

70

66

62

71

NÃO CUMPRE

R41

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R42

60

56

53

61

CUMPRE

60

57

54

62

CUMPRE

61

58

55

63

CUMPRE

R43

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

R44

63

60

57

65

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

64

61

58

66

NÃO CUMPRE

R45

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

65

62

59

67

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R46

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

R47

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

64

61

58

66

NÃO CUMPRE

R48

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

R49

64

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

66

61

57

66

NÃO CUMPRE

R50

63

60

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

R51

69

65

61

70

NÃO CUMPRE

70

66

61

70

NÃO CUMPRE

71

66

62

71

NÃO CUMPRE

R52

67

63

59

68

NÃO CUMPRE

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

R53

68

64

60

69

NÃO CUMPRE

69

65

60

69

NÃO CUMPRE

70

65

61

70

NÃO CUMPRE

R54

72

67

63

72

NÃO CUMPRE

73

68

64

73

NÃO CUMPRE

73

69

65

74

NÃO CUMPRE

R55

68

64

60

69

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

70

65

61

70

NÃO CUMPRE

R56

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

70

65

61

70

NÃO CUMPRE

R57

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

R58

62

58

53

62

CUMPRE

64

59

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R59

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

68

63

59

68

NÃO CUMPRE

R60

62

58

54

63

CUMPRE

64

59

55

64

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

R61

63

59

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

66

61

57

66

NÃO CUMPRE

R62

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

70

65

61

70

NÃO CUMPRE

70

66

61

70

NÃO CUMPRE

R63

59

56

51

60

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

54

63

CUMPRE

R64

62

59

54

63

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R65

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

69

65

61

70

NÃO CUMPRE

R66

67

63

59

68

NÃO CUMPRE

69

65

60

69

NÃO CUMPRE

70

65

61

70

NÃO CUMPRE

R67

69

65

61

70

NÃO CUMPRE

71

66

62

71

NÃO CUMPRE

72

67

63

72

NÃO CUMPRE

R68

68

64

60

69

NÃO CUMPRE

70

66

61

70

NÃO CUMPRE

71

67

62

71

NÃO CUMPRE
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Ruído Particular [dB(A)]
2024

Recetor

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R69

61

58

53

62

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

R70

62

59

54

63

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R71

62

58

54

63

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

R72

51

48

43

52

CUMPRE

53

49

44

53

CUMPRE

53

49

45

54

CUMPRE

R73

64

61

56

65

NÃO CUMPRE

66

62

57

66

NÃO CUMPRE

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

R74

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

R75

63

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

R76

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

65

62

57

66

NÃO CUMPRE

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

R77

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

65

62

57

66

NÃO CUMPRE

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

R78

63

59

55

64

CUMPRE

63

60

55

64

CUMPRE

64

61

56

65

NÃO CUMPRE

R79

61

57

52

61

CUMPRE

61

58

53

62

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

R80

60

56

52

61

CUMPRE

60

57

53

61

CUMPRE

61

58

53

62

CUMPRE

R81

56

52

48

57

CUMPRE

56

53

49

57

CUMPRE

57

54

50

58

CUMPRE

R82

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

67

63

59

68

NÃO CUMPRE

67

64

59

68

NÃO CUMPRE

R83

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R84

63

59

54

63

CUMPRE

63

60

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R85

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

69

65

60

69

NÃO CUMPRE

69

65

61

70

NÃO CUMPRE

R86

63

59

54

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R87

69

65

61

70

NÃO CUMPRE

71

66

61

71

NÃO CUMPRE

71

67

62

71

NÃO CUMPRE

R88

61

58

53

62

CUMPRE

63

58

54

63

CUMPRE

64

59

55

64

CUMPRE

R89

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

68

63

58

68

NÃO CUMPRE

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

R90

58

54

50

59

CUMPRE

59

55

50

59

CUMPRE

60

55

51

60

CUMPRE

R91

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

R92

63

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

R93

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R94

50

48

44

52

CUMPRE

52

49

44

53

CUMPRE

53

49

45

54

CUMPRE

R95

49

47

43

51

CUMPRE

51

48

43

52

CUMPRE

52

48

44

53

CUMPRE

R96

49

47

43

51

CUMPRE

51

48

43

52

CUMPRE

52

48

44

53

CUMPRE

R97

62

59

54

63

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R98

63

59

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R99

61

58

53

62

CUMPRE

63

58

54

63

CUMPRE

64

59

55

64

CUMPRE

R100

63

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

R101

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

R102

63

59

54

63

CUMPRE

64

59

55

64

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

R103

67

64

59

68

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

69

65

60

69

NÃO CUMPRE
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Ruído Particular [dB(A)]
2024

Recetor

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R104

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

68

64

59

68

NÃO CUMPRE

69

64

60

69

NÃO CUMPRE

R105

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

66

61

57

66

NÃO CUMPRE

67

62

58

67

NÃO CUMPRE

R106

61

58

53

62

CUMPRE

63

58

54

63

CUMPRE

63

59

54

63

CUMPRE

R107

60

57

53

61

CUMPRE

62

58

53

62

CUMPRE

63

58

54

63

CUMPRE

R108

63

59

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R109

56

52

48

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

58

54

49

58

CUMPRE

R110

55

52

47

56

CUMPRE

56

52

48

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

R111

54

51

47

55

CUMPRE

56

52

47

56

CUMPRE

56

53

48

57

CUMPRE

R112

54

51

47

55

CUMPRE

55

52

47

56

CUMPRE

56

52

48

57

CUMPRE

R113

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

68

63

59

68

NÃO CUMPRE

69

64

59

69

NÃO CUMPRE

R114

56

53

48

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

58

54

49

58

CUMPRE

R115

63

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R116

66

62

57

66

NÃO CUMPRE

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

68

63

59

68

NÃO CUMPRE

R117

56

52

48

57

CUMPRE

56

53

48

57

CUMPRE

57

53

49

58

CUMPRE

R118

63

59

55

64

CUMPRE

65

60

55

65

CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

R119

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

51

60

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

R120

59

56

51

60

CUMPRE

61

57

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R121

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

66

62

57

66

NÃO CUMPRE

67

62

58

67

NÃO CUMPRE

R122

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

66

62

57

66

NÃO CUMPRE

67

62

58

67

NÃO CUMPRE

R123

53

50

46

54

CUMPRE

55

51

47

56

CUMPRE

55

52

47

56

CUMPRE

R124

66

62

57

66

NÃO CUMPRE

67

63

58

67

NÃO CUMPRE

68

63

59

68

NÃO CUMPRE

R125

64

60

55

64

CUMPRE

65

61

56

65

NÃO CUMPRE

66

62

57

66

NÃO CUMPRE

R126

62

59

54

63

CUMPRE

64

59

55

64

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

R127

63

59

54

63

CUMPRE

64

60

55

64

CUMPRE

65

60

56

65

NÃO CUMPRE

R128

48

46

41

50

CUMPRE

50

46

42

51

CUMPRE

51

47

43

52

CUMPRE

R129

54

51

46

55

CUMPRE

55

52

47

56

CUMPRE

56

52

48

57

CUMPRE

De acordo com o quadro anterior, prospetiva-se que no ano de 2024 venha a ocorrer ultrapassagem dos limites legais para
recetores [GIT: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)] em 30% dos recetores sensíveis avaliados, aumentando esta percentagem
nos anos horizonte de 2034 e 2044.
Assim, prospetiva-se que os níveis sonoros no futuro deverão sofrer, para este cenário de evolução, ligeiras alterações, ou
seja, o ruído associado à Opção Zero, deverá assumir, no futuro, valores ligeiramente mais elevados que os atuais,
decorrentes quer do aumento do tráfego rodoviário, que se traduzirá no aumento do incumprimento dos limites legais junto
dos recetores sensíveis existentes.
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1.11 COMPONENTE SOCIOECONÓMICA E TERRITORIAL
O capítulo referente à socio economia tem por objetivo assegurar a definição do quadro diagnóstico socioeconómico do
espaço onde se insere a área em estudo, considerando os parâmetros demográfico, social e económico, numa abordagem
metodológica e dirigida, segundo uma visão enquadradora do território a diferentes escalas de análise.
A caracterização da situação de referência sustentou-se na análise das seguintes fontes de informação e áreas temáticas:
▪ Enquadramento Regional – Região Centro (NUTS II), sub-regiões Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões (NUTS III)
e concelhos;
▪ Enquadramento Local – freguesias;
▪ Dinâmica e Composição Demográfica.
▪ Quadro Social e Recursos Humanos.
▪ Economia e Emprego.
▪ Equipamentos e Serviços.
▪ Habitação.
▪ Acessibilidades e Mobilidade.
A metodologia utilizada na elaboração do EIA baseou-se na análise do quadro social e económico dos concelhos de
Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, e, em particular, das freguesias abrangidas pelo traçado
do Itinerário Principal 3 (IP3), considerando a implementação do Projeto de melhoria das características deste importante
eixo rodoviário. Esta análise tem por referência o quadro socioeconómico das sub-regiões e região onde se inserem, assim
como o do território nacional, no aplicável.
Deste modo, o âmbito dos estudos desenvolvidos utiliza escalas de trabalho distintas: um primeiro, mais geral, que tem
como referência a Região e as Sub-regiões, e um segundo, mais detalhado, onde se fará a análise ao nível dos concelhos
e freguesias.
Para a elaboração deste capítulo do EIA foram utilizadas, no essencial, as seguintes fontes:
▪ Recenseamento Geral da População 1991 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Recenseamento Geral da População 2001 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Recenseamento Geral da População 2011 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Censos 2011 Resultados Definitivos, Região do Centro - Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Censos 2011 População Residente por Freguesia CAOP 2013 – Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Anuário Estatístico da Região Centro 2018 (ed. 2019) - Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Região Centro em Números 2018 (ed. 2020) - Instituto Nacional de Estatística, I.P.
▪ Desemprego Registado por Concelho — Estatísticas Mensais – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
▪ Pordata 2020
▪ Levantamentos de Campo.
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O recurso a dados censitários retrospetivos permitiu fazer a análise das dinâmicas socio territoriais observadas nas décadas
mais recentes, nas unidades administrativas em estudo.
Em termos administrativos, importa sublinhar que, em 2015, quando da entrada em vigor da nova divisão regional em
Portugal (NUTS 2013), a então designada NUTS III - Baixo Mondego, passou a designar-se Região de Coimbra e a NUTS
III - Dão-Lafões passou a designar-se por Viseu Dão Lafões, sendo que o concelho de Mortágua anteriormente enquadrado
na região de Dão- Lafões pertence agora à Região de Coimbra10.
Assim, se no âmbito da análise demográfica se utilizaram os dados do censo de 2011 com uma organização anterior às
alterações verificadas em 2015, em termos territoriais e administrativos já se considera a atual configuração, tal como se
descreve em seguida.
Em relação às freguesias, também se sublinha que, em 2003, entrou em vigor a nova reorganização administrativa do
território das freguesias11, que criou freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais, pelo que a grande
parte da informação estatística proveniente dos Censos com a desagregação freguesia assenta no mapa das freguesias
anterior a 2003.

1.11.1 Enquadramento Territorial e Administrativo
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.
O lanço do IP3 entre Souselas (nó com o IC2) e Viseu (nó com a A25) em apreço atravessa os concelhos de Coimbra,
Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, distritos de Coimbra e Viseu. Do ponto de vista da divisão
territorial (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos), os concelhos de Coimbra, Penacova, Mortágua
pertencem à NUT III – Região de Coimbra e os concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu pertencem à NUT II – Viseu
Dão-Lafões, todos da NUT II – Região do Centro e NUT I – Portugal Continental.
O Quadro 1.72 apresenta o enquadramento administrativo da área em estudo, em termos de NUTS e concelhos, com a
indicação do número de freguesias por concelho, em 2018.

Quadro 1.72 – Estrutura Territorial 2018
NUTS I

NUTS II

NUTS III
Região de Coimbra

Continente

Centro
Viseu Dão Lafões

Concelho
Coimbra
Penacova
Mortágua
Santa Comba Dão
Tondela
Viseu

N.º de
Freguesias
18
8
7
6
19
25

Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019

10

As Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS) da Região Centro sofreram alteração de limites territoriais e de designação nas unidades em estudo, pelo que
alguns dados referentes a superfície e população mais recentes (e.g. dos anuários estatísticos regionais) podem apresentar algumas diferenças em relação aos
dados dos Censos.
11 Pela Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro.
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A Figura 1.93 enquadra a Região Centro no território continental, as sub-regiões e os concelhos integrantes, com base nas
NUTS 2013, estabelecidas pelo Regulamento Europeu n.º 868/2014, implementado no Sistema Estatístico Europeu e Nacional
a 1 de janeiro de 2015.

Fonte: Elaborado a partir de Anuário Estatístico da Região Centro 2018, INE 2019

Figura 1.93 - NUT II (Região Centro) e NUTS III (Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões)
A Figura 1.94 enquadra o atravessamento concelhio pelo traçado do IP3 em estudo, individualizando-se o traçado por troços
e pela variante a Santa Comba Dão em estudo (Troço 4). Conforme se observa nesta figura, o traçado do IP3 em estudo iniciase no setor nordeste do concelho de Coimbra, percorre quase transversalmente a meio do concelho de Penacova, cruza
marginalmente o concelho de Mortágua no limite sul/sudeste, percorre os concelhos de Santa Comba Dão e Tondela
sensivelmente a meio do território concelhio e termina na parte sul/sudoeste do concelho de Viseu.
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Figura 1.94 – Concelhos atravessados pelo IP3 em estudo (CAOP 2018)

1.11.2 Quadro Regional, Sub-regional e Concelhio
A Região Centro (NUTS II), com uma área de 28 199 km2 (cerca de 31,6% da área do Continente), comporta uma população
residente de 2 216 569 pessoas, que corresponde a cerca de 22,7% da população do Continente (21,6% de Portugal),
apresentando uma densidade populacional de 78,6 habitantes por quilómetro quadrado (hab/km2), ficando abaixo da
densidade média do território continental (109,8 hab/km2) (Anuário Estatístico da Região Centro 2018).
Em 2018, a população residente estimada nas sub-regiões (NUTS III) Região de Coimbra e Região Viseu Dão Lafões é,
respetivamente, de 434 015 e 252 220 pessoas, o que lhes confere as densidades populacionais de 100,1 e 77,9 hab/km 2.
Quadro 1.73 – Superfície, População Residente e Densidade Populacional, 2018
Área (km2)

População 2018

Densidade Populacional
(hab/km2)

Continente (NUTS I)

89 102,14

9 779 826

109,8

Região Centro (NUTS II)

28 199,35

2 216 569

78,6

Região de Coimbra (NUTS III)

4 335,57

434 015

100,1

Coimbra

319,40

133 724

418,7

Penacova

216,73

13 812

63,7

Mortágua

251,18

8 856

35,3

Unidade Administrativa

Viseu Dão Lafões (NUTS III)

3 237,74

252 220

77,9

Santa Comba Dão

111,95

10 506

93,8

Tondela

371,22

26 548

71,5

Viseu

507,10

96 991

191,3

Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019
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A Região de Coimbra confronta a norte com a Região de Aveiro e Viseu Dão-Lafões, a este com Beiras e Serra da Estrela,
a sul pela Beira Baixa, Região de Leiria e Médio Tejo e a oeste com o Oceano Atlântico. Esta sub-região engloba o Distrito
de Coimbra, o concelho de Mealhada (distrito de Aveiro) e o concelho de Mortágua (distrito de Viseu) e engloba 19 concelhos:
Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo,
Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de
Poiares. Tem uma população de cerca de 460 139 habitantes (censos de 2011) e ocupa uma área total de 4 336 km2.
Coimbra é sede de um município com 319,4 km2 de área e 143 396 habitantes (censos de 2011), subdividido em 18
freguesias. O município é limitado a norte pelo município da Mealhada, a leste por Penacova, Vila Nova de Poiares e Miranda
do Corvo, a sul por Condeixa-a-Nova, a oeste por Montemor-o-Velho e a noroeste por Cantanhede.
Penacova é sede de um município com 216,73 km2 de área e 15 251 habitantes (censos de 2011), subdividido em 8
freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Mortágua e Santa Comba Dão, a leste por Tábua, a sueste
por Arganil, a sul por Vila Nova de Poiares, a oeste por Coimbra e a noroeste pela Mealhada.
Mortágua é sede de um município com 251,18 km2 de área e 9607 habitantes (censos de 2011), subdividido em 7 freguesias.
O município é limitado a norte pelo município de Águeda, a nordeste por Tondela, a leste por Santa Comba Dão, a sul por
Penacova e a oeste pela Mealhada e por Anadia. Está integrado na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.
A sub-região de Viseu Dão Lafões confronta a norte com o Tâmega e Sousa e o Douro, a leste com as Beiras e Serra da
Estrela, a sul com a Região de Coimbra e a oeste com a Região de Aveiro e Área Metropolitana do Porto. Esta sub-região
engloba o Distrito de Viseu e o concelho de Aguiar da Beira (distrito da Guarda) e engloba 14 concelhos: Aguiar da Beira,
Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do
Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. Tem uma população de cerca de 267 633 habitantes (censos de
2011) e ocupa uma área total de 3 238 km2.
Santa Comba Dão é sede de um município com 111,95 km2 de área e 11 597 habitantes (censos de 2011), subdividido em
6 freguesias. Enquadrado Entre-Os-Rios Dão e Mondego, o município é limitado a norte pelo município de Tondela, a leste
por Carregal do Sal, a sueste por Tábua, a sul por Penacova e a oeste por Mortágua.
Tondela é sede de um município com 371,22 km2 de área e 28 946 habitantes (censos de 2011), subdividido em 19
freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vouzela e pela porção sul de Oliveira de Frades, a nordeste por
Viseu, a sueste por Carregal do Sal, a sul por Santa Comba Dão, a sudoeste por Mortágua e a oeste por Águeda.
Viseu é sede de um município com 507,10 km2 de área e 99 274 habitantes (2015), subdividido em 25 freguesias. O
município é limitado a norte pelo concelho de Castro Daire, a nordeste por Vila Nova de Paiva, a leste por Sátão e Penalva
do Castelo, a sudeste por Mangualde e Nelas, a sul por Carregal do Sal, a sudoeste por Tondela, a oeste por Vouzela e a
noroeste por São Pedro do Sul.
1.11.2.1 Demografia e Dinâmica Populacional
Em termos de dinâmica populacional, tendo por base a população residente de 1991, tanto a Região do Centro como as
Sub-Regiões de Coimbra e Viseu Dão-Lafões registaram uma tendência de crescimento populacional positiva entre 19912001, com 36% na Região do Centro e 3% e 1% nas sub-regiões do Baixo Mondego e Dão Lafões respetivamente. No
período censitário seguinte, entre 2001 e 2011, a dinâmica populacional inverteu-se, tendo-se registado um decréscimo
populacional, onde a Região Centro perdeu cerca de 1% da população e as sub-regiões Baixo Mondego (Coimbra) e ViseuDão Lafões perderam cerca de 2,4% e 3,2% respetivamente.
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Ao nível dos concelhos verificam-se situações e tendências semelhantes, sofrendo ambos de decréscimos populacionais
acima da média da Região e Sub-Região nos períodos homólogos, à exceção de Viseu:
▪ Coimbra sofreu decréscimo populacional na década de 2001-2011 na ordem de -3% quando na década anterior tinha
sofrido um crescimento de 7%.
▪ Penacova também sofreu um decréscimo populacional na década de 2001-2011 na ordem de -9%. Na década anterior
o valor da população residente não tinha sofrido alteração nenhuma.
▪ Mortágua sofreu decréscimo populacional nos dois períodos entre Censos, mas principalmente entre 2001-2011,
registando-se nessa década um decréscimo na ordem dos -7%. Já na década de 1991-2001 este decréscimo tinha
sido menor, na ordem dos -3%;
▪ Santa Comba Dão também sofreu um decréscimo populacional na década de 2001-2011 na ordem de -7%. Na década
anterior o valor da população residente tinha sofrido um crescimento, na ordem de 2%.
▪ Tondela, tal como Mortágua, sofreu decréscimo populacional nos dois períodos entre Censos, mas principalmente
entre 2001-2011, registando-se nessa década um decréscimo na ordem dos -7%. Já na década de 1991-2001 este
decréscimo tinha sido menor, na ordem dos -3%;
▪ Viseu foi o único concelho que não sofreu decréscimo populacional nestas duas décadas, tendo tido um crescimento
substancial de 12% na década de 1991-2001 e menor, de 6% na década seguinte.
O concelho de Viseu constitui, assim, um polo de atratividade que contrasta com a sucessiva perda de população observada
nos restantes concelhos do interior centro, onde Coimbra consegue manter o menor ritmo de queda.
A densidade populacional tem vindo a variar, naturalmente, na mesma dimensão da variação populacional, sendo que, de
um modo geral, a densidade populacional é bastante baixa nas unidades territoriais em estudo.
Quadro 1.74 - População Residente, Densidade populacional e Taxa de variação intercensitária (nomenclatura
2012)
População Residente (Nº)

Unidade Administrativa

2001

2011

2 348 397

2 327 755

340 309

Coimbra
Penacova
NUTS III - Dão-Lafões

Densidade Populacional (Nº
habitantes / km2)
2011

2001-2011

80,09

83,27

-0,88

332 326

159,39

164,94

-2,35

148 443

143 396

435,33

464,73

-3,40

16 725

15 251

77,27

77,17

-8,81

286 313

277 240

80,97

82,07

-3,17

Mortágua

10 379

9 607

42,45

41,32

-7,44

Santa Comba Dão

12 473

11 597

109,06

111,41

-7,02

Tondela

31 152

28 946

86,33

83,91

-7,08

Viseu

93 501

99 274

164,85

184,37

6,17

NUTS II - Centro
NUTS III – Coimbra (Baixo Mondego)*

2001

Taxa de Variação
Intercensitária (%)

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 *(Região de Coimbra reflete dados de antiga sub-região (NUTS III) do Baixo Mondego; o concelho de Mortágua não incluído)
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Figura 1.95 – Taxa de variação intercensitária entre 2001 e 2011 (%)
A dinâmica demográfica regional, sub-regional e concelhia na área em estudo tem sido marcada pelo envelhecimento
generalizado da população, conforme se observa na evolução da população por grupos etários. O envelhecimento resulta,
fundamentalmente, do declínio da natalidade, da migração da população potencialmente ativa mais jovem (grupo 15-24
anos) e do peso crescente da população mais idosa (65 ou mais anos).
Quadro 1.75 - População Residente em 2001 E 2011, Segundo os Grupos Etários e sua Evolução entre 2001 e 2011
(nomenclatura 2012)

Fonte: INE, Censos 2011 Quadros Resumo, Região Centro

Das dinâmicas demográficas recentes observadas nas sub-regiões e concelhos em estudo, evidenciam-se as taxas de
crescimento (%) negativas em todas as unidades administrativas e os elevados valores do índice de envelhecimento, que
nos concelhos de Mortágua e Tondela superam os 300 idosos ( 65 ou mais anos) por cada 100 jovens (0 a 14 anos).
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Quadro 1.76 – Indicadores demográficos em 2018
Taxa de
crescimento
efetivo (%)

Taxa de
crescimento
natural (%)

NUTS I - Continente

- 0,13

- 0,26

Taxa de
crescimento
migratório
(%)
0,12

NUTS II - Centro

- 0,66

- 0,56

NUTS III – Região de Coimbra

- 0,67

- 0,56

Coimbra

- 0,32

Penacova
Mortágua

Índice de
envelhecimento

Índice de
dependência de
idosos

162,2

34,5

- 0,11

199,2

38,3

- 0,11

213,8

40,7

- 0,31

- 0,02

202,9

41,3

- 1,34

- 0,80

- 0,55

286,5

46,4

- 1,03

- 0,54

- 0,49

309,2

51,6

- 0,95

- 0,61

- 0,34

210,7

39,7

Santa Comba Dão

- 1,27

- 0,83

- 0,44

263,0

46,5

Tondela

- 1,47

- 1,01

- 0,46

300,4

49,9

Viseu
- 0,44
- 0,21
Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019

- 0,23

154,7

32,2

Unidade Administrativa

NUTS III – Viseu Dão Lafões

1.11.2.2 Emprego e Atividade Económica
Nas localidades que ladeiam o IP3 assiste-se a uma dinâmica empresarial significativa, observável pelo número crescente
de parques empresarias e industriais instalados e/ou em fase de instalação. Esta ocupação empresarial do território
contrasta com a ocupação por vastas áreas florestais e campos agrícolas, que atestam a feição rural da maioria das
localidades ao longo desta via rodoviária.

Fotografia 1.32 – Parques empresariais nos dois lados do IP3 (cerca do km 80), concelho de Santa Comba Dão,
União das freguesias de Óvoa e Vimeiro
Os indicadores de empresas (2018) apresentam uma densidade de 12,4 empresas por km2 na Região de Coimbra (NUTS
III) e de 8,5 empresas por km2 na Viseu Dão Lafões (NUTS III), enquanto a média da Região Centro (NUTS II) é de 9,3
empresas por km2. Ao nível concelhio, a densidade de empresas está compreendida entre 61,3 e 5,4 empresas por km2,
respetivamente em Coimbra e Mortágua. Acima de 95% das empresas comportam menos de 10 pessoas ao serviço,
classificando-se como micro ou pequenas empresas. A concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas por
unidade territorial é significativa de um modo geral, sendo muito acentuado no concelho de Tondela (46%) e Mortágua (27%),
e menos acentuado em Viseu (9%) e Coimbra (16%).
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Quadro 1.77 – Indicadores de Empresas em 2018

Densidade
de
Empresas

Proporção
de empresas
individuais

Proporção de
empresas
com menos
de 250
pessoas ao
serviço

Nº/km2

%

%

%

Nº

Milhares de
euros

%

CENTRO

9.3

70.68

99.9

96.5

2.7

236.8

4.13

Região de Coimbra

12.4

73.26

99.9

97.3

2.4

194.5

13.72

Coimbra

61.3

70.52

99.9

97.5

2.2

144.1

16.31

Penacova

7.5

74.56

100

98.1

2.0

114.3

29.90

Mortágua

5.4

76.42

99.9

96.5

2.6

223.7

37.03

8.5

70.90

99.9

96.8

2.7

238.6

21.96

9.3

70.30

100

96.8

2.3

120.4

24.02

8

74.90

99.9

97.3

2.7

287

46.23

21.9

67.54

99.9

96.6

2.5

162.6

8.95

Unidade Territorial

Viseu Dão Lafões
Santa Comba Dão
Tondela
Viseu

Proporção de
empresas
com menos
de 10 pessoas
ao serviço

Pessoal ao
serviço nas
empresas

Volume de
negócios por
empresa

Indicador de
concentração
do volume de
negócios das
4 maiores
empresas

Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019

A Região Centro, em 2017, comportava 273 179 estabelecimentos, dos quais 55 849 (20,4%) na Região de Coimbra e
28 873 (10,6%) em Viseu Dão Lafões. A observação do número de estabelecimentos segundo a CAE-REV3 permite
constatar que nas regiões e concelhos em análise são predominantes, genericamente, os estabelecimentos do setor do
“Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (G), seguindo-se o setor “Atividades
administrativas e dos serviços de apoio” (N).
Ao nível concelhio, a repartição percentual de estabelecimentos por setor apresenta diferenças muito significativas,
destacando-se os setores “Atividades de saúde humana e apoio social” (Q) e “Atividades de consultoria, científicas, técnicas
e similares” (M) em Coimbra, que representam 17% e 14%, respetivamente, do total de estabelecimentos. Em Penacova, o
setor “Construção” (F) representa cerca de 22% do total dos estabelecimentos, enquanto no concelho de Mortágua o setor
“Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” (A) comporta cerca de 29% do total de estabelecimentos, proporção
muito acima das médias regionais e dos restantes concelhos.
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Quadro 1.78 – Estabelecimentos por município, segundo a CAE -Ver. 3, 2017 (n.º total e % por setor)

Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019

A análise da repartição da população empregada por conta de outrem nos estabelecimentos segundo o setor de atividade
económica evidencia o fraco nível de empregados no setor primário, pese embora a marcante ruralidade do território em
estudo. O emprego nas atividades secundárias é bastante significativo nos concelhos de Mortágua e Tondela, refletindo a
dinâmica empresarial em curso nestes concelhos, com a manutenção de estabelecimentos industriais e a criação de novas
unidades transformadoras. As atividades terciárias predominam no concelho de Coimbra, representando cerca de 81% do
emprego por conta de outrem.
Quadro 1.79 – População residente empregada por conta de outrem nos estabelecimentos, por setor de atividade
económica, 2017
Unidades
Administrativas

Primário (%)
CAE: A

Total

Secundário (%)
CAE: B - F

Terciário (%)
CAE: G - U

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

2 131 943

1 154 786

977 157

2,0

2,6

1,3

31,4

38,9

22,5

66,6

58,5

76,2

443 912

242 819

201 093

2,6

3,2

1,8

39,2

49,3

27,0

58,2

47,5

71,1

79 484

42 295

37 189

2,3

3,0

1,4

32,4

41,0

22,5

65,4

55,9

76,1

Coimbra

28 468

14 746

13 722

0,6

0,7

0,5

18,2

24,8

11,1

81,2

74,4

88,4

Penacova

1 691

1 063

628

1,9

2,7

0,5

34,2

46,4

13,5

63,9

50,9

86,0

Mortágua

2 049

1 135

914

7,1

10,5

2,8

47,7

50,0

45,0

45,2

39,6

52,2

47 518

26 051

21 467

2,0

2,1

1,8

40,1

50,1

27,9

58,0

47,8

70,3

Santa Comba Dão

1 242

612

630

2,1

2,1

2,1

36,4

53,9

19,4

61,5

44,0

78,6

Tondela

4 896

2 464

2 432

3,6

3,6

3,7

55,2

63,8

46,6

41,2

32,7

49,8

9 054

0,9

1,2

0,6

27,9

39,3

13,7

71,2

59,5

85,7

Continente
Centro
Região de Coimbra

Viseu Dão Lafões

Viseu
20 254
11 200
Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019

1.11.2.3 Indicadores de Saúde
Na Região Centro existem 57 hospitais, 20 dos quais na Região de Coimbra e 4 em Viseu Dão Lafões. Ao nível concelhio,
Coimbra concentra 14 hospitais (70% da Região de Coimbra), Viseu detém 4 hospitais (75% da sub-região) e Tondela 1
hospital. Os restantes concelhos não dispõem de hospital. As farmácias estão presentes nos concelhos em estudo, com os
concelhos de Penacova, Mortágua e Tondela a complementarem a oferta deste equipamento com postos farmacêuticos
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móveis. No Capítulo 1.12 - Saúde Humana será abordada novamente esta temática na perspetiva da ARS Centro
(Administração Regional de Saúde do Centro).
Quadro 1.80 – Indicadores de Saúde, 2017
Hospitais

Unidades
Administrativas

Total

Farmácias e postos farmacêuticos móveis

Públicos e
parcerias

Privados

Total

Farmácias

Postos farmacêuticos
móveis

Centro

57

34

23

801

736

65

Região de Coimbra

20

13

7

171

162

9

Coimbra

14

10

4

49

49

0

Penacova

0

0

0

7

5

2

Mortágua

0

0

0

4

3

1

4

2

2

92

86

6

Santa Comba Dão

0

0

0

4

4

0

Tondela

1

1

0

13

11

2

Viseu

3

1

2

26

26

0

Viseu Dão Lafões

Fonte: Anuário Estatístico Região Centro 2018, edição 2019

1.11.2.4 Mobilidade e Acessibilidades
Na última década aumentou de forma acentuada a utilização do automóvel como meio de transporte e o padrão observado
na região Centro é coincidente com o que se verifica a nível nacional. De acordo com os Censos 2011, o automóvel é o
meio de transporte utilizado por 69,4% da população da região Centro nas deslocações de casa para o trabalho ou casa
para o local de estudo. Em Portugal este indicador é inferior, 61,6%.
A região apresenta um crescimento de cerca de 17,3 pp e o recurso ao transporte automóvel aumentou em todos os
municípios da região. O recurso a transportes coletivos recuou na região, na última década. O autocarro é utilizado por 9,0%
da população em 2011, em 2001 representava 10,9%.
Embora se trate de uma região de povoamento disperso por aglomerados de pequena e média dimensão, verifica-se uma
concentração de maior densidade nas cidades de Coimbra e Viseu. Os movimentos pendulares na Região Centro são
tradução desta mesma atratividade pelos centros urbanos de maior expressão.
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Fonte: INE Censos 2011

Figura 1.96 – Movimentos pendulares (interações regionais), 2011
Tal é também corroborado pela análise efetuada entre os censos de 2001 e 2011, em que a região Centro apresenta vários
polos de interação, com destaque para os municípios de Coimbra e Viseu, os quais concentram atividades dos serviços bem
como polos de ensino superior e politécnico. Coimbra, como principal centro universitário e de serviços, surge como um
importante centro de interação de 34 municípios da região. No interior, destaca-se como polo de interação Viseu.

Figura 1.97 - Movimentos Pendulares / Meios de Transporte
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A área em estudo é servida por diversas vias rodoviárias classificadas no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) em vigor.
O IP3, entre a cidade de Figueira da Foz e Viseu, percorre os seis concelhos abrangidos pelo projeto, e conecta-se com os
itinerários principais IP1, no concelho de Coimbra, e IP5/A25, no concelho de Viseu. O IP3/A24 prolonga-se até à fronteira
nortenha de Vila Verde de Raia (concelho de Chaves).
O IP3 também se conecta com diversos itinerários complementares (IC), nomeadamente com o IC2 e IC3 (Coimbra), IC6
(Penacova), IC12/A35 (Santa Comba Dão). A rede rodoviária na área em estudo comporta diversas estradas nacionais (EN),
estradas regionais (ER) e caminhos municipais (CM), que se articulam em diversos nós com o IP3 e restantes itinerários
principais e complementares. A malha rodoviária existente estabelece a ligação rodoviária entre as freguesias e localidades
da área em estudo, conforme se observa no extrato do Mapa do PRN 2000 (Figura 1.98). A rede rodoviária é complementada
por diversos caminhos vicinais não asfaltados, caminhos rurais e caminhos florestais.
Para além das passagens superiores (PS) e passagens inferiores (PI) que estabelecem a mobilidade rodoviária entre os
aglomerados populacionais dos dois lados da via, na área em estudo também se identificaram diversas passagens
superiores pedonais, conforme se exemplifica e ilustra nas imagens seguintes.

Fotografia 1.33 – Passagem superior pedonal (cerca do k 51+800), freguesia de Lorvão, concelho de Penacova

Fotografia 1.34 – Passagem superior pedonal (cerca do k 79+800), freguesia UF de Ovoa e Vimieiro, concelho de
Santa Comba Dão
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Fonte: Extrato do Mapa do PRN 2000, IP.

Figura 1.98 – Enquadramento Rodoviário (PRN 2000)
No seguinte listam-se as principais estradas constantes do PRN existentes na zona em estudo, vias estas inseridas numa
rede viária que se completa por inúmeras estradas municipais e caminhos rurais, tal como se constata do mapa de estadas
abaixo apresentado. Acrescenta-se ainda a nota das estradas desclassificadas a desempenhar funções de ICs.
Quadro 1.81 – Itinerários Principais, Complementares e Estradas Nacionais na área do projeto
Classificação

Designação

Pontos extremos e intermédios

Observações

IP3

Vila Verde da Raia Figueira da Foz

Vila Verde da Raia -Vila Real-LamegoViseu -Coimbra- Figueira da Foz

-

IP5

Aveiro -Vilar Formoso

Aveiro- Viseu - Guarda - Vilar Formoso

-

IC2

Lisboa -Porto

Lisboa -Rio Maior- Leiria-Coimbra- São
João da Madeira / Argoncilhe -Porto

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

IC6

Coimbra -Covilhã

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

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

IC12

Mira (IC1)-Mangualde

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

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

N231

Seia-Trigais

Seia (IC7)- Trigais (IC6)

-

N234

Mira -Santa Comba
Dão

Mira (IC1) – Cantanhede – MealhadaLuso-Mortágua- Santa Comba Dão (IC12)

-

N235

Aveiro-Anadia

Aveiro -Oiã-Oliveira do Bairro-Anadia
(IC2)

-
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Na área em estudo localizam-se duas linhas ferroviárias: Linha do Norte e Linha da Beira Alta, que é principal ligação
ferroviária à Europa, fazendo parte da rede “core” da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) e integra o Corredor
Ferroviário de Mercadorias n.º 4. Está em curso um programa de intervenção na Linha da Beira Alta, que contempla a
“Empreitada do Troço Pampilhosa – Santa Comba Dão e construção da concordância da Mealhada (IP,
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/centro-de-imprensa/modernizacao-da-linha-da-beira-alta-1).
Foi ainda referenciado pelas entidades consultadas a presença de um Heliporto de Bombeiros em Santa Comba Dão.

Fotografia 1.35 – Localização do Heliporto de Bombeiros em Santa Comba Dão

1.11.3 Caraterização Local
A caraterização local é fundamental, uma vez que será a este nível que se manifestarão as maiores incidências do projeto,
em particular durante a fase de construção. Esta caraterização assenta na informação estatística disponível ao nível
freguesia, dos últimos períodos censitários, e procura evidenciar as dinâmicas sociodemográficas observadas no território
atravessado pelos troços do IP3 em estudo, de molde a melhor analisar as principais caraterísticas do povoamento, em
termos de população e alojamento, que permita suportar a fase seguinte de identificação e avaliação de impactes.
Nas figuras seguintes enquadram-se os troços objeto de intervenções, com a indicação dos concelhos e freguesias em
análise.
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Figura 1.99 – Freguesias atravessadas pelo IP3 – Concelhos de Coimbra, Penacova e Mortágua (CAOP 2018)

Figura 1.100 – Freguesias atravessadas pelo IP3 – Concelhos de Mortágua e Santa Comba Dão (CAOP 2018)
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Figura 1.101 – Freguesias atravessadas pelo IP3 – Concelhos Tondela e Viseu (CAOP 2018)
CONCELHO
Coimbra

FREGUESIA

UF Mouraz e Vila Nova da Rainha

UF de Souselas e Botão

Tonda

Sazes de Lorvão

Tondela

UF Tondela e Nandufe
Molelos

Penacova

Canas de Santa Maria

UF de Friúmes e Paradela

UF São Miguel do Outeiro e Sabugosa

UF de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego
Mortágua

FREGUESIA

UF de Antuzede e Vil de Matos
Figueira de Lorvão

Penacova

CONCELHO

Cercosa

Viseu

UF Faíl e Vila Chã de Sá
São Cipriano e Vil de Souto

UF Mortágua, Vale do Remígio, Cortegaça e Almaça
UF Ovoa e Vimieiro
UF Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro

Santa Comba Dão

São João de Areias
UF Treixedo e Nagozela
São Joaninho
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1.11.3.1 População e Território
Na área em estudo, as maiores concentrações populacionais correspondem às sedes de concelho, sendo Coimbra e Viseu
as mais expressivas. Ao longo do corredor em que o IP3 se insere, encontram-se diversos aglomerados populacionais,
numa tipologia de povoamento disperso intercalado por aglomerados com alguma dimensão, habitações isoladas, áreas
agrícolas e florestais e diferentes atividades económicas, a ladear e próximos desta rodovia.

Fotografia 1.36 – Povoamento disperso ao longo do IP3
Percorrendo os troços em estudo destacam-se os aglomerados populacionais que se situam mais próximos do traçado (faixa
de 500 m envolvente ao IP3), conforme se identifica e localiza nas vistas aéreas seguintes.

- Souselas (concelho de Coimbra)
- Marmeleira (concelho de Coimbra)
- Botão (concelho de Coimbra)
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- Monte Redondo (concelho de Penacova)
- Alagoa (concelho de Penacova)
- Telhado (concelho de Penacova)

- Espinheira (concelho de Penacova)
- Casalito (concelho de Penacova)
- Casal de Santo Amaro (concelho de Penacova)
- Vale de Lagar (concelho de Penacova)
- Sobral (concelho de Penacova)

- Penacova (concelho de Penacova)
- Vila Nova (concelho de Penacova)
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- Paredes (concelho de Penacova)
- Raiva (concelho de Penacova)
- Lavradio (concelho de Penacova)
- Oliveira do Mondego (concelho de Penacova)
- Cunhedo (concelho de Penacova)
- Almaça (concelho de Mortágua)

- Chamadouro (concelho de Santa Comba Dão)
- Oveiro (concelho de Santa Comba Dão)
- Vale do Couço (concelho de Santa Comba Dão)

- Casal de Lameiras (concelho de Santa Comba Dão)
- Venda do Sebo (concelho de Santa Comba Dão)
- Rojão Pequeno (concelho de Santa Comba Dão)
- Rojão Grande (concelho de Santa Comba Dão)
- Souto (concelho de Santa Comba Dão)
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- Bairro da Estação (concelho de Santa Comba Dão)
- Vale Mimoso (concelho de Santa Comba Dão)
- Santa Comba Dão (concelho de Santa Comba Dão)

- Gestosa (concelho de Santa Comba Dão)
- Vila Pouca (concelho de Santa Comba Dão)
- Amainhos (concelho de Santa Comba Dão)
- Relvas (concelho de Santa Comba Dão)

- Gandara (concelho de Tondela)
- Ribeira do Souto (concelho de Tondela)
- Garrucha (concelho de Tondela)
- Vila Nova da Rainha (concelho de Tondela)
- Adiça (concelho de Tondela)
- Póvoa de Baixo (concelho de Tondela)
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- Tondela (concelho de Tondela)
- Carvalhal (concelho de Tondela)

- Valverde (concelho de Tondela)
- Santa Ovaia de Baixo (concelho de Tondela)
- Santa Ovaia de Cima (concelho de Tondela)
- Casainho (concelho de Tondela)

- Povoa de Arcediago (concelho de Tondela)
- Sabugosa (concelho de Tondela)
- Devaguinha (concelho de Tondela)
- Povoa de Catarina (concelho de Tondela)

- Fail (concelho de Viseu)
- Vila Chã de Sá (concelho de Viseu)

Figura 1.102 – Enquadramento em vista aérea das principais localidades localizadas na faixa de 500 metros
envolvente ao traçado do IP3 em análise
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Apresenta-se também no quadro seguinte, uma caracterização geral das empresas mais relevantes localizadas nas referidas
áreas de acolhimento empresarial, tendo em consideração a informação disponibilizada pelas autarquias assim como
recolhida a partir do site da CCDRCentro, quer ao nível do ramo de atividade, do volume de negócios e postos de trabalho
(para os casos em que se obteve informação).
Quadro 1.82 – Características das Empresas mais Relevantes nas imediações do IP3
PARQUE INDUSTRIAL

Parque Empresarial da Alagoa
Sub-região (NUTS III):Região de Coimbra
Concelho: Penacova
Coordenadas:40.307771,-8.342829
Área total da AAE (m²):73300
Número de empresas instaladas:10

Parque Industrial da Espinheira
Sub-região (NUTS III):Região de Coimbra
Concelho: Penacova
Coordenadas:40.31178,-8.319959
Área total da AAE (m²):7200
Número de empresas instaladas:8

Zona Industrial da Espinheira
Sub-região (NUTS III):Região de Coimbra
Concelho: Penacova

EMPRESAS
JTSL - Soluções Técnicas Manutenção Metalomecânica, SA
CAE principal: [33120] - Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos
Volume de Negócios - 13 474 244,66€ / Exportações - 7 209 564,03€ / N.
Colaboradores - 202
Extinrico Material de Segurança
CAE principal:[47784] - Comércio a retalho de outros produtos novos, em
estabelecimentos especializados, n.e.
Fernandes & Henriques Lda
CAE principal: [46332] - Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares
Volume de Negócios - 9 548 607,53/ Exportações - 636 738,85 / N. Colaboradores – 13
Racingmania, Unipessoal Lda
CAE principal: [45200] - Manutenção e reparação de veículos automóveis
Volume de Negócios - 683 985,36€ / Exportações - 334,7€1 / N. Colaboradores - 13
Construções Alcino Filipe Francisco, Unipessoal Lda
CAE principal: [41200] - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Volume de Negócios - 504 241,93€ / Exportações – 0 / N. Colaboradores - 13
Veiga Lopes Lda e Veiga Lopes II - Lda
CAE principal: [41200] - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Volume de Negócios - 6 556 500,00€/ Exportações - 0 / N. Colaboradores - 0
Volume de Negócios - 5 774 678,84€ / Exportações - 0 / N. Colaboradores - 49
Carlos Rico - Equipamentos de Proteção, Unipessoal, Lda
Volume de Negócios - 211 216,07€ / Exportações - 0 / N. Colaboradores - 4
Tipografia Silva & Irmão, Lda
Volume de Negócios - 231 016,47€ / Exportações - 244,00 / N. Colaboradores - 4
REPTRANS Transportes, Unipessoal, Lda
Volume de Negócios - 363 130,4/ Exportações - 341 129,51€/ N. Colaboradores - 3
ExtraMotion Lda
CAE principal: [71120] - Actividades de engenharia e técnicas afins
Volume de Negócios - 570 978,08€ / Exportações - 363 259,17€ / N. Colaboradores - 7
Docelorvão - Fabrico e Comércio de Doces Conventuais e Regionais, Unipessoal Lda
CAE principal: [56301] – Cafés
Gomair - Equipamentos Térmicos, Lda
CAE principal: [43222] - Instalação de climatização
José António Diogo Unipessoal Lda
CAE principal: [41200] - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
Volume de Negócios - 1 155 969,50€ / Exportações - 0/ N. Colaboradores - 11
ESK EXPORT, UNIPESSOAL, LDA
CAE principal: [46320] - Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne
Volume de Negócios - 1 032 075,88€ / Exportações- 1 029 740,36€/ N. Colaboradores 1
Fozvias, Unipessoal Lda
CAE principal: [43120] - Preparação dos locais de construção
Volume de Negócios - 3 805 602,5€ / Exportações - 1 029 740,36€ N. Colaboradores 32
Penaparque2 EM
CAE principal: [68321] - Administração de imóveis por conta de outrem
Volume de Negócios - 158 932,04€ / Exportações – 0 / N. Colaboradores - 7
Naturdermo, LDA
Volume de Negócios - 760 530,64€ / Exportações - 183 315,00€ / N. Colaboradores - 9

Leitão do Aires, Lda

Volume de Negócios - 1 080 066,70/ Exportações - 0/ N. Colaboradores - 14

MACOPENA - Materiais de Construção de Penacova, Lda

Volume de Negócios - 732 533,51€ / Exportações - 1 714,01€/ N. Colaboradores - 7

Vimarsil Grafica, Lda
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EMPRESAS
Volume de Negócios - 311 390,79€/ Exportações - 16 146,00€ / N. Colaboradores - 9

PLACOLAS - Comércio de Pladur e Gesso, Lda

Volume de Negócios - 2 847 591,74€ / Exportações - 91 349,50€ / N. Colaboradores 10

Construções Silva Batista & Filhos, Lda

Volume de Negócios - 473 842,22€ / Exportações - 0/ N. Colaboradores - 6

R2P - Reciclagem e Peças, S.A.

Volume de Negócios - 2 980 980,38€ / Exportações - 635 393,46€ / N. Colaboradores 13

Águas das Caldas de Penacova, S.A.

Volume de Negócios - 21 823 078,79€/ Exportações - 522 868,84€/ N. Colaboradores 79

Transportes Marginal do Mondego, S.A.
Outros nas proximidades do IP3
Sub-região (NUTS III):Região de Coimbra
Concelho: Penacova

Volume de Negócios - 19 459 012,49€ / Exportações - 12 942 189,14€ / N.
Colaboradores - 147

MACOP - Materiais de Construção, S.A.

Volume de Negócios - 5 071 378,32€ / Exportações - 13 965,77€ / N. Colaboradores 29

Antunes & Filhos, Lda

Volume de Negócios - 1 424 094,95€ / Exportações - 0 / N. Colaboradores - 10

Arsénio M.R.Ferreira, Unipessoal, Lda

Zona Industrial das Lameiras
Localização
Sub-região (NUTS III):Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões
Concelho: Santa Comba Dão
Coordenadas:40.359576,-8.133404
Zona Industrial das Lameiras - Área total da AAE
(m²):365735
Número de empresas instaladas:9
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Volume de Negócios - 2 012 476,07€ / Exportações - 461 188,87€ / N. Colaboradores 8
Labialfarma Lda
CAE principal: [21201] - Fabricação de medicamentos
Volume de negócios - 174 700,00€ (2019)
Colaboradores - 6
Ferrazpharma Lda
CAE principal: [21201] - Fabricação de medicamentos~
Volume de negócios – 356 101,00€ (2019)
Colaboradores - 6
LIQFILLCAPS Internacional, Innovatiove Pharmaceutical Products, Lda
CAE principal: 46460 – Comercio por grosso de Produtos farmacêuticos
Volume de negócios – 3 790 597€)
Colaboradores - 3
Dierre Ibérica S.A.
CAE principal: [25120] - Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
Volume de negócios – 11 520 535,00€
Colaboradores - 84
José Aldeia Lagoa e Filhos S.A.
CAE principal: [08122] - Extracção de argilas e caulino
Volume de negócios – 3 000 000,00€ (2020)
Colaboradores - 12
Ribadão Lda
CAE principal: [16101] - Serração de madeira
Volume de negócios – 1 677 162,00€
Colaboradores - 10
CIFIAL S.A.
CAE principal: [23420] - Fabricação de artigos cerâmicos para usos sanitários
Volume de negócios – 1 971 986,00€
Colaboradores - 70
SABGAL - Alimentos S.A.
CAE principal: [10130] - Fabricação de produtos à base de carne
Volume de negócios – 14 400,00€
Colaboradores - 38
Transportes Gonçalves e Figueiredo Lda
CAE principal: [49410] - Transportes rodoviários de mercadorias
KLACUS S.A.
CAE principal: [16102] - Impregnação de madeira
(em fase de Instalação)
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Zona Industrial da Guarita
Sub-região (NUTS III):Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões
Concelho: Santa Comba Dão
Coordenadas:40.397391,-8.087779
Área total da AAE (m²):63671
Número de empresas instaladas:14

Zona Industrial da Catraia
Sub-região (NUTS III):Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões
Concelho: Santa Comba Dão
Coordenadas:40.414196,-8.1271
Área total da AAE (m²):93937
Número de empresas instaladas:18

EMPRESAS
O Milénio - Padaria e Pastelaria Lda.
CAE principal: [10711] - Panificação
Qualidade Invejável Lda.
CAE principal: [10711] – Panificação
Volume de negócios – 164 852€ (2017)
Colaboradores - 6
Cabos do Dão - Industria de madeiras Lda.
CAE principal: [16291] - Fabricação de outras obras de madeira
Socibeiral - Betão Pronto Lda
CAE principal: [23630] - Fabricação de betão pronto
Volume de negócios – 650 000,00€
Colaboradores - 1
Granicomba - Const. Civil e Transf. de granitos Lda.
CAE principal: [23703] - Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e.
Volume de negócios – 122 000,00€
Colaboradores - 3
Novaqui S.A.
CAE principal: [31030] - Fabricação de colchoaria
Carpinova - Carpintaria e móveis Lda.
CAE principal: [31091] - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
Volume de negócios – 112 954,00€
Colaboradores - 1
Guaritorno - Serralharia e Tornearia mecânica Lda.
CAE principal: [33120] - Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos
Volume de negócios – 60 846€
Colaboradores - 2
José Rui Alves - Const. Civil e Obras Públicas Lda
CAE principal: [41200] - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
PRVA Pais - Reparação e venda de automóveis Uni. Lda
CAE principal: [45200] - Manutenção e reparação de veículos automóveis
Volume de negócios – 131 188,00
Colaboradores - 4
Abreu e Morais- Transportes Lda
CAE principal: [49410] - Transportes rodoviários de mercadorias
Volume de negócios – 84 155,00€
Colaboradores - 4
Quimpest - Serviços de desinfestação Lda.
CAE principal: [81291] - Actividades de desinfecção, desratização e similares
Volume de negócios – 199 347,00€
Colaboradores - 6
Tesouro Urbano-Manutenção de Estradas
CAE principal: [81292] - Outras actividades de limpeza, n.e.
Volume de negócios – 3 478 210,00€
Colaboradores - 70
DIN - Desenvolvimento e inovação nutricional S.A.
CAE principal: [10911] - Fabricação de pré-misturas
Volume de negócios – 11 478 210,00€
Colaboradores - 48
Movadel
CAE principal: [25120] – Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
Volume de negócios – 612 371,00€
Colaboradores - 14
Segurvest - Indústria do Vestuário Lda.
CAE principal: [14120] - Confecção de vestuário de trabalho
Evasion - Manufatura do Calçado Lda. (*)
CAE principal: [15201] - Fabricação de calçado
Fibrodão Lda.
CAE principal: [23190] - Fabricação e transformação de outro vidro (inclui vidro técnico)
LMPV - Comércio de electrodomésticos Lda.
CAE principal: [25120] - Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
Flux Process-Mont. de Comp. para Indústria Automóvel
CAE principal: [25620] - Actividades de mecânica geral
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EMPRESAS

ZIM Tondela
Sub-região (NUTS III):Viseu Dão Lafões
Concelho: Tondela
Coordenadas:40.4853918,-8.09256139
Área total da AAE (m²):15000
Número de empresas instaladas:5

238

Volume de negócios – 489 104,00€
Colaboradores - 29
Safer - Industria de ferragens Lda. (*)
CAE principal: [25720] - Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens
Scoprolumba - Sociedade de Construções e Projeto Lda. (*)
CAE principal: [42990] - Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.
José Macedo Festas
CAE principal: [46732] - Comércio por grosso de materiais de construção (excepto
madeira) e equipamento sanitário
Volume de negócios – 689 447,00€
Colaboradores - 5
Acácio Pires Cordeiro Cantarinhas
CAE principal: [47521] - Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em
estabelecimentos especializados
H-DUO-Bagno Concetto
CAE principal: [47523] - Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento
sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados
Câmara Municipal
CAE principal: [84113] - Administração Local
Arte e Talha
CAE principal: [90030] - Criação artística e literária
Volume de negócios – 612 372,00€
Colaboradores - 10
Huf Portuguesa-Fabrica de Componentes Para O Automovel, Unipessoal Lda – CAE,
29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis_
449 trabalhadores – Vol faturação 130M€
Akwel Tondela (Portugal), Lda – CAE, 22192 - Fabricação de outros produtos de
borracha, n. e – 601 colaboradores – volume faturação , 40M€
Bodum Portuguesa Produção, S.A – CAE, 25991 - Fabricação de louça metálica e
artigos de uso doméstico – 219 colaboradores, Vol. Fat -29,22M€
Sociedade Agricola da Quinta da Freiria S.A – CAE, 01470 - Avicultura
46230 - Comércio por grosso de animais vivos – 196 colaboradores, VF - 67,60M€
A Joaninha Dois - Pastelaria, Padaria e Exploração de Bares Lda – CAE, 10712 Pastelaria
56101 - Restaurantes tipo tradicional
10850 - Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados
56302 – Bares
34 colaboradores , VF – 2,1M€
Tratris - Tratamento de Resíduos Industriais S.A – CAE, 38112 - Recolha de outros
resíduos não perigosos
49410 - Transportes rodoviários de mercadorias
38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos
22 colaboradores, VF-1,65M€
Construções Longra & Ferreira - Construção Civil e Obras Públicas Lda – CAE, 41200 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
26 colaboradores, VF-1,40M€
Aviagro - Equipamentos e Serviços Agropecuários S.A – CAE, 28300 - Fabricação de
máquinas e de tractores para a agricultura, pecuária e silvicultura
68100 - Compra e venda de bens imobiliários
46230 - Comércio por grosso de animais vivos
68200 - Arrendamento de bens imobiliários
26 colaboradores, VF- 4,80M€
Metalaf Lda – CAE, 25110 - Fabricação de estruturas de construções metálicas
10 colaboradores, VF - 850,00m€
Sat Energy Lda – CAE, 71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins
10 colaboradores, VF-750,00m€
Controlvet - Segurança Alimentar, S.A – CAE, 71200 - Actividades de ensaios e
análises técnicas
74900 - Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n. e
72110 - Investigação e desenvolvimento em biotecnologia
75000 - Actividades veterinárias
164 colaboradores, VF-8,20M€
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EMPRESAS
Ginado - Produção e Comercialização de Têxteis S.A – CAE, 13920 - Fabricação de
artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário
56 colaboradores, VF – 2,15M€
Edibest - Engenharia e Construção, Lda – CAE, 41200 - Construção de edifícios
(residenciais e não residenciais)
25 colaboradores, VF-2,50M€
Tondelenergy - Instalações Técnicas Lda – CAE, 43210 - Instalação eléctrica
43222 - Instalação de climatização
43221 - Instalação de canalizações
9 colaboradores, VF-930,00m€
Módulo Geométrico - Design, Decorações e Construções Lda - CAE
47591 Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos
especializados
71120 - Actividades de engenharia e técnicas afins
41200 - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
35 colaboradores, VF – 1,5 M€
António Pereira & Sousa, Comércio de Produtos Alimentares e Bebidas Lda – CAE,
46390 - Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e
tabaco
24 colaboradores, VF-13,50M€
Ferrovial Serviços, S.A – CAE, 38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não
perigosos
38211 - Tratamento e eliminação de resíduos inertes
38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos
38111 - Recolha de resíduos inertes
1700 colaboradores, VF-52,00M€
Panike - Industria de Produtos Alimentares Congelados S.A – CAE,10712 – Pastelaria
359 colaboradores, VF-48,00M€
Iberfer-Equipamentos e Construções Tecnicas S.A. - CAE
28300 - Fabricação de
máquinas e de tractores para a agricultura, pecuária e silvicultura
46610 - Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas
43221 - Instalação de canalizações
9 colaboradores, VF-11,00M€
Ensermaq - Maquinação, Engenharia e Serviços, S.A – CAE, 25734 - Fabricação de
moldes metálicos
Tondelgranitos - Rochas Ornamentais Lda - CAE
23703 - Fabricação de artigos de
granito e de rochas, n. e
6 colaboradores, VF- 400,00m€
Sociedade Avícola Picamilho S.A – CAE, 01470 – Avicultura
10 colaboradores, VF- 5,60M€
Urfic-Indústria de Ferragens S.A – CAE, 25720 - Fabricação de fechaduras,
dobradiças e de outras ferragens
121 colaboradores, VF-5,40M€
Rui Costa e Sousa & Irmão, S.A – CAE,10204 - Salga, secagem e outras actividades de
transformação de produtos da pesca e aquicultura
99 colaboradores, VF, 70,00M€
Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda – CAE, 46460 - Comércio por grosso de produtos
farmacêuticos
666 colaboradores, VF-148,00M€
Brose - Sistemas de Fechaduras Para Automóveis, Unipessoal Lda – CAE, 25720 Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens
29310 - Fabricação de equipamento eléctrico e electrónico para veículos automóveis
184 colaboradores, VF-91,00M€
Interecycling - Sociedade de Reciclagem S.A – CAE, 38312 - Desmantelamento de
equipamentos eléctricos e electrónicos, em fim de vida
56 colaboradores, VF-4,00M€
Ebersp Cher Exhaust Technology Portugal, Unipessoal Lda – CAE, 29320 - Fabricação
de outros componentes e acessórios para veículos automóveis
45310 - Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis
29310 - Fabricação de equipamento eléctrico e electrónico para veículos automóveis
500 colaboradores, VF-400,00M€
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Bermarthor Lda, CAE, 28300 - Fabricação de máquinas e de tractores para a
agricultura, pecuária e silvicultura
10 colaboradores, VF-3,00M€
Carpintaria Cereijas, Unipessoal Lda – CAE, 31020 - Fabricação de mobiliário de
cozinha
47192 - Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem
predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco
25501 - Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados
47784 - Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos
especializados, n. e
6 colaboradores, VF-400,00m €
Gialmar-Produtos Alimentares S.A – CAE, 10201 - Preparação de produtos da pesca e
da aquicultura
46382 - Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n. e
46381 - Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos
144 colaboradores, VF-28,00M€
Ferroaluminobesteiros - Serralharia Civil Lda – CAE, 25120 - Fabricação de portas,
janelas e elementos similares em metal
4 colaboradores, VF- 170,00m€

Fonte: Autarquias e Site CCDR-Centro

A área em estudo abarca 21 freguesias, com base na atual organização do território das freguesias, repartidas pelos seis
concelhos atravessados. O efetivo populacional por freguesia apresenta diferenças significativas, estando compreendido
entre 303 residentes na freguesia de Cercosa, concelho de Mortágua, e 5 130 residentes na freguesia UF Tondela e
Nandufe, do concelho de Tondela, segundo os dados apurados com base no Censos 2011.
Analisando agora a dinâmica populacional nas freguesias, verificam-se situações e tendências, na maioria dos casos,
semelhantes:
▪ Ambas as UF de Antuzede e Vil de Matos e UF de Souselas e Botão sofreram crescimento populacional na década
de 1991-2001, com 11,2% e 0,9% de crescimento respetivamente. Contudo, na década seguinte, a UF de Antuzede e
Vil de Matos continuou a ter uma tendência positiva, embora mais pequena que na década anterior, de 3,5% enquanto
a UF de Souselas e Botão sofreu um decréscimo de 3,1%;
▪ No concelho de Penacova, as freguesias de Sazes de Lorvão e UF de Friúmes e Paradela registaram tendências
iguais: ambos com registos negativos nas duas décadas (-7 e -5,8% respetivamente) e ambos com pior registo na
década seguinte, de 2001-2011 (-8 e -8,4%, respetivamente). As outras freguesias, Figueira de Lorvão, Penacova e
UF de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego também sofreram tendências semelhantes entre elas: registaram
um crescimento populacional na década de 1991-2001 (9, 3 e 18%, respetivamente), mas sofreram um declínio
populacional na década seguinte (-4, -9 e -30,3%, respetivamente);
▪ As freguesias de Mortágua, Cercosa e UF Mortágua, Vale do Remígio, Cortegaça e Almaça, sofreram a mesma
tendência nos dois períodos intercensitários: taxa positiva no período de 1991-2001 (1 e 0,4% respetivamente) e taxa
negativa no período seguinte 2001-2011 (-15 e -2,9%, respetivamente);
▪ A UF Ovoa e Vimieiro, UF Treixedo e Nagozela e São Joaninho, do concelho de Santa Comba Dão registaram
tendências similares em ambos os períodos, com tendências populacionais negativas em ambos os períodos: -8,9, 7,2, e -10%, respetivamente, no período de 1991-2001; e -11,6, -12,1 e -9% respetivamente, no período de 2001-2011.
São João de Areias sofreu um crescimento populacional significativo no período de 1991-2001 de 16%, contudo, no
período seguinte este crescimento foi praticamente anulado, sofrendo um declínio populacional de -15%. A UF Santa
Comba Dão e Couto do Mosteiro foi a única freguesia que teve uma taxa positiva em ambos os períodos, 11,8% entre
1991-2001 e 1,2% entre 2001-2011.
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▪ As freguesias de Tondela tiveram uma tendência à semelhança das freguesias de Santa Comba Dão: A UF Mouraz e
Vila Nova da Rainha, Tonda e Canas de Santa Maria, registaram tendências similares em ambos os períodos, com
tendências populacionais negativas em ambos os períodos: -2,5, -15, e -4%, respetivamente, no período de 19912001; e -12, -11 e -11% respetivamente, no período de 2001-2011. Molelos sofreu um crescimento populacional no
período de 1991-2001 de 3%, contudo, no período seguinte sofreu um declínio populacional de -11%. A UF Tondela e
Nandufe foi a única freguesia que teve uma taxa positiva em ambos os períodos, 25,8% entre 1991-2001 e 12% entre
2001-2011.
▪ No concelho de Viseu a UF Faíl e Vila Chã de Sá teve dois períodos de crescimento populacional, 4,9% na década de
1991-2001 e 3,8% na década seguinte. São Cipriano e Vil de Souto tiveram o inverso, declínio populacional em ambas
as décadas: -4% na década de 1991-2001 e -4,7% na década seguinte.
Quadro 1.83 – População Residente, Densidade populacional e Taxa de variação intercensitária, por concelho e
freguesia, 1991, 2001 e 2011

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 *(Região de Coimbra reflete dados de antiga sub-região (NUTS III) do Baixo Mondego; o concelho de Mortágua não incluído)

A superfície das freguesias, à semelhança da população residente, também apresenta diferenças significativas, estando
compreendida entre 8,7 km2 em Tonda, concelho de Tondela, e 33 km2 em UF Souselas e Botão, concelho de Coimbra. A
densidade populacional nas freguesias reflete as disparidades em termos de superfície e de população residente, estando
a sua evolução entre os 3 períodos censitárias de acordo com as dinâmicas de variação populacional. Em 2011, a UF
Tondela e Nandufe apresentava a maior densidade populacional, cerca de 326 hab/km2, enquanto a menor densidade
populacional encontrava-se na freguesia de Cercosa, da ordem dos 34 hab/km2.
O Quadro 1.84 complementa o retrato territorial ao nível das freguesias, com a indicação da população residente e presente,
famílias, alojamentos e edifícios familiares e a relação do número de alojamentos por edifício. A relação entre a população
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presente e a residente nas unidades territoriais consideradas é inferior à unidade, com exceção do concelho de Coimbra
(1,04), onde a população presente supera a população residente, o que traduz a capacidade atrativa da cidade de Coimbra,
por razões de estudo e trabalho.
Quadro 1.84 – População Residente e Presente, Famílias, Alojamentos e Edifícios, por concelho e freguesia, 2011

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 *(Região de Coimbra reflete dados de antiga sub-região (NUTS III) do Baixo Mondego; o concelho de Mortágua não incluído)

1.11.3.2 Estrutura Etária
Ao nível local, a estrutura da população residente por grupos etários segue a tendência já evidenciada ao nível concelhio,
com um peso crescente de população nos grupos etários de população adulta e população idosa, em detrimento dos
escalões etários mais jovens.
O quadro seguinte apresenta a estrutura da população residente por grupo etário, para as freguesias em estudo, referente
a 2011. Tal como na análise regional e concelhia, salienta-se a tendência de envelhecimento generalizado ao nível da
população residente nas freguesias, onde o conjunto da população com 65-74 e 75 e mais anos na maioria das freguesias
supera um quarto da população. A tendência para o peso crescente da população em idade mais adulta e idosa tem-se
vindo a acentuar nas duas últimas décadas, fruto dos declínios da natalidade, aumento da esperança média de vida e saldos
migratórios negativos.
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Nos concelhos e freguesias com maior vitalidade em atividades económicas, os saldos migratórios tendem a equilibrar-se,
fruto da promoção de emprego nas diversas unidades empresarias que se estão a fixar e desenvolver ao longo do IP3.
Quadro 1.85 – População Residente por Grupo Etário, Concelhos e Freguesias, 2011

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 *(Região de Coimbra reflete dados de antiga sub-região (NUTS III) do Baixo Mondego; o concelho de Mortágua não incluído)

1.11.3.3 Atividade Económica
A economia local integra um conjunto de atividades tradicionais provenientes da exploração e transformação de vários
recursos endógenos, como a agricultura e a agroindústria. A agricultura, a pecuária e floresta têm um papel relevante nas
cadeias de valor da região, porque apresentam características singulares e caracterizam-se pela obtenção de matériasprimas de qualidade, e pela existência de uma agroindústria com grande tradição na transformação de produtos agrícolas e
pecuários e na obtenção de produtos com elevada qualidade, nomeadamente, carnes, queijos, enchidos, pão, doces, mel,
vinho, uva de mesa e azeites. De igual forma os produtos florestais, nomeadamente a fileira do eucaliptal e do pinho,
continuam a ter um papel importante na economia local e regional, pese embora o flagelo dos incêndios florestais.
Por outro lado, em paralelo com a manutenção e upgrading de atividades tradicionais, suportadas em produtos endógenos,
estão em curso programas para promover a dinamização de atividades de inovação nas empresas que procuram potenciar
o alinhamento da oferta de formação e de serviços de inovação sub-regional, que incluem a experimentação e inovação
agrária, requalificação e inovação de oferta turística, qualificação da rede de acolhimento empresarial, entre outros.
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O turismo assume-se como uma atividade económica de importância crescente a nível regional e sub-regional. De facto, a
Região de Coimbra e de Viseu Dão Lafões possui recursos turísticos com carácter de singularidade e autenticidade
claramente vocacionado para as novas formas e manifestações da procura turística europeia e internacional, nas suas
vertentes patrimonial e cultural. Essa diversificação das oportunidades de emprego é fundamental sobretudo tendo presente
a necessidade de cativar a fixação de populações mais jovens.

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e
Nutracêuticos. Complexo Empresarial Ferraz Group, Zona
Industrial das Lameiras, União freguesias Óvoa e Vimeiro,
Santa Comba Dão.

Dierre Ibérica – Indústria de Portas. Zona Industrial das
Lameiras, União freguesias Óvoa e Vimeiro, Santa Comba
Dão.

Fotografias 1.37 – Exemplos de inovação de atividades empresariais
Nas figuras seguintes procura-se ilustrar um pouco da diversidade da ocupação do território ao longo do IP3, caraterizada
pelo povoamento disperso, espaços agrícolas e agropecuários, povoamentos florestais e diversas atividades económicas
dispersas ou concentradas em parques industriais e/ou empresariais.

Freguesia do Botão, concelho de Penacova (cerca do k 48+900), habitações do lado norte da via.
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Freguesia de Figueira do Lorvão, concelho de Penacova (cerca do k 52+100), povoamento disperso e áreas
florestais.

Freguesia de Figueira do Lorvão, concelho de Penacova (cerca do k 54+000), área industrial e espaços
agrícolas (cultura de vinha).

Freguesia de Sazes do Lorvão, concelho de Penacova (cerca do k 56+000), povoamento disperso,
estabelecimentos industriais, restauração, comércio de bens alimentares e outros a retalho, estação de
serviço.
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UF das freguesias de Oliveira do Mondego e Travança do Mondego, concelho de Penacova (cerca do k
69+000), aglomerado Oliveira do Mondego

UF das freguesias de Ovoa e Vimieiro, concelho de Santa Comba Dão (cerca do k 83+000).

UF das freguesias de Tondela e Nandufe, Concelho de Tondela.
Fotografias 1.38 – Diversidade de ocupação do território na envolvente do IP3
Para além das unidades dispersas ao longo do traçado identificam-se ainda as zonas industriais, concentradas em parques
ou polos industriais, infraestruturados para este fim.
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Entre o km 45+000 e 46+000
CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A., de
Souselas.

Km 54+600
Parque Empresarial do Lorvão
(Águas das Corgas -Buçaco – Concessão
de Águas Minerais)

Entre o km 56+300 e o km 57+000
Nó do Buçaco
Espinheira /Palmazes

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

247

Km 79+800
Vale do Couço

Variante Nascente
(após o Nó com a A35 Nascente)
Polo Industrial da Guarita

Km 95+800
Outeiro / Adiça
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Entre o km 99+000 e 101+000
Tondela

Referencia ainda à presença nas imediações do traçado do Instituto Educativo de Sousela, polo que reúne atividades de
ensino técnico profissional.

Fotografia 1.39 – Instituto Educativo de Souselas ao km 46+600 (L. Dir.)
1.11.3.4 Atividade e Desemprego
O quadro seguinte carateriza a população residente empregada por setor de atividade por freguesia, referente a 2001 e
2011. O peso do emprego no setor primário apresenta disparidades ao nível concelhio, conforme já referido, que são
acentuadas ao nível local. No concelho de Penacova, a UF de Friúmes e Paradela destacam-se das restantes, comportando
10% do emprego no primário, em 2011, enquanto em 2001 esse setor representava 17% da população empregada. No
concelho de Mortágua, a freguesia de Cercosa e no Concelho de Santa Comba Dão a freguesia se São Joaninho tiveram
uma redução muito acentuada no emprego primário entre 2001 e 2011, passando, respetivamente, de 26% para 7% e de
17% para 10%.
O setor secundário teve uma redução significativa nas freguesias em análise entre 2001 e 2011, verificando-se uma redução
do emprego neste setor em todas as freguesias, acompanhando a tendência observada nos respetivos concelhos.
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No setor terciário, observa-se um aumento significativo na proporção do emprego de 2001 para 2011, o que vai ao encontro
da tendência de terciarização da atividade económica, em detrimento dos restantes setores de atividade.
Quadro 1.86 – População Empregada Segundo o Sector de Atividade Económica

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 *(Região de Coimbra reflete dados de antiga sub-região (NUTS III) do Baixo Mondego; o
concelho de Mortágua não incluído)

Os níveis de atividade e de desemprego da população residente, ao nível local, remontam a 2011, o que não traduz a
realidade atual, mesmo não considerando o contexto conjuntural que o país enfrenta atualmente, fruto da pandemia que tem
marcado o corrente ano de 2020. No entanto, pese embora o distanciamento dos dados, no quadro seguinte apresentasse
os quadros de taxa de atividade e de taxa de desemprego, referentes a 2001 e 2011.
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Quadro 1.87 – Taxa de Atividade e de Desemprego da População Residente, Concelhos e Freguesias, 2001 e 2011

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 *(Região de Coimbra reflete dados de antiga sub-região (NUTS III) do Baixo Mondego; o
concelho de Mortágua não incluído)

Com base nos dados disponíveis mais recentes de desemprego registado por concelho, apresenta-se a situação referente
a outubro de 2020.
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Quadro 1.88 – Desemprego Registado por Concelho segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a Situação Face à
Procura de Emprego (situação no fim do mês)

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais Concelhos, outubro de 2020.

Nos seis concelhos em análise, em finais de outubro de 2020 estavam inscritos nos respetivos Centros de Emprego 8 889
desempregados, dos quais cerca de 48% no concelho de Coimbra e cerca de 37% no concelho de Viseu. O desemprego
registado nos restantes quatro concelhos situava-se em cerca de 15% do total de desempregados inscritos.

1.12 SAÚDE HUMANA
1.12.1 Considerações Gerais
A estratégia «Saúde 2020» [Health 2020] (OMS, 2014) é o quadro de referência para as políticas europeias de saúde.
Centra-se na melhoria da saúde e bem-estar da população e na redução das desigualdades em saúde, através do reforço
da liderança e governança para a saúde.
Em Portugal, a opção por um modelo de Serviço Nacional de Saúde (SNS) surge como a melhor forma de garantir os valores
do acesso, da equidade e da solidariedade social. O SNS tem evoluído de forma muito significativa ao longo dos últimos
anos, com progressos claros ao nível da eficiência, do acesso, da qualidade e da sustentabilidade.
Os indicadores demográficos mostram-nos que Portugal segue a tendência dos países ditos desenvolvidos. Ou seja, os
portugueses vivem cada vez mais anos. Uma realidade que revela uma melhoria geral das condições de vida, mas também
o acesso aos avanços da medicina e da tecnologia, com terapêuticas e medicamentos mais inovadores e eficazes. Hoje,
somos uma população envelhecida, com um baixo índice de fecundidade, que se depara com novos problemas de saúde,
assumindo as doenças crónicas um peso crescente. Não menos relevantes são os atuais estilos de vida que revelam
dinâmicas comportamentais associadas a fatores de risco determinantes para o estado de saúde dos portugueses. Perante
este contexto sociodemográfico e os progressos da inovação tecnológica, o Sistema de Saúde português, no geral, e o SNS,
em particular, estão a adaptar-se para responder com qualidade às novas necessidades de cidadãos mais informados e
exigentes.
Numa lógica de proximidade e humanização dos serviços, olha-se, cada vez mais, o cidadão como o centro do sistema. É
nesse sentido que a prestação de cuidados se tem vindo a reorganizar, integrada num quadro de transparência, inovação e
responsabilidade social, permitindo melhorar o acesso à saúde e, consequentemente, reduzir as desigualdades. Isto a par
de uma melhoria da gestão dos recursos humanos, com enfoque no reforço e na valorização do “capital humano” do SNS.
Neste enquadramento, entende-se necessidade de proteger os cidadãos dos riscos para a saúde e bem-estar decorrentes
de fatores ambientais, avaliando os impactes do projeto na população e saúde humana, constituindo esta uma componente
integradora de diagnostico de avaliação de impactes associados a um determinado empreendimento.
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1.12.2 Equipamentos de Saúde
Os concelhos atravessados pelos Troços do IP3 em estudo enquadram-se na Administração Regional de Saúde do
Centro (ARS Cento).

Figura 1.103 - Organograma da ARS Centro, IP
A ARS Centro desenvolve, sob a coordenação do seu Departamento de Saúde Pública, programas de saúde que estão
divididos em 4 eixos de intervenção (doenças crónicas e seus determinantes/grupo I; saúde mental/grupo II; vigilância
epidemiológica/grupo III; e saúde ambiental/grupo IV), tendo como objetivo a articulação e integração das intervenções
realizadas na comunidade, incluindo ambiente escolar, unidades de saúde e domicílio dos utentes.
Estes programas operacionalizam, a nível regional, os programas de saúde da Direção-geral da Saúde (prioritários e outros)
que, de forma integrada, concorrem para o cumprimento do Plano Nacional de Saúde, que tem objetivo a maximização dos
ganhos em saúde para a população residente em Portugal e, em particular, na área de influência da ARS Centro.
Em termos de equipamentos de saúde distinguem-se os seguintes, para além das numerosas unidades de proximidade:
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▪ Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
Hospitais da Universidade de Coimbra
Hospital Pediátrico de Coimbra
Maternidade Bissaya Barreto
Maternidade Dr. Daniel de Matos
Hospital Sobral Cid
Hospital Geral - Centro Hospitalar e Universitário Coimbra
▪ Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, EPE - Coimbra
▪ Centro Hospitalar Tondela Viseu, EPE
Hospital São Teotónio em Viseu
Hospital Cândido de Figueiredo em Tondela
▪ Centros de Saúde
Agrupamentos de Centros de Saúde Baixo Mondego
Centro de Saúde de Penacova
Salienta-se ainda o reconhecimento de 22 Centros de Referência na região de saúde do Centro, dos quis se destacam nos
concelhos em estudo os seguintes:
▪ Cardiologia de Intervenção Estrutural: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE;
▪ Cardiopatias Congénitas: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Coagulopatias Congénitas: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Doenças Hereditárias do Metabolismo: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Epilepsia Refratária: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Fibrose Quística: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Implantes Cocleares: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Neurorradiologia de Intervenção na Doença Cerebrovascular: Centro Hospitalar e
▪ Universitário de Coimbra, EPE
▪ Oncologia de Adultos-Cancro do Esófago: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Oncologia de Adultos-Cancro do Testículo: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Oncologia de Adultos-Sarcomas das Partes Moles e Ósseos: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Oncologia de Adultos-Cancro do Reto: Instituto Português de Oncologia de Coimbra
▪ Francisco Gentil, EPE; Centro Hospitalar de Leiria, EPE; Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE; Centro
Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
▪ Oncologia Pediátrica: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Onco-Oftalmologia: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
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▪ Transplante de Coração: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Transplante do Hepático: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
▪ Transplante Rim: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Constata-se pois que as unidades de Coimbra, centradas na universidade, constituem um importante polo de prestação de
serviços de saúde de excelência, dotando a região de um importante centro de investigação e de especializações em
variadas áreas da saúde.

1.12.3 Perfil Local de Saúde
Apresentam-se de seguida os principais indicadores de saúde, contantes dos perfis de saúde da região Centro (ARS Centro),
que estabelecem um diagnóstico da saúde da população nas áreas geográficas de influência dos Agrupamentos de Centros
de Saúde (ACeS) de Baixo Mondego e de Dão Lafões que integram respetivamente os concelhos de Coimbra, Penacova,
Mortágua e Santa Combas Dão, Tondela, Viseu.
A informação tratada que resume o Perfil Local de Saúde, consta do site da ARS Centro ( http://www.arscentro.minsaude.pt).
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Dos principais índices referenciados, destacam-se os seguintes:

Quadro 1.89 - Índices Demográficos (1991, 2001, 2011 e 2017)
ACeS de Baixo Mondego e de Dão Lafões

ACeS de Dão Lafões

Tal como se constata no quando seguinte, a esperança de vida à nascença nas regiões referenciadas são ligeiramente superiores
à da Região Centro e à do Continente o que constitui um aspeto positivo que traduz as condições de saúde da população regional.

Quadro 1.90 - Esperança de Vida à Nascença, Triénios 1996-1998, 2005-2007 E 2015-2017

No que respeita à mortalidade, traçou-se um quadro perfil relativo às causas de morte, associados quer à idade como ao
género, sendo que ACeS Baixo Mondego e a ACeS de Dão Lafões encontram em linha com os resultados a nível da ARS
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Centro e do Continente, onde as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos se afiguram como as principais
causas de morte.

Figura 1.104 - Mortalidade Proporcional por Grandes Grupos de Causas de Morte no Triénio 2012-2014, para todas
as Idades e Ambos os Sexos - ACeS Baixo Mondego

Figura 1.105 - Mortalidade Proporcional por Grandes Grupos de Causas de Morte no Triénio 2012-2014, para todas
as Idades e Ambos os Sexos – AceS de Dão Lafões
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ACeS Baixo Mondego

ACeS Dão Lafões

Figura 1.106 - Mortalidade Proporcional no Triénio 2012-2014, por Grupo Etário para os Grandes Grupos de
Causas de Morte, Ambos os Sexos

Da relação dos diagnósticos inscritos no sistema de saúde das duas ACeS em análise é também possível ter uma perceção
sobre os principais problemas de saúde nas respetivas áreas de abrangência, indicadores das condições de saúde das
comunidades locais.
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Figura 1.107 - Proporção de Inscritos (%) por Diagnóstico Ativo nos Aces de Baixo Mondego e de Dão Lafões, por
Sexo, dezembro 2018 (Ordem Decrescente)
Segundo o Plano de Atividades da ARS Centro (2018), realizaram-se 2.236.332 consultas médicas no ano de 2017 nas
instituições hospitalares da região (uma redução de 0,5% quando em comparação com o ano anterior), que representam
um peso de 18% no contexto de produção nacional.
A lotação praticada a dezembro de 2017 (excluindo berçário, quartos particulares, lar de doentes, psiquiatria - curta duração,
residentes, reabilitação psicossocial e forenses) corresponde a 4.726 camas (+ 33 face ao ano anterior). É importante, no
entanto, salientar a integração das camas de cuidados paliativos nos hospitais (n=69).
Em relação ao número de doentes internados assistiu-se a uma diminuição, em 3,7%, relativamente ao ano anterior. Em
contrapartida, observa-se a tendência de aumento da cirurgia de ambulatório (acréscimo de 1,5% em 2017 relativamente ao
ano de 2016), o que vai ao encontro das orientações da Tutela no que respeita a esta prática, ou seja, privilegiar os cuidados
prestados em ambulatório (médicos e cirúrgicos), em benefício da qualidade e conforto assistenciais e em detrimento dos
cuidados prestados em internamento.
Em 2017 efetuaram-se 11.884 partos (um decréscimo de 1,7% relativamente ao ano anterior), o que representa um peso de
17% da totalidade de partos realizados no país.
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1.12.4 Sinistralidade
Analisa-se também neste capítulo a sinistralidade registada n o IP3 (nos trechos em análise, tendo em consideração as
graves implicações que tem pelas vitimas que lhe estão associadas.
A análise da sinistralidade teve como base os dados fornecidos pela IP, referentes a um período de 7 anos, compreendido
entre 2013 e 2019.
Para melhor compreensão da análise de dados, importa ter presente alguns dos conceitos inerentes a este tipo de análise.
▪ Acidente mortal - Acidente do qual resulte pelo menos um morto.
▪ Acidente com feridos graves - Acidente do qual resulte pelo menos um ferido grave, não tendo ocorrido qualquer
morte.
▪ Acidente com feridos leves - Acidente do qual resulte pelo menos um ferido leve e em que não se tenham registado
mortos nem feridos graves.
▪ Vítima - Ser humano que em consequência de acidente sofra danos corporais.
▪ Ferido grave a 30 dias - Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização superior
a 24 horas e que não venha a falecer nos 30 dias após o acidente.
▪ Ferido leve a 30 dias - Vítima de acidente que não seja considerada ferido grave e que não venha a falecer nos 30
dias após o acidente.
▪ Índice de gravidade - Número de mortos por 100 acidentes com vítimas.
▪ Indicador de gravidade: IG = 100xM + 10xFG + 3xFL, em que M é o número de mortos, FG o de feridos graves e FL
o de feridos leves.
▪ Ponto negro - Lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no qual se registaram, pelo menos, 5
acidentes com vítimas, no ano em análise, e cuja soma de indicadores de gravidade é superior a 20.
Esta análise foi efetuada com base em informação fornecida pelo IP, relativa ao período de 7 anos, compreendido entre
2013 e 2019, estando reportadas várias informações, incluindo os seguintes tipos de vítimas: feridos ligeiros (FL), feridos
graves (FG) ou vítimas mortais (VM), correspondendo cada um a um índice de gravidade (IG).

Figura 1.108 – Sinistralidade – Dados fornecidos pela IP (extrato)
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Troço 1: IC2 – Penacova (km 43 ao km 59)
No período de 7 anos considerado, correspondeu a 87 registos de ocorrência de acidentes com vítimas: feridos ligeiros (FL),
feridos graves (FG) ou vítimas mortais (VM), a que corresponde um índice de gravidade (IG).
No ano de 2013 se registaram 16 acidentes de índice maioritariamente classificado como reduzido (com exceção de 2
acidentes de IG 9 e 10). Não se identificou nenhuma secção com predominância de acidentes, numa extensão inferior a
200m e no ano de 2014, verificou-se que a seção compreendida entre o km 43 e o km 43+200 registou 3 acidentes sendo o
acumulado do IG igual a 27.
Durante o ano de 2015, não se constataram acidentes com o Índice de gravidade superior a 10. Neste ano o nº de acidentes
com vitimas totalizou 14 acidentes, maioritariamente com índice de gravidade baixo (IG=3). No ano de 2016 ocorreram 6
acidentes no Troço 1 (foi o ano que registou menos acidentes), tendo sido classificado como reduzido o índice de gravidade
(3 e 6) associado aos mesmos.
Em 2017 ocorreram 11 acidentes no Troço 1, com IG classificados entre 3 e 10. Cerca do km 54 (entre o km 54.1 e o km
54.2) registaram-se 2 acidentes de IG reduzido (3) e em 2018 ocorreram 10 acidentes no troço 1, com IG classificados entre
3 e 18. Numa secção de extensão inferior a 200 m ocorreram 2 acidentes (km 49.4 e km 49.5) que totalizam um IG de 24.
No ano de 2019 ocorreram 9 acidentes no Troço 1, com IG classificados entre 3 e 18. Numa secção de extensão inferior a
200 m ocorreram 2 acidentes (km 51.1 e km 52+212) que totalizam um IG de 24
Troço 0: Penacova - Lagoa Azul (km 59 ao km 77) - Requalificação
Em 2013 registaram-se 15 acidentes (1 vitima mortal e 4 feridos graves), com índice de gravidade maioritariamente
classificado como reduzido, com exceção do acidente ao km 62.42 com IG de 22. No ano de 2014 foram registados 25
acidentes, quase todos com IG abaixo de 20. Houve contudo 1 acidente ao km 60.03 com IG elevado (1 vitima mortal e 1
ferido grave).
O ano de 2015 desceram o numero de acidentes, tendo-se registado 11, um dos quais de elevado IG (1 vitima mortal e 1
ferido grave, em 2016 registaram-se 10 acidentes neste troço com 2 vitimas mortais.
No ano de 2017 foram registados 6 acidentes, de IG abaixo de 20 e sem vitimas mortais, nem feridos graves sendo que em
2018 foram 11 acidentes, com um acidente grave ao km 69.86 que causou uma vitima mortal e 2 feridos graves (IG=126).
No ano de 2019 ocorreram 9 acidentes, dos quais apenas o ocorrido ao km 76 teve consequências graves (1 vitima mortal).
Assim, no período de 7 anos considerado, no Troço 0 registaram-se 87 ocorrências de acidentes com vítimas.
Troço 2: Troço Lagoa Azul – Santa Comba Dão (km 77 ao km 86)
No período de 7 anos, compreendido entre 2013 e 2019, assinalam-se 18 registos de ocorrência de acidentes com vítimas:
feridos ligeiros (FL), feridos graves (FG) ou vítimas mortais (VM), a que corresponde um índice de gravidade (IG).
Em 2013 verificaram-se 4 acidentes (apenas 1 ferido grave), em 2014 não existem registos neste troço, em 2015, 6 acidente
sem gravidade, em 2016, 3 acidentes (1 vitima mortal ao km 77,6 e 4 feridos graves), em 2017, apenas 2 acidentes sem
gravidade, em 2018, 1 acidente com um ferido ligeiro e em 2019 registo de 2 acidentes neste troço, sem gravidade.
Verifica-se que houve uma concentração de acidentes junto ao km 79 /km 80 em 2015 mas nos anos seguintes não se
verificaram mais acidentes nesta seção, o que poderá indicar que a causa potenciadora do acidente estará ultrapassada
(provavelmente patologias existentes ao nível do pavimento/drenagem/sinalização/iluminação, etc. que foram corrigidas).
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De destacar igualmente um acidente de alto índice de gravidade, cerca do km 77.6, imediatamente antes do nó do
Chamadouro. Neste trecho a atual via, não dispõe de separador central, o que poderá ter contribuído para a gravidade do
acidente. Tratou-se, no entanto, de uma ocorrência isolada uma vez que com exceção do acidente ocorrido em janeiro de
2016 (numa altura do dia em que já não existe luz natural – 18h.30m) não existem quaisquer outros registos.
Troço 3: Troço Santa Comba Dão – Viseu (km 86 ao km 118)
Registaram em 2013 apenas 8 acidentes, com índice de gravidade maioritariamente classificado como reduzido, com
exceção do acidente ao km 97,2. No ano de 2015 foram registados 15 acidentes, quase todos com IG abaixo de 20. Houve
contudo 3 acidentes com IG elevado: ao km 99, ao km 108.1 e ao km 108,4.
O ano de 2016 foi aquele em que se registaram mais acidentes no Troço 3 do IP3: vinte e três. Com exceção de 3 acidentes
graves ocorridos ao km 93,6, ao km 108,2 e ao km 109,1, todos os restantes tiveram um IG reduzido.
No ano de 2017 foram registados 17 acidentes, a maioria deles com IG abaixo de 20. Houve apenas um acidente grave ao
km 102,6. No ano de 2018 foram registados 15 acidentes, quase todos com IG reduzido.
O ano de 2019 foi o de menor sinistralidade registada, tendo ocorrido apenas 8 acidentes, dos quais apenas o ocorrido ao
km 113 teve consequências graves.

1.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
No presente capítulo apresentam-se os principais instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor na área em estudo, e
uma breve análise dos mesmos.

1.13.1 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.
O PNOPT reconhece que as infraestruturas e as redes de transportes assumem um papel chave na acessibilidade e
mobilidade inter e intra-regional, impulsionando a coesão, a integração e o ordenamento territorial do país. Por outro lado, o
sistema infraestrutural de suporte das acessibilidades constitui também um dos pilares fundamentais do modelo territorial
policêntrico que se visa promover.
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.

1.13.2 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 CCDR Centro com uma extensão de
23 659 km2, abrangendo 1 783 596 habitantes distribuídos por 78 municípios:
Águeda, Aguiar da Beira, Albergaria-a-Velha, Almeida, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Belmonte,
Cantanhede, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra, Castelo Branco, Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixaa-Nova, Covilhã, Estarreja, Figueira de Castelo Rodrigo, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Fundão,
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Góis, Gouveia, Guarda, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Leiria, Lousã, Mação, Mangualde, Manteigas, Marinha Grande, Mealhada,
Meda, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Murtosa, Nelas, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro,
Oliveira do Hospital, Ovar, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penalva do Castelo, Penamacor, Penela,
Pinhel, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-Nova, Sabugal, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Sertã, Sever
do Vouga, Soure, Tábua, Tondela, Trancoso, Vagos, Vila de Rei, Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de
Ródão, Viseu e Vouzela.
Neste enquadramento, foram estabelecidos os seguintes objetivos:
Objetivos Gerais:
▪ Definir diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, num quadro de opções estratégicas estabelecidas
a nível regional;
▪ Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de ordenamento do território
e dos planos sectoriais;
▪ Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social sustentável formulados
no plano de desenvolvimento regional;
▪ Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intra-regionais;
▪ Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de referência para a
elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território.
Objetivos estratégicos:
▪ O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização da posição estratégica da região
para a articulação do território nacional e deste com o espaço europeu;
▪ A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;
▪ O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, cultural e paisagístico;
▪ A mobilização do potencial agro-pecuário e a valorização dos grandes empreendimentos hidro-agrícolas;
▪ O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;
▪ O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das sub-regiões do interior.
A Discussão Pública do PROT-C decorreu entre 28 de Setembro e 30 de Novembro de 2010.
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.

1.13.3 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.
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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.

Fonte: PRN, IP

Figura 1.109 - Extrato do Mapa da Rede Rodoviária Nacional na zona da IP3
Assim, no quadro do PRN assinala-se na zona em estudos e em articulação com o IP3 a A1 – Autoestrada Lisboa Porto,
A25 - Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, os IC2, IC6, e IC12, e inúmeras estradas nacionais (EN’s 230,231, 234, 235)
que, com as estradas municipais e restantes rodovias constituem a rede viária regional.

1.13.4 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:
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a) Garantir bom estado/bom potencial de todas as massas de água, superficiais, subterrâneas, costeiras e de transição,
evitando qualquer degradação adicional;
b) Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as populações, as atividades económicas e os
ecossistemas;
c) 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;
d) 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;
e) 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 Base é acompanhado pelo respetivo projeto de drenagem, que considera 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.

1.13.5 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4)
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.
A Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH4, com uma área total de 12 144 km2, integra as bacias hidrográficas
dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas
e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015,
de 23 de junho.
A RH4 engloba 64 concelhos sendo que 39 estão totalmente englobados (entre os quais Coimbra, Mortágua, Penacova,
Santa Comba Dão e Tondela) e 25 estão parcialmente abrangidos (entre os quais Viseu), ver Figura 1.110
Referencia ao facto do município de Viseu também se encontrar parcialmente integrado na Região Hidrográfica do Douro
(RH3), embora numa área mais afastada da zona em estudo.
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Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica 2016/2021

Figura 1.110 - Delimitação geográfica da RH4
O rio Vouga nasce na Serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra de Aveiro. A
sua bacia hidrográfica, situa-se na zona de transição entre o Norte e o Sul de Portugal, sendo limitada pelos paralelos 40º15’
e 40º57’ de latitude Norte e os meridianos 7º33’ e 8º48’ de longitude Oeste. É confinada a sul pela Serra do Buçaco, que a
separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que a separa da
bacia do rio Douro.
O rio Mondego é o maior rio português com a sua bacia hidrográfica integralmente em território nacional. Nasce na Serra da
Estrela, a 1 525 m de altitude, numa pequena fonte designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar no
Oceano Atlântico junto à Figueira da Foz.
A área da bacia hidrográfica do Rio Mondego é de 6 645 km². As bacias das ribeiras da costa atlântica dos concelhos de
Figueira da Foz e de Pombal têm respetivamente 25 km² e 32 km² de área.
Os seus principais afluentes são os rios Dão, Alva, Ceira e Arunca. A bacia hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior
bacia integralmente nacional, situa-se na região centro de Portugal, sendo limitada pelos paralelos 39º46’ e 40º48’ de latitude
Norte e os meridianos 7º14’ e 8º52’ de longitude Oeste. Está inserida entre as bacias dos rios Vouga e Douro a este e a
norte, e entre as bacias dos rios Tejo e Lis a sul. A sua forma é retangular, com eixo principal na direção Nordeste – Sudoeste
e a altitude média é da ordem de 375 m.
O rio Lis nasce na povoação de Fontes, no concelho de Leiria e desagua no Oceano Atlântico, a norte de Praia da Vieira. A
bacia hidrográfica do rio Lis é uma bacia costeira com uma área de 945 km2 e está confinada a este pela bacia do rio Tejo
e a sul pela bacia do Alcoa.
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Foram definidos para esta RH4 objetivos estratégicos (Figura 1.111).

Fonte: PGBH – RH4

Figura 1.111 - Objetivos estratégicos do RH4
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.
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.
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1.13.6 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. Este poderá ser atingido mediante os
seguintes objetivos estratégicos:
▪ Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população e nos agentes sociais e
económicos;
▪ Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para a adequada gestão do risco de inundação;
▪ Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis;
▪ Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas áreas de possível inundação;
▪ Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água
Ao incidir sobre uma estrada já existente, o projeto não apresenta 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 Troços, determinando zonas de sensibilidade devido
a risco de inundações.

1.13.7 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 (ver Figura 1.112). 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.
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Fonte: SNIG

Figura 1.112 – Limites e Carta Síntese do PROZAG

1.13.8 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.
A barragem da Aguieira, localizada no rio Mondego, no limite entre o município de Penacova e o município de Mortágua, foi
construída em 1981 com a finalidade de produção de energia hidroelétrica. A albufeira da barragem da Aguieira, classificada
como albufeira de águas públicas protegida pelo Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, ocupa uma área de
2000 ha, integrando-se no esquema de aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego.
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.
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Figura 1.113 – Planta Síntese do POAA (fonte: Site da CM Santa Comba Dão)

Figura 1.114 – Planta de Condicionantes do POAA (fonte: Site da CM Santa Comba Dão)
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1.13.9 Plano 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 espaços,
visando garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados.
A área em estudo é abrangida pelo:
▪ Plano 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.
O projeto incide sobre uma estrada existente, pelo que não se prevê a existência de qualquer incompatibilidade com este
Plano.

1.13.10 Planos Diretores Municipais

Figura 1.115 – Divisão Administrativa – Concelhos / Distritos atravessados pelo IP3 a estudar (fonte: SNIG)
Os Planos Diretores Municipais (PDM) estabelecem a estratégia de desenvolvimento municipal dos territórios, o modelo
territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de
interdependência com os municípios vizinhos. A área em estudo interseta 6 concelhos regulados pelos seguintes PDM’s:
▪ 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
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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). No entanto, o PDM encontra-se suspenso pelo Aviso
nº8768/2019, de 21 de maio.
A Câmara Municipal de Coimbra deliberou (deliberação n.º 1003/2019, de 18 de abril) aprovar a abertura do
procedimento de alteração (2.ª alteração) do PDM de Coimbra, que deve estar concluído até 13 de julho de 2020, bem
com os termos de referência e a definição da oportunidade de alteração do Plano e a qualificação da alteração como
não suscetível de ter efeitos significativos no ambiente.
Com a publicação em Diário da República do Aviso n.º 12710/2019, de 8 de agosto, inicia-se o período de participação
preventiva, que decorre de 19 de agosto a 13 de setembro, para a formulação de sugestões e para a apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do presente procedimento de
alteração do PDM de Coimbra.
▪ 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).
A Carta da REN de Penacova foi aprovada pela Portaria nº 73/2016.
▪ 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. Além da suspensão parcial dos artigos 19º
e 21º do PDM, foi aprovada também o estabelecimento de medidas preventivas para a mesma área, e durante o prazo
de dois anos, prorrogável por mais um. A suspensão parcial do Plano Diretor Municipal pretendida incide sobre uma
área de 50 hectares, contígua à zona industrial existente e está praticamente toda ocupada e classificada no PDM em
vigor como espaço florestal.
A Correção Material deste PDM encontra-se suspensa pelo Aviso nº1886/2021 de 28 de janeiro
▪ 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.
A 6ª Alteração ao PDM de Santa Comba Dão decorreu da Publicação em Diário da República: Declaração n.º
159/2016.
Foi recentemente promovida a Abertura de procedimento para a elaboração da 7.ª alteração ao PDM de Santa Comba
Dão, constante do Aviso n.º 20805/2019 (DR).
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:
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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.
Posteriormente, foi efetuada uma 2ª e 3ª correção material pela deliberação 42/2019 de 7 de janeiro e pelo Aviso
10863/2019 de 1 de julho. Estando em vigor a 2ª Alteração publicada em Diário da República pelo Aviso 20939/2020
de 24 de dezembro.
O Aviso (extrato) n.º 7945/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série , N.º 88 de 8 de maio de 2019, estabeleceu
o inicio ao procedimento da 2.ª Revisão do PDM de Tondela.
▪ 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 2ªCorreção
Material pelo Aviso n.º3576/2020 de 2 de março.
O Aviso n.º 14954/2019, publicado no Diário da República n.º 184, 2.ª série, de 25 de setembro de 2019, estabeleceu
o início ao procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Viseu com adequação ao Decreto -Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio, com base nos termos de referência elaborados, que enquadram e fundamentam a respetiva
oportunidade e objetivos, assim como a sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica,
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.
Contudo, uma vez que as soluções de projeto passam sobretudo pelo alargamento e duplicação da plataforma, procede-se
à análise detalhada das classes vigentes nessas áreas de expansão por forma a assegurar a máxima conformidade possível
para as alterações do traçado atual e sobretudo da variante nascente a Santa Comba Dão visto tratar-se de uma via nova,
a qual interseta algumas áreas florestais e aproxima-se de pequenos núcleos urbanos.
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1.13.11 Condicionantes – RAN e REN
A análise de condicionantes da Requalificação/Duplicação do IP3 entre Coimbra e Viseu é efetuada essencialmente com
base na cartografia de condicionantes dos PDM dos concelhos atravessados pelo IP3.
Entre os principais condicionantes destacam-se as áreas sujeitas aos regimes da RAN e da REN.
Atendendo à complexidade de muitas áreas atravessadas devido à morfologia do território adjacente e pouco espaço
disponível para beneficiação da via, destacando-se as áreas com taludes escarpados e a proximidade em muitos casos da
albufeira da Aguieira, as intervenções objeto da presente avaliação resumem-se nessas áreas a requalificações do traçado
com pequenos alargamentos da plataforma da via, quer para melhoria e conservação da plataforma, bermas, taludes, obras
de arte e drenagem, quer para melhoria das condições de circulação para minimizar os pontos críticos do traçado e assim
contribuir para uma melhor fluidez do tráfego e melhor segurança da via.
Dados os condicionamentos morfológicos e de ocupação humana, estas intervenções são efetuadas com aproveitamento
integral da plataforma do atual IP3, considerando ainda uma variante nova à área urbana de Santa Comba Dão e a
reabilitação de nós de interseção com a rede viária, não são passíveis de execução sem interferência com áreas
condicionadas, particularmente as sujeitas ao regime da RAN e REN.
Apresenta-se de seguida uma síntese das áreas intersetadas pelo traçado do IP3 com indicação do local de ocorrência
referido ao km da via.
1.13.11.1 Reserva Agrícola Nacional - RAN
Como se constata no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-022, o traçado procurou aproveitar o espaço canal a ele reservado
para minimizar afetações de áreas adjacentes.
Para a contabilização das áreas de RAN intersetadas considerou-se uma faixa com largura média de 30 m para cada lado
da plataforma por forma a que entrassem globalmente para o cálculo as áreas de RAN abrangidas pelos taludes a criar com
o alargamento/duplicação da plataforma. Esta opção prende-se com o facto da escala 1/25 000 da cartografia da RAN não
permitir uma comparação rigorosa com o detalhe da cartografia do projeto de execução, considerando-se assim que é
razoável contabilizar desta forma as áreas de RAN intersetadas pelos taludes da via.
No Quadro 1.91 apresenta-se a contabilização das áreas de RAN no Trecho T1
Quadro 1.91 - Áreas de RAN intersetadas pelo traçado do Trecho T1
Troço T1 - km 43+000 a km 59+000
IC2/Nó de Penacova
(Duplicação)
km 45+250 ao 45+490
km 45+590 ao 45+696
km 45+820 ao 46+190 (lado direito)
km 46+190 ao 46+405
km 47+000 ao 47+305
km 47+500 ao 48+200
km 48+383 ao 48+550
km 48+550 ao 49+200 (lado esquerdo)
km 49+325 ao 49+510
km 52+815 ao 52+871
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Extensão (m)

Área (ha)

240
106
370
215
305
700
167
650
185
56

1,44
0,64
2,22
1,29
1,83
4,20
1,00
3,90
1,11
0,34
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Troço T1 - km 43+000 a km 59+000
IC2/Nó de Penacova
(Duplicação)
km 53+064 ao 53+165
km 53+575 ao 53+634 (lado direito)
km 53+570 ao 53+630 (lado direito)
km 56+960 ao 57+040
km 57+300 ao 57+360
Total

Extensão (m)

Área (ha)

101
59
60
80
60
3 354

0,61
0,35
0,36
0,48
0,36
20,12

No Trecho T1, são intersetadas áreas de RAN numa extensão de 3 354 m, que correspondem a cerca de 20,12 ha. As
interseções ocorrem maioritariamente do lado direito da via.
No Quadro 1.92 apresenta-se a contabilização das áreas de RAN no Trecho 0.
Quadro 1.92 - Áreas de RAN intersetadas pelo traçado no trecho T0
Troço T0 – km 59+000 a km 77+000
Penacova – Lagoa Azul
(Requalificação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 60+861 ao 60+913

52

0,31

km 65+362 ao 65+384

22

0,13

km 69+800 ao 70+130 (lado direito)

330

1,98

Total

404

2,42

No Trecho 0, onde as intervenções correspondem a requalificação da via, são intersetas áreas de RAN numa extensão de
404 m, que correspondem a cerca de 2,42 ha. As interseções do lado direito da via são as mais expressivas.
No Quadro 1.93 apresenta-se a contabilização das áreas de RAN no Trecho 2
Quadro 1.93– Áreas de RAN intersetadas pelo traçado no trecho T2
Troço T2 - km 77+000 a km 86+000
Lagoa Azul – Santa Comba Dão
(Duplicação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 77+540 ao 77+560

20

0,12

km 77+630 ao 77+700

70

0,42

km 78+720 ao 78+760 (lado direito)

40

0,24

km 79+325 ao 79+373

48

0,29

km 79+373 ao 79+480 (lado esquerdo)

107

0,64

km 80+031 ao 80+194

163

0,98

km 80+398 ao 80+809

411

2,47

km 81+461 ao 81+930

469

2,81

km 82+032 ao 82+432

400

2,40

km 82+635 ao 82+800

165

0,99

km 83+420 ao 83+530 (lado esquerdo)

110

0,66

2 003

12,02

Total
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No Trecho 2, são intersetas áreas de RAN numa extensão de 2 003 m, que correspondem a cerca de 12,02 ha. As
interseções ocorrem maioritariamente nos dois lados da via.
No quadro seguinte apresenta-se a contabilização das áreas de RAN no Trecho 3.
Quadro 1.94 - Áreas de RAN intersetadas pelo traçado no Trecho T3
Troço T3 - km 86+000 a km 118+000
Santa Comba Dão - Viseu
(Duplicação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 86+740 ao 86+849

109

0,65

km 87+210 ao 87+274

64

0,38

km 88+000 ao 88+220

220

1,32

km 88+405 ao 88+514

109

0,65

km 89+530 ao 89+570

40

0,24

km 94+790 ao 94+837

47

0,28

km 94+917 ao 94+956

39

0,23

km 96+270 ao 96+480

210

1,26

km 96+580 ao 96+820

240

1,44

km 100+260 ao 100+500 (lado esquerdo)

240

1,44

km 101+906 ao 102+000 (lado esquerdo)

94

0,56

km 103+328 ao 103+624 (lado direito)

296

1,78

km 103+786 ao 104+357 (lado esquerdo)

571

3,43

km 104+755 ao 104+906 (lado direito)

151

0,91

km 105+327 ao 105+665

338

2,03

km 107+470 ao 107+650

180

1,08

km 107+800 ao 107+950 (lado direito)

150

0,90

km 108+059 ao 108+145

86

0,52

km 109+330 ao 109+850

520

3,12

km 114+500 ao 114+530 (lado direito)

30

0,18

3 734

22,40

Total

No Trecho 3, são intersetas áreas de RAN numa extensão de 3 734 m, que correspondem a cerca de 22,40 ha. As
interseções ocorrem maioritariamente nos dois lados da via e no lado direito.
1.13.11.2 Reserva Ecológica Nacional – REN
Como se constata no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-023, e à semelhança do observado para a RAN, o traçado procurou
aproveitar o espaço canal a ele reservado para minimizar afetações de áreas adjacentes.
Para a contabilização das áreas de REN intersetadas considerou-se uma faixa com largura média de 30 m para cada lado
da plataforma para que o cálculo das áreas de REN abrangidas pelos taludes a criar com o alargamento/duplicação da
plataforma fossem o mais aproximado possível das efetivas afetações. Esta opção prende-se com o facto da escala 1/25 000
da cartografia da REN não permitir uma comparação rigorosa com o detalhe da cartografia do projeto de execução,
considerando-se assim que é razoável contabilizar desta forma as áreas de REN intersetadas pelos taludes da via.
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No Quadro 1.95 apresenta-se a contabilização das áreas de REN no Trecho 1.
Quadro 1.95 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 1
Troço T1 - km 43+000 a km 59+000
IC2/Nó de Penacova
(Duplicação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 45+790 ao 46+390 (8)

600

3,60

km 47+412 ao 47+634 (4)

222

1,33

km 47+440 ao 47+845 (8)

405

2,43

km 48+550 ao 48+770 (5)

220

1,32

km 48+500 ao 49+430 (LADO ESQUERDO) (8)

930

5,58

km 48+750 ao 49+310 (7)

560

3,36

km 50+000 ao 50+190 (7)

190

1,14

km 50+190 ao 50+580 (5)

390

2,34

km 50+800 ao 52+000 (LADO ESQUERDO) (5)

1200

7,20

km 54+800 ao 56+100 (5)

1300

7,80

km 57+500 ao 59+000 (LADO ESQUERDO) (5)

1500

9,00

Total

7 517

45,10

No conjunto do traçado do Trecho T1 são intersetadas áreas de REN numa extensão de 7 517 m, o que corresponde a
cerca de 45,10 ha de área. As interseções ocorrem maioritariamente dos dois lados da via e do lado esquerdo da via.
No Quadro 1.96 apresenta-se a contabilização das áreas de REN no Trecho 0.
Quadro 1.96 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 0
Troço T0 – km 59+000 a km 77+000
Penacova – Lagoa Azul
(Requalificação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 59+000 ao 59+425 (LADO ESQUERDO) (5)

425

2,55

km 59+390 ao 59+555 (7)

165

0,99

km 59+425 ao 60+000 (5)

575

3,45

km 60+000 ao 60+700 (LADO ESQUERDO) (5)

700

4,20

km 61+000 ao 61+490 (LADO ESQUERDO) (5)

490

2,94

km 61+490 ao 63+680 (5)

2190

13,14

km 61+800 ao 62+215 (7)

415

2,49

km 62+850 ao 63+000 (8)

150

0,90

km 62+920 ao 63+700 (7)

780

4,68

km 63+000 ao 64+000 (LADO ESQUERDO)(8)

1000

6,00

km 63+800 ao 64+330 (LADO DIREITO) (5)

530

3,18

km 65+080 ao 67+400 (LADO DIREITO) (5)

2320

13,92

km 65+320 ao 65+450 (8)

130

0,78

km 65+450 ao 67+000 (LADO ESQUERDO) (8)

1550

9,30
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Troço T0 – km 59+000 a km 77+000
Penacova – Lagoa Azul
(Requalificação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 68+300 ao 68+800 (5)

500

3,00

km 68+300 ao 69+300 (3)

1000

6,00

km 69+300 ao 69+580 (1)

280

1,68

km 69+580 ao 71+000 (3)

1420

8,52

km 69+940 ao 70+830 (LADO ESQUERDO) (5)

890

5,34

km 71+000 ao 72+800 (LADO DIREITO) (3)

1800

10,80

km 75+480 ao 76+600 (3)

1120

6,72

km 75+770 ao 76+220 (1)

450

2,70

18 880

113,28

Total

No traçado do Trecho 0 são intersetadas áreas de REN numa extensão de 18 880 m, o que corresponde a cerca de 113,28
ha de área. As interseções ocorrem maioritariamente dos dois lados da via e do lado esquerdo da via.
No Quadro 1.97 apresenta-se a contabilização das áreas de REN no Trecho 2.
Quadro 1.97 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 2
Troço T2 - km 77+000 a km 86+000
Lagoa Azul – Santa Comba Dão
(Duplicação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 79+000 ao 79+240 (LADO DIREITO) (8)

240

1,44

km 79+335 ao 80+330 (4)

995

5,97

km 80+460 ao 80+640 (8)

180

1,08

km 83+770 ao 85+000 (3)

1230

7,38

km 83+830 ao 83+860 (1)

30

0,18

km 84+420 ao 84+550 (1)

130

0,78

km 84+550 ao 84+880 (LADO DIREITO) (1)

330

1,98

km 85+200 ao 86+000 (5)

800

4,80

3 935

23,61

Total

No traçado do Trecho 2 são intersetadas áreas de REN numa extensão de 3 935 m, o que corresponde a cerca de 23,61
ha de área. As interseções ocorrem maioritariamente dos dois lados e lado direito da via.
No Quadro 1.98 apresenta-se a contabilização das áreas de REN no Trecho 3.
Quadro 1.98 - Áreas de REN intersetadas pelo traçado no Trecho 2
Troço T3 - km 86+000 a km 118+000
Santa Comba Dão - Viseu
(Duplicação)
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Extensão (m)

Área (ha)

km 88+070 ao 88+660 (8)

590

3,54

km 89+580 ao 90+000 (6)

420

2,52

km 91+100 ao 91+345 (5)

245

1,47

km 92+290 ao 92+850 (LADO ESQUERDO) (6)

560

3,36
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Troço T3 - km 86+000 a km 118+000
Santa Comba Dão - Viseu
(Duplicação)

Extensão (m)

Área (ha)

km 101+850 ao 102+000 (8)

150

0,90

km 103+000 ao 103+630 (LADO DIREITO) (4)

630

3,78

km 109+600 ao 109+975 (4)

375

2,25

km 109+625 ao 109+780 (8)

155

0,93

km 112+527 ao 112+600 (LADO DIREITO) (5)

73

0,44

km 113+370 ao 113+525 (LADO ESQUERDO) (5)

155

0,93

km 111+860 ao 111+885 (2)

25

0,15

km 113+710 ao 113+780 (2)

70

0,42

km 114+480 ao 114+600 (3)

120

0,72

km 114+550 ao 114+570 (2)

20

0,12

km 115+000 ao 116+595 (5)

1595

9,57

5 183

31,10

Total

No traçado do Trecho 3 são intersetadas áreas de REN numa extensão de 5 183 m, o que corresponde a cerca de 31,10
ha. As interseções ocorrem maioritariamente dos dois lados e lado direito da via.
Apresenta-se no Quadro 1.99 a correspondência entre a numeração entre parêntesis apresentada nos quadros anteriores,
que correspondem aos tipos de ecossistemas de REN afetados.
Quadro 1.99 - Correspondência entre a numeração incluída entre parêntesis nos quadros 4 a 6 e o ecossistema da
REN afetado.
1

Albufeira da Aguieira e açude da raiva

2

Leitos dos cursos de água

3

Faixa de proteção às albufeiras

4

Áreas de máxima infiltração

5

Áreas com risco de erosão

6

Cabeceiras das linhas de água

7

Escarpas e faixas de proteção

8

Zonas ameaçadas pelas cheias
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1.14 PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO
1.14.1 Introdução
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no âmbito do Descritor
Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Projeto Base) do Projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de
Souselas (IC2)/Nó de Viseu (A25) contribuíram para o inventário de 18 ocorrências patrimoniais na área de incidência do
projeto e de 134 ocorrências patrimoniais em toda a área de enquadramento histórico.
O conjunto de ocorrências patrimoniais identificado na área de projeto é constituído por um possível casal romano (n.º 1/CNS
19741), por 3 casas de apoio agrícola (n.º 2, n.º 3, n.º 18), por 1 escola antiga (n.º 4), por 1 antiga via romana (n.º 5), por 1
capela (n.º 6), por 3 esculturas/instalação artística (n.º 7, n.º 8 e n.º13), 1 coreto/cruzeiro (n.º 9), 1 igreja (n.º 10), 1 fonte (n.º
11), 1 cemitério (n.º 12), 1 cruzeiro (n.º 14), 1 casa (n.º 15), 1 necrópole (n.º 16/CNS 20889) e 1 ponte (n.º 17).
A distribuição das ocorrências pelos 4 troços em estudo é a seguinte: Troço 1 – 1 ocorrência (n.º 1); Troço 2 – 5 ocorrências
(n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 5 e n.º 6); Troço 3 – 2 ocorrências (n.º 7 e n.º 8); Troço 4/Variante de Santa Comba Dão – 10
ocorrências.
Nos 3 caminhos rurais estudados no Troço 0 e no parque de estacionamento localizado no Nó do Cunhedo não foram
identificadas ocorrências patrimoniais e a sua execução não apresenta condicionantes patrimoniais.
A comparação dos troços alternativos (Troço 2/Troço 4) demonstra que o Troço 2 (Lagoa Azul – Santa Comba Dão) é a
melhor opção para o descritor de património, porque se desenvolve numa via já construída e implantada no terreno e reúne
menos ocorrências patrimoniais nos segmentos paralelos (4 unidades contra as 10 unidades do Troço 4).
Ao longo do corredor em estudo registaram-se 4 ocorrências patrimoniais na área de incidência direta do projeto, duas das
quais com impactes negativos diretos (n.º 1/CNS 19741 e n.º 7), 6 ocorrências patrimoniais com impactes negativos indiretos
(n.º 2, n.º 4, n.º 6, n.º 8, n.º 10 e n.º15) e 9 ocorrências patrimoniais com impactes nulos (n.º 3, n.º 9, n.º 11, n.º 12, n.º 13,
n.º 14, n.º 16/CNS 20889, n.º 17 e n.º 18).
Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem importantes condicionantes patrimoniais para o normal
decorrer desta obra, sendo necessário assegurar o cumprimento das medidas de mitigação específicas (sondagens
arqueológicas de diagnóstico, escavação integral dos contextos arqueológicos com afetação direta e transladação de
elementos arquitéticos).
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão também genéricas, designadamente o acompanhamento
arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras
(desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimo de inertes), quer estas sejam feitas em fase de
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de
vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase
prévia à escavação.

1.14.2 Breve enquadramento histórico
O território abrangido por este projeto rodoviário tem uma ocupação histórica diversificada e muito antiga, como atestam os
materiais paleolíticos recolhidos na Gruta dos Penedos (n.º 6/CNS 33201) e o habitat calcolítico de Linhares
(n.º 4/CNS 8014).
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Mas, será no período romano que se verifica a primeira grande mancha de ocupação destes vales e serros, destacando-se
o tesouro do Cabeço da Mogueira/Coiço (n.º 9/CNS 24779), a villa romana da Abadia (n.º 64/CNS 14526), a igreja paroquial
de Penacova (n.º 158/CNS 2968), a necrópole de Patarinho (n.º 176/CNS 4870), a ponte de Sabugosa (n.º 181) e as vias
de ligação a Vissaium (n.º 190) e Araocelum (n.º 191).
A permanência humana neste território é testemunhada por um importante conjunto de sítios medievais (a maioria dos quais
se prolonga para o período moderno), como o Palácio Abacial do Botão (n.º 2), o cemitério de Carrizes (n.º 15), a ponte de
Porto Seco (n.º 62), a sepultura da Quinta de Silvares (n.º 39/CNS 20889), a Igreja de Santa Columba (n.º 72) e o centro
histórico de Penacova (n.º 154).
O crescimento demográfico da população neste território verifica-se com o aumento de ocorrências para o período moderno
(como a ponte antiga de Friúmes, n.º 8/CNS 19225; a capela de São Sebastião, n.º 10; a Igreja de Santa Marinha, n.º 22; a
Quinta do Zamburral 1, n.º 34; Capela de Nossa Senhora das Candeias, n.º 50; a Capela de Santo Cristo, n.º 53; Igreja
Matriz de Nossa Senhora do Pranto, n.º 58; a Capela de São Francisco, n.º 59; o Solar do Arcidiago, n.º 60; entre muitos
outros sítios) e sobretudo para o período contemporâneo (edifícios com valor arquitetónico, infraestruturas com significado
social e estruturas de natureza etnográfica).

1.14.3 Metodologia
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos
(Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual
dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei
n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do
Património Cultural, respetivamente).
1.14.3.1 Levantamento de informação
▪ Escala de análise espacial
A Situação Atual do Descritor Património circunscreve uma área de enquadramento histórico, com a finalidade de se
conhecer o contexto histórico do território abrangido por este projeto. Assim, optou-se por estabelecer um corredor, centrado
no eixo da via, com 500 m de largura.
Nos troços a beneficiar/requalificar a área de incidência do projeto corresponde a um corredor com cerca de 57 kms
(Troço 1 – 16 kms; Troço 2 – 9 kms; Troço 3 – 32 kms) e aproximadamente 50 m de largura (25 m para cada lado do eixo
da via), que foram prospetados de forma sistemática. A reduzida largura do corredor explica-se porque as ações a
desenvolver neste projeto são reduzidas (prevê-se no máximo do alargamento de 1 faixa de rodagem e respetivas
infraestruturas associadas como valetas).
Na Variante de Santa Comba Dão (Nascente), a área de incidência do projeto consiste num corredor com 5+850 kms de
extensão e 400m de largura (200m de largura para cada eixo da via) ), que foram prospetados de forma sistemática.
Nos 3 caminhos rurais a beneficiar, localizados no Troço 0, a área de incidência de projeto consiste num corredor que
abrange toda a extensão dos caminhos e uma faixa com 10 m de largura. Na área de implantação do estacionamento do
Nó do Cunhedo a área de incidência do projeto corresponde ao local onde se vai situar o estacionamento e as respetivas
vias de acesso.
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A área de impacte direto corresponde ao corredor da faixa de expropriação (que tem normalmente cerca de 8m de largura
no máximo – 4m para cada lado do eixo da via) e a área de impacte indireto corresponde a um corredor com 30m de
largura máxima (15m para cada lado do eixo da via). A restante faixa de terreno corresponde à área de impacte nulo.
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as áreas de implantação do estaleiro, bem como,
as zonas de depósito e empréstimo de terras. Por este motivo, não foi possível observar o terreno nestes locais.
▪ Recolha bibliográfica
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos:
− Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada Endovélico)12
da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
− Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 13 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).
− SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico14 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).
− Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da responsabilidade da
Universidade do Minho15
− Vias Romanas em Portugal: Itinerários16 da autoria de Pedro Soutinho
− Googlemaps17
− Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Coimbra publicada pelo Aviso n.º 7635/2014, Diário da República,
2.ª Série, n.º 124, de 01/07/2014, 17016 – 17040, alterado pelo Aviso n.º 8289/2017, Diário da República, 2.ª Série,
n.º 141, de 24/07/2017 e suspenso parcialmente pelo Aviso n.º 8768/2019, Diário da República, 2.ª Série, n.º 97, de
21/05/2019
− Plano Director Municipal de Mortágua, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 39/94, Diário da
República nº 130, Série I-B, de 6-6-1994, 2950-2955.
− Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Penacova, publicado pelo Aviso n.º 9079/2015, Diário da República,
2ª Série, n.º 159, de 17/08/2015, 23335 – 23352, alterado pelo Aviso n.º 11670/2017, Diário da República, 2ª Série,
n.º 190, de 02/10/2017, corrigido pelo Aviso n.º 18957/2018, Diário da República, 2ª Série, n.º 242, de 17/12/2018
e suspenso parcialmente pelo Aviso n.º 12394/2019, Diário da República, 2ª Série, n.º 147, de 02/08/2019.
− Regulamento Municipal de Salvaguarda e Valorização dos Núcleos dos Moinhos de Vento, Moinhos de Água e
Fornos de Cal, Regulamento n.º 113/2016, Diário da República, 2ª Série, n.º 21, de 01/02/2016

12

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/
14
http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx
15
http://geossitios.progeo.pt/index.php
16
http://viasromanas.pt/
17
https://maps.google.pt/
13
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− Revisão do Plano Diretor Municipal de Santa Comba Dão, ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros nº
127/2002, Diário da República, 1ª Série-B, nº 247 de 25/10/2002, 6906-6919; retificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 143/2003, Diário da República, 1ª Série-B, nº 203 de 03/09/2003; alterado e retificado pelo Aviso
n.º 5939/2010, Diário da República, 2.ª série, n.º 56 de 22/03/2010; alterado pelo Aviso n.º 7059/2011, Diário da
República, 2.ª série, n.º 54 de 17/03/2011, pelo Aviso n.º 4738/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 63 de
28/03/2012, pelo Aviso n.º 13754/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 199 de 15/10/2012, pelo Aviso n.º
11539/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 200 de 16/10/2014 e pela Declaração n.º 159/2016, Diário da
República, 2.ª série, n.º 233 de 06/12/2016
− 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Tondela, publicada pelo Aviso n.º 9560/2011, Diário da República, 2.ª
série, nº 80 de 26/04/2011, 18251 – 18269, corrigida pela Declaração n.º 130/2016, Diário da República, 2.ª série,
nº 182 de 21/09/2016; alterada pela Declaração n.º 68/2017, Diário da República, 2.ª série, nº 158 de 17/08/2017;
corrigida pela Deliberação n.º 42/2019 , Diário da República, 2.ª série, nº 4 de 07/01/2019; suspensa parcialmente
pelo Aviso n.º 9495/2019 , Diário da República, 2.ª série, nº 103 de 29/05/2019 e novamente corrigida pelo Aviso
n.º 10863/2019, Diário da República, 2.ª série, nº 123 de 01/07/2019.
− Primeira Revisão do Plano Director Municipal de Viseu, publicada pelo Aviso n.º 12115/2013, Diário da República,
2.ª série, nº 188 de 30/09/2013, 29794 – 29842, parcialmente suspenso pelo Aviso n.º 6287/2016, Diário da
República, 2.ª série, nº 96 de 18/05/2016, corrigido pelo Aviso n.º 8560/2016, Diário da República, 2.ª série, nº 129
de 07/07/2016 e alterado pelo Aviso n.º 12730/2019, Diário da República, 2.ª série, nº 151 de 08/08/2019.
− Câmara
Municipal
de
Coimbra:
Viver:
coimbra.pt/areas/viver/municipio/freguesias, 04/11/2019)

Município:

Freguesias

− Câmara Municipal de Coimbra: Viver: Urbanismo: Ordenamento do Território
coimbra.pt/areas/viver/urbanismo-em-atualizacao-2/ordenamento-do-territorio, 04/11/2019)

(https://www.cm(https://www.cm-

− Mortágua
Município:
Mortágua:
Património
mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=8, 09/10/2019)

(http://www.cm-

− Mortágua
Município:
Município:
Câmara
Municipal:
Regulamentos
mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=34, 09/10/2019)

(http://www.cm-

− Município de Penacova tem bom ar: Conhecer
penacova.pt/pt/pages/locaisavisitar, 02/11/2019)

(http://www.cm-

Penacova:

Locais

a

− Serviços online - Penacova: Regulamentos Municipais: Urbanismo e
penacova.pt/servicosonline/?src=SpoProServlet.asp&intmenu=10321, 02/11/2019)

visitar
ambiente

(http://so.cm-

− Santa Comba Dão, Câmara Municipal: Serviços Municipais: Planeamento e Urbanismo (http://www.cmsantacombadao.pt/gabinete-de-planeamento-e-urbanismo.html, 10/10/2019)
− Santa Comba Dão, Câmara Municipal:
santacombadao.pt/freguesias-23.html, 10/10/2019)

Viver:

− Câmara
Municipal
de
Tondela:
Tondela:
tondela.pt/index.php/tondela/patrimonio-cultural, 09/10/2019)

Localidades

do

Património

− Câmara Municipal de Tondela: Urbanismo: Plano Diretor
tondela.pt/index.php/urbanismo/plano-diretor-municipal, 09/10/2019)

Concelho

(https://www.cm-

Cultural

(http://www.cm-

Municipal:

PDM

(http://www.cm-

− Apontamentos para a história de Viseu: Uma página de António João Cruz (http://viseu.ciarte.pt/index.html,
30/09/2019)
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− Município de Viseu: PDM (http://www.cm-viseu.pt/index.php/plano-diretor-municipal-de-viseu, 30/09/2019)
− Município de Viseu: Viseu Património (http://www.cm-viseu.pt/index.php/diretorio/viseu-patrimonio, 30/09/2019)
− VisitViseu (https://visitviseu.pt/, 30/09/2019)
− Bibliografia publicada sobre a região.
1.14.3.2 Análise toponímica
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de topónimos com potencial significado
arqueológico na área de projeto do empreendimento em estudo.
1.14.3.3 Prospeção arqueológica
Numa primeira fase, as prospeções arqueológicas realizaram-se entre os dias 21 e 23 de Dezembro 2020, de forma
sistemática em toda a área de incidência deste projeto. Em fase de aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental, no dia 1
de Maio de 2021, fizeram-se prospeções arqueológicas nos 3 caminhos rurais e na área de implantação do parque de
estacionamento situado junto ao nó do Cunhedo (Km 68+450).
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável
foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e
responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada
conforme a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório. Como não foram
recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não houve necessidade de fazer qualquer
depósito de materiais arqueológicos.
No decorrer dos trabalhos (levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) não se verificou a
afetação do projeto em zonas cársicas ou zonas total, parcial ou temporiamente submersas, com a exceção da albufeira da
barragem da Aguieira.
1.14.3.4 Visibilidade do terreno
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a primeira consiste numa
análise geral da visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distinguese pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (Quadro 1.100).
Quadro 1.100– Graus de visibilidade do terreno
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Visibilidade má do terreno

1

Intransponível ao percurso pedestre.

Visibilidade mista do terreno

2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.
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Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação
Áreas de fogo e de desmatação

7
8
9

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande
quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 1.101 – Grau de diferenciação do descritor
Visibilidade mínima da
superfície do solo

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de materiais
arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos.

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo
Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.2
4.3

No Tomo 6.4 – Anexos, designadamente no Anexo VI - Património Cultural e Arqueológico, apresenta-se a Carta de
Visibilidade.
1.14.3.5 Ficha de sítio
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito numa ficha criada para
este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes objetivos:
▪ Identificação.
▪ Localização administrativa e geográfica.
▪ Descrição da Paisagem.
▪ Caraterização do material arqueológico.
▪ Caraterização das estruturas.
▪ Avaliação e classificação do valor patrimonial.
▪ Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.
Quadro 1.102 – Grau de diferenciação do descritor
Número

Numeração sequencial dos sítios identificados.

Designação

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia.

CNS

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de sítio

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Período

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos realizados

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
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Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial.

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.

ZEP

Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 1.103 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Topónimo

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado.

Concelho

Concelho onde está localizado.

Sistemas de Coordenadas

Datum Lisboa e ETRS 89

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 1.104 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Acessibilidade

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Uso do solo

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

Controlo Visual da Paisagem

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

Tipo de vestígios identificados

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Quadro 1.105 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Tipo de dispersão

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio.

Tipo de material presente

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio.

Características material identificado

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

Cronologia do material identificado

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Quadro 1.106 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
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Estado de conservação

Caracterização do estado de conservação das estruturas.

Descrição da planta e relação espacial
das estruturas
Modo de Construção

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam espacialmente.

Materiais de Construção

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrição das estruturas
Interpretação funcional das estruturas

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas nos
campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.

Elementos datantes da estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.

Descrição do modo de construção de cada estrutura.
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1.14.3.6 Registo fotográfico
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor patrimonial, da paisagem
envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será afetada por este projeto.
1.14.3.7 Registo cartográfico
A área de enquadramento histórico, área de projeto e todas as ocorrências patrimoniais situadas na área de enquadramento
histórico foram assinaladas na Carta Militar de Portugal n.º 188, n.º 199, n.º 209, n.º 210, n.º 219, n.º 220, n.º 221, n.º 230 e
n.º 231 (escala 1.25000, vide Anexo I, fig.ª 1).
As ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência do projeto e a visibilidade do terreno foram assinaladas na
cartografia do Projeto de Execução (escala 1:5000, vide Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª 3, respetivamente).
No Troço 0, os caminhos rurais e o parque de estacionamento, bem como, a respetiva visibilidade do terreno das áreas
prospetadas, foram apresentadas na cartografia de Projeto de Execução (escala 1:2500, vide Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª 3).
Quadro 1.107 - Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de enquadramento histórico
N.º

Designação

Concelho

Freguesia

1

Bacêlos

Coimbra

UF de Souselas e Botão

174609 368847

2

Vale de Jerbe 1

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

199878 377204

3

Quinta da Lavoura 1

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201117 379364

4

Escola Cantina Salazar

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200951 379773

5

Via Aeminium a Araocelum - troço Santa Santa Comba Dão
Comba Dão a São João de Areias

São João de Areias, UF de Óvoa e
Vimieiro, UF de Santa Comba Dão e 200449 380425
Couto do Mosteiro

Capela do Senhor da Ponte

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200533 380659
Mosteiro

7

Memoriar

Tondela

UF de Tondela e Nandufe

203877 395237

8

Monumento aos Combatentes do Ultramar

Tondela

UF de Tondela e Nandufe

203949 395192

9

Coreto de Santa Cruz

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201646 379644

10

Igreja de Santa Cruz

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201690 379635

11

Chafariz de Santa Cruz

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201749 379590

12

Cemitério do Vimieiro

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201796 379573

13

Cristo Rei

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201741 379623

14

Cruzeiro de Santa Cruz

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201729 379695

15

Prado 1

Santa Comba Dão

São João de Areias

203262 380936

16

Quinta de Silvares

Santa Comba Dão

São João de Areias

204155 382039

Ponte Ferroviária em Treixedo

Santa Comba Dão

São João das Areias e UF de Treixedo e
203597 382828
Nagozela

18

S.Miguel 1

Santa Comba Dão

UF de Treixedo e Nagozela

202001 384219

19

Capela de São Bartolomeu

Coimbra

UF de Trouxemil e Torre de Vilela

174795 367674

20

Carrizes / Cemitério Visigótico

Coimbra

UF de Souselas e Botão

174787 368201

6

17
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N.º

Designação

Concelho

Freguesia

21

Moinho da Zouparia 2

Coimbra

UF de Souselas e Botão

174363 368237

22

Moinho da Zouparia 1

Coimbra

UF de Souselas e Botão

174282 368458

23

Estação Ferroviária de Souselas

Coimbra

UF de Souselas e Botão

175131 368657

24

Igreja Matriz da Vila de Souselas

Coimbra

UF de Souselas e Botão

175205 368668

25

Zouparria Monte

Coimbra

UF de Souselas e Botão

174294 369251

26

Porto Seco

Coimbra

UF de Souselas e Botão

175869 370678

27

Carvalho

Coimbra

UF de Souselas e Botão

176031 370475

28

Quinta do Zamburral 2

Coimbra

UF de Souselas e Botão

176407 370619

29

Quinta do Zamburral 1

Coimbra

UF de Souselas e Botão

176411 370770

30

Moinho do Cabeço dos Moinhos 1

Coimbra

UF de Souselas e Botão

176517 370448

31

Chão do Bispo 1

Coimbra

Santo António dos Olivais

178337 359350

32

Chão do Bispo 2

Coimbra

Santo António dos Olivais

178539 359381

33

Forno da Cal do Covão

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177027 370516

34

Capela de São Sebastião

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177154 370875

35

Cruzeiro do Santo Cristo

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177217 370901

36

Moinho do Outeiro do Botão

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177163 370664

37

Cruzeiro do Outeiro do Botão

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177306 370596

38

Capela de São Miguel

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177326 370599

39

Palácio Abacial do Botão

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177417 370947

40

Fontanário do Botão

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177443 370933

41

Igreja Matriz de São Mateus

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177466 370939

42

Botão

Coimbra

UF de Souselas e Botão

177476 370891

43

Capela de Monte Redondo

Penacova

Figueira de Lorvão

179687 370564

44

Cruzeiro de Monte Redondo

Penacova

Figueira de Lorvão

179817 370590

45

Capela de Alagoa

Penacova

Figueira de Lorvão

181434 370710

46

Escola Básica de Espinheira

Penacova

Sazes de Lorvão

183822 370900

47

Capela de Espinheira

Penacova

Sazes de Lorvão

183914 370841

48

Capela de Palmazes

Penacova

Sazes de Lorvão

184433 370464

49

Fonte de Palmazes

Penacova

Sazes de Lorvão

184490 370466

50

Capela de Santa Luzia

Penacova

Penacova

184874 369505

51

Capela de Santo Amaro

Penacova

Penacova

185421 368533

52

Algar da Abetureira

Penacova

Penacova

185421 368279

53

Fornos de Cal do Casal de Santo Amaro

Penacova

Penacova

185450 368460

54

Lapa dos Marabuntas

Penacova

Penacova

185529 368136

55

Capela de Santo Ildefonso

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

197455 375967
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Concelho
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56

Capela de Santo António

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

199466 376333

57

Abadia

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200131 378318

58

Capela de Nossa Senhora de Fátima

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201049 378529

59

Fábrica de Plásticos FAVIR

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201137 378684

60

Escola Básica do 1.º Ciclo de Óvoa

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200684 378880

61

Capela de Nossa Senhora da Piedade

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200862

62

Solar dos Malhões

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201659 379022

63

Capela de São Simão

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201744 378980

64

Solar de João Miranda

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201740 379060

65

Solar dos Coutinhos

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201671 379146

66

Senhora dos Caminhos

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201945 379418

67

Capela da Santissima Trindade

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201250 379917

68

Casa Solarenga dos Perestelos

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

201170 379876

69

Capela Devota de Nossa Senhora da Agonia Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200100 379898

70

Chafariz do Vimieiro

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200900 379824

71

Casa de Oliveira Salazar

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200709 379918

72

Fonte da Água do Empréstimo

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200672 379995

73

Ponte Ferroviária do Vimieiro

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200687 379997

74

Estação Ferroviária de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200700 380129

75

Calçada do Vimieiro

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200570 380255

76

Memorial das Invasões Francesas

Santa Comba Dão

UF de Óvoa e Vimieiro

200380 380403

77

Antiga Ponte Sobre o Rio Dão

Santa Comba Dão

UF de Ovoa e Vimieiro e UF de Santa 200387 380498
Comba Dão e Couto do Mosteiro

78

Escola Primária Feminina de Santa Comba Santa Comba Dão
Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 199985 380689
Mosteiro

79

Igreja de Nossa Senhora da Assunção

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200202 380733
Mosteiro

80

Tribunal Judicial de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200250 380769
Mosteiro

81

Padrão dos Centenários

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200180 380788
Mosteiro

82

Casa do Cónego Alves Mateus

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200185 380802
Mosteiro

83

Monumento aos Combatentes

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200221 380788
Mosteiro

84

Edifício da CGD de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200205 380828
Mosteiro
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N.º

Designação

Concelho

Freguesia

85

Edifício dos CTT de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200207 380841
Mosteiro

86

Casa dos Arcos

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200240 380848
Mosteiro

87

Pelourinho de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200058 380879
Mosteiro

88

Ponte da Ribeira das Hortas

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200066 380884
Mosteiro

89

Chafariz do Largo do Municipío

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200098 380871
Mosteiro

90

Antiga Cadeia

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200179 380894
Mosteiro

91

Casa Ferreira de Almeida

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do 200132 380918
Mosteiro

92

Solar dos Albergaria

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200126 380954
Mosteiro

93

Casa Ferreira de Almeida

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200171 380964
Mosteiro

94

Igreja da Santa Casa da Misericórdia de
Santa Comba Dão
Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200221 380988
Mosteiro

95

Bairro Municipal

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200486 381020
Mosteiro

96

Casa da Cultura de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200234 381114
Mosteiro

97

Bairro Cajarana

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200130 381222
Mosteiro

98

Capela de Santo Estêvão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200202 381431
Mosteiro

99

Cadeia Comarcã de Santa Comba Dão

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200283 382245
Mosteiro

100

Cruzeiro da Pedrosa

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
200713 383214
Mosteiro

101

Capela de Nossa Senhora da Graça

Santa Comba Dão

UF de Santa Comba Dão e Couto do
201078 383164
Mosteiro

102

Santuário da Nossa Senhora da Esperança

Tondela

UF de Tondela e Nandufe

204450 390302

103

Cemitério do Povo

Tondela

UF de Mouraz e Vila Nova da Rainha

203866 390892

104

Cemitério de Tondela

Tondela

UF de Tondela e Nandufe

204236 393503

105

Capela de São Sebastião

Tondela

UF de Tondela e Nandufe

203742 393640

106

Estação Ferroviária de Tondela

Tondela

UF de Tondela e Nandufe

205542 395214

107

Capela de São Francisco de Assis

Tondela

Canas de Santa Maria

206089 396334

108

Capela de Nossa Senhora da Expectação

Tondela

Canas de Santa Maria

206957 397434
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109

Fonte da Sernadinha

Tondela

Canas de Santa Maria

207317 399023

110

Solar do Arcidiago

Tondela

Canas de Santa Maria

207363 399254

111

Capela de São Francisco

Tondela

Canas de Santa Maria

207468 399404

112

Solar da Família Pinho Seixas da Gama

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208506 400019

113

Escola Primária de Sabugosa

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208601 400279

114

Quinta das Camélias

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208297 400566

115

Chafariz do Galheteiro

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208737 400353

116

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pranto

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208807 400330

117

Capela de Santo Cristo

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208716 400358

118

Fonte do Largo do Ribeiro

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208706 400442

119

Alminha do Largo do Ribeiro

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208706 400442

120

Casa do Padre Francisco

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208724 400459

121

Rua da Procissão, Sabugosa

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208808 400412

122

Pelourinho de Sabugosa

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208865 400407

123

Ponte Romana de Sabugosa

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 208939 400433

124

Estação Ferroviária de Parada de Gonta

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 210301 402324

125

Capela de Nossa Senhora das Candeias

Tondela

UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 209954 402761

126

Casa Antiga da Quinta do Vale Salgueiro

Viseu

UF de Faial e Vila Chã e Sá

212024 403593

127

Cemitério de Fail

Viseu

UF de Faíl e Vila Chã de Sá

212600 403907

128

Capela de São Domingos

Viseu

UF de Faial e Vila Chã e Sá

212992 404284

129

Igreja de São Miguel Arcanjo

Viseu

UF de Faíl e Vila Chã de Sá

213005 404147

130

Capela de São Miguel

Santa Comba Dão

São João de Areias

203098 380467

131

Cemitério de Santo António

Santa Comba Dão

são Joao de Areias

204066 381369

132

Capela de Santo António

Santa Comba Dão

são Joao de Areias

204082 381449

133

Linhares

Santa Comba Dão

São João de Areias

203646 381981

134

Capela de São João Evangelista

Santa Comba Dão

São João de Areias

204403 382511

135

Lapa da Água do Souto

Penacova

Penacova

186896 367657

136A Ponte antiga de Friúmes

Penacova

UF de Oliveira do Mondego e 190420 369650
Travanca do Mondego

137

Penacova

UF de Oliveira do Mondego e 190641 369717
Travanca do Mondego

Penacova

UF de Oliveira do Mondego e 191050 370086
Travanca do Mondego

Vale das Corças

138A Cabeço da Mogueira / Coiço

M

P

Existem duas ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência direta do projeto, com duas localizações distintas.
Devido à especificidade deste projeto, optou-se por avaliar os impactes dos sítios localizados no corredor estudado: 136A
(Ponte Antiga de Friúmes) e 138A (Cabeço da Mogueira / Coiço).
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1.14.3.8 Informação oral
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu informação oral pertinente.

1.14.4 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para calcular o valor
patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 1.108, às quais é
atribuída uma valoração quantitativa. A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às ocorrências
inventariadas na área de projeto.
Quadro 1.108 – Fatores usados na Avaliação Patrimonial e respetiva ponderação
Valor da Inserção Paisagística

2

Valor da Conservação

3

Valor da Monumentalidade

2

Valor da raridade (regional)

4

Valor científico

7

Valor histórico

5

Valor Simbólico

5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço envolvente, se esta relação
acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o
sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e
utilização do sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. Se não for possível determinar este valor,
o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial.
Quadro 1.109 - Descritores do Valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico
Com Interesse

5

Com pouco interesse

2

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do valor deste item pode
depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem
iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido em conta na determinação
do Valor Patrimonial.
Quadro 1.110 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico
Bom

5

Regular

2

Mau

1

Desconhecido
292

Nulo
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O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio envolvente, dadas as suas
características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos
construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem
onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas características arquitetónicas
e artísticas será feita tendo em consideração a sua relevância a nível regional.
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente enterrado e nesse
caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 1.111 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências patrimoniais com as mesmas características daquela
que se encontra em avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente
o objeto em estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 1.112 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico
Único

5

Raro

4

Regular

2

Frequente

1

Desconhecido

Nulo

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o conhecimento das sociedades que
o construíram e utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 1.113 - Descritores do Valor científico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto representativo de um
determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em
geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio
singular.
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Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades pré-históricas, assim como para
o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única
fonte de informação disponível.
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será utilizado no cálculo do
valor patrimonial.
Quadro 1.114 - Descritores do Valor histórico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as comunidades que
usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da
relação afetiva que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível
determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Quadro 1.115 - Descritores do Valor simbólico e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta avaliação decorre da
observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado
“valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio,
Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros anteriores.
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são ponderados de forma
diferenciada, conforme os valores apresentados no Quadro 18.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios apresentados com o valor de
ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + (Valor da
raridade*4) + (Valor científico*7) + (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto
será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os
únicos fatores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber,
o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor
Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser
manuseado com muita cautela.
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Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor Patrimonial, correspondendo
a Classe A às ocorrências patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às ocorrências patrimoniais com menor valor.
Quadro 1.116 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial
Significado

Classe de Valor Patrimonial

Valor Patrimonial

Muito elevado

A

≥16 ≤20

Elevado

B

≥12 <16

Médio

C

≥8 <12

Reduzido

D

≥4 <8

Muito reduzido

E

<4
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Quadro 1.117 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico
N.º

1

Designação

Tipo de Sítio

Bacêlos

2

Vale de Jerbe 1

3

Quinta da Lavoura 1

4

Escola Cantina Salazar

CNS

Casal Rústico

19741

Casa de apoio
agrícola
Casa de apoio
agrícola
Conjunto
edificado

Classificação
Sítio

com

arqueológico

potencial

Legislação

ZEP

troço Santa Comba Dão a Via

Bibliografia
Albergaria e Ferreira,

PDM de Coimbra, art. 17º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

Romano

patrimonial, nº 22

2018a, Anexo II, n.º 1;
Correia, 1940,136

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

---

---

Via Aeminium a Araocelum 5

Cronologia

São João de Areias

Carvalho,

1999b;

CMSCD, 2015d

Romano/Idade Média/

Soutinho,

Moderno

2019c

2019a

6

Capela do Senhor da Ponte

Capela

---

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

CMSCD, s.d.a

7

Memoriar

Escultura

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

Contemporâneo

S.A., s.d.a, n.º 146

---

Contemporâneo

---

8

Monumento

aos Instalação

Combatentes do Ultramar

---

artística
Cruzeiro

e

Bem

com

municipal

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património
arquitectónico, nº 1W

9

Coreto de Santa Cruz

---

10

Igreja de Santa Cruz

Igreja

---

Imóvel notável

PDM de Santa Comba Dão, art. 23º

---

Moderno/Contemporâneo

---

11

Chafariz de Santa Cruz

Fonte

---

---

---

---

Contemporâneo

Amaral, 2008-2012

12

Cemitério do Vimieiro

Cemitério

---

---

---

---

Contemporâneo

Carvalho, 1997a

13

Cristo Rei

Escultura

---

---

---

---

Contemporâneo

Amaral, 2008-2012

14

Cruzeiro de Santa Cruz

Cruzeiro

---

---

---

---

Contemporâneo

CMSCD, 2015d

coreto
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

ZEP

Cronologia

Bibliografia

15

Prado 1

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

---

16

Quinta de Silvares

Sepultura

20889 ---

---

---

Alta Idade Média

Lourenço, 2007a, nº 46

Ponte

---

---

---

---

Contemporâneo

Figueiredo, 2002b

---

---

---

---

Contemporâneo

---

17

Ponte

Ferroviária

em

Treixedo

Casa de apoio

18

S.Miguel 1

19

Capela de São Bartolomeu

20

Carrizes

agrícola

/

Cemitério

Visigótico

Capela

Necrópole

---

---

Imóvel

de

Interesse

Patrimonial

Sítio

com

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

Indeterminado

patrimonial, nº 72
potencial

arqueológico.

Gervásio et alli, 2009,
n.º 406

PDM de Coimbra, art. 17º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

Alta Idade Média

Pinho, 2013, 25, 28

patrimonial, nº 25

21

Moinho da Zouparia 2

Moinho

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

22

Moinho da Zouparia 1

Moinho

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

---

23

24

25

Estação

de

Igreja Matriz da Vila de
Souselas

Zouparria Monte

26

Porto Seco

27

Carvalho

28

Ferroviária

Souselas

Quinta do Zamburral 2

---

Ponte
Vestígios
diversos

Indeterminado

Monumento

de

Interesse Público
Sítio

com

potencial

arqueológico.

---

Sítio

arqueológico.

---

Série, n.º 115, de 16-06-2011

Moderno/Contemporâneo

Carvalho, s.d.c; Jesus e
Filipe, 1999/2011

PDM de Coimbra, art. 17º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

--com

Portaria n.º 584/2011, DR, 2.ª

---

patrimonial, nº 21

32480 ---

32009

Portaria n.º 584/2011, DR, 2.ª Série, n.º 115, de 16-06-2011

potencial

---

Idade Média/Moderno

---

Romano/Indeterminado

---

PDM de Coimbra, art. 17º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse --patrimonial, nº 29
---
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---

Indeterminado

Albergaria, Santos e
Quelhas, 2011, nº 33
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

ZEP

Cronologia

Bibliografia
Albergaria, Santos e

29

Quinta do Zamburral 1

Quinta

---

---

---

---

Moderno

Quelhas, 2011, nº 34;
Gervásio e Santos,
2010a, nº 4
Albergaria, Santos e

30

Moinho do Cabeço dos
Moinhos 1

Moinho

---

---

---

---

Medieval / Moderno

Quelhas, 2011, nº 31;
Gervásio

e

Santos,

2010a, nº6
31

Chão do Bispo 1

32

Chão do Bispo 2

Casa de apoio
agrícola
Edifício

---

---

---

---

---

---

---

---

Indeterminado
Moderno
Contemporâneo

Albergaria, Santos e
Quelhas, 2011, nº 11
/ Albergaria, Santos e
Quelhas, 2011, nº 12
Albergaria, Santos e
Quelhas, 2011, nº 32;

33

Forno da Cal do Covão

Forno

---

---

---

---

Moderno

Gervásio

e

Santos,

2010a, nº 3

34

35

Capela de São Sebastião

Cruzeiro do Santo Cristo

Capela

Cruzeiro

36

Moinho do Outeiro do Botão

Moinho

37

Cruzeiro do Outeiro do Botão Cruzeiro

---

---

---

---

Imóvel

de

Interesse

Patrimonial

Imóvel

de

potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

Interesse

e

Filipe,

2004/2012

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

---

Patrimonial

Silva

Moderno/Contemporâneo

Silva, 2006b

Indeterminado

CMP 1:25000

patrimonial, nº 100

--de

Moderno/Contemporâneo

patrimonial, nº 97

Patrimonial

Imóvel

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com

Interesse

---

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

---

patrimonial, nº 101
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N.º

38

39

Designação

Capela de São Miguel

Palácio Abacial do Botão

Tipo de Sítio

Capela

CNS

---

Palácio

33216

Classificação
Imóvel

de

Interesse

Patrimonial

Imóvel

de

Legislação

ZEP

Cronologia

Bibliografia

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

---

patrimonial, nº 93

Interesse

Patrimonial

Gervásio,

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse --patrimonial, nº 99

Garcia

e

Idade Média/Moderno/

Silva, [2009];

Contemporâneo

Jesus, 1999a; Silva,
2007

40

41

42

Fontanário do Botão

Igreja Matriz de São Mateus

Botão

Fonte

---

Igreja

Vestígios
superfície

---

de

32485

Imóvel

de

Interesse

Patrimonial

Imóvel

de

com

arqueológico.

Jesus,

potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

Contemporâneo

Interesse

e

1999/2003/2006

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse --patrimonial, nº 103

potencial

Ferreira

Matias,

patrimonial, nº 102

Patrimonial

Sítio

PDM de Coimbra, art. 19º, Planta de Ordenamento — Sítios com

Moderno
Contemporâneo

/

Jesus,

Ferreira

e

Matias,
1999/2003/2006

PDM de Coimbra, art. 17º, Planta de Ordenamento — Sítios com
potencial arqueológico e outros bens imóveis de interesse ---

Romano/Contemporâneo

---

patrimonial, nº 32

43

Capela de Monte Redondo

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

44

Cruzeiro de Monte Redondo

Cruzeiro

---

---

---

---

Contemporâneo

45

Capela de Alagoa

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

46

Escola Básica de Espinheira

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

47

Capela de Espinheira

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

48

Capela de Palmazes

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo
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CMP

1:25000,

Googlemaps
CMP

1:25000,

Googlemaps
CMP

1:25000,

Googlemaps
Googlemaps
CMP

1.25000;

Googlemaps
CMP

1.25000;

Googlemaps
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

ZEP

Cronologia

49

Fonte de Palmazes

Fonte

---

---

---

---

Contemporâneo

50

Capela de Santa Luzia

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

51

Capela de Santo Amaro

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

52

Algar da Abetureira

Gruta

---

---

Indeterminado

Sítio com valor natural e PDM de Penacova, art. 12º e 13º, Planta de Ordenamento —
potencial arqueológico

Património, nº 1D
PDM de Penacova, art. 12º e 13º, Planta de Ordenamento —

53

Fornos de Cal do Casal de
Santo Amaro

Forno

18446 Sítio Arqueológico

Património, nº 1C; Regulamento Municipal de Salvaguarda e
Valorização dos Núcleos dos Moinhos de Vento, Moinhos de

Lapa dos Marabuntas

Gruta

---

55

Capela de Santo Ildefonso

Capela

56

Capela de Santo António

57

Abadia

58

59

60

61

Capela de Nossa Senhora de
Fátima
Fábrica de Plásticos FAVIR
Escola Básica do 1.º Ciclo de
Óvoa
Capela de Nossa Senhora da
Piedade

Sítio com valor natural e PDM de Penacova, art. 12º e 13º, Planta de Ordenamento —

CMP

1.25000;

Googlemaps
CMP

1.25000;

Googlemaps
CMP

1.25000;

Googlemaps
SA, 2015, 130, n.º 01
CMP, 2017d; Matias e

---

Contemporâneo

Silva, 2001/2005;
SA, 2015, 123

Água e Fornos de Cal
54

Bibliografia

---

Indeterminado

SA, 2015, 130, n.º 02

---

---

Indeterminado

---

---

---

Indeterminado

---

14526 Imóvel notável

PDM de Santa Comba Dão, art. 23º

---

Romano

---

---

---

---

Contemporâneo

Googlemaps

---

---

---

---

Contemporâneo

Francisco, 2019a

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

---

Capela

---

---

---

---

Indeterminado

---

potencial arqueológico

Património, nº 2D

---

---

Capela

---

---

Villa

Capela
Conjunto
edificado
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Lourenço, 2007a, 139,
n.º 56
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N.º

Designação

Conjunto

62

Solar dos Malhões

63

Capela de São Simão

64

Solar de João Miranda

65

Solar dos Coutinhos

66

Senhora dos Caminhos

67

68

69

Capela

da

Tipo de Sítio

Casa

CMSCD, 2015d

---

---

---

---

Indeterminado

---

---

---

---

---

Contemporâneo

CMSCD, 2015d

---

---

---

---

Contemporâneo

CMSCD, 2015d

Alminha

---

---

---

---

Contemporâneo

Amaral, 2008-2012

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

CMSCD, 2015d

---

---

---

---

Contemporâneo

CMSCD, 2015d

Capela

---

---

---

---

Contemporâneo

CMSCD, 2015d

edificado

dos Conjunto
edificado

Senhora da Agonia

Bibliografia

Contemporâneo

edificado

Capela Devota de Nossa

Cronologia

---

Conjunto

Solarenga

ZEP

---

Conjunto

Perestelos

Legislação

---

Capela

Santissima

Classificação

---

edificado

Trindade

CNS

70

Chafariz do Vimieiro

Fonte

---

---

---

---

Contemporâneo

Amaral, 2008-2012

71

Casa de Oliveira Salazar

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

---

Fonte

---

---

---

---

Contemporâneo

Amaral, 2008-2012

Ponte

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

72
73
74

Fonte

da

Água

do

Empréstimo
Ponte Ferroviária do Vimieiro
Estação Ferroviária de Santa
Comba Dão

Lourenço, 2007a, 136,
75

Calçada do Vimieiro

Via

---

---

---

---

Romano?

n.º 48;
Soutinho, 2019c

76

Memorial
Francesas

das

Invasões

Estrutura

---

---

---
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---

Contemporâneo

CMSCD, s.d.a e 2015d
301

N.º
77

Designação

Tipo de Sítio

Antiga Ponte Sobre o Rio Dão Ponte

CNS
---

Classificação
---

Legislação
---

ZEP
--Portaria

78

Escola Primária Feminina de Conjunto
Santa Comba Dão

edificado

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

Cronologia
Moderno/Contemporâneo

de

Bibliografia
CMSCD,

s.d.a;

Figueiredo (P.), 2003a

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Contemporâneo

---

restrições)

79

Igreja de Nossa Senhora da
Assunção

Interior
Igreja

---

de

Portaria

Zona

Especial de Proteção; PDM de Santa Comba Dão, art. 23º
Imóvel notável

80

Comba Dão

Edifício

---

Interior

de

1-09-1966,

247, de 24-10-1966 (sem

Moderno/Contemporâneo

CMSCD,

s.d.a;

Figueiredo, 2002d

restrições)
Portaria

Tribunal Judicial de Santa

de

publicada no DG, II Série, n.º

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Contemporâneo

Figueiredo (R.), 2003a

Contemporâneo

Googlemaps

restrições)
Portaria
81

Padrão dos Centenários

Escultura

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem
restrições)
Portaria

82

Casa

do

Cónego

Alves

Mateus

Edifício

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Moderno/Contemporâneo

Basto, 2010a; CMSCD,
s.d.a

restrições)
Portaria
83

Monumento

aos

Combatentes

Escultura

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Contemporâneo

Googlemaps

Contemporâneo

Costa, 2003b

restrições)
Portaria
84

Edifício da CGD de Santa
Comba Dão

Edifício

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem
restrições)
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

ZEP
Portaria

85

Edifício dos CTT de Santa
Comba Dão

Edifício

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

Cronologia

Bibliografia

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Contemporâneo

Costa, 2003a

restrições)
Portaria
86

Casa dos Arcos

Edifício

---

Imóvel

de

Interesse

Público

Decreto n.º 32 973, DG, I Série n.º 175, de 18-08-1943

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Oliveira, 2006a;
Moderno/Contemporâneo

1991/1995

restrições)
Portaria
87

Pelourinho de Santa Comba
Dão

Pelourinho

---

Imóvel

de

Interesse

Público

Decreto n.º 23 122, DG, I Série, n.º 231, de 11-10-1933

de

Portugal e Marques,

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Contemporâneo

Portugal e Marques,
1991/1996b; SML, s.d.b

restrições)
Portaria
88

Ponte da Ribeira das Hortas

Ponte

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Moderno/Contemporâneo

CMSCD, s.d.a

Contemporâneo

CMSCD, s.d.a

restrições)
Portaria
89

Chafariz

do

Largo

Municipío

do

Fonte

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem
restrições)
Portaria

90

Antiga Cadeia

Edifício

---

Interior

de

Zona

Especial de Proteção

---

de

Caetanos, 2011a, 2:

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

925-926;
Contemporâneo

restrições)
Interior
91

Casa Ferreira de Almeida

Edifício

---

de

Zona

Especial de Proteção; PDM de Santa Comba Dão, art. 23º
Imóvel notável
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Portaria

Lourenço, 2011/2012,
29

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

Contemporâneo

CMSCD, s.d.a

restrições)
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação
Interior

92

Solar dos Albergaria

Edifício

---

de

Legislação
Portaria

Zona

Especial de Proteção; PDM de Santa Comba Dão, art. 23º
Imóvel notável

Interior
93

Casa Ferreira de Almeida

Edifício

---

de

Misericórdia de Santa Comba Igreja

---

Dão

95

96

Bairro Municipal

97

Bairro Cajarana

98

Capela de Santo Estêvão

99

100

101

102
103

de

Conjunto
edificado

edificado
Conjunto
edificado
Capela

Cadeia Comarcã de Santa Conjunto

CMSCD, s.d.a

Contemporâneo

CMSCD, s.d.a

Moderno/Contemporâneo

Carvalho, 1999a

Costa, 2014a

1-09-1966,

247, de 24-10-1966 (sem
restrições)

Zona

Especial de Proteção

---

de

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º
247, de 24-10-1966 (sem

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

---

---

Contemporâneo

---

---

---

---

Indeterminado

---

---

---

---

---

Contemporâneo

Agarez, 2003a

Moderno?

edificado

Cruzeiro da Pedrosa

Cruzeiro

---

---

---

---

Capela

---

---

---

---

Graça

de

publicada no DG, II Série, n.º

Comba Dão

Capela de Nossa Senhora da

Contemporâneo

restrições)

Casa da Cultura de Santa Conjunto
Comba Dão

247, de 24-10-1966 (sem

Portaria

Zona

Especial de Proteção; PDM de Santa Comba Dão, art. 23º

Interior

Bibliografia

1-09-1966,

publicada no DG, II Série, n.º

Portaria

Igreja da Santa Casa da

de

Cronologia

restrições)

Imóvel notável

94

ZEP

Santuário da Nossa Senhora Conjunto
da Esperança

edificado

Cemitério do Povo

Cemitério

-----

Bem

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

municipal

arquitectónico, nº 3Y

---

---
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Moderno
Contemporâneo

---

Moderno/Contemporâneo

---

Contemporâneo

Bandeira,

2002a;

CMSCD, 2012a
Ferreira

e

Costa,

2013/2014

CMSCD, 2015a; EB1G,
2003
/

--Figueiredo,

2002h;

S.A., s.d.a, n.º 97
CMP 1:25000
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N.º

Designação

104

Cemitério de Tondela

Cemitério

---

105

Capela de São Sebastião

Capela

---

Edifício

---

Capela

---

Capela

---

Fonte

106

107

108

Estação

Tipo de Sítio

Ferroviária

de

Tondela
Capela de São Francisco de
Assis
Capela de Nossa Senhora da
Expectação

109

Fonte da Sernadinha

110

Solar do Arcidiago

111

Capela de São Francisco

112

Solar

da

Conjunto
edificado

Família

Capela

Pinho Conjunto

Seixas da Gama

edificado

113

Escola Primária de Sabugosa Edifício

114

Quinta das Camélias

115

Chafariz do Galheteiro

116

Igreja

Matriz

de

Conjunto
edificado
Conjunto
hisraúlico
Nossa

Senhora do Pranto

CNS

Classificação
--Bem

Legislação
---

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

municipal

arquitectónico, nº 16W

---

---

Bem

com

municipal
Bem

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património
arquitectónico, nº 7R
interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

ZEP

Cronologia

Bibliografia

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

---

Moderno/Contemporâneo

---

Contemporâneo

Basto, 2010b

---

Moderno/Contemporâneo

S.A., s.d.a, n.º 31

---

Moderno/Contemporâneo

S.A., s.d.a, n.º 29

Rodrigues, 2005a; S.A.,
s.d.a, n.º 161

municipal

arquitectónico, nº 5R

---

---

---

---

Indeterminado

CMP 1:25000

---

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

Googlemaps

---

Moderno/Contemporâneo

---

Bem

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

Rodrigues, 2005a; S.A.,

municipal

arquitectónico, nº 1R

---

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

---

---

---

---

Contemporâneo

Googlemaps

---

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

Gonçalves 2004

---

Contemporâneo

S.A., s.d.a, n.º 111

---

Moderno/Contemporâneo

---

Moderno/Contemporâneo

S.A., s.d.a, n.º 110

---

Indeterminado

Googlemaps

---

Igreja

---

117

Capela de Santo Cristo

Capela

---

118

Fonte do Largo do Ribeiro

Fonte

---

Bem

com

municipal
Bem

com

municipal
Bem

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património
arquitectónico, nº 2L
interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património
arquitectónico, nº 3L
interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

municipal

arquitectónico, nº 1L

---

---
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s.d.a, n.º 25
Ferros,

2012a;

Figueiredo, 2002g

Rodrigues, 2005a; S.A.,
s.d.a, n.º 112
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

119

Alminha do Largo do Ribeiro

120

Casa do Padre Francisco

Alminha
Conjunto
edificado

CNS

Classificação

Legislação

ZEP

Cronologia

Bibliografia

---

---

---

---

Moderno?

Googlemaps

---

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

Ferros, 2012a

Medieval
121

Rua da Procissão, Sabugosa

Conjunto
edificado

---

Bem

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

municipal

arquitectónico, nº 3AD

---

Cristão?/Moderno/

S.A., s.d.a, n.º 3

Contemporâneo
Portugal e Carvalho,

122

Pelourinho de Sabugosa

Pelourinho

---

Imóvel

de

Interesse

Público

1992/1997;
Decreto n.º 23 122, DG, I Série, n.º 231, de 11-10-1933

---

Moderno/Contemporâneo

S.A., s.d.a, n.º 7; SML,
s.d.a

123
124

125

126

Ponte Romana de Sabugosa
Estação

Ferroviária

de

Parada de Gonta
Capela de Nossa Senhora
das Candeias
Casa Antiga da Quinta do
Vale Salgueiro

Ponte

---

---

---

---

Romano

---

Edifício

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

---

---

Moderno/Contemporâneo

Edifício

Bem

com

interesse PDM de tondela, art. 13º e 15º, Planta de património

municipal

arquitectónico, nº 1E

---

---

---

---

s.d.a, n.º 128

127

Cemitério de Fail

Cemitério

---

---

---

---

128

Capela de São Domingos

Capela

---

---

---

---

129

Igreja de São Miguel Arcanjo

Igreja

---

---

---

---

Indeterminado

---

130

Capela de São Miguel

Capela

---

---

---

---

Moderno/Contemporâneo

---

131

Cemitério de Santo António

Cemitério

---

---

---

---

Contemporâneo

CMP 1:25000

132

Capela de Santo António

Capela

---

---

---

---

Indeterminado

CMP 1:25000

133

Linhares

Habitat

8014

Espaço Cultural

PDM de Santa Comba Dão, art. 23º, n.º 1, alínea g) 11

---

Calcolítico Final / Bronze

Valera, 1994a
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Contemporâneo

Rodrigues, 2005a; S.A.,

CMP 1:25000
---
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N.º
134

135

Designação
Capela

de

São

Tipo de Sítio
João

Evangelista
Lapa da Água do Souto

136A Ponte antiga de Friúmes

137

Vale das Corças

138A Cabeço da Mogueira / Coiço

CNS

Classificação

Capela

---

Gruta

---

Ponte

19225 Sítio Arqueológico

Casa de apoio
agrícola
Tesouro

---

---

Legislação
---

Sítio com valor natural e PDM de Penacova, art. 12º e 13º, Planta de Ordenamento —
potencial arqueológico

---

24779 Sítio Arqueológico

Património, n.º 4D
PDM de Penacova, art. 12º e 13º, Planta de Ordenamento —
Património, n.º 2A
--PDM de Penacova, art. 12º e 13º, Planta de Ordenamento —
Património, n.º 1A
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ZEP

Cronologia

Bibliografia

---

Moderno/Contemporâneo

CMSCD, 2015b

---

Indeterminado

SA, 2015, 131

---

Moderno

---

---

Contemporâneo

---

---

Romano, República

---
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1.14.5 Fator de património
O conjunto de ocorrências patrimoniais identificado na área de incidência do projeto é constituído por um possível casal
romano (n.º 1/CNS 19741), por 3 casas de apoio agrícola (n.º 2, n.º 3, n.º 18), por 1 escola antiga (n.º 4), por 1 antiga via
romana (n.º 5), por 1 capela (n.º 6), por 3 esculturas/instalação artística (n.º 7, n.º 8 e n.º13), 1 coreto/cruzeiro (n.º 9), 1 igreja
(n.º 10), 1 fonte (n.º 11), 1 cemitério (n.º 12), 1 cruzeiro (n.º 14), 1 casa (n.º 15), 1 necrópole (n.º 16/CNS 20889) e 1 ponte
(n.º 17).
A distribuição das ocorrências pelos 4 troços em estudo é a seguinte: Troço 1 – 1 ocorrência (n.º 1); Troço 2 – 5 ocorrências
(n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 5 e n.º 6); Troço 3 – 2 ocorrências (n.º 7 e n.º 8); Troço 4/ Variante de Santa Comba Dão – 10
ocorrências.
os 3 caminhos rurais estudados no Troço 0 e no parque de estacionamento localizado no Nó do Cunhedo não foram
identificadas ocorrências patrimoniais
1.14.5.1 Caraterização patrimonial: Troço 1 - (IC2 – Penacova: Km 43 ao km 59)
O Troço 1 do IP3 consiste num corredor com cerca de 16 kms de extensão, no qual foi identificada apenas 1 ocorrência
patrimonial: o eventual casal rústico romano de Bacêlos (n.º 1/CNS 19741).
No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar vestígios arqueológicos à superfície do terreno. Por este
motivo, a avaliação patrimonial de Bacêlos (n.º 1/CNS 19741) teve resultado nulo/indeterminado.
Contudo, é importante destacar que esta ocorrência patrimonial está classificada como Sítio com Potencial Arqueológico,
no Plano Diretor Municipal de Coimbra (PDM de Coimbra, art. 17º, Planta de Ordenamento — Sítios com potencial
arqueológico e outros bens imóveis de interesse patrimonial, n.º 22), constituindo uma condicionante patrimonial para a
execução deste projeto.
Quadro 1.118 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 1)
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Cronologia

Km

Valor Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

1

Bacêlos

Casal Rústico

Romano

45+080/45+450

---

---

1.14.5.2 Caraterização patrimonial: Troço 2 - (Lagoa Azul – Santa Comba Dão: Km 77 ao Km 86)
O Troço 2 do IP3 corresponde a um corredor com 9 kms de extensão. Nesta faixa inventariaram-se 5 ocorrências
patrimoniais: 2 casas de apoio agrícola (n.º 2 e n.º 3), 1 escola primária (n.º 4), 1 via “fóssil” (n.º 5) e uma capela (n.º 6).
O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de projeto (Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio) e de ocorrências inventariadas no Plano Diretor
Municipal de Santa Comba Dão.
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Quadro 1.119 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 2)
N.º

Designação

2

Vale de Jerbe 1

3

Quinta da Lavoura 1
Escola Básica do 1.º
Ciclo n.º 1 de Santa
Comba Dão
Via Aeminium a
Araocelum - troço
Santa Comba Dão a
São João de Areias
Capela do Senhor
da Ponte

4

5
6

Cronologia

Km

Valor
Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

Contemporâneo

0+091

4,28

D

Contemporâneo

0+250

6

D

Escola

Contemporâneo

83+400

7,14

D

Via

Romano/Idade
Média/Moderno

84+375

---

---

Capela

Moderno/Contemporâneo

84+625

14,14

B

Tipo de Sítio
Casa de apoio
agrícola
Casa de apoio
agrícola

A avaliação patrimonial revela os seguintes resultados:
▪ Classe A (Significado muito Elevado): 0 ocorrências
▪ Classe B (Significado Elevado): 1 ocorrência (n.º 6)
▪ Classe C (Significado Médio): 0 ocorrências
▪ Classe D (Significado Reduzido): 3 ocorrências (n.º 2, n.º 3 e n.º 4).
▪ Classe E (Significado Muito Reduzido): 0 ocorrências
▪ Nulos ou Indeterminados: 1 ocorrência (n.º 5).
Os valores obtidos explicam-se pelo maior valor histórico, científico e simbólico, para além do seu bom estado de
conservação e raridade da Capela do Senhor da Ponte (n.º 6) (Classe B – Significado Elevado), em detrimento das casa de
apoio agrícola (n.º 2 e n.º 3) e da escola primária (n.º 4), que estão em ruínas, têm maior frequência e menor valor histórico,
científico e simbólico.
A via romana (n.º 5) corresponde a uma via “fóssil”, não existindo vestígios da sua estrutura no troço cruzado pelo IP3.
Devido à ausência da antiga calçada, o valor patrimonial deste registo é nulo.
1.14.5.3 Caraterização patrimonial: Troço 3 (Santa Comba Dão – Viseu: Km 86 ao Km 118)
O Troço 3 do IP3 consiste num corredor com cerca de 32 kms de extensão, no qual foram registadas apenas 2 ocorrências
patrimoniais: a escultura Memoriar (n.º 7) e a instalação artística de homenagem aos Combatentes do Ultramar (n.º 8).
Quadro 1.120 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 3)
N.º

Designação

7

Memoriar
Monumento
Combatentes
Ultramar

8

aos
do

0+030

Valor
Patrimonial
12,57

Classe de Valor
Patrimonial
B

0+000

10,42

C

Tipo de Sítio

Cronologia

Km

Escultura

Contemporâneo

Instalação artística

Contemporâneo

A escultura de Memoriar (n.º 6) tem uma avaliação patrimonial de Classe B (Valor Patrimonial de Significado Elevado) e a
instalação artística do Monumento aos Combatentes do Ultramar é de Classe C (Valor Patrimonial de Significado Médio),
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mas encontra-se classificada como Bem com Interesse Patrimonial no Plano Diretor Municipal de Tondela (PDM de tondela,
art. 13º e 15º, Planta de património arquitectónico, nº 1W), sendo uma condicionante patrimonial para a execução deste
projeto.
1.14.5.4 Caraterização patrimonial: Troço 4 (Variante de Santa Comba Dão)
O Troço 4 consiste na Variante Nascente a Santa Comba Dão etem cerca de 5.8 Kms de extensão. A sua existência justificase pela necessidade de estudar uma alternativa ao atual traçado do IP3 e proceder à comparação de traçados.
No decorrer do levantamento de informação bibliográfica e das prospeções arqueológicas sistemáticas, registaram-se 10
ocorrências patrimoniais ao longo do corredor: 1 coreto e cruzeiro (n.º 9), 1 igreja (n.º 10), 1 fonte (n.º 11), 1 cemitério (n.º
12), 1 escultura (n.º 13), 1 cruzeiro (n.º 14), 1 casa (n.º 15), 1 necrópole (n.º 16/CNS 20889), 1 ponte (n.º 17) e 1 casa de
apoio agrícola (n.º 18).
Quadro 1.121 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica (Troço 4)
N.º
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Designação
Coreto de Santa
Cruz
Igreja de Santa Cruz
Chafariz de Santa
Cruz
Cemitério
do
Vimieiro
Cristo Rei
Cruzeiro de Santa
Cruz
Prado 1
Quinta de Silvares
Ponte Ferroviária
em Treixedo
S.Miguel 1

Tipo de Sítio

Km

Valor
Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

Contemporâneo

1+450

9,14

Cronologia

Cruzeiro e coreto
Igreja

---

Moderno/Contemporâneo

1+450

13,28

Fonte

---

Contemporâneo

1+450

5,71

Cemitério

---

Contemporâneo

1+450

9,28

Escultura

---

Contemporâneo

1+450

14,28

Cruzeiro

---

Contemporâneo

1+530

8,57

Casa
Sepultura

--20889

Contemporâneo
Alta Idade Média

0+015
1+475

4,42
17,14

Ponte

---

Contemporâneo

2+400

5,71

Casa de apoio
agrícola

---

Contemporâneo

4+675

6

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de projeto (Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio). Contudo, é importante destacar que a Igreja de
Santa Cruz está classificada como Imóvel Notável no Plano Diretor Municipal de Santa Comba Dão (PDM de Santa Comba
Dão, art. 23º), sendo uma condicionante patrimonial para a execução deste projeto.
A avaliação patrimonial revela os seguintes resultados:
▪ Classe A (Significado muito Elevado): 1 ocorrência
▪ Classe B (Significado Elevado): 2 ocorrências (n.º 10 e n.º 13)
▪ Classe C (Significado Médio): 3 ocorrências (n.º 9, n.º 12 e n.º 14)
▪ Classe D (Significado Reduzido): 4 ocorrências (n.º 11, n.º 15, n.º 17 e n.º 18).
▪ Classe E (Significado Muito Reduzido): 0 ocorrências
▪ Nulos ou Indeterminados: 0 ocorrências
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1.15 GESTÃO DE RESÍDUOS
O termo Resíduos diz respeito a uma enorme variedade de substâncias ou objetos, que importa classificar de acordo com
tipologias pré-definidas, ou mesmo identificar por meio de um código como é o caso da Lista Europeia de Resíduos (LER).
A Política de Resíduos assenta em objetivos e estratégias que visam garantir a preservação dos recursos naturais e a
minimização dos impactes negativos sobre a saúde pública e o ambiente. Para a prossecução destes objetivos importa
incentivar a redução da produção dos resíduos e a sua reutilização e reciclagem. Em grande medida, tal passa pela
promoção da identificação, conceção e adoção de produtos e tecnologias mais limpas e de materiais recicláveis ou
reaproveitáveis.
Neste contexto, os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria de manuseamento e destino final adequado, em função
das suas características.
No presente capítulo pretende-se caracterizar os principais sistemas de gestão de resíduos existentes na zona de influência
do empreendimento, ou seja, as várias soluções devidamente enquadradas legalmente, para o manuseamento, transporte,
armazenamento e destino final de resíduos, com vista a possibilitar a adequada gestão de resíduos gerados pelo
empreendimento, tendo em atenção que para além dos normais resíduos produzidos em estaleiro o empreendimento em
apreço não irá gerar grandes quantidades de resíduos.

1.15.1 Enquadramento Legal
O Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, estabelece o regime geral da gestão de resíduos e tem como princípios
orientadores a redução da produção de resíduos, a reutilização, a reciclagem e a valorização. Este diploma visa unificar o
regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor,
transpondo as Diretivas n.os 2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/EU.
Enquadra a gestão dos fluxos específicos de resíduos, designadamente embalagens e resíduos de embalagens; óleos e
óleos usados; pneus e pneus usados; equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos; pilhas e acumuladores e resíduos de pilhas e acumuladores; veículos e veículos em fim de vida. Revoga as
alíneas c) e g) do n.º 1 e a alínea q) do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprovou o
regime geral da gestão de resíduos.
Referencia também para o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, que estabelece o regime das operações de gestão
de resíduos de construção e demolição, compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as operações de recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.
Do vasto leque existente de legislação nacional referente a resíduos, destacam-se as peças legislativas mais importantes
para o estudo em apreço:
▪ Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro - estabelece regras de funcionamento dos sistemas de consignação aplicáveis
às embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis, bem como do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não
reutilizáveis, na sua redação atual.
▪ Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos;
▪ Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro – define os elementos que deve acompanhar o pedido de licenciamento
das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos;
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▪ Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro - aprova o modelo de alvará de licença para realização de operações de gestão
de resíduos;
▪ Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março - estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção
e demolição;
▪ Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto - estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as
características técnicas e os requisitos a observar na conceção, licenciamento, construção, exploração, encerramento
e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26
de abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) nº 1882/2003, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de setembro, aplica a Decisão 2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002;
▪ Decreto-Lei n.º10/2010, de 4 de fevereiro - estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das
explorações de depósitos minerais e de massas minerais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias
extrativas;
▪ Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho - estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de 2008 relativo ao Regime Geral da Gestão de Resíduos.
▪ Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro - procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos
minerais e de massas minerais;
▪ Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio - aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos, na sua redação atual;
▪ Portaria nº 289/2015, de 17 de setembro - revoga a Portaria nº 1048/2006 de 18 de dezembro. É aprovado o
Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER);
▪ Portaria n. 345/2015, de 12 de outubro - estabelece a lista de resíduos com potencial de reciclagem e ou valorização.
▪ Decreto-Lei n.º 246-A/2015, 21 de outubro - procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 41A/2010, de 29 de abril,
alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 de agosto, e 19-A/2014, de 7 de fevereiro, transpondo a Diretiva
n.º 2014/103/UE, da Comissão, de 21 de novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao progresso científico e
técnico os anexos da Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao transporte terrestre
de mercadorias perigosas;
▪ Decreto-Lei n.º 71/2016 de 4 de novembro - procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo a Diretiva 2015/1127, da Comissão, de 10 de
julho de 2015;
▪ Portaria n.º 145/2017, de 26 de março – define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial,
marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (eGAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).
▪ Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro - que transpôs para o direito nacional a Diretiva n.º 2008/98/CE
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos, no que se refere aos óleos usados, e que revogou o
Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho.
O Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR 2014-2020) constitui-se como um instrumento de planeamento macro da
política de resíduos estabelecendo as orientações estratégicas, de âmbito nacional, de prevenção e gestão de resíduos, no
sentido da concretização dos princípios enunciados na legislação comunitária e nacional, numa ótica de proteção do
ambiente e desenvolvimento do País. Este Plano veio preconizar uma mudança do paradigma atual em matéria de resíduos,
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consubstanciando a prevenção e a gestão de resíduos como uma forma de dar continuidade ao ciclo de vida dos materiais,
constituindo um passo essencial para devolver materiais e energia úteis à economia.
Neste contexto, o PNGR 2014-2020 tem a visão de promover a prevenção e gestão de resíduos integradas no ciclo de vida
dos produtos, centradas numa economia tendencialmente circular e que garantam uma maior eficiência na utilização dos
recursos naturais, e assenta em dois objetivos estratégicos:
No que respeita ao Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) o plano estratégico atualmente em vigor, PERSU 2020, estabelece a
visão, os objetivos, as metas globais e as metas específicas por Sistema de Gestão de RU e as medidas a implementar no
quadro da gestão de resíduos urbanos no período 2014 a 2020, bem como a estratégia que suporta a sua execução.

1.15.2 Sistemas de Gestão de Resíduos
No que respeita a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a região em estudo encontra-se servida pelos seguintes sistemas
intermunicipais:
I - PLANALTO BEIRÃO - Associação de Municípios do Planalto Beirão
Fundada em 1991, a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
(AMRPB) é uma associação de municípios unida em torno da moderna gestão dos
resíduos urbanos, que nasce da iniciativa dos municípios da região com vista ao
encontro de soluções inovadoras e sustentáveis para gerir os resíduos urbanos
produzidos nas suas áreas de intervenção.

A AMRPB é pois um sistema intemunicipal, constituído por 19 municípios dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, que
passa a gerir toda a recolha, tratamento e valorização de resíduos da região, entre os quais Mortágua, Santa Comba Dão,
Tondela e Viseu, concelhos atravessados pelos troços do IP3 em estudo.
Este sistema permitiu encerrar as lixeiras municipais existentes e, desde a sua génese, a aposta foi na valorização e
reciclagem, procurando sustentabilidade e melhor qualidade de vida para a população residente.
A Associação de Municípios do Planalto Beirão colocou no terreno um conjunto de estruturas, que permitem o Tratamento
Integrado de Resíduos Sólidos. É através destas estruturas que é possível encaminhar os resíduos depositados pela
população, ao longo de várias fases, até ao seu destino que será a valorização ou a deposição final.
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Fonte: Site da Associação de Municípios do Planalto Beirão

Figura 1.116 – Infraestruturas da AMRPB
Este sistema tem as seguintes instalações:
Centro de Tratamento de RSU
Concebido para dar uma resposta adequada do ponto de vista ambiental, à produção de resíduos desta região, o Centro de
Tratamento de RSU do Planalto Beirão é a estrutura central de todo o sistema. Situado no município de Tondela, na
localidade do Borralhal, é aqui também que se encontra a sede e todos os serviços da Associação de Municípios da Região
do Planalto Beirão
Inaugurado em 1999, o Centro de Tratamento de RSU do Planalto Beirão marcou o fim das lixeiras municipais. Após uma
profunda intervenção de selagem e recuperação ambiental das 19 lixeiras existentes, esta moderna infraestrutura passou a
ser o destino dos RSU produzidos nos municípios associados.
Aqui está localizado um Aterro Sanitário, destinado à receção dos resíduos recolhidos indiferenciadamente e também um
Centro de Triagem, para receber os resíduos recolhidos seletivamente para reciclagem. É também dentro deste espaço que
se está localizada a Central de Valorização Orgânica.
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Portaria: Controlo e identificação de viaturas;
encaminhamento dos resíduos
Báscula: Pesagem dos resíduos
Aterro Sanitário: Aqui são depositados os resíduos
provenientes da recolha indiferenciada. Toda a área
de deposição está impermeabilizada, impedindo a
infiltração de águas poluentes (Lixiviados) no solo.
Os resíduos depositados são compactados no local,
sendo posteriormente efetuada a sua cobertura
diária com terras. Existe também uma rede de
captação de biogás, impedindo a sua libertação
direta para a atmosfera.
ETAR: Os lixiviados provenientes do aterro
sanitário, são encaminhados para tratamento nesta
unidade.

Fonte: Site da Associação de Municípios do Planalto Beirão

Figura 1.117 - Centro de Tratamento de RSU - Tondela
Central de Valorização Orgânica
A Central de Valorização Orgânica do Planalto Beirão está dimensionada para receber e tratar 130.000 toneladas de
resíduos sólidos urbanos por ano. Esta unidade está equipada com tecnologia recente e é composta por uma linha de prétratamento e triagem, com a finalidade de separar 30.000 toneladas de resíduos biodegradáveis, assim como, recuperar
uma quantidade significativa de materiais com potencial reciclável.
Parte da matéria biodegradável é sujeita a um processo de digestão anaeróbia, onde ocorrem diversas fermentações que
originam a produção de biogás. Este gás natural, constituído essencialmente por dióxido de carbono e gás metano, vai
fornecer combustível a um conjunto de 3 motogeradores de energia elétrica, com capacidade instalada de 3 MW, criando
eletricidade para injeção na Rede Elétrica Nacional (REN).
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Fonte: Site da Associação de Municípios do Planalto Beirão

Figura 1.118 - Central de Valorização Orgânica
Recolha Seletiva
A recolha seletiva começa no local produtor dos resíduos quando é feita a sua separação por tipo, para posterior deposição
em locais destinados para os acolher.
Estes locais são Ecopontos e Ecocentros e os resíduos depositados são recolhidos separadamente por tipo e
encaminhados para o tratamento e reciclagem. A recolha seletiva é então um serviço especializado em recolher os materiais
que são separados na fonte geradora. O sistema é composto pelos seguintes equipamentos:
Ecopontos - os 19 municípios do Planalto Beirão existem cerca de 3 000 ecopontos.
Ecocentros – cada concelho tem 1 ecocentro:
▪ Mortágua – EN2 – Chão do Vento
▪ Santa Comba Dão – Zona Industrial da Catraia
▪ Tondela – na área do estaleiro do município (junto à ETAR)
▪ Viseu – Mundão
Centro de Triagem

II - SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
LITORAL CENTRO- ERSUC
O Sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro foi criado pelo
Decreto-Lei nº 166/96, de 5 de Setembro, com uma área geográfica correspondente a atualmente a 36 Municípios (entre os
quais os municípios de Coimbra e Penamacor atravessados pelos troços do IP3 em estudo), abrangendo uma área de
6 700 Km2 e servindo uma população de cerca de 1 milhão de habitantes.
A exploração e gestão do Sistema foi, pelo mesmo diploma legal, atribuída à ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A..
O contrato de concessão entre o Estado e a ERSUC remonta a 1997. Em 30 de Setembro
de 2015, foi reconfigurado o contrato de concessão de exploração e de gestão, regime de
serviço publico, do Sistema Multimunicipal de Tratamento e de Recolha Seletiva de Resíduos
Sólidos urbanos do Litoral Centro entre o Estado Português e a ERSUC – Resíduos Sólidos
do Centro, S.A., prorrogado o prazo de concessão até 31 de dezembro de 2034.
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A ERSUC procura cumprir a missão e os objetivos determinados, de forma económica, financeira, social e ambientalmente
eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e expandir a sua competitividade,
respeitando os princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, serviço público e satisfação das
necessidades da coletividade que lhe hajam sido fixados
A ERSUC localiza-se no Litoral Centro de Portugal Continental. A ERSUC abrange uma área de 7 000 km2 (7.9 % do território
nacional), serve uma população de aproximadamente um milhão de habitantes e trata mais de 300 000 toneladas de
resíduos por ano.

Fonte: Site da ERSUC

Figura 1.119 – Infraestruturas da ERSUC
Este sistema dispões dos seguintes equipamentos:
▪ 2 CITVRSU - Centros Integrados de Tratamento e Valorização de RSU (Aveiro e Coimbra). O Sistema Integrado de
Gestão está implementado em Gestão Integrada de Sistemas Urbanos e Equipados, incluindo os serviços de recolha,
receção, transferência, tratamento, triagem e valorização
▪ 2 Estações de Triagem localizadas nos Centros Integrados de Tratamento e Valorização de RSU de Aveiro e Coimbra.
As unidades de triagem dispõem de capacidades de processamento de 4 toneladas por hora de embalagens plásticas
e metálicas e de 8 toneladas por hora de papel e cartão;
▪ 2 Aterros Sanitários de Apoio localizados nos Centros Integrados de Tratamento e Valorização de RSU de Aveiro e
Coimbra;
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▪ 2 ETAL - Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes, para tratamento das águas lixiviadas nos aterros sanitários
de apoio e nos processos biológicos de digestão anaeróbia e compostagem das Unidades de TMB.
▪ 7 Ecocentros, utilizados para deposição seletiva e recolhas específicas de resíduos indiferenciados e resíduos
orgânicos, constituído por baias de betão armado para armazenamento de fluxos de materiais recicláveis com destino
a entidades gestoras desses resíduos ou de operadores licenciados para a sua valorização (REEE, sucata, madeira e
vidro). Os Ecocentros da ERSUC localizam-se nos CITVRSU de Aveiro e Coimbra e nas Estações de Transferência
da Figueira da Foz, Ansião, Góis, Estarreja e Ossela.
▪ 13 168 contentores para recolha seletiva em todo o litoral Centro e mantém uma frota de cerca de 30 viaturas de
recolha. Este serviço é assegurado com o recurso a sistemas de informação geográfica e às mais recentes
metodologias, com o objetivo de otimizar rotas e percursos, monitorizar graus de enchimento dos contentores e garantir
níveis de eficiência elevados.

Fonte: Site da ERSUC

Figura 1.120 - Centros Integrados de Tratamento e Valorização de RSU (Aveiro e Coimbra).
A ERSUC assegura a Recolha Seletiva nos 36 Municípios da sua área de ação, quer através da Recolha Seletiva dos
ecopontos, quer através da recolha porta a porta do comércio e serviços de alguns municípios da sua área de ação (este
serviço inclui a distribuição de sacos especiais, de diferentes cores: azul para o papel e cartão, amarelo para as embalagens
de plástico e metal e verde para as embalagens de vidro).
Os Centros Integrados de Tratamento e Valorização de RSU produzem um composto orgânico, a partir da digestão
anaeróbica e posterior compostagem da fração orgânica contida nos RSU. O composto produzido na Unidade de Aveiro tem
a designação comercial de BIOCRESCE e o produzido na Unidade de Coimbra, FERTISUC.
Os níveis de matéria orgânica que apresentam conferem a estes fertilizantes a classificação de corretivos agrícolas
orgânicos. Encontram-se higienizados e não contêm sementes ou propágulos de plantas infestantes, para além de estarem
maturados, pelo que as aplicações destes fertilizantes podem realizar-se num prazo inferior a três semanas, antes da
sementeira ou plantação.
As centrais de TMB produzem também um fluxo significativo de resíduos sem aproveitamento para a reciclagem mas com
potencial de valorização energética. O potencial calorífico dos mesmos permite a sua utilização em determinados sectores
industriais, substituindo com sucesso parte dos combustíveis fósseis aí utilizados.
Os materiais para reciclar resultam da triagem que é feita aos resíduos depositados seletivamente nos Ecopontos. Depois
de devidamente separados por tipologia, são retomados através de uma entidade gestora de resíduos de embalagem e
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enviados para reciclagem, onde irão ser transformados em matérias-primas e utilizados na produção de novas embalagens
e objetos.
Por último referencia ainda a produção de energia nas Centrais Integradas de Tratamento e Valorização de RSU, mas
também nos três Aterros Sanitários já selados. Se diferenciam da seguinte maneira:
- Para a produção do biogás, a matéria-prima é proveniente dos RSU.
- Para digestão biológica, a matéria-prima é fornecida pela fração orgânica que é entregue ao processo, depois de desviada,
primeiro no Tratamento Mecânico e, posteriormente no Tratamento Biológico e nos antigos Aterros Sanitários da ERSUC,
(Aveiro – Taboeira, Coimbra – Taveiro e Figueira da foz – Lavos) dos RSU depositados, mas que já não recebem matéria
orgânica existente nos RSU desde 2012.
Importa ainda referenciar a existência de empresas licenciadas para transporte e operações de resíduos perigosos e
industriais não perigosos, devidamente certificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e constantes da lista de
operadores disponibilizada pelo site da APA.

2 EVOLUÇÃO FUTURA SEM PROJETO
2.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Segundo os pressupostos que fundamentam metodologicamente a Avaliação de Impacte Ambiental, associada a um
determinado empreendimento, a análise da situação ambiental futura sem o empreendimento tem por objetivo definir um
cenário de referência, a partir do qual se explicitam os impactes ambientais associados à implementação do projeto em
avaliação.
Efetivamente, assumindo como ano de início de exploração 2024, estabeleceu-se como ano horizonte de projeto o ano
2044, a partir do qual se considerou um quadro ambiental de referência, o qual se perspetiva a partir da caracterização da
situação ambiental atual a evolução dos sistemas biótico e sócio-económico para esse período e sem a execução do projeto.
Como em tudo o que respeita à definição de projeções e cenários, sobretudo quando envolve horizontes temporais
alargados, ou seja, de cerca de 20 anos, torna-se extremamente difícil o estabelecimento deste referencial, pelo que a
atividade desenvolvida resulta da perceção, função da experiência adquirida pela equipa técnica que elaborou o presente
estudo, do quadro evolutivo, apresentando também por isso um grau de incerteza apreciável, fruto da natureza própria desta
atividade.
A este respeito interessa também referir que, de acordo com a mesma lógica metodológica, a situação futura sem o
empreendimento que se convenciona designar por Situação Ambiental de Referência (contra a qual serão confrontados
os cenários que enquadram a materialização do empreendimento e consequente avaliação de impactes), respeita
igualmente à opção zero ou alternativa zero, conceitos de significado similar que visam retratar o estado do ambiente no
ano horizonte de um determinado projeto e sem a sua implementação.
Face ao exposto, define-se seguidamente a evolução previsível dos vários sistemas ambientais, destacando-se os aspetos
que se entendem mais correlacionados com a não implementação do projeto de duplicação e requalificação do IP3, tendo
por base as expectativas evolutivas de território sustentadas, genericamente, na avaliação dos objetivos e expressão
territorial das principais figuras de planeamento, considerando no presente caso que os sistemas evoluem no período de
tempo considerado, com o IP3 mantendo as suas características atuais.
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2.2 SISTEMAS BIOFÍSICOS
No ano horizonte do projeto e sem a sua execução pode-se prever, fruto de uma crescente preocupação e consciência
nacional, no que respeita ao interesse de preservação dos valores naturais, um crescendo dos processos de controlo de
ações degradativas ambientais.
As propostas expressas a nível sectorial e de planeamento para Áreas Protegidas e de Conservação da Natureza de valor
nacional e/ou comunitário, bem como na defesa dos espaços de estruturação biofísica do território, nomeadamente no qual
respeita às áreas integradas nos regimes específicos das Reservas Agrícola e Ecológicas Nacionais, seriam determinantes
na salvaguarda dos recursos naturais, quer da estrutura física do território, nomeadamente ao nível dos solos de maior
aptidão agrícola, de controlo dos processos de erosão, salvaguarda das linhas de água, dos recursos geológicos, entre
outros.
A ainda relativa dificuldade de interiorização desses valores por parte da população e dos diversos agentes económicos,
para além do reduzido conhecimento objetivo e de estratégias bem definidas de salvaguarda dessas estruturas, dificultam
frequentemente a salvaguarda desses territórios, pelo que os mesmos tenderão a ser crescentemente descaracterizados
por uma multiplicidade de ações, com sustentação em interesse público, frequentemente de incidência local/regional que
manifestamente desvirtua o estatuto nacional conferido a estes espaços.
Também se considera, no entanto, que se vem sentido uma crescente consciencialização por parte dos diversos agentes
económicos sociais e políticos, o que tenderá a reverter a situação, pelo que, a médio prazo e até ao ano horizonte do projeto
é expectável uma maior preocupação e consequente efetiva salvaguarda dos valores da estruturação biofísica e ecológica
do território.
Analisando em termos regionais, a área de estudo apresenta características rurais, dominando a pequena propriedade
tratada quase individualmente na produção de culturas tradicionais, como o pomar de sequeiro, o cereal, a vinha, a par de
uma forte presença florestal, em alguns locais.
O abandono da atividade agrícola, em particular da pequena propriedade de dimensão familiar é uma tendência verificada
a nível nacional e que provavelmente também se fará sentir na região em estudo. Nesta perspetiva, de longo prazo, é
previsível que os espaços naturais venham a aumentar em detrimento das zonas agricultadas.
Regra geral, uma redução da variedade de biótopos disponível, conduz a uma diminuição do número de habitats para a
fauna e consequentemente a uma diminuição da riqueza específica e da diversidade faunística, sendo esse o panorama
possível para a região em estudo.
Numa avaliação global, a situação futura sem o empreendimento deverá pois pautar-se por uma redução da área com valor
ecológico/natural, sobretudo nas zonas mais pressionadas pelos processos urbanos, industriais e turísticos, porém com
reforço dos objetivos de conservação nas áreas remanescentes, estas com maior incidência na área de menor pressão
antrópica.

2.3 QUALIDADE DO AMBIENTE
A qualidade do ambiente encontra-se muito pressionada, nos seus diversos domínios pela atividade industrial e pela
concentração urbana, definindo espaços circunscritos no território que, fruto da sua natureza e orientações estratégicas
nacionais e internacionais, visando a sua requalificação, tenderão a cumprir, crescentemente, estratégias de melhoria
generalizada da qualidade ambiental.
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De facto, ao nível dos índices de qualidade dos recursos hídricos, a degradação a que se tem assistido, fruto da atividade
industrial e urbana, tende a melhorar a ritmos mais ou menos acelerados, em função, por um lado, da renovação ambiental
e tecnológica imposta à indústria e aos sistemas urbanos, sobretudo pela alteração dos processos produtivos e introdução
de sistemas de tratamento, situação facilitada pela articulação regional das mesmas, nomeadamente no que respeita à área
em estudo.
Também ao nível dos resíduos industriais em urbanos, a crescente implementação de sistemas de recolha, seleção/triagem,
reutilização e reciclagem, para além do tratamento e deposição controlada dos resíduos permitem antever uma progressiva
melhoria neste domínio.
No futuro, sem implementação do projeto, não é expectável uma alteração significativa dos níveis de qualidade do ar, ainda
que possa haver um aumento de fontes emissoras locais, como unidades industriais e tráfego rodoviário.
No entanto, mesmo que se verifique um aumento de número de fontes emissoras, tendo em conta a preocupação crescente
na adoção das melhores tecnologias, é expectável uma redução das emissões associadas, sem se verificar, desta forma,
alterações significativas na qualidade do ar local.
Por exemplo, ao nível do tráfego rodoviário, com a atualização da frota automóvel, a tendência é para haver uma diminuição
dos fatores de emissão dos veículos novos, devido à introdução de novas tecnologias na indústria automóvel que promovem
a produção de motores mais eficientes e, consequentemente, menos poluentes. Neste setor é ainda expectável o aumento
da utilização de veículos elétricos, sem emissões diretas de poluentes atmosféricos. Não esquecer também a crescente
aposta em padrões de mobilidade cada vez mais sustentáveis, como o transporte coletivo e opções de mobilidade partilhada,
que poderão atenuar o crescimento expectável em termos de utilização do veículo automóvel e, consequentemente, das
emissões associadas.
Este comportamento é também expectável para as fontes emissoras inerentes à atividade industrial, tendo em consideração
a implementação das melhores técnicas disponíveis nos diversos setores.
O facto de existirem compromissos nacionais na redução das emissões atmosféricas reforça esta tendência de otimização
dos processos e de procura de soluções mais eficientes e, consequentemente, menos poluentes.
Assim, ações crescentes nestes domínios, de caracter restritivo, apontam também para uma melhoria progressiva da
qualidade do ar ambiente, sendo que neste contexto, a implementação de sistemas de transportes públicos eficazes e menos
poluentes (como é o caso do presente empreendimento) constituem uma aposta decisiva, e consequentemente prioritária,
na resolução deste tipo de problemas ambientais, e consequente redução dos Gases de Efeitos de Estufa.
A nível do ruído, a situação qualitativa assume uma incidência de caracter mais localizado e complexo, que inclusivamente
depende de tipologias comportamentais parecendo mesmo que, apesar da evidência da preocupação com a população
exposta a níveis de ruído mais elevado, tal decorre mais de uma situação local de incidência ao nível do indivíduo e
consequências indiretas ao nível da sua produtividade e implicação financeiras nos sistemas de saúde e de segurança
social.
Aposta-se pois crescentemente na redução das emissões de ruído, pela definição de articulados legais crescentemente
restritivos, apesar de também neste contexto se acreditar que a inovação tecnológica ao nível dos transportes, a par de uma
crescente atuação ao nível dos comportamentos individuais (com sinergias coletivas) poderá impor, a longo prazo e de forma
progressiva, a melhoria da qualidade acústica nos ambientais urbanos (uma análise quantitativa da evolução dos níveis

40418-PB-TG-0622-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.2 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

321

sonoros na ausência de projeto estão apresentadas no próprio capitulo, onde está devidamente enquadrada –
Capítulo 1.10.6).
Já nos espaços que se desenvolvem para além dos aglomerados urbanos, as preocupações de qualidade ambiental
assumem uma dinâmica mais complexa, fruto da dificuldade de controlar determinados processos (como é o caso do uso
de poluentes químicos na agricultura ou de fogos florestais), essencialmente porque situações isoladas atraem uma menor
preocupação coletiva, mas esquecendo-se frequentemente que, mesmo assim, resultam num acumulado expressivo devido
à maior expressão dos espaços envolvidos.
Por outro lado, a ausência frequente de sustentação financeira e de alternativas sociais e económicas a nível local,
nomeadamente em termos de emprego, levam a que frequentemente se “feche os olhos” a determinadas ações degradativas
da qualidade ambiental.
Também aqui, a consciência crescente do valor financeiro dos espaços rurais, sobretudo como valor turístico e de lazer,
influenciam comportamentos e formas de pressão local para melhorar o ambiente, pelo que se perspetiva uma melhoria
progressiva.
Este quadro evolutivo, quando colocado ao nível da área de estudo, determina a ocorrência de processos de requalificação
de expressão urbano - ecológico, embora se verifique que os processos degradativos não foram muito acentuados,
perspetivando-se um crescimento das áreas urbanas em função da crescente acessibilidade por rodovia e consequente
procura de espaços de habitação em locais de maior qualidade ambiental, ou para implantação de unidades produtivas de
forte dependência de transportes; contudo, a ocorrer de forma controlada e planeada, com índices de qualidade ambiental
e urbana (nomeadamente em termos de equipamentos, arquitetura ou espaços verdes) bastante mais adequada a novos
padrões de exigência por parte da população em causa.

2.4 COMPONENTE SOCIAL E PLANEAMENTO
A projeção da situação ambiental de referência do empreendimento em estudo foi efetuada com base na caracterização e
avaliação das dinâmicas socioeconómicas e territoriais presentes e futuras anteriormente identificadas no capítulo da
caracterização.
A construção do Projeto em estudo irá melhorar as condições de mobilidade dos utentes do atual IP3, com o intuito de
oferecer as melhores condições de acesso e segurança rodoviária. Deste modo, não é de prever que a situação sem a
realização do Projeto evolua no sentido de resolver os problemas relacionados com a mobilidade e sinistralidade.
Efetivamente, a não concretização deste Projeto colocará problemas ao nível das condições normais de circulação, uma vez
que se antevê a degradação progressiva do piso na rede viária existente. A não execução deste Projeto, não permitirá
portanto, a melhoria continua da segurança rodoviária, o que condicionará a implementação dos projetos em
desenvolvimento para os concelhos que se caracterizam por uma condição socioeconómica débil e em declínio.
Assim, na eventualidade deste projeto rodoviário não se concretizar, a evolução será no sentido de manutenção das
condições atuais, com ligeiro agravamento das condições de transitabilidade a nível intra-concelhio, o que contribuirá
diretamente para a diminuição das condições de segurança rodoviária, o que por sua vez se refletirá na diminuição da
coesão e estrutura territorial.
A evolução da situação de referência na ausência de projeto, não representa qualquer tipo de ameaça para o património
cultural e poderá mesmo permitir a preservação de potenciais vestígios arqueológicos não detetados através de pesquisa
documental, através da manutenção das condições paisagísticas atuais.
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