
  

40418-PB-TG-0604-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO  

PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.4 – ANEXOS  

ANEXOS  

 

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 6.4 – ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO I – Listagem das Entidades Contactadas 

ANEXO II – Qualidade do Ar 

ANEXO III – Recursos Hídricos 

ANEXO IV – Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

ANEXO V – Ambiente Sonoro 

ANEXO VI - Património Cultural e Arqueológico 

ANEXO VI – Projeto Base / Traçado em Ortofotomapa





  

40418-PB-TG-0604-EIA-001. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO  

PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.4 – ANEXOS  

ANEXOS  

 

ANEXO I – LISTAGEM DAS ENTIDADES CONTACTADAS 





QUADRO DAS ENTIDADES CONTACTADAS

Data Informação Data Informação Data Informação

13/07/2019
Area concessionada (papel)

por mail e por carta

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

12/10/2020
Reforço do pedido de 

elementos

 - 43658 Pedido de SHP 04/07/2019 Legislação da área de concessão
Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

12/10/2020
Reforço do pedido de 

elementos

3
Águas do Centro Litoral, S.A. (Grupo Águas de

Portugal)
66503 24/06/2019 05/07/2019

Pedido de informação 

vectorial
05/07/2019

corredores e traçados 

em DWG
10/07/2019 receção de informação

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

4
Águas do Centro, S.A. (Grupo Águas de

Portugal)
66504 24/06/2019

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

08/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
43656

corredores e traçados 

em SHP
17/07/2019 Recepção de mail sem informação

10/07/2019
Pedido de sistema de 

coordenadas
10/07/2019

Sistema de 

Coordenadas

6 ANAC – Instituto Nacional de Aviação Civil 66505 24/06/2019 10/07/2019 Pedido de KMZ 11/07/2019 Corredor em KMZ 16/07/2019
Informação de que não existemservidões aeronauticas civis na área de estudo. 

Apenas referencia ao heliporto dos BV S.Comba Dão

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio da

aviação civil.

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das 

comunicações.

12/10/2020
Reforço do pedido de 

elementos

8
ANPC – Autoridade Nacional para a Proteção

Civil
66509 24/06/2019

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio da

proteção civil.

12/07/2019 Corredor em KMZ

17/07/2019
Envio do comprovativo 

de pagamento

03/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
03/07/2019

corredores e traçados 

em DWG
06/08/2019 Informação de ordenamento, condicionantes e licenciamentos Informação diversa de cariz municipal.

12/10/2020
Reforço do pedido de 

elementos
Marcação das redes, 

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

02/10/2019
Reforço do pedido de 

elementos
Informação diversa de cariz municipal.

12/10/2019
Reforço do pedido de 

elementos
13/10/2019

Marcação das redes, EEAR, ETAR e Reservatório de abastecimento de água no 

desenho

13/10/2019
Pedido de elementos 

em formato editável
14/140/2020 Ficheiros editáveis e características.

Pedido de envio de ficheiros editáveis e características das

redes de águas e de sanamento.

17/10/2019
Pedido de informação 

vectorial
17/10/2019

corredores e traçados 

em DWG e Shipefile
Pedido de Reunião (30,10,2019) Informação diversa de cariz municipal.

02/10/2019
Reforço do pedido  de 

informações

12/10/2019
Reforço do pedido de 

elementos

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

66502

24/06/2019

10 Câmara Municipal de Coimbra 66513 24/06/2019

24/06/20199
APA - Agencia Portuguesa do Ambiente - ARH 

Centro
66511

Câmara Municipal de Mortágua 66515

Câmara Municipal de Penacova 66516 24/06/2019

24/06/2019

Nº

66568

7
ANACOM – Autoridade Nacional de 

Comunicações
66507

1 Água das Corgas-Buçaco, S.A. 66566 24/06/2019

2 Águas das Caldas de Penacova
24/06/2019

12

11

Pedido de elementos de Projeto / 

Orçamento
Envio de elementos

Entidade Contactada Refª. Carta Data de Envio

5 Águas do Planalto 24/06/2019

Envio de orçamento - 

53,24€

pedido de KMZ

08/07/2019

Informação sobre: captações subterrâneas (particulares), fontes 

poluidoras, dados de qualidade da água, zonas hídricas 

protegidas, áreas de inundação, águas subterrâneas, dados de 

qualidade do ar e alterações climáticas.

Informação Solicitada
Receção de informação

18/07/2019
Captações, perimetros de protecção, potenciais fontes poluidoras, águas de 

recreio, redes de monitorização

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de 

saneamento.
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Data Informação Data Informação Data Informação

Nº

1 Água das Corgas-Buçaco, S.A. 66566 24/06/2019

Pedido de elementos de Projeto / 

Orçamento
Envio de elementos

Entidade Contactada Refª. Carta Data de Envio Informação Solicitada
Receção de informação

01/07/2019

Pedido de informação 

vectorial

(telefonema do Presd. 

Camara a solicitar 

reunião - acordado ser 

ainda prematuro)

02/07/2019
corredores e traçados 

em DWG
08/01/2020 recepção de informação (via V-Concept) PDM e Condicionantes Informação diversa de cariz municipal.

12/10/2019
Reforço do pedido de 

elementos

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

19/07/2019
Resposta Mail a remeter para Entidade externa contratada pela CIMViseu Dão 

Lafoes a resposta aos pedidos efectuados
Informação diversa de cariz municipal.

08/11/2019 Envio de elementos via VECONCEPT

12/10/2019
Reforço do pedido de 

elementos

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

16/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
16/07/2019

corredores e traçados 

em SHP e KMZ
18/10/2019

Recebidas cartas de RAN e REN

 DEP/DAOS  - Não identicado qualquer projeto que interfira com a envolvente do 

corredor do IP3 

 Divisão de Gestão Urbana - informou que  não colide com qualquer projeto 

previsto ou aprovado.

Informação diversa de cariz municipal.

24/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
24/07/2019

corredores e traçados 

em DWG
06/12/2019 Extratos das condicionentes PDM Viseu em DGN

12/10/2019
Reforço do pedido de 

elementos

Informação sobre infraestruturas de abastecimento e de

saneamento.

16
CCDR Centro - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro
66521 24/06/2019 22/07/2019

Pedido de informação 

vectorial
23/07/2019

corredores e traçados 

em SHP 
Informação diversa de cariz regional.

17
DGADR - Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural
66522 24/06/2019

Informação sobre áreas de interesse agrícola; solos de elevada

capacidade de uso; áreas relevantes ao nível das atividades

agrícolas, regadios, etc..

18
DGAE - Direção Geral das Atividades

Económicas
66523 24/06/2019 03/07/2019 Esclarecimento de que esta entidade não tem informação relevante.

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com a área de

estudo em apreço.

19 DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia 66524 24/06/2019 09/07/2019 Acesso a informação on line

Informação sobre áreas de prospeção, pesquisa, concessão e

exploração de recursos geológicos; Informação sobre pontos de

água subterrânea.

Pedido de informação 

vectorial
10/07/2019

corredores e traçados 

em DWG
22/07/2019

Recepção de Informação

 (em CD)

Informação sobre imóveis classificados, património arqueológico;

pedido de autorização para trabalhos arqueológicos.

12/07/2019
corredores e traçados 

em SHP e KMZ

21 DGS – Direção Geral de Saúde 66526 24/06/2019 24/07/2019
Informam do reecaminho do assunto para a Administração Central do Sistema de 

Saude, IP.

Informação que subsidie a avaliação de riscos para a saúde

humana

22 DGT - Direção Geral do Território 66527 24/06/2019 04/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
10/07/2019

corredores e traçados 

em SHP
16/07/2018 Rede Geodésica e acesso a informação territorial Informação sobre IGT’s em vigor.

23
Direção Regional de Conservação da Natureza e

Florestas do Centro (Quinta do Soqueiro, Rua

Cónego António Barreiros, 3500-093 VISEU)

66528 24/06/2019

Informação sobre áreas protegidas, áreas classificadas,

espécies faunísticas e florísticas de interesse conservacionista e

recursos florestais.

24
DRAP Centro - Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Centro
66529 24/06/2019 16/07/2019

Pedido de informação 

vectorial (por telefone)
16/07/2019

corredores e traçados 

em SHP
19/07/2019 Ran, Aproveitamentos Agricolas, projectos de Investimento Agricola

Informação sobre áreas de interesse agrícola; solos de elevada

capacidade de uso; áreas relevantes ao nível das atividades

agrícolas, regadios, etc..

25 DRCC - Direção Regional de Cultura do Centro 66530 24/06/2019 16/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
16/07/2019

corredores e traçados 

em SHP

Informação sobre imóveis classificados, património arqueológico;

pedido de autorização para trabalhos arqueológicos

24/06/2019

15 Câmara Municipal de Viseu 66520 24/06/2019

14 Câmara Municipal de Tondela

08/07/201924/06/201920 DGPC - Direção Geral do Património Cultural 66525

13 Câmara Municipal de Santa Comba Dão 66517

66519 24/06/2019
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Data Informação Data Informação Data Informação

Nº

1 Água das Corgas-Buçaco, S.A. 66566 24/06/2019

Pedido de elementos de Projeto / 

Orçamento
Envio de elementos

Entidade Contactada Refª. Carta Data de Envio Informação Solicitada
Receção de informação

26
DRS – Direção Regional de Saúde do Centro

(ARS-Centro)
66531 24/06/2019 01/07/2019

Pedido de informação 

vectorial
02/07/2019

corredores e traçados 

em DWG

Informação que subsidie a avaliação de riscos para a saúde

humana

27 EDP Distribuição 66533 24/06/2019 26/07/2019 Ficheiros DWF com infraestruturas electricas existentes

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com a área de

estudo em apreço.

28 Galp Energia 66535 24/06/2019

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com a área de

estudo em apreço.

28A Redes de gás - Lusitâneagás 00.082.358 12/10/2020 Informação sobre infraestruturas de abastecimento de gás

28B Redes de gás -Beiragás 00.082.359 12/10/2020 Informação sobre infraestruturas de abastecimento de gás

29
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e

das Florestas (Avenida da República, 16 / 1050-

191 LISBOA – PORTUGAL)

66538 24/06/2019

Informação sobre áreas protegidas, áreas classificadas,

espécies faunísticas e florísticas de interesse conservacionista e

recursos florestais.

01/07/2019 Contacto telefónco 02/07/2019
especificação das 

informações solicitadas
24/10/2019

informação solicitada

(ventos e dados por município)

09/07/2019 orçamento

01/07/2019 orçamento 98,40€ 03/07/2019
Solicitação do IBAN

Envio de NIB COBA
23/07/2019 Recepção de informação em pdf

04/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
05/07/2019

corredores e traçados 

em DWG
26/07/2019 Recepção de informação em formato digital

32 REN - Gasodutos 66541 24/06/2019 26/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
26/07/2019

corredores e traçados 

em DWG

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com o estudo de

segurança em apreço.

33 REN - Rede Elétrica Nacional 66542 24/06/2019 12/10/2020
Reforço do pedido de 

elementos

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com a área de

estudo em apreço.

33A Rede Expressos 00.082.327 12/10/2020
Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

carreiras de transporte de passageiros

34
SIRESP - Sistema Integrado de Redes de

Emergência e Segurança de Portugal S.A.
66543 24/06/2019 09/07/2019

Pedido de informação 

KMZ
11/07/2019 Corredor em KMZ 12/07/2019

Localização de Estações Base (coordenadas) 

Por carta

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

comunicações de emergência.

35 Sociedade Águas do Luso 66572 24/06/2019 12/10/2020
Reforço do pedido de 

elementos
17/07/2018 Recepção de informação - zona de concessão (via carta) Informação sobre zonas de concessão

36
SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo

das Aves
66544 24/06/2019

Informação sobre áreas sensíveis para a avifauna, espécies de

interesse conservacionista.

14/10/2020
Credencial de 

atestação

A ALTICE informou que deveria ser a própria IP a solicitar diretamente à MEO o 

envio do cadastro 

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

comunicações.

15/10/2020 Recebido cadastro das linhas aéreas e infraestruturas subterrrâneas

37 Telecomunicações - MEO 66545 24/06/2019
Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

comunicações.

38 Telecomunicações - NOS 66546 24/06/2019 09/07/2019 Receção de nformação
Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

comunicações.

39 Telecomunicações - NOWO 66547 24/06/2019 18/07/2019
Pedido de informação 

vectorial
18/07/2019

corredores e traçados 

em DWG

Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

comunicações.

40 Telecomunicações - VODAFONE 66548 24/06/2019 24/07/2019 Recepção por carta de informação
Informação sobre eventuais condicionantes no domínio das

comunicações.

36A Telecomunicações - Altice 00.082.342 12/10/2020

31
LNEG - Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia
66540 24/06/2019

30
IPMA – Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera
66539 24/06/2019

Informação sobre áreas de prospeção, pesquisa, concessão e 

exploração de recursos geológicos; Informação sobre pontos de 

água subterrânea.

Informações e dados climáticos.
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Data Informação Data Informação Data Informação

Nº

1 Água das Corgas-Buçaco, S.A. 66566 24/06/2019

Pedido de elementos de Projeto / 

Orçamento
Envio de elementos

Entidade Contactada Refª. Carta Data de Envio Informação Solicitada
Receção de informação

40 A Telecomunicações - IP Telecom 00.082.361 12/10/2020 13/10/2020 Implantação das redes de telecomunicalções  nos formatos dwg e kml
Informação sobre redes de telecomunicações existentes no

canal técnico do actual IP3

41 Turismo Centro de Portugal 66549 24/06/2019

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com a área de

estudo em apreço.

42 Turismo de Portugal 66550 24/06/2019 04/07/2019 Indicação da informação disponivem no site

Informação sobre eventuais condicionantes, projetos, planos ou

programas existentes, que possam interferir com a área de

estudo em apreço.
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Registo N.º: 863  

Data: 05/08/2020  

Envio Normal 
 

Assunto: Proposta da CIM Viseu Dão Lafões relativa à obra de requalificação do IP3 (troço Santa 
Comba Dão - Viseu, km 86 ao km 118)  
 
O atual traçado do IP3 passa na zona de Santa Comba Dão de uma forma muito condicionada, não só pela 

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

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

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

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

traçado desce com uma inclinação de 5,68%, tendo no final da descida uma curva longa à direita com um 

raio de 308 m. Para além de qualquer um destes parâmetros garantir apenas uma velocidade de projeto 

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

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

de velocidade inferior, por exemplo 60 km/h. 

Com a duplicação do IP3, atualmente em fase de projeto, o objetivo da intervenção será não só o 

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

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

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

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

estrada de sentidos separados fisicamente (tipo autoestrada), que potencia obviamente 

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

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

muito mais perigoso, a existência de pontos onde haja uma redução drástica das características 

geométricas, pois o utente não está alertado para essas condições inesperadas. Apesar de essa sensação 

poder ser atenuada com uma sinalização bem persuasiva, é bem sabido que por vezes a sinalização não 

se torna eficaz, perante condições de segurança adversas. 

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

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

como é o caso do troço acima referido. Uma vez que as zonas adjacentes ao traçado estão fortemente 

condicionadas, não sendo possível reduzir a inclinação do trainel, e sobretudo não sendo possível 

 

Exmo. Senhor 
Engº José Faísca 
Infraestruturas de Portugal, SA  
Campus do Pragal – Praça da Portagem   
2809-013 Almada  

mailto:secretariado@cimvdl.pt


aumentar o raio de curvatura para valores mínimos de 420 m, compatíveis com uma velocidade de 

100 km/h, torna-se praticamente obrigatório que se estudem soluções alternativas, com 

variantes ao traçado, que passem por nascente ou por poente de Santa Comba Dão. 

O estudo analisado, estuda de facto estas duas alternativas de traçado, garantindo qualquer uma delas 

velocidades de 100 km/h, e eliminando, definitivamente, o ponto critico referido. O atual troço do IP3, 

passaria então a funcionar, apenas, para tráfego local, solução que melhora, também, as 

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

Surpreendentemente, observa-se que o estudo considera, como uma das 3 soluções possíveis, a 

duplicação do atual IP3, referindo até como sendo uma solução menos onerosa. Obviamente esta 

solução será menos onerosa, simplesmente porque não se estar a comparar soluções que servem 

os utentes da mesma forma, ou seja, as soluções não são comparáveis em termos de segurança 

rodoviária. De referir, ainda, que a solução de duplicação do atual IP3 neste troço, não está completa, pois 

será necessária uma nova Ponte sobre o Rio Dão para assegurar o tráfego local, que atualmente circula 

no IP3. 

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

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

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

altas, tornando o ponto potencialmente mais perigoso. Ao mesmo estar-se-ia a perder uma excelente 

oportunidade para separar o tráfego local, do tráfego de passagem, com todas as vantagens para 

ambos os tipos de tráfego que isso traria. 

Pensamos assim que a solução de duplicação do IP3 na travessia de Santa Comba Dão, não deverá ser 
apresentada como solução, mas apenas como uma “não solução”, com as adequadas justificações 
já acima referidas. 
 
 
 
Os meus melhores cumprimentos, 

 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

 

 

(Rogério Mota Abrantes) 

 



 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro  
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       DGT 294/20 20.06/05 

  Proc: VIA-CO.13.00/1-19 
ID 110948  

 
ASSUNTO:  

Beneficiação do IP3 entre o Nó de Penacova (km 59+000) e a Ponte sobre o Rio Dão (km 75+160), na 
união de freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, no concelho de Penacova 
Requerente: Infraestruturas de Portugal, SA 
COIMBRA / Penacova 
 
 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, vimos por este meio dar conhecimento 

que, através do Despacho n.º 5850-B/2020 dos Gabinetes dos Secretários de Estado da 

Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território e das 

Infraestruturas, publicado no Diário da República, 2.ª Série n.º 103, de 27 de maio, foi 

reconhecido o relevante interesse público da ação relativa ao desnivelamento dos Nós de 

Oliveira do Mondego e de Cunhedo, no âmbito da beneficiação do IP3 entre o Nó de 

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

artigo 21.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

A Diretora de Serviços 

 

 

(Maria Margarida Martins Ventura Teixeira Bento) 
Delegação competências - Despacho n.º 4973/2020, de 24/04, DR 2.ª série n.º 81 
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Ex.mos Senhores 
Infraestruturas de Portugal, S.A. 
Praça da Portagem 
2809-013 Almada 



REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 
DAS INFRAESTRUTURAS 

Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho de Administração da 
IP - Infraestruturas de Portugal 
Eng.° António Laranjo 
Praça da Portagem 
2809-013 Almada 

SUA REFERÊNCIA 
	

SUA COMUNICAÇÃO DE 	NOSSA REFERÊNCIA 	 DATA 
N°: 2787/2020 	 29-10-2020  
ENT.:  4825/2020 
PROC. N°: 095/2020 

ASSUNTO: 	Tomada de posição/Moção relativa às obras que decorrem no IP3 

Encarrega-me o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas de enviar a V. Exa., a cópia do ofício 

n.° 011/2020 e respetivos anexos, remetido pela Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Oliveira 

do Mondego e Travanca do Mondego, relativo ao assunto mencionado em epigrafe, para os devidos efeitos. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Chefe do Gabinete 

Isabel Pardal "4'3" de kmma  
digital por Isabel Pardal 

de Sá Pires 	de Sá Pires Marques 
Dados: 2020.10.30 

Marques 	08:41:50 Z 

(Isabel Pires Marques) 
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
OLIVEIRA DO MONDEGO E TRAVANCA DO MONDEGO 

Largo Nossa Sr." da Piedade, n. 1 
334n - 135 OLINT.IRA 110 MONEWG0 

(Municipio de Penaeova) 
NIF: 510 838 383 

Oliveira do ,>tiOndego - félel ' Fax: 239 456  OM  
ravancli do Mondego -  Thief.  / Fax.: 239 4.5G 844 

ufmtmonclegoZgm;iii.com  

Exmo. Senhor 

Ministério do Planeamento e das Infra-
Estruturas 
Avenida Barbosa  du  Bocage, 5, 2° ) 
1049-039 Lisboa 

  

• 1..175, 

Data 

01/07/2020 	1  • Y4- 

Sua Referência Sua Comunicação 	Nossa Referência 

011/2020 

Assunto: Tomada de posição da Assembleia de Freguesia 
ctspr) 	ljüc 

L.i 

(§1.- 

Exmo. Senhor, 

Da realização da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias-

de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego do passado dia 27 de Junho, na qual 

foram discutidos vários assuntos, resultou a apresentação de duas Moções, uma relativa 

às obras que decorrem no IP3. 

Assim, e, para o Ministério que tutela a área das infraestruturas, considerar os alertas e / 

os pedidos que constam da respetiva Moção, ficando solidário com esta Assembleia de 

Freguesia na defesa e melhoria da qualidade de vida das nossas populações, enviamos a 

Moção aprovada, na espectativa de obtermos uma resposta o mais brevemente possível. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

O PRESIDkNTE 
/ 

3_0 f,A0 (A -/ 
Luís Manuel Marques Pechim 

(Presidente  du  Uniào de Freguesias de 
Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego) 

11 

i29-1DIS 



2  

Assembleia da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do 

Mondego 

fooçÃo 

A bancada do PS (Partido Socialista) com assento nesta Assembleia de Freguesia 

da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, vem 

publicamente congratular-se  corn  as obras do IP3 que estão a ser realizadas na 

nossa Freguesia, corno também no restante troço do IP3. 

Entendemos que valorizam o nosso território e que garantem uma maior 

segurança aos utilizadores deste Itinerário Principal. 

Temos conhecimento da preocupação da Junta de Freguesia e do Município na 

resolução de algumas questões problemáticas para a segurança e boa circulação 

neste Itinerário Principal, salvaguardando sempre a segurança dos seus 

utilizadores e da população em geral. 

Contudo e precavendo alguns pormenores que possam escapar no decorrer dos 

trabalhos, como bem sabemos que acontecem nas obras desta envergadura, 

vimos reforçar a preocupação já mostrada de Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do 

Mondego relativa á concretização dessas obras, e exigir urna tomada de posição 

pela entidade responsável por esta obra, o IP (Infraestruturas de Portugal) e 

pelo Ministério que a tutela. 

Assim entendemos que as obras, sendo elas, a construção do acesso florestal 

entre a povoação do Porto da Raiva e o Ramal de Paredes (Foz do Alva), o 

acesso entre o Nó de Oliveira do Mondego e o Alto das Lamas, e os acessos aos 

terrenos no Nó do Cunhedo assim como ao estabelecimento existente nas 

proximidades deste local, são questões primordiais e que a sua resolução 

contribuem para urna maior segurança e urna melhor utilização de quem circula 

no IP3. 

Primeiro entendemos que o dono da Obra deverá enviar  urn  projeto de todo o 

troço onde se inserem as recomendações nomeadas acima, por forma a 

podermos analisar e perceber se estas situações estarão comtempladas na 



empreitada em curso, assim como os prazos legais para a concretização da 

mesma. 

A construção da estrada florestal a montante do IP3 a ligar o Ramal de Paredes 

(Foz do Rio Alva) e as três habitações do Porto da Raiva, é uma obra essencial, 

desde que transitável por qualquer veículo. Desta forma asseguramos o acesso 

ás três habitações do Porto da Raiva que neste momento estão isoladas, ou em 

alternativa o acesso direto ao IP3,que neste momento é feito numa curva de 

deficiente visibilidade onde os utilizadores desta via circulam a velocidade alta. 

Além de um acesso digno a estas habitações, aumentamos a segurança 

rodoviária deste troço, porque seriam abatidas as árvores de grande porte 

existentes que estão em perigo eminente de queda para o IP3 e criamos uma 

margem de segurança entre os terrenos com estas árvores e a faixa de 

rodagem. 

Desta forma também criamos o acesso dos proprietários aos seus terrenos 

evitando assim que os deixem ao abandono a que se encontram. 

Por todas estas razões, primando sempre pela segurança dos utilizadores do 

IP3, e da população em geral, vimos propor a abertura deste acesso, 

inviabilizando a opção que neste momento estará em projeto. Entendemos que 

esta sugestão só trará mais-valias, encurtando o acesso às suas habitações por 

parte dos seus moradores e criamos segurança para os utilizadores do IP3 neste 

troço confinante, além do custo que supomos não ser mais elevado, 

provavelmente até mais económico. 

A ligação do Nó de Oliveira do Mondego ao Alto Lamas, acesso este que está 

criado, terá só que ser melhorado para uma boa circulação, continuando assim 

num curto elo de ligação entre as duas margens do Rio Mondego no que diz 

respeito ao cultivo e manutenção de terrenos cujo seus proprietários são das 

povoações do Cunhedo, e Oliveira do Mondego, contribuindo também para a 

acessibilidade dos Bombeiros para o combate a incendio ou até mesmo o 

abastecimento de água da Albufeira. 

Além desta razão temos também a continuidade da EN2 que envolve várias 

valências para a nossa Freguesia, para o nosso Concelho e para o País em geral. 

Por todas estas razões esta Assembleia de Freguesia exige a construção / 

melhoramento deste caminho paralelo. 



Relativamente ainda ao Nó de Oliveira do Mondego chamamos á atenção para a 

rutura existente no canal de água da Albufeira que atravessa o 1P3, na zona da 

construção da passagem inferior, que se encontra em mau estado e que poderá 

ruir  corn  as vibrações provocadas pelas obras ou no futuro  corn  a circulação das 

viaturas. 

No que diz respeito ao Nó do Cunhedo, no nosso entendimento, merece urna 

maior atenção e apreço, visto que há muita questão que terá de ser respeitada, 

Começando pelos acessos aos terrenos que não irão ser utilizados para a 

construção do Nó, que, segundo o projeto em execução não prevê a sua 

utilização, deixando assim de poderem ser cultivados pelos seus proprietários. 

Depois, existe um caminho pedonal, existente já antes da construção desta 

estrada, com largas dezenas, senão mesmo centenas de anos, utilizado pelos 

proprietários destes terrenos que com a remodelação do IP3, será cortado, 

impossibilitando os proprietários de acederem aos seus terrenos, a ter em conta 

que provavelmente haverá proprietários que não tem outros meios de aceder 

senão a pé, como também o acesso pela população em geral á Albufeira. 

No encaminhamento deste caminho pedonal existe uma estrada de acesso ao 

Rio que sempre foi utilizada pelas pessoas, inclusivamente, noutros tempos, era 

um local onde as pessoas da aldeia iam lavar a roupa. Sendo um acesso ao Rio, á 

Albufeira, é um ótimo local para o abastecimento de um veículo dos Bombeiros 

no caso de um incêndio, ou até mesmo dos agricultores para a rega dos seus 

terrenos. 

Levando este troço do 1P3, segundo projeto, separador central, ficamos também 

sem acesso de veículos de marcha lenta (tratores, motorizadas, bicicletas) e até 

mesmo acesso pedonal aos terrenos existentes a poucos metros, deste local, 

zona denominada como Ribeira de Almaça ou Mortágua. 

Nesta zona existem terreno que até á pouco tempo eram cultivados com zona 

de regadio, por pessoas do Cunhedo, com estas obras perderão também o 

acesso a estes. 

Não menos importante, senão até mesmo mais importante existe um comércio 

que com estas obras simplesmente morrerá. 



Este comércio esta a laborar desde a década de 70, com altos e baixos como 

todos os negócios, mas, sempre foi "sobrevivendo" e é a fonte de rendimento 

de alguns membros de família que ali trabalham, que certamente com estas 

obras, irão ser despedidas e fazer crescer o n9 de desempregados no nosso país, 

contribuindo também para um maior n9- de empobrecimento. Contribuindo 

para a economia local e nacional, com a contribuição dos seus impostos, 

queremos que mereça o que lhes é devido, consideração e respeito, não só 

pelos seus proprietários que arduamente trabalharam para alcançar os 

resultados de hoje, mas também para os membros das famílias que ali 

trabalham e que de um dia para o outro vêm o seu salário ser caducado pelas 

obras do 1P3. 

Qualquer uma destas obras em nada interfere com zonas sensíveis em questões 

ambientais, e no caso dos NÓS de Oliveira do Mondego e Cunhedo com a 

Albufeira da Aguieira encontrando-se fora da área de regulamentação desta, e 

que não criam qualquer impacto negatico para o ambiente, mas mesmo que 

assim fosse, entendemos que primeiro estará a segurança de toda a população 

em geral. 

Assim sendo, e porque todas as pessoas deverão ser tratadas com o mesmo 

respeito, sejam elas unicamente utilizadores do IP3, habitantes do Porto da 

Raiva, donos dos terrenos na zona do Alto das Lamas e Coiço, proprietários dos 

terrenos no Cunhedo ou na Ribeira de Almaça Mortágua, assim como os 

frequentadores do estabelecimento existente nesta zona e os seus 

trabalhadores, incluindo os proprietários, a Bancada do Partido Socialista 

representada nesta Assembleia vem exigir que seja construído o caminho 

florestal de ligação entre o Porto da Raiva e a Foz do Rio Alva (Ramal de 

Paredes), reestabelecer a ligação entre o Nó de Oliveira do Mondego e o Alto 

das lamas, promovendo um acesso de qualquer veículo, construir as paralelas 

com condições para os proprietários terem um acesso digno aos seus terrenos 

com qualquer meio de transporte, e a construção de um acesso pedonal 

(possivelmente ponte aérea), mantendo assim todos os acessos que hoje estão 

garantidos, e o bom funcionamento do comercio existente mantendo o salario 

aos seus funcionários. 

Assim a Bancada do Partido Socialista faz colocar á discussão e aprovação deste 

documento nesta Assembleia de Freguesia, pedindo aos serviços da Junta de 

Freguesia que encaminhe este documento com o sentido de voto de toda a 



Assembleia para, 	infraestruturas de Portugal, no segmento Regional e 

Nacional e para o Ministério responsável. 

Caso estas obras no se concretizem, poderemos no futuro vir a responsabilizar 

estas entidades pelos danos causados corno por qualquer acidente que ocorra 

decorrente da inexistência destas obras. 

Agradecemos também que seja enviado uma cópia do documento ao Município 

de Penacova e á Assembleia Municipal de Penacova, por for a darmos 

conhecimento da nossa tomada de posição. 

Oliveira do Mondego, 27 de Junho 2020 

Pela bancada do Partido socialista, 

subscreve, 

et. 

Catarina Santos 



CERTIDÃO 

Alberto da Conceição Marmelo, Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias 

de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego 

CERTIFICA QUE: 

Assembleia de Freguesia 

Ata n.º. 13/2020 

Aos 27 dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, pelas 21h:35m horas na sala da Junta 

de Freguesia de Travanca do Mondego, da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e 

Travanca do Mondego, realizou-se uma reunião ordinária a que estiveram presentes os 

seguintes elementos: Alberto da Conceição Marmelo (PS), Catarina Carvalho Santos (PS), 

António Sousa (PS), António Oliveira Gonçalves (PS),  Thais  Rosas (PS), Gilberto Duarte (CDU), 

Alvaro Ferreira (PSD) e Rita Martins (PSD), 

O senhor presidente declarou aberta a reunião quando eram 21h35m. 

CONSTA: 

1- Leitura de Expediente e Esclarecimentos; 

Neste ponto deram entrada na mesa duas Moções as quais foram designadas como documento 

1 e documento 2. 

Depois de submetidas a votação obtiveram o seguinte resultado: 

Documento 1 : Aprovado com 6 votos a favor e duas abstenções (Sr. Alvaro Ferreira e Sr. Gilberto 

Duarte). Os membros que se abstiveram fizeram declaração de voto, justificando que a sua 

abstenção, se deve só ao facto de as obras que estão a ser realizadas de uma forma geral, pouco 

melhorem este traçado, visto todo estes traçado se manter exatamente igual, exceto os nós de 

Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego. Relativamente aos pedidos constados na Moção 

são plenamente de acordo, perdendo por tardio a realização das referidas obras; 

Documento 2: Aprovado por unanimidade; 

Por ser verdade passa a presente certidão que assina e autentica com selo branco em uso nesta 

Junta de Freguesia. 

União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, 01 de Julho de 2020 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

- 	 /7/C.:--(;  -""e••-"•"-4•'  
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