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1 INTRODUÇÃO 

1.1 NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento constitui o P16.2.2 – Relatório Base do P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE), relativo ao Projeto de Execução do Troço 3: Santa Comba Dão / Viseu do Projeto de 

Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25), contratado pela IP – Infraestruturas 

de Portugal, ao Consórcio Projetista (COBA / TECNOFISIL / PCA), adiante designado como Projetista. 

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

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

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

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

de orografia pronunciada. 

Efetivamente, é indiscutível a importância nacional e regional do IP3 (Itinerário Principal n.º 3) enquanto eixo rodoviário 

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

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

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

Os estudos ambientais foram desenvolvidos com o objetivo de acompanhar e sustentar ambientalmente a conceção e 

implementação do projeto, subsidiando as várias especialidades de projeto, bem como verificar e demostrar a conformidade 

ambiental do Projeto de Execução, face às condicionantes, recomendações e exigências estabelecidas na Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) a que se reporta, decorrente do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a que o projeto 

se submeteu na fase de Projeto Base, tendo merecido Decisão Favorável Condicionada ao cumprimento dos termos e 

condições expressas na DIA (Processo de AIA n.º 3404). 

O P16.2 – RECAPE é constituído pelos seguintes documentos: 

P16.2.1 – Resumo não Técnico 

P16.2.2 – Relatório Base 

P16.2.3 – Estudos Complementares 

P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização 

P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

P16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística 

P16.2.7 – Anexos 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

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. 

No contexto europeu, o IP3, no lanço Coimbra / Viseu, integra a Rede de Grandes Estradas de Tráfego Internacional, cujo 

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

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

Ligação identificada por E801. 

O presente RECAPE é relativo ao Projeto de Execução do Troço 3: Santa Comba Dão / Viseu do projeto de Duplicação 

e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25), troço este com uma extensão atual aproximada de 

28 km e com 7 Nós de ligação (desnivelados). 

1.3 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 

O troço do IP3 em análise estabelece a ligação entre Santa Comba Dão e Viseu (nó com a A25) e desenvolve nos concelhos 

de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, distrito de Viseu. 

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

NUT I NUT II NUT III  Concelhos 

Portugal Região Centro Viseu Dão Lafões 

Santa Comba Dão 

Tondela 

Viseu 

O Troço 3 do IP3 atravessa os referidos concelhos, segundo as seguintes quilometragens: 

Concelho de Santa Comba Dão  - 90+200 – 92+675 

Concelho de Tondela   - 92+675 – 112+800 

Concelho de Viseu   - 112+800 – 117+722 

 

Por sua vez o Troço 3 subdivide-se em dois sub-troços: 

Sub-Troço 3.1 – Vila Pouca (km 90+200) / Canas de Sta. Maria (km 104+090) – a cargo da TECNOFISIL; 

Sub-Troço 3.2 – Canas de Sta. Maria (km 104+090) / Viseu (km 117+722) – a cargo da COBA 
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Figura 1.1 – Localização do Troço 3 (amarelo) e respetivos Sub-Troços 3.1 e 3.2 
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1.4 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE 

1.4.1 Proponente 

O Consórcio Projetista (COBA / TECNOFISIL / PCA), realizou o Projeto de Execução e o presente RECAPE para o 

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

1.4.2 Entidade Licenciadora 

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

1.4.3 Autoridade de AIA 

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

1.4.4 Equipa Técnica 

No Quadro 1.2 apresenta-se a equipa técnica afeta à elaboração dos estudos ambientais do Troço 3 do Projeto de 

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

Quadro 1.2 – Equipa Técnica dos Estudos Ambientais 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
RESPONSABILIDADE  

TÉCNICO FORMAÇÃO 

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

Assessoria à Coordenação 

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

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

Solos e Capacidade de Uso Filipa Cacilhas 

Licenciatura em Geologia Aplicada e do Ambiente 

Mestre em Geologia Aplicada, ramo de Geologia de 
Engenharia 

Aspetos Ecológicos 

Catarina Azinheira Licenciatura em Biologia 

Ana Paiva Licenciatura em Engenharia Biofísica 

João Diogo Mestrado em Biologia da Conservação  

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

Ruído 
Vitor Rosão 

Licenciatura em Física Tecnológica 
Mestrado em Acústica Ambiental 
Doutoramento em Acústica 

Rui Leonardo Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Paisagem Paula Pinheiro da Silva Licenciatura em Arquitetura Paisagística 

Património Cultural João Albergaria 
Licenciatura em História, Variante Arqueologia 
Pós-graduação em Arqueologia e Pré-História 
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ÁREA DE ATIVIDADE / 
RESPONSABILIDADE  

TÉCNICO FORMAÇÃO 

Socioeconomia, Ordenamento do 
Território e Condicionantes 

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

Gestão Territorial e Biofísica Diogo Janeiro Licenciatura em Biologia  

Projeto Rodoviário Nélia Pinto Licenciatura em Engenharia Civil 

1.5 ENQUADRAMENTO LEGAL E OBJETIVOS DO RECAPE 

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

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

propostas relativamente a este regime.  

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

a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos seguintes casos: 

Quadro 1.3 – Enquadramento Legal (Projetos sujeitos a AIA – Anexo I do RJAIA) 

 

- na alínea e) do n.º 7 do Anexo I do referido diploma, ou seja “Alargamento de 

estradas para duas faixas de rodagem e quatro ou mais vias, com pelo menos 

10 km de troço contínuo”, 

- na alínea b) do n.º 7 do Anexo I (Caso geral), ou seja, “(…) construção de 

autoestradas e de estradas reservadas exclusivamente ao tráfego motorizado, 

com duas faixas de rodagem e quatro ou mais vias, e acessíveis apenas por nós 

de ligação (interseções desniveladas)”, considerando as características do 

projeto da Variante a Santa Comba Dão. 

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

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

pressupostos estabelecidos para o procedimento de AIA. 

1.6 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

A estrutura e organização de conteúdos do presente P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE), relativo ao Projeto de Execução do Troço 3 do IP3, é composto pelos seguintes Volumes: 

P16.2.1 – Resumo não Técnico (40418-PE-T3-1602-0100) 

O Resumo Não Técnico transmite, de uma forma resumida, as principais informações que constam do RECAPE, 

destinando-se à divulgação junto do público. 

Em termos de conteúdo, este documento descreve os antecedentes do projeto e a sua conformidade ambiental, 

explicitando as medidas de minimização adotadas e os programas de monitorização a implementar. 

P16.2.2 – Relatório Base (40418-PE-T3-1602-0200) 

O Relatório Base corresponde ao presente documento e encontra-se subdividido nos seguintes Capítulos: 

 



  

6 40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 

 P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

 P16.2.2 – RELATÓRIO BASE 

 

Capítulo 1 – Introdução 

Capítulo onde consta a identificação do Projeto, da entidade proponente, localização geográfica e identificação 

dos responsáveis pela elaboração do RECAPE, o seu enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo. 

Capítulo 2 – Antecedentes do Projeto 

Apresenta os antecedentes do projeto e do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental e os 

condicionamentos estabelecidos na DIA. 

Capítulo 3 – Descrição do Projeto de Execução 

Descreve o projeto e as suas características técnicas nas diversas especialidades, identificando ainda os projetos 

associados, os aspetos associados à fase de obra e de exploração, designadamente o planeamento de 

implementação e operação. 

Capítulo 4 – Atualização da Situação de Referência e de Avaliação de Impactes Ambientais 

Resumo dos principais aspetos relativos à situação de referencia e avaliação de impactes com base nos estudos 

anteriormente desenvolvidos (EIA). 

Capítulo 5 – Análise de Alterações de Projeto 

Análise das principais alterações de projeto ocorridas entre o Projeto Base e o Projeto de Execução do Troço 3, 

e avaliação dos principais impactes ambientais, positivos e negativos, decorrentes destas alterações.  

Capítulo 6 – Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental 

Neste capítulo verificam-se as características do Projeto de Execução que asseguram as condições estabelecidas 

no parecer da Comissão de Avaliação (CA) e respetiva DIA, através da análise das medidas de minimização 

propostas e dos comentários efetuados em sede de Consulta Pública no âmbito do procedimento de AIA. 

Apresentam-se os estudos e projetos em áreas temáticas, que se julgaram necessários para assegurar a 

conformidade do Projeto de Execução com as condicionantes apresentadas na DIA, sendo ainda, propostas as 

medidas de minimização adequadas em função da referida análise. 

Capítulo 7 – Estudos Complementares 

Apresentação dos estudos complementares que constarão de documento autónomo (P16.2.3 – Estudos 

Complementares) 

Tomo 16.2.3.1 – Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna (40418-PE-T3-1602-

0301) 

Tomo 16.2.3.2 – Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água (40418-PE-T3-1602-0302) 

Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303) 

Tomo 16.2.3.4 – Estudo Complementar de Ruido (40418-PE-T3-1602-0304) 

Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) 
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Capítulo 8- Plano Geral de Monitorização 

Apresentação dos Programas de Monitorização que constam de documento autónomo (P16.2.4 – Plano Geral 

de Monitorização - 40418-PE-T3-1602-0400). 

Capítulo 9 – Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 

Apresentação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra que consta de documento autónomo (P16.2.5 – 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500) 

Capítulo 10 – Plano de Prevenção e Gestão De Resíduos de Construção e Demolição 

Apresentação do PPGRCD que consta de documento autónomo P21 – PPGRCD (40418-PE-T3-2100-0000) 

Capítulo 11 – Considerações Finais 

Principais aspetos a destacar dos estudos desenvolvidos e conclusões. 

Capítulo 12– Referencias Bibliográficas 

Apresentação das referências bibliográficas e informação consultada. 

Peças desenhadas que acompanham o estudo, apresentadas a diversas escalas atendendo ao tema a que se referem. 

P16.2.7 Anexos (40418-PE-T3-1602-0700) 

1.7 PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO RECAPE 

O presente RECAPE foi elaborado entre setembro de 2021 e abril de 2022, acompanhando o desenvolvimento do Projeto 

de Execução (fase de estudos e projeto a que se reporta). 

 

 

  



  

8 40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 

 P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

 P16.2.2 – RELATÓRIO BASE 

 

2 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

2.1 ESTUDOS E PROJETOS ANTERIORES 

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

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

itinerários da Rede Rodoviária Nacional:  

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

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

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

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

Tondela, através de ligações à rede viária local. 

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

IP1/A1, a norte do Nó da Mealhada, e terminava em Sta. Comba Dão, através de um novo nó no IC12 existente, a 

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

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

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

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

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

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

 

Figura 2.1 – Planta de Enquadramento do EIA do Estudo Prévio do “IP3 – Mealhada/Viseu (IP5) e IC12 – A1/IP1 
(Mealhada)/Santa Comba Dão” 



  

40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 9 

P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)  

P16.2.2 – RELATÓRIO BASE  

 

 

Figura 2.2 – Soluções Avaliadas no Estudo Prévio do “IP3 – Mealhada/Viseu (IP5) e IC12 – A1/IP1 
(Mealhada)/Santa Comba Dão” para o troço final do IC12 na zona de Santa Comba Dão (tendo sido aprovada pela 

DIA a solução identificada a amarelo – Solução 1.1./1.2). 

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

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

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

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

igualmente em fase de Estudo Prévio, com a designação “IP3 – Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC2 – Coimbra/Oliveira 

de Azeméis (A32/IC2) e IC3 – Coimbra/IP3”. Este projeto contemplava o desenvolvimento destas vias com características 

de autoestrada e com o seguinte desenvolvimento genérico: 

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

previsto Nó do IP3 / IC2 / IC12; 

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

com a A32 / IC2 em Oliveira de Azeméis; 

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

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

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

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

projeto de execução de uma combinação de soluções/alternativas selecionadas para cada um dos itinerários. 
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Figura 2.3 – Planta de Enquadramento do EIA do Estudo Prévio do “IP3 – Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC2 – 
Coimbra/Oliveira de Azeméis (32/IC2) e IC3 – Coimbra/IP3” 

À semelhança da DIA emitida para o Estudo Prévio anteriormente identificado, também esta foi objeto de duas 

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

a concretizar-se a DIA caducou em 30 de dezembro de 2019. 

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

regime de Parceria Público-Privada (PPP).  

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

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

de uma DIA em 22 de novembro de 2011, favorável condicionada e que revogou a DIA emitida a 30 de dezembro de 2008, 

no que se referia especificamente ao lanço do IC3 entre Coimbra e o IP3. 

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

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

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

tendo sido posteriormente retomado. 

A partir de 2011, com a publicação, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 10 de novembro, do Plano 

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

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

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

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

casos dos referidos estudos prévios. 

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

soluções para concretização do empreendimento. 
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Assim, em 2015 foi retomada a análise do IP3, tendo a Infraestruturas de Portugal, SA promovido o desenvolvimento de 

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

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

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

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

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

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

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

três importantes benefícios funcionais: 

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

encurtando a atual extensão observada entre aqueles dois pontos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grande extensão a sul do rio Mondego complementado por um eixo com a orientação norte-sul a implementar entre o nó 

de Ceira e o nó de Coimbra Norte. O eixo entre Ceira e Rojão Grande intersetava Poiares e transpunha em túnel a serra 

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

Norte. 

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

 

Figura 2.4 – Cenários A13 – Via dos Duques  

A1

3 
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No âmbito do presente estudo, designadamente em fase de Estudo de Viabilidade de Corredores, foram contactadas as 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Cenário de Concessão do IP3 com portagem  

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

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

a duplicação do corredor do IP3 atual entre Santa Comba Dão e Viseu, conforme imagem infra: 
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Figura 2.5 – Cenário de Concessão do IP3 com portagem 

Este cenário centrou-se nos seguintes pressupostos: 

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

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

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

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

Penacova e entre o nó da Lagoa Azul e Viseu; 

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

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

▪ Implementação de um modelo de Gestão de Portagens. 

b) Cenário de Nova Autoestrada com portagem 

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

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

o estudo de um novo corredor entre Santa Comba Dão e Viseu, conforme imagem infra: 

  

Figura 2.6 – Cenário de Nova Autoestrada 

A13 
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Este cenário focou-se nos seguintes pressupostos: 

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

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

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

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

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

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

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

Dão e Viseu; 

▪ Implementação de um modelo de Gestão de Portagens. 

c) Cenário de duplicação / requalificação integral do IP3 

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

infra: 

 

Figura 2.7 – Cenário de Duplicação / Requalificação do IP3 

Este cenário deteve-se nos seguintes pressupostos: 

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

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

nós; 

▪ Duplicação condicionada às características orográficas 

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

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

classificado como monumento geológico. 

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

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

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

manutenção de parte do atual IP3, constituindo-se este a alternativa não portajada. 
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Concluiu-se ainda que os cenários portajados, face ao tráfego expectável seriam menos atrativos quer em termos de 

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

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

associados à construção de Pontes e Túneis. 

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

Extensão 82 km 75 km 

Tempo de percurso 38 min 43 min 

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

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

desse mesmo tráfego ocorre ao longo do atual itinerário principal. Tendo como foco gerador de tráfego, as localidades e 

inúmeras zonas empresarias/industriais que proliferam em toda a extensão dos cerca de 75 km do lanço em causa, a 

construção de uma nova infraestrutura manteria impreterivelmente uma percentagem elevada de tráfego, sendo somente 

atrativa para o tráfego de passagem proveniente da rede de alta-prestação.  

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

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

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

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

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

sensível. 

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

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

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

intervenções de manutenção. Como reflexo desta situação, destaca-se o troço compreendido entre o Nó de Penacova e 

a Ponte da Foz do Dão, cuja duplicação só seria materializável através da construção de viadutos de grande extensão, 

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

de elevada complexidade e impacte visual nas margens do Rio Mondego.  

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

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

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

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

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

de qualquer avaliação ou aprovação ambiental. 

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

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

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

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

O Projeto Base, foi precedido de um estudo de caracterização do estado atual e de um Estudo de Viabilidade Ambiental, 

que acompanharam as fases de projeto, tal como se ilustra na figura seguinte (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8 – Faseamento do Projeto e dos Estudos Ambientais 

I – Caracterização da Situação Existente 

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

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

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

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

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

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

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

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

ao longo do traçado dos vários troços. 

II – Fixação de Traçados / Estudo de Viabilidade Ambiental 

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

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

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

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

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

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

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

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

descarte) de corredores rodoviários, no todo ou em parte; 

▪ Identificação e avaliação de áreas sensíveis do ponto de vista ambiental e social; 
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▪ Uma avaliação global biofísica, de geomorfologia e hidrogeologia da área de interesse; 

▪ Identificação de elementos patrimoniais classificados: Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público; Zonas 

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

identificados pelas autarquias). 

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

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

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

Santa Comba Dão.  

Solução Alternativa Abandonada – Variante Poente a Santa Comba Dão 

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

Poente a Santa Comba Dão e uma Solução Nascente. 

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

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

presença de ocupação marginal, quer pelo atravessamento da PS Ferroviária da Linha da Beira Alta e pelas características 

do traçado com pendentes e raios de curvatura bastante condicionantes, face aos critérios pretendidos (circulação e 

segurança) para a duplicação / requalificação do IP3. 

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

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

Pouca.  

 

Figura 2.9 – Esboço Corográfico – Variantes de Santa Comba Dão 

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

Planta de Condicionantes do PDM de Santa Comba Dão) para uma variante a Santa Comba Dão (embora não tenha sido 
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possível o desenvolvimento total da solução dentro deste corredor). Os estudos realizados no âmbito da avaliação 

comparativa de alternativas, quer ao nível da fixação do traçado como do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) 

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

conceção, esta solução foi considerada como a alternativa mais desfavorável tanto ao nível das características rodoviária 

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

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

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

fases seguintes do projeto.  

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

num território marcado pela presença de várias povoações e de povoamento disperso em terno da sede de concelho, 

interferindo de forma significativa com a rede viária existente, quer ao nível de caminhos municipais, acessos, como de 

estradas classificadas de importância considerável. 

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

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

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

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

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

inviabilizar a continuidade da sua exploração.  

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

território, mesmo minimizado pelos restabelecimentos então preconizados. 

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

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

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

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

perturbações na paisagem, sobretudo pelo facto de conduzir a uma descontinuidade visual e física no corredor 

interessado e ao desaparecimento das estruturas visuais existentes.  

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

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

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

significativa à expansão da malha urbana, como afetaria diretamente a envolvente aos povoados pela ocupação de hortas, 

quintais e zonas agrícolas que se expandem na continuidade do núcleo principal.  

Tratava-se de uma solução de difícil inserção no território, tendo sido destacadas as dificuldades orográficas na zona do 

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

porte, reforçaram-se os impactes paisagísticos também muito relevantes. 

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

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

considerou-se que a viabilidade técnica e ambiental desta solução não se enquadrava nos pressupostos considerados 
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admissíveis tanto ao nível dos impactes identificados como dos potenciais riscos evidenciados, o que justificou o abandono 

desta solução. 

III – Projeto Base / Estudo de Impacte Ambiental 

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

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

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

e legisladores. 

Neste contexto o projeto desenvolvido teve em vista o aumento da capacidade e melhoria das características do traçado 

do IP3 para os dois troços de duplicação: 

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

▪ o segundo entre o Nó da Lagoa Azul ao km 77 e Viseu, no Nó de Ligação à A25, aproximadamente ao km 118. 

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

não abrangeria o referido troço a requalificar (Penacova / Lagoa Azul (km 59 ao km 77), considerando ainda uma variante 

(nascente) a Santa Comba Dão. Os estudos ambientais incidiram sobre a totalidade do traçado. 

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

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

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

Troço 2 – Lagoa Azul – Santa Comba Dão (km 77 ao km 86) 

Troço 3 – Santa Comba Dão – Viseu (Km 86 Ao Km 118) 

Troço 4 – Variante de Santa Comba Dão (Nascente) 

 

Quadro 2.1 – Esquema de organização dos troços em estudo 
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2.3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO BASE 

2.3.1 Consulta Pública 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Consulta Pública decorreu 

durante 30 dias úteis, de 28 de maio a 12 de julho de 2021. 

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

▪ ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 

▪ União das Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 

▪ Bloco de Esquerda - Viseu 

▪ Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

▪ Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa 

▪ Câmara Municipal de Penacova (analisado como parecer externo no Parecer da Comissão de Avaliação) 

▪ 8 Cidadãos 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A ANAC informa que a área em estudo não é abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, zona de proteção de 

infraestruturas aeronáuticas civis ou pistas para ultraleves autorizadas pela ANAC. 

Informa, ainda, que não se encontra na proximidade de pontos de recolha de água por aeronaves envolvidas ao combate 

de incêndios, e que não se prevê a construção de elementos que constituam obstáculos à navegação aérea. 

A Junta da União das Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa solicita uma explicação para ter sido designado o 

Nó do IP 3, ao Km 110+825, como de "Parada de Gonta", e não de S. Miguel do Outeiro, dado que o IP3 não ocupa 

qualquer área da freguesia de Parada de Gonta, e que o referido nó se localiza mais próximo da localidade de S. Miguel 

do Outeiro. 

O Bloco de Esquerda - Viseu refere que decorreu, no dia 10 de julho, a Roda de Conversa, organizada pelo movimento 

Santa Comba Dão Insubmissa sobre a Variante Nascente de Santa Comba Dão, apresentando algumas das conclusões 

da Roda de Conversa: 

▪ O nível de trânsito não justifica a obra, já que a maioria dos veículos pesados, nomeadamente de mercadorias, 

seguem pelo IC12 na direção Vilar Formoso; 

▪ A falta de manutenção das vias de acesso existentes é preocupante, pelo que seria prioritário assegurar manutenção 

adequada, antes de ponderar construir mais uma via, quase paralela a outra; 

▪ A opção mais viável e mais sustentável seria apostar no projeto hidrotermal do Granjal, tal como São Gemil e 

Alcafache, criando uma zona protegida e rica em biodiversidade de flora e fauna, bem como o seu aproveitamento 

em termos de saúde pública; 

▪ Seria prioritário, em vez de construir a nova Variante, concluir o IC12 até à A25 em Mangualde devido ao elevado 

trânsito, sobretudo de transporte de mercadorias; 
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▪ É inconcebível que se queira executar uma nova Variante de mais de 5 kms por causa de um troço crítico de 1 km 

onde não se consegue duplicar a via em ambos os sentidos (ponte da Linha da Beira Alta, ponte sobre a Ribeira do 

Vimieiro e ponte sobre o Rio Dão); 

▪ O Estudo de Impacte Ambiental apresenta lacunas, tais como: informações imprecisas e decisões impostas 

“superiormente” sem ouvir os principais afetados, a população de Santa Comba Dão; 

▪ As justificações para a obra são questões financeiras. Alegadamente fica mais barato fazer aquele novo troço com 

duplicação de via, do que duplicar a via já existente do IP3 entre o nó do Rojão e o nó de Treixedo/Vila Pouca. 

O Santa Comba Dão Insubmissa já tinha considerado que a construção da Variante Nascente de Santa Comba Dão seria 

prejudicial para o território e para a população santacombadense pelos seguintes motivos: 

▪ O traçado desenvolve-se num corredor caracterizado por elevada heterogeneidade a nível litológico; 

▪ A Variante Nascente, com um novo traçado e mais uma ponte sobre o rio Dão, vai agravar ainda mais a 

caracterização da paisagem daquele local, já por si prejudicada pela monocultura de eucalipto e pela albufeira da 

barragem da Aguieira; 

▪ A Variante Nascente vai retirar o tráfego da IP3 à cidade e ao concelho de Santa Comba Dão, já por si penalizado 

por viver inserido num território de baixa densidade populacional; 

▪ O troço crítico para duplicação de via do IP3 entre a ponte da Linha da Beira Alta e a ponte sobre o rio Dão, de um 

quilómetro, pode ficar com o atual traçado requalificado e devidamente sinalizado, duplicando o restante T3 (Santa 

Comba Dão-Viseu); 

▪ A nova ponte sobre o rio Dão acarreta grandes impactes visuais associados a alterações dos usos, com 

consequentes reflexos em termos paisagísticos, com particular incidência ao nível de afetação do terreno natural. 

A Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões defende um traçado do IP3 com um perfil de duas faixas de rodagem, 

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

Penacova, no atravessamento da livraria do Mondego, com eventualidade de uma variante ao atual traçado entre o pK 

59+041 e o PK 77+000 (TO). 

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

ocupação urbana da própria localidade, como pela passagem sobre o rio Dão, verificando-se que as características 

geométricas do traçado naquele ponto constituem, principalmente na descida para o rio, sentido norte, um ponto crítico 

em termos de segurança rodoviária. 

Refere que a duplicação do IP3 tem como principal objetivo não só o aumento de capacidade e fluidez inerente à duplicação 

propriamente dita, mas também a eliminação de pontos críticos atualmente existentes. 

Denota que a duplicação de uma estrada, transformando-a numa estrada de sentidos separados fisicamente, induz no 

utente uma sensação de segurança e consequentemente uma apetência natural para que a circulação se faça a 

velocidades superiores. Naquelas condições, torna-se muito mais perigoso, a existência de pontos onde haja uma redução 

drástica das características geométricas, pois o utente não está alertado para aquelas condições inesperadas. 

Faz notar que perante aquela situação, seria imperativo que a melhoria de capacidade e de condições de segurança do 

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

considerando dificilmente será defensável que o mesmo se mantenha. 



  

22 40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 

 P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

 P16.2.2 – RELATÓRIO BASE 

 

Denota que a Variante Nascente a Santa Comba Dão permitiria “eliminar” o referido ponto, e que o atual troço do IP3 

funcionasse apenas para tráfego local. 

A Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões, pelas razões acima expostas, expõe a sua preferência pela solução da 

Variante Nascente a Santa Comba Dão. Todavia, regista que a Câmara Municipal de Santa Comba Dão manifestou 

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

em argumentos relacionados com a retirada da centralidade de Santa Comba Dão e maior retalhe do concelho. 

Solicita, ainda, um conjunto de medidas de minimização dos impactes do projeto. 

O Centro Cultural Recreativo e Social da Gestosa, CCRSG, informa que Gestosa é uma aldeia com mais de 350 habitantes, 

atualmente atravessada pelo IP3 entre os Pk 87+000 e Pk 88+300 tendo sido criado uma passagem inferior (PI02) para 

restabelecimento do acesso à Nacional 2 através da estrada camarária CM1561. 

Denota que a área urbanizada da aldeia da Gestosa apresentava uma mancha florestal, que atenuava o ruído sonoro 

proveniente do tráfego do IP3, ainda que de forma insuficiente. No entanto, no grande incêndio de outubro 2017, essa 

barreira natural foi fortemente atingida e, desde essa altura, o ruído proveniente do IP3 aumentou consideravelmente, 

impactando significativamente o dia-a-dia dos habitantes da aldeia. 

Refere que a aldeia possui grandes áreas de atividades agrícola e de espaços naturais, pelo que depende muito das fontes 

hídricas naturais para a irrigação dos seus terrenos, denotando assim que a qualidade dessa água é fundamental para a 

atividade agrícola. 

Salienta que a má conceção e o mau funcionamento do sistema de drenagem da passagem inferior tem efeitos nocivos 

na aldeia e poderá, em caso de derrames de líquidos nas vias, ter um efeito catastrófico. 

Refere ainda que a passagem inferior que permite a continuidade da estrada CM1561 na passagem do IP3 apresenta um 

estado visual degradado. 

Apesar de notar que as soluções apresentadas carecem ainda de detalhe, o que dificulta a avaliação na presente fase, 

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

da Gestosa: 

▪ Além da implementação de um pavimento pouco ruidoso naquela zona, garantindo a redução dos níveis sonoros ao 

nível da fonte, solicita que seja preconizado a colocação de barreiras acústicas nos dois lados do IP3 e, para garantir 

a integração das mesmas, a constituição de cortinas arbóreo-arbustivas de baixo-médio porte (2 a 4 m); 

▪ O projeto de integração paisagística deverá propor soluções simples e naturais que valorizem a paisagem da 

Gestosa, incluir a manutenção e requalificação das áreas e taludes que se apresentem com um revestimento 

deficiente, bem como a reparação das zonas que se apresentam erodidas; 

▪ Os taludes existentes apresentam-se bastante erodidos. Solicita que o projeto contemple a requalificação daqueles 

taludes e a correta definição e estabilização dos novos taludes; 

▪ Assim, julga essencial a implantação de vegetação e solicita que seja previsto e implementado um plano de 

manutenção periódica dos taludes evitando a perda de solos. 

▪ Considera que a atual passagem inferior apresenta diversas deficiências, solicitando que o projeto do prolongamento 

da passagem inferior permita corrigir aquelas deficiências, nomeadamente: 

− Correção das infiltrações observadas na estrutura; 
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− Os sistemas de drenagem deverão ser eficazes e corretamente dimensionados, considerando o aumento de 

caudais por acréscimo da área impermeável; 

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

drenagem deverão descarregar as águas pluviais em locais não sensíveis à poluição e de modo a minimizar a 

possível contaminação das massas de água em caso de acidente com transporte de substâncias perigosas; 

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

chuvadas; 

− Previsão e implementação de um plano de manutenção/limpeza periódico com enfase nos órgãos de drenagem 

das vias limitando a probabilidade de colmatação e de efeitos nocivos na estabilidade e integridade dos taludes, 

bem como o aporte de sedimentos para áreas adjacentes; 

− Requalificação dos taludes adjacentes; 

− Criação de corredores de encaminhamento da fauna para as bocas de entrada /saída das passagens agrícolas. 

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

centro. 

Um cidadão chama atenção para não se repetirem os mesmos erros do passado como é o caso da extinta IP5 agora A25, 

a qual não deixou alternativas de circulação razoáveis mas sim uma única hipótese de circulação consentânea com as 

exigência dos nossos dias extremamente onerosa, que penaliza todos os habitantes do interior, aumentando o custo da 

interioridade e que conduz à desertificação das terras do interior. 

Assim, manifesta-se a favor do projeto em análise desde que o mesmo não implique que todos os cidadãos daquela região 

possam ficar sem vias gratuitas (aceitáveis). 

Um cidadão refere o seguinte: 

▪ Na travessia em Tondela, o ruído já é muito intenso, como tal irá tornar-se insuportável. A situação justificava a 

implementação de uma nova variante (a Sul) levando a que o ruído fosse minimizado na área urbana da cidade. Por 

outro lado, a cidade poderia desenvolver a sua área para os terrenos anexos ao atual IP3. 

▪ O entroncamento de uma nova variante poderia, também, solucionar um grave problema ambiental existente nas 

imediações da cidade, a pedreira abandonada da Sra. da Esperança e afetando unicamente terrenos com caracter 

florestal e com declives que não permitem a expansão da cidade para aquelas áreas. 

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

Como tal, discorda do traçado em avaliação, na área de Tondela, por afetar o ambiente na área urbana da cidade. 

Um cidadão apresentou uma reclamação relativa aos documentos disponibilizados no portal Participa, a qual foi atendida 

e respondida de imediato. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Da análise das exposições apresentadas em sede de consulta pública, reconhece-se a pertinência da generalidade das 

preocupações expressas, tendo as mesmas sido objeto de ponderação no âmbito da avaliação desenvolvida e, sempre 

que relevante, refletidas em medidas de minimização. 
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Especificamente no que se refere aos impactes sobre o ambiente sonoro esclarece-se que para além da instalação de 

barreiras acústicas será substituída a camada de desgaste rodoviária por outra acusticamente mais favorável, fazendo 

esta última medida decrescer o ruído emitido em cerca de 3 dB(A). 

Refere-se ainda que às barreiras acústicas propostas no EIA foi acrescida a necessidade de instalar barreiras constantes 

do Plano de Ação IP3 – Mortágua (EN228) – Viseu Sul (A25/IP5), IP, Dez. 2020, aprovado pela APA. 

A apresentação final das barreiras a instalar será efetuada em sede de RECAPE, esclarecendo-se que todas as medidas 

a adotar são dimensionadas e propostas tendo por objetivo a proteção da população a ruído acima dos valores limite 

estabelecidos na legislação em vigor. Acresce que se procederá à monitorização dos resultados após a entrada em 

exploração do projeto e, se necessário, serão adotadas medidas de redução de ruído suplementares. 

2.3.2 Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto 

(com os instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos 

relevantes) 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) em vigor, destaca-se o enquadramento do projeto nos 

respetivos Planos Diretores Municipais, salientando-se que: 

i. O PDM de Coimbra refere o n.º 1 do artigo 32.º do seu regulamento que “A implantação ou instalação de 

infraestruturas, nomeadamente do domínio dos transportes, … podem ser viabilizadas em qualquer área ou 

local do território municipal, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos 

inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos 

negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas.” 

ii. O PDM de Penacova refere o n.º 2 do artigo 23.º do seu regulamento que, “Sem prejuízo dos regimes legais 

em vigor, a implementação das infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de energia a partir de fontes 

renováveis, pode ser viabilizada em qualquer área ou local do território municipal, desde que o Município 

reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após 

ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística 

e funcional das áreas afetadas.” 

iii. No PDM de Mortágua, as disposições referentes a infraestruturas rodoviárias estão expressas nos artigos 24.º 

e 25.º do seu regulamento, que não obstam à execução da pretensão. 

iv. No PDM de Santa Comba Dão, as disposições referentes a infraestruturas rodoviárias estão expressas nos 

artigos 25.º e 26.º do seu regulamento, que não obstam à execução da pretensão. 

v. No PDM de Tondela, as disposições referentes a infraestruturas rodoviárias estão expressas nos artigos 85.º. 

86.º e 87.º do seu regulamento, que não obstam à execução da pretensão. 

vi. No PDM de Viseu, as disposições referentes a infraestruturas rodoviárias estão expressas nos artigos 15.º 

(rede rodoviária nacional) e 30.º (espaços canais) do seu regulamento, que não obstam à execução da 

pretensão. 

Perante o exposto, tendo em conta que a infraestrutura rodoviária em apreço já existe e na sequência da análise efetuada 

às disposições constantes dos regulamentos dos PDM dos municípios envolvidos, conclui-se que as intervenções a 

implementar no âmbito do projeto são compatíveis com instrumentos de gestão territorial referidos. 
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Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, destaca-se a afetação de áreas integradas na 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e na Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Deve ainda ser obtido parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC), nos termos do 

disposto no n.º 7 do artigo 23.º do regime jurídico da RAN. 

Já no que se refere à REN, as ações a implementar no âmbito do alargamento e duplicação da via têm enquadramento na 

alínea o) do Item II do Anexo II do regime jurídico da REN, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto 

– “o) Melhoramento, alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado de vias e de 

caminhos públicos existentes”, sem requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea o) do Item II do Anexo I da 

Portaria n,º 419/2012, de 20 de agosto. 

Pese embora se trate de uma ação isenta de comunicação prévia nas tipologias “leitos e margens dos cursos de água”, 

“albufeiras, faixa de proteção – margem e contígua à margem”, “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga 

de aquíferos”, “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” e “zonas ameaçadas pelas cheias”, constitui uma ação 

interdita nas tipologias “albufeiras – leito” e “áreas de instabilidade de vertentes”. 

2.3.3 Avaliação Global 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 30 de dezembro de 2020, após receção de todos 

os elementos necessários à boa instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de 

Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia 

Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e Administração Regional 

de Saúde do Centro. 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

▪ Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e consulta do 

projeto de execução: 

− Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos pelo proponente 

sob a forma de Elementos Adicionais ao EIA. 

− Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta às lacunas e 

dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 25 de maio de 2021. 

− No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que persistiam ainda 

questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos 

complementares. 

▪ Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 28 de maio a 12 de julho de 

2021. 

▪ Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: 

− Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

− Câmara Municipal de Coimbra 
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− Câmara Municipal de Mortágua 

− Câmara Municipal de Penacova 

− Câmara Municipal de Santa Comba Dão 

− Câmara Municipal de Tondela 

− Câmara Municipal de Viseu 

− Direção Geral de Energia e Geologia 

− Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

− Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

− ERRAN – Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro 

− ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

− IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

▪ Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes representantes da CA, do 

proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

▪ Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivos Elementos Adicionais, 

tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante 

a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a participação pública. 

▪ Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do 

projeto. 

▪ Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer da CA e o 

Relatório da Consulta Pública. 

▪ Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo, e de 

diligências complementares. 

▪ Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão. 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto em avaliação, designado IP3-Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) duplicação/requalificação, integra-se no 

Itinerário Principal IP3 que liga a fronteira de Vila Verde da Raia à cidade portuária da Figueira da Foz, atravessando os 

distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra. 

No contexto europeu o IP3 integra a Rede de Grandes Estradas de Tráfego Internacional (GETI), encontrando-se 

classificado como Estrada de Ligação E801. 

Os lanços do IP3 em análise foram construídos há mais de 30 anos, e constituem os únicos que não apresentam 

características de autoestrada, dado que desde a Figueira da Foz até ao Nó da A1 (Coimbra norte), e desde a A25 até à 

fronteira de Vila Verde de Raia, todos os lanços já se encontram construídos com caraterísticas de autoestrada. 

Destaca-se a importância estratégica regional e nacional do IP3, como eixo rodoviário estruturante, estabelecendo neste 

troço a ligação entre Coimbra e Viseu, enquanto importante vetor de indução ao desenvolvimento da zona interior do país. 
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No entanto, face às suas características e estado de conservação, verifica-se nestes lanços um baixo nível de serviço, 

com vários troços constituídos por uma faixa de rodagem (com 1x1 ou 1x2 vias), características geométricas 

manifestamente insuficientes, com consequências críticas em termos de condições de 

circulação e segurança, sendo pois imperativa a necessidade de se dotar esta região de uma via de qualidade. 

A ex-Estradas de Portugal, S.A. desenvolveu em 2007, o Estudo Prévio de um traçado alternativo entre Mealhada e Viseu, 

o qual foi submetido a avaliação de impacte ambiental, tendo sido emitida uma DIA favorável condicionada, e em 

2003/2008 desenvolveu um outro projeto, em complemento e articulação com o anterior, igualmente em fase de Estudo 

Prévio, com a designação de “IP3 – Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC2 – Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2) e IC3 – 

Coimbra/IP3”, o qual contemplava o desenvolvimento destas vias com características de autoestrada. Sobre este projeto 

foi também emitida uma DIA favorável condicionada. Em 2015 foi ainda desenvolvido um novo Estudo Prévio, então 

designado por “A13 - Via dos Duques - Lanço Coimbra (Nó de Ceira) / St.ª Comba Dão (IC12)”, bem como cenários 

envolvendo, nomeadamente, uma “Nova auto estrada com portagem”. Tendo por base a ponderação dos vários cenários 

desenvolvidos, foi decidido pela I.P., S.A que “a solução mais adequada centrar-se-ia na duplicação do traçado do atual 

IP3”. 

O proponente optou assim por desenvolver uma solução de beneficiação /duplicação, que conduziu à apresentação do 

projeto agora em avaliação, com 73 km de extensão, o qual contempla a duplicação de três troços e a requalificação (sem 

duplicação) de um troço intermédio (T0), além de uma variante de reduzida extensão (T4). 

Embora o EIA refira que foi avaliada a viabilidade de efetuar, no Troço 0, a duplicação, sempre que possível, da faixa de 

rodagem, tal não foi efetivamente demonstrado. 

Consequentemente, verifica-se que o EIA circunscreve a análise de alternativas a um pequeno troço na zona de Santa 

Comba Dão, designada por Variante Nascente, correspondente a um troço do IP3 no qual a duplicação manifesta 

dificuldades acrescidas, face a condicionantes locais. 

Embora a opção estratégica tenha sido o aproveitamento da infraestrutura existente, deveriam ter sido analisados, de 

forma comparativa, os impactes de novas soluções de traçado e os inerentes à alternativa da requalificação pretendida, a 

fim de melhor fundamentar que não se justifica a adoção de um novo traçado em autoestrada. 

Não deixa de ser paradigmático que o lanço do IP3 em avaliação, considerado uma Estrada de Ligação (E801) na Rede 

de Grandes Estradas de Tráfego Internacional, seja precisamente o único que não tem perfil de autoestrada e que, mesmo 

após a implementação do presente projeto (duplicação/requalificação), permaneça com caraterísticas técnicas inferiores 

aos dos demais lanços. 

Corroborando a necessidade de se dotar esta região de uma via de qualidade, o projeto de duplicação e requalificação do 

IP3 visa dotar esta via de características geométricas compatíveis com as exigidas em lanços de 2 x 2, garantindo 

preferencialmente uma velocidade base de 100 km/h (características nem sempre possíveis ao longo do traçado). O projeto 

tem como objetivo principal, para além do aumento da capacidade, a melhoria das condições de segurança, numa tentativa 

de eliminar a sinistralidade observada naquela infraestrutura. Nesse sentido, pretende-se assegurar a homogeneidade do 

traçado, de modo a garantir a segurança e a comodidade da circulação, apesar de todas as limitações impostas pelas 

condicionantes identificadas, próprias de uma via existente, implantada numa zona de orografia pronunciada. 
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Contudo, na solução de projeto apresentada para a beneficiação e duplicação do IP3, identificam-se situações críticas, em 

termos de segurança e consequentemente em termos de cumprimento dos objetivos, comprometendo a sua concretização 

e os correspondentes impactes positivos. 

Refere-se ainda que no Troço T0 (com cerca de 18 km de extensão), para o qual não está prevista a duplicação mas 

apenas a sua requalificação, e cujas obras se encontram em fase de conclusão, verifica-se que em cerca de 10 km da sua 

extensão não será assegurada a velocidade base de 80 km/h, mas apenas uma velocidade de circulação entre 70 a 80 

km/h. Também os troços T1 e T2 apresentam trechos nos quais a velocidade base de 80 km/h não será assegurada. 

Reconhece-se, contudo, que a requalificação e beneficiação previstas terão, ainda assim, impactes positivos significativos, 

principalmente ao nível das condições de circulação, conforto e segurança sentidas pelos utilizadores deste corredor. 

Em termos globais de impactes negativos, e conforme identificado no EIA, destacam-se: 

▪ os impactes na componente social, pela afetação da ocupação marginal ao atual IP3, tendo em consideração a 

proximidade a habitações, outras edificações, infraestruturas e ocupação de solos, nomeadamente agrícolas; 

▪ os impactes paisagísticos, decorrentes da necessidade de realizar significativas alterações do relevo, com a 

execução de aterros e escavações com taludes grande dimensão; 

▪ os impactes no ambiente sonoro, resultantes da degradação das condições de conforto acústico decorrente da 

proximidade da via a recetores sensíveis; 

▪ os impactes geológicos e geomorfológicos, associados à estabilidade geotécnica de aterros e escavações, assim 

como aos correspondentes movimentos de terras; 

▪ os impactes nas áreas condicionadas, pela extensão da sobreposição traçado com áreas das Reservas Agrícola e 

Ecológica Nacional; 

▪ os impactes na componente biológica, quer pela afetação, ainda que marginal, de áreas sensíveis, sendo de destacar 

os habitats ribeirinhos presentes nas margens das importantes linhas de água atravessadas. 

Contudo, os referidos impactes, por decorrerem do alargamento de uma via existente, apresentam magnitudes inferiores, 

comparativamente a um traçado novo, ainda que nalguns casos sejam significativos, e consideram-se potencialmente 

minimizáveis. 

Em termos de comparação de alternativas, destaca-se que o Troço T4, que corresponde a uma variante ainda não 

construída, após a passagem sobre o rio Dão atravessa sensivelmente a meio a zona alargada do perímetro de proteção 

da concessão Hidromineral Granjal (Santa Comba Dão). 

De acordo com o estudo geológico e geotécnico, verifica-se que o maciço rochoso apresenta um manto de alteração que 

pode atingir várias dezenas de metros de espessura, e que o nível freático se encontra entre 3 a 7,1 m de profundidade. 

Salienta-se ainda a ocorrência da grande estrutura “Falha do Rio Dão” e de filões de quartzo que, em geral, correspondem 

a preenchimentos de fraturas e atingem por vezes espessura da ordem das dezenas de metros. Assim, a vulnerabilidade 

na zona de implantação do traçado é considerada alta, uma vez que o maciço granítico à superfície apresenta elevado 

grau de alteração e fracturação. 

Foi ainda identificado que os fluxos subterrâneos evoluem de NE para SW, pelo que a variante será implantada, em termos 

de fluxo do aquífero, a montante da captação AQ1. 
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Os impactes originados quer pela impermeabilização de uma faixa de 30 metros de largura ao longo dos 1090 metros de 

extensão do desenvolvimento do traçado na zona alargada da concessão hidromineral, numa área de recarga do aquífero, 

quer pela construção de aterros de dimensões significativas, que contribuem para a diminuição da recarga do aquífero, 

são considerados negativos, não minimizáveis de magnitude média e poderão ser significativos a longo prazo. 

Nas zonas em escavação a intersecção do nível freático, e consequentemente o seu rebaixamento nas imediações, 

constitui um impacte negativo, não minimizável, que embora de magnitude reduzida, é significativo. 

A escavação de grandes dimensões localizada entre o km 3+025 e 3+500 (com um máximo de 21,8 m de altura de talude) 

situa-se, em termos de fluxo do aquífero, a montante da captação AQ1 e corta perpendicularmente as estruturas filonianas 

que são elementos fundamentais para a recarga de água subterrânea em profundidade e que também promovem a 

ascensão das águas sulfúreas. Considera-se assim que os impactes decorrentes da escavação serão negativos, com 

magnitude média, e poderão ter significância alta a longo prazo. 

Acresce que a construção desta variante será um foco de contaminação do sistema aquífero hidromineral, bem como um 

fator de perturbação da sua circulação subterrânea. Importa ainda considerar que as águas minerais naturais são produtos 

únicos de elevada qualidade, com características especiais e vocações terapêuticas, cuja exploração promove o 

desenvolvimento de novas valências económicas, nomeadamente no domínio do Turismo Termal, Turismo de Saúde e 

Bem‑Estar e Turismo de Natureza, pelo que sobre esta solução deve ser emitido parecer desfavorável. 

Além do exposto, verifica-se que a solução Variante, na sua extensão inicial, desenvolve-se em aterros de grande 

dimensão sobre áreas agrícolas de minifúndio, e que, de acordo com a avaliação comparativa desenvolvida, é considerada 

mais desfavorável para muitos dos fatores ambientais. 

Contudo, a duplicação do IP3, entre os Nós de Santa Comba Dão Sul e Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca (trecho 

correspondente à variante), sendo genericamente menos impactante por se inserir num canal existente, apresenta 

constrangimentos de traçado que implicam um menor nível de serviço, e uma redução de velocidade de projeto, face à 

variante. 

Apesar de se considerar que os referidos constrangimentos de traçado (T2), e consequentes impactes, não fundamentam 

a emissão de parecer desfavorável sobre a opção de duplicação, tal não obsta a que se reconheça a relevância dos 

argumentos relacionados com a necessária qualidade e condições de segurança do traçado, pelo que se considera que 

teria sido pertinente estudar soluções alternativas que incluíssem nomeadamente: 

▪ Uma alternativa com perfil de autoestrada; 

▪ O desenvolvimento de uma solução para a duplicação junto a Santa Comba Dão, que não considerasse como 

determinante a não interrupção da linha da Beira Alta e a manutenção da atual ponte sobre o rio Dão; 

▪ Uma solução de variante que não induzisse os impactes identificados na Solução Variante apresentada. 

Importa ainda considerar, em termos de qualidade/coerência do traçado, a existência de um trecho do IP3 que apresenta 

volumes de tráfego superiores e cuja duplicação não é prevista pelo projeto (T0). 

Neste sentido, considera-se que deveria ser equacionada a duplicação do Troço T0 e que deveriam ter sido analisadas as 

alternativas supra referidas. 
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De referir ainda que consulta pública foi participada e fundamentada, identificando quer soluções de projeto que devem 

ser equacionadas, quer as referidas situações críticas. Foram também identificadas exposições favoráveis e desfavoráveis 

à Solução Variante. 

Também a consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação evidenciou as questões de segurança. Relativamente 

aos traçados alternativos identificam-se argumentos contra a solução duplicação (relacionados com características 

técnicas do projeto) e contra a Solução Variante (relacionadas com a perda de centralidade de Santa Comba). Destaca-

se ainda que a apresentação da auditoria de segurança poderia permitir identificar e mitigar o risco e as consequências 

dos acidentes, ainda nesta fase prévia de desenvolvimento do projeto rodoviário. 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de decisão desfavorável à Solução Variante a Santa Comba Dão. Atendendo 

ainda aos impactes positivos da requalificação e beneficiação previstas, e tendo em conta que os impactes negativos 

identificados são, na sua generalidade, minimizáveis, emite-se decisão favorável à duplicação do IP3, condicionada ao 

cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento (DIA). 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

3.1 ENQUADRAMENTO GERAL DO PROJETO 

Esta fase de estudo que sucede à fase anterior de Projeto Base, considera as soluções de traçado anteriormente definidas 

e que mereceram a aprovação da IP, com especial destaque para o traçado em planta. O estudo do traçado procurou 

pormenorizar essas mesmas soluções, tendo por base um maior conhecimento da situação de referência, mediante a 

topografia de pormenor entretanto realizada para o efeito, pretendendo-se dar cumprimento ao objetivo desta fase de 

estudo: validação e detalhe das soluções apontadas na fase anterior, consolidando-as mediante uma análise integrada e 

multidisciplinar, tendo em conta a contribuição/apreciação efetuada na fase anterior do estudo pelos vários intervenientes 

envolvidos no processo, tais como, a Auditoria  de Segurança Rodoviária, as Comunidades Intermunicipais e a APA. 

A duplicação do IP3, sendo uma estrada existente implica a ponderação de diversos fatores, para além dos usuais na 

conceção de uma nova via. No caso particular, objeto deste estudo, houve que considerar vários condicionalismos, tais 

como: 

1. Garantir condições necessárias à circulação do tráfego durante a fase de construção (uma via em cada sentido, em 

exploração, sem basculamento do tráfego); 

2. As caraterísticas geométricas da via existente; 

3. As obras de arte existentes (correntes e especiais). Particularmente, as obras de arte especiais (pontes e viadutos) 

constituem uma forte condicionante ao desenvolvimento do estudo da duplicação, tendo sido analisado não só a 

compatibilidade das cotas altimétricas no interface obras de arte/plena via como a compatibilidade ao nível da 

inclinação transversal (sobrelevação existente em cada obra de arte). 

4. A ocupação marginal nas proximidades da plataforma existente, destacando-se a rede de estradas nacionais e 

municipais e os caminhos municipais pavimentados, cuja reposição é mais onerosa; 

5. Os nós de ligação existentes; 

6. A passagem junto a aglomerados urbanos que se desenvolveram adjacentes à via e que constituem pontos sensíveis 

numa estratégia de alargamento da estrada. 

Por outro lado, importa destacar que a via em objeto se insere numa zona orograficamente difícil pelo que o traçado em 

planta, se apresenta ondulado em alguns troços, com especial destaque para o troço envolvente à ribeira de Asnes onde 

para além da curva em planta existente de raio muito inferior,  o perfil longitudinal  se carateriza também por fortes 

pendentes longitudinais e pela existência de curvas verticais com parâmetros com valores abaixo mínimos regulamentares, 

apenas compatíveis com velocidades base inferiores a 100 km/h. Verifica-se portanto que tanto em planta como em perfil 

longitudinal o Troço 3, reflete os condicionalismos da orografia do corredor onde o traçado se desenvolve pelo que, 

naturalmente, as características geométricas do traçado existente constituíram também uma forte condicionante ao estudo 

da duplicação. 

Este Projeto de Execução de duplicação/requalificação está dividido em 3 lotes, sendo o Lote 1 (correspondente ao Troço 

3) constituído pelo Troço 3.1 e pelo Troço 3.2, conforme abaixo se apresenta:  

▪ Troço 3.1 (T3.1) – Compreendido entre Santa Comba Dão (km 90+200) e Canas de Santa Maria (km 104+090)  

▪ Troço 3.2 (T3.2) – Compreendido entre Canas de Sta. Maria (km 104+090) e Viseu (km 117+722)   
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Figura 3.1 – Lote 1 – Troço 3 – Planta de Localização 

O Lote 2 compreende o troço entre Souselas-IC2 (km 46) e Lagoa Azul (km 77) ao que sucede o Lote 3 que se localiza 

entre a Lagoa Azul (km 77) e Santa Comba Dão (km 90+200). 

Considera-se a Velocidade Base de 80 km/h (a que corresponde a velocidade de tráfego de 100 km/h). 

O troço do IP3 designado por T3 – Santa Comba Dão – Viseu, implanta-se nos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela 

e Viseu, do distrito de Viseu. Tem uma extensão total de cerca de 27,5 km e inclui 7 nós de ligação com a rede viária local. 

O troço inicia-se no km 90+200, a norte do nó de Vila Pouca e termina ao km 117+722, na passagem superior que permite 

a interseção desnivelada com a autoestrada A25/IP5. Em termos genéricos, o traçado desenvolve-se com uma orientação 

predominante Sul/Norte. 

A Planta de Localização e o Esboço Corográfico que fazem parte integrante do Volume Geral, apresentam-se nos 

desenhos n.º 40418-PE-T3-0000-0000 a 40418-PE-T3-0000-0004 (que também constam das peças desenhadas do 

presente RECAPE). 

O Sub-troço do IP3 designado por T3.1 – Santa Comba Dão–Canas de Santa Maria implanta-se nos concelhos de Santa 

Comba Dão (até ao km 92+500) e Tondela (até ao km 104+090), do distrito de Viseu. Tem uma extensão total de cerca 

de 13,9 km e inclui 3 nós de ligação com a rede viária local, nomeadamente: 

▪ Nó de Tondela Sul; 

▪ Nó de Tondela Norte; 

▪ Nó de Canas de Sta. Maria. 
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Na anterior fase de Projeto Base o trecho do IP3 situado entre o km 86 e o km 90, incluindo o nó de Vila Pouca, estavam 

incluídos no Troço T3, mas transitaram para o troço anterior, T2. Assim, sub-troço T3.1 inicia-se (agora) no atual km 90,2, 

a norte do nó de Vila Pouca, dando continuidade ao Troço T2 – Lagoa Azul-Santa Comba Dão (km 77 ao km 90). Termina 

ao km 104,09, um pouco a norte do nó de Canas de Santa Maria, tendo continuidade no Troço T3.2. 

Em termos genéricos, o Troço 3.1 do IP3 possui um traçado que acompanha, de forma relativamente “paralela”, o traçado 

da EN 2, desenvolvendo-se com uma orientação predominante sudoeste/nordeste. 

O Sub-troço do IP3 designado por T3.2 – Canas de Sta. Maria–Viseu implanta-se nos concelhos de Tondela e Viseu, do 

distrito de Viseu. Tem uma extensão total de cerca de 13,7 km e inclui 4 nós de ligação com a rede viária local, 

nomeadamente: 

▪ Nó de S. Miguel do Outeiro; 

▪ Nó de Fail; 

▪ Nó de Vila Chã de Sá; 

▪ Nó da A25. 

O troço inicia-se no km 104+090, a norte do nó de Canas de Santa Maria, na continuidade do Troço T3.1 e termina ao km 

117+722, na passagem superior que permite a interseção desnivelada com a autoestrada A25/IP5, perfazendo um total 

de 13,632 km. Em termos genéricos, o traçado desenvolve-se com uma orientação predominante Sul/Norte. 

3.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.2.1 Descrição do Troço 3.1 (T3.1) – Santa Comba Dão / Canas de Santa Maria  

De uma forma genérica, pode dividir-se o Troço 3.1 em quatro troços com características geométricas ligeiramente 

distintas entre eles: 

1. Do km 90+200 ao km 94+700 – troço com traçado linear, com curvas de pequena amplitude e com raios de valor 

relativamente elevado, compreendido entre 2 520 e 625 m; 

2. Do km 94+500 ao km 102+090 – troço com traçado ondulado, com curvas de maior amplitude e com vários raios 

de valor intermédio, compreendido entre 495,2 e 740 m. 

Desde o seu início até ao nó de Tondela-Sul (aprox. km 97+200) o traçado do IP3 atravessa zonas rurais e florestais que 

não colocam grandes condicionantes à implementação do alargamento da plataforma existente apenas para um dos lados, 

solução esta que é preferível à do alargamento para ambos os lados, por ser mais económica e por facilitar os trabalhos 

de construção com a via em exploração. 
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Foto 3.1 – Traçado em zona florestal, ao km 91+200 

Entre o km 95+100 e o km 95+650 o traçado contorna por nascente a zona industrial da Adiça, estando previsto que, neste 

trecho, o alargamento seja integralmente feito para o lado nascente, pelo que não haverá qualquer afetação dos terrenos 

afetos à zona industrial. 

Ao longo destes sete quilómetros iniciais, do km 90+200 ao km 97+200, o traçado do IP3 cruza nove vias de hierarquia 

inferior, à de IP, através de passagens superiores e inferiores, nomeadamente: 

1. Um primeiro caminho rural ao km 90+465, através da PI 7; 

2. Um caminho municipal ao km 91+633, pela PI 8; 

3. O caminho municipal 1527 ao km 93+482, através da PI 9; 

4. A estrada nacional n.º 2 ao km 94+034, pela PI 10; 

5. A estrada municipal 632-1 ao km 94+367, através da PS 11; 

6. A estrada municipal 632 ao km 95+056, pela PI 12; 

7. O caminho municipal 1528 ao km 95+658, através da PI 13; 

8. Um segundo caminho rural ao km 96+046, pela PS 14; 

9. O terceiro caminho rural ao km 96+758, através da PA 15. 

De todas as obras de arte referidas, as passagens inferiores terão de ser alargadas/prolongadas, apenas para um lado ou 

para os dois, para comportarem o novo perfil transversal tipo do IP3. Apenas a passagem agrícola n.º 15 não necessitará 

de ser alargada porque, estando na proximidade do nó de Tondela-Sul, o IP3 já possui um perfil transversal tipo de 2 x 2 

vias. 

  

Fotografia 3.1 – PI 13 (CM 1528), a alargar o tabuleiro 
existente 

Fotografia 3.2 – PA 15 (km 96+758) sem necessidade 
de alargamento/prolongamento 
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Em relação às duas passagens superiores existentes neste trecho do IP3, a PS 11 será mantida porque a largura do vão 

central existente permite a instalação do perfil transversal tipo com 2 x 2 vias, o que se consegue mediante adaptação do 

sistema de drenagem longitudinal, conforme se pode ver no desenho de perfis transversais tipo (40418-PE-T31-0111-

0107). 

A obra de arte PS 14, ao km 96+046, já não permite essa adaptação, pelo que terá de ser demolida e construída uma 

nova passagem superior, o que se previu realizar sensivelmente no mesmo local da existente, devido à existência de 

condicionantes locais. 

  

Fotografia 3.3 – PS 11 ao km 94+367 (EM 632-1), a 
manter 

Fotografia 3.4 – Caminho rural (pavimentado) ao km 
96+046 (PS 14) a substituir 

Nas proximidades do km 91+725 o traçado deixa o concelho de Santa Comba Dão e passa a implantar-se no concelho de 

Tondela, no qual se manterá até ao final do Troço 3.1. 

Ao km 97+200 localiza-se o nó de Tondela-Sul que permite a articulação do IP3 com a EN 2, garantindo a acessibilidade 

às localidades das freguesias de Dardavaz (a poente), da U.F. de Mouraz e Vila Nova da Rainha (a nascente) e de Tonda 

(a nascente). 

 

Fotografia 3.5– Nó de Tondela-Sul (km 97+200) 

Para norte do nó de Tondela-Sul e até ao nó seguinte – nó de Tondela-Norte – o traçado implanta-se com uma orientação 

inicial de sueste-noroeste, sofrendo depois uma inflexão para sudoeste-nordeste. Interseta áreas agrícolas até cerca do 

km 98+500, atravessando depois uma zona com ocupação urbana próxima da plataforma do IP3 até cerca do km 99+900. 
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Fotografia 3.6 e Fotografia 3.7– Passagem do traçado em trecho de ambiente urbano entre 
km 98+600 e km 99+900 

Neste troço urbano do IP3, como se pode observar nas fotos acima inseridas, existem caminhos rurais e municipais 

pavimentados, bastante extensos, de ambos os lados e com traçado paralelo aos limites dos taludes, os quais serão 

afetados pelo alargamento da estrada, pelo que terão de ser restabelecidos lateralmente. 

Esta situação fez com que o alargamento do IP3 se tenha previsto executar para ambos os lados, de forma a diminuir as 

áreas de afetação das propriedades limítrofes. Para conseguir este objetivo ainda se previu a construção de muros, no 

limite da plataforma da estrada, para minimizar as áreas de ocupação provocadas pelos taludes. Assim, entre o km 98+500 

e o km 100+000 está prevista a construção de 740 m de muros do lado esquerdo e de 380 m de muros do lado direito do 

IP3, que permitem encostar o mais possível à estrada os caminhos paralelos a restabelecer. 

A partir do km 97+525 o traçado sobrepõe-se ao da EN 2 até ao nó de Canas de Santa Maria (km 103+400), no que já foi 

em tempos uma variante (poente) à cidade de Tondela. Neste troço do IP3 são intersetadas as seguintes vias secundárias: 

1. O caminho municipal 1523 ao km 98+762 (PI 17); 

2. Um caminho rural ao km 98+927 (PI 18); 

3. A estrada municipal 610 ao km 99+898 (PS 19). 

Destas obras de arte, as duas passagens inferiores deverão ter os seus tabuleiros alargados para ambos os lados, 

enquanto a PS 19 existente terá de ser demolida para dar lugar à construção de uma nova passagem superior com um 

vão central alargado que permita a instalação do perfil transversal tipo do IP3 com 2 x 2 vias. 

Dada a densa ocupação urbana na zona da PS 19, prevê-se que a nova obra de arte seja construída no mesmo local da 

existente. 

O nó de Tondela-Norte localiza-se ao km 100+575 e faz a articulação do IP3 com a EN 230. Permite a acessibilidade às 

zonas norte e poente de Tondela, bem como às localidades das freguesias de Molelos e Nandufe, ambas situadas a poente 

do IP3. 
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Fotografia 3.8 – PS 19 ao km 99+898, a substituir por 
nova 

Fotografia 3.9 – Nó de Tondela-Norte (km 100+575) 

A seguir ao nó de Tondela-Norte o traçado toma uma orientação próxima de poente-nascente, até cerca do km 102+000. 

Implanta-se em zona de cariz essencialmente rural e florestal e atravessa a linha de água mais importante do troço que é 

o Rio Dinha (km 101+675). 

Neste troço o traçado interseta apenas a estrada municipal 627-1, ao seu km 101+096, através da passagem superior PS 

21 que também terá de ser demolida por não possuir vão central de dimensão suficiente para comportar o perfil transversal 

tipo alargado do IP para 2 x 2 vias. Dadas as condicionantes de ocupação existentes no local, a nova passagem superior 

deverá ser construída no mesmo local da existente. 

  

Fotografia 3.10 – Viaduto sobre o Rio Dinha 
(km 101+675) 

Fotografia 3.11 – Atual PS 21 (km 101+096), vendo-se 
alguma da ocupação urbana limítrofe 

A solução de aproveitamento do viaduto existente sobre o rio Dinha para garantir a faixa de rodagem de sentido sul-norte 

foi entretanto abandonada porque, na inspeção especial efetuada à obra de arte foram detetadas diversas anomalias, 

entre as quais fissuração e deformação excessivas no tabuleiro e, na sequência da avaliação estrutural também efetuada, 

constatou-se que a obra não verificava a segurança, tanto em relação à resistência sísmica como em termos de 

durabilidade, pelo que seria necessário projetar trabalhos de reforço significativos, tanto no tabuleiro como nos encontros 

e a reabilitação dos pilares.  

Por outro lado, o enchimento a executar para implementação de uma única pendente a -2,5%, seria assimétrico em relação 

ao tabuleiro e constituiria uma carga permanente adicional que obrigaria a um reforço estrutural adicional da ponte. 

Assim, pelos motivos descritos, foi abandonada a solução de aproveitamento do atual viaduto sobre o Rio Dinha, estando 

projetada a construção de dois novos viadutos independentes. No entanto, para permitir a construção do novo viaduto 



  

38 40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 

 P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

 P16.2.2 – RELATÓRIO BASE 

 

para a faixa de sentido norte-sul, garantindo os fluxos de tráfego em ambos os sentidos no viaduto existente, foi mantida 

a solução em planta do projeto base, com plataformas independentes e afastadas cerca de 3,0 m. 

A partir do km 102+000 o traçado do Troço 3.1 retoma a orientação geral sudoeste-nordeste, atravessando 

essencialmente zonas florestais até ao último nó que é o nó de Canas de Santa Maria, terminando pouco depois da zona 

de influência do nó, ao km 104+090. Neste troço a norte do Rio Dinha são intersetadas as seguintes vias secundárias: 

1. Um primeiro caminho rural, ao km 102+220 (PA 23); 

2. A estrada nacional n.º 2, ao km 103+367, com a qual se estabelece o nó de Canas de Santa Maria (PS 24); 

3. Um segundo caminho rural, ao km 103+917 (PA 25). 

Nas proximidades do km 103+370 localiza-se o nó de Canas de Santa Maria que permite a articulação do IP3 com o CM 

1498 (a poente) e com a EN 2 (a nascente). Este nó permite a acessibilidade às pequenas localidades das freguesias de 

Nandufe (a poente), de Lobão da Beira (a nascente) e de Canas de Santa Maria (a nascente). 

  

Fotografia 3.12 – PA 23 ao km 102+220, vendo-se 
trabalhos de instalação de infraestruturas feitos em 

2019 

Fotografia 3.13 – Nó de Canas de Santa Maria (pk 
103+370) visto no sentido N-S 

O Troço 3.1 termina cerca de 720 m a norte do nó de Canas de Santa Maria, tendo continuidade no Troço 3.2 que 

terminará nas proximidades de Viseu, no nó que articula o IP3 com a A25/IP5. Neste trecho existe ainda a PA 25, em 

ARMCO, que será substituída por uma nova estrutura em betão armado. 

 

Fotografia 3.14 – PA 25 ao km 103+917, a substituir por nova estrutura em BA 

As intervenções previstas neste subcapítulo estão indicadas nas peças desenhadas planta/perfil longitudinal que fazem 

parte integrante do presente projeto de especialidade, nomeadamente nos desenhos n.º 40418-PE-T31-0111-0201 a 

40418-PE-T31-0111-0222 (base ortofotomapa) e n.º 40418-PE-T31-0111-0301 a 40418-PE-T31-0111-0322 (base 

cartográfica). 
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3.2.2 Descrição do Troço 3.2 (T3.2) – Canas de Sta. Maria / Viseu 

De uma forma genérica, troço considera dois trechos com caraterísticas geométricas ligeiramente distintas entre eles: 

1. Do km 104+090 ao km 114+800 – trecho com traçado ondulado, com curvas de maior amplitude e com raios de valor 

reduzido a intermédio. 

2. Do km 118+500 ao km 117+700 – trecho com traçado linear, com curvas de pequena amplitude e com raios de valor 

elevado. É  também neste trecho (após o Nó de ligação a Fail) que o perfil transversal tipo altera passando a largura 

das vias a apresentar 3,75 m de largura, em conformidade com o existente.  

Como já referido, este troço inicia-se ao km 104+090, a norte do Nó de Canas de Santa Maria e estabelece a continuidade 

com o Troço 3.1 – Santa Comba Dão /Canas de Santa Maria (km 90+200 ao km 104+090). 

O troço localiza-se nas imediações da povoação de Ovaia de Baixo numa zona com características essencialmente 

agrícolas e florestais, e com alguma ocupação urbana dispersa. Regista-se ao km 104+445 a interseção com uma 

passagem superior existente que estabelece a ligação viária local. Esta obra de arte será substituída por forma a 

acomodar o alargamento da plataforma do IP3 que ocorre para o lado esquerdo.  

O facto do alargamento, neste trecho inicial, ocorrer para o lado esquerdo da plataforma evita a interferência com os 

caminhos paralelos existentes do lado direito que delimitam propriedades com ocupação relevante – habitações e terrenos 

agrícolas envolventes – minimizando as expropriações.  

De salientar que um ponto sensível ocorre nas imediações do restabelecimento 26, cerca do km 104+800 onde a 

proximidade de habitações levou à adoção de um muro para salvaguarda da propriedade ao km 105 e a inserção de uma 

nova passagem superior uma vez que a existente não poderá ser mantida dado o alargamento a implementar no lado 

esquerdo da plataforma.  

  

Fotografia 3.15 – IP3 ao km 104+445 
(vista Sul/Norte) 

Fotografia 3.16 – km 105 – Desvio do caminho e muro 
de contenção 

Entre o km 105 e o km 106 o traçado insere-se numa zona de ocupação predominantemente florestal (eucaliptal). 

Pontualmente, destaca-se neste troço, algumas construções de apoio à atividade agrícola/florestal. 

O km 106+500 corresponde a um ponto alto do perfil longitudinal (curva convexa) tendo o traçado sido ajustado em função 

das cotas da obra de arte existente (galeria de infraestruturas – O.A 30) cujo estudo de alargamento faz parte deste lote. 

Neste troço, embora o alargamento se efetue para o lado esquerdo, será necessário efetuar algumas intervenções no lado 

direito da atual plataforma como é exemplo a implantação da área técnica ao km 106+425, com a consequente desvio do 

caminho paralelo existente.   
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Fotografia 3.17 – Passagem agrícola ao 
km 105+210 (esq.) 

Fotografia 3.18 – Aspeto geral do IP3 
(km 106+800-106+500) 

Por volta do km 106+600 inicia-se a transição do alargamento do IP3 do lado esquerdo para o lado direito da atual 

plataforma, permanecendo deste lado até ao km 108+700.   

Ao km 106+600, o traçado aproxima-se do CM 1541, tendo sido identificado a necessidade de uma pequena contenção. 

Cerca do km 106+832, o traçado interseta a via que estabelece a ligação entre as povoações de Fráguas e de Póvoa do 

Arcediago (CM1541) designada como rua Principal. Esta via será restabelecida mediante uma nova passagem superior 

uma vez que o alargamento da plataforma existente não é compatível com a manutenção da obra de arte existente. 

  

Fotografia 3.19 – PS 435 ao km 106+835 (vista sul/norte) 
Fotografia 3.20 – Apoio agrícola junto à P.S. 33 

(Rest. 31) 

A partir deste troço, o traçado em planta inflete para poente, passando a adotar uma orientação predominantemente 

nascente/poente até ao km 108. No que diz respeito ao traçado em perfil longitudinal, na proximidade do km 107+325, o 

traçado atinge um ponto baixo a que corresponde um ponto baixo do terreno cuja drenagem está assegurada, 

transversalmente por uma passagem hidráulica dupla de Ø 1.00m que será prolongada.    

A partir, aproximadamente do km 108+500 a paisagem envolvente à via muda consideravelmente uma vez que o traçado 

se encaixo num vale suave e espraiado, de ocupação predominantemente agrícola, onde se localiza uma linha de água 

de dimensão considerável (rio Lobão) que é transposta mediante uma ponte ao km 109+425. O estudo prevê o alargamento 

desta ponte para ambos os lados da atual plataforma e o seu reforço a fim de suportar a sobrecarga de pavimento 

necessária à correção da sobrelevação existente para a sobrelevação regulamentar inerente à futura faixa de rodagem. 
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Fotografia 3.21 – Ponte sobre o rio Lobão 

A presença de água nesta zona é demais evidente pela quantidade de poços e tanques identificados nas propriedades 

agrícolas cujas extremas confinam com o pé de aterro do atual IP3, conforme reportam as fotografias seguintes. 

Cerca do km 110+580 localiza-se o nó de ligação a S. Miguel do Outeiro cuja reformulação consiste na criação de uma 

ligação mais direta ente o futuro IP3, a EN 2 e a EN 337  

Salienta-se que o prolongamento da extensão da via de abrandamento do ramo de ligação que permite a saída do IP3 

para a EN 337 do tráfego circula no sentido Viseu/Souselas levou ao desvio do caminho de acesso local que se desenvolve 

ao longo do IP3 (restabelecimento 36C).  

 

Fotografia 3.22 – Tanques e poços no vale do rio Lobão 

Ao km 111+250 serão implementadas 2 áreas técnicas, uma de cada lado da via, com o objetivo de instalação de postos 

S.O.S.  

Ao km 111+413, assinala-se a interseção com a Ecopista do Dão que será transposta mediante uma nova passagem 

inferior a construir para o efeito. 
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Fotografia 3.23 – Ecopista do Dão (km 111+413) 
Fotografia 3.24 – Propriedade murada ao 

km 111+950 

Cerca do km 111+782, o IP3 intersecta uma via local mediante uma nova passagem inferior que estabelece a ligação entre 

a povoação de Parada de Gonta e a povoação de Póvoa de Catarina. Cerca de 100 m após a obra de arte, o traçado 

atinge um ponto alto (máximo da curva convexa) a partir do qual se inicia uma descida acentuada (trainel com inclinação 

máxima de 7,6%) ao longo de aproximadamente 2.5 km. Esta situação levou à adoção de uma via de lentos, localizada 

entre o km  111+806 e o km 113+225.  

O alargamento adicional, necessário à implementação da via de lentos, levou à perconização de um muro de contenção 

(M111.1) junto a uma propriedade murada localizada adjacente ao IP3, entre o km 111+900 e o km 112+000, de forma a 

minimizar a ocupação da mesma. 

− Esta zona do traçado, entre o km 112+000 e o nó de Fail (km 114+800), insere-se numa zona de orografia 

acidentada que se traduz em curvas circulares de raios pequenos e em traineis de inclinação significativa. Nesse 

sentido, procurou-se melhorar o traçado dotando-o com melhores características, pelo que a curva circular 

existente (raio 320 m) foi corrigida para o raio mínimo compatível com para VB= 100 km/h (450 m), o que teve 

como consequência o não aproveitamento do viaduto existente sobre a ribeira de Asnes. Em termos de perfil 

longitudinal procedeu-se a uma melhoria muito significativa das condições existentes sendo a curva concava de 

raio 3 500 m existente substituída por um raio de 5 500 m (compatível para Vb = 100 km/h). 

O estudo do novo viaduto (com cerca de 250 m de extensão) nomeadamente a posição do encontro nascente foi aferida 

com o traçado da mina de àgua que interseta o IP3 cerca do km 113+500. Na continuidade do encontro foi previsto um 

muro de contenção a fim de minimizar a expropriação da Quinta do Vale Salgueiro que confina com o IP3. 

A interseção com a EN 2 ocorre cerca do km 113+809. A atual obra de arte será substituída por uma outra de vão 

compatível com a largura do futuro IP3, a implantar na proximidade.  

É nesta zona que se inicia a faixa independente destinada a acomodar a faixa direita do futuro IP3, ficando a via existente, 

ao longo da qual se desenvolve a atual ponte de Pavia, para implementação da faixa esquerda.  
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Fotografia 3.25 – Viaduto sobre a ribeira de Asnes ao km 
113+350 

Fotografia 3.26 – via  adjacente ao talude de 
escavação 

O traçado da faixa direita apresenta parâmetros geométricos compatíveis com Vb = 100 km/h (em perfil longitudinal) pelo 

que haverá um desnível significativo entre as duas pontes (valor máx = 3 m). Esse desnível, dará origem à implantação 

de um pequeno muro designado por M114.1, a localizar no troço inicial de separação entre as duas faixas (esquerda e 

direita). 

De destacar o ponto sensível por volta do km 114+500, do lado direito da atual plataforma onde foi necessário prever uma 

estabilização a fim de não haver afetação do caminho de acesso a uma propriedade que está confinado entre o futuro IP3 

e os limites de um núcleo habitacional murado.  

  

Fotografia 3.27 – Caminho junto ao km 114+500 Fotografia 3.28 – Nó de Fail ao km 114+950 

Nas proximidades do km 114+900 localiza-se o nó de Fail que permite a articulação entre o IP3 e a EN 2, mas apenas no 

sentido sul do IP3, pois possui apenas dois ramos. O nó seguinte – de Vila Chã de Sá – localizado cerca de 1,35 km mais 

a norte, complementa o nó de Fail, ao permitir as ligações da EN 2 no sentido norte do IP3. 

A partir do nó de Fail o traçado apresenta características geométricas mais favoráveis tanto em planta como em perfil 

longitudinal e mesmo perfil transversal passando as vias a serem mais largas (3.75 m em vez de 3.5m). 

O fato da atual plataforma já se apresentar alargada reduz o conjunto de intervenções que serão necessárias prever para 

este troço. De um modo geral não se prevê terraplenagens a não ser as resultantes da implementação das áreas técnicas 

aos kms 115+475 e 117+500. A correção das sobrelevações existentes, função de ajustes ao traçado em planta, leva a 

enchimentos no pavimento tal como se detalha no estudo especifico – PE04 – Pavimentação (40418-PE-T31 e T32-0300-

0001).  
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O Nó de Vila Chã de Sá, localizado cerca do km 116+250, mantêm o seu layout geral estando apenas previsto a 

substituição dos 2 entroncamentos existentes por rotundas, de modo a melhorar a funcionalidade do nó e a suprimir as 

viragens à esquerda que constituem pontos de maior sinistralidade.  

Neste troço final, existem poucas interseções com a rede viária local sendo apenas de destacar a passagem agrícola PA 

1034, ao km 115+675, que permite o atravessamento de um caminho rural e a passagem superior ao km 116+600 que 

permite a continuidade da rua do Soutinho. 

A intervenção termina ao km 117+722 na passagem superior do nó que articula o IP3 com o IP5/A45 – nó de Viseu-Sul.  

As intervenções previstas neste capitulo estão indicadas nas peças desenhadas planta/perfil longitudinal que fazem parte 

integrante do P1 – Terraplenagens (P1.1 – Traçado - P1.1.1 – IP3), nomeadamente nos desenhos n.º 40418-PE-T32-

0111-0201 a 40418-PE-T32-0111-0222  (base ortofotomapa) e n.º 40418-PE-T32-0111-0301 a 40418-PE-T32-0111-0322 

(base cartográfica). 

3.2.3 Nós de Ligação  

Ao longo do seu desenvolvimento, o IP3 (troço objeto deste estudo) articula-se com a rede viária existente mediante 7 

(sete) nós de ligação, com diferentes configurações, nomeadamente: 

▪ Nó de Tondela Sul – km 97+200 

▪ Nó de Tondela Norte – km 100+575 

▪ Nó de Canas de Sta Maria – km 103+365 

▪ Nó de S. Miguel do Outeiro – km 110+580; 

▪ Nó de Fail – km 114+900 

▪ Nó de Vila Chã de Sá – km 116+250; 

▪ Nó da A25 – km 117+500. 

Verifica-se que, à exceção do Nó de São Miguel do Outeiro, os layouts dos nós de ligação não sofrem grandes alterações 

relativamente à configuração existente uma vez que apenas existe necessidade de adaptar as atuais tipologias ao 

alargamento previsto para a plena via. 

No caso do nó de ligação a S. Miguel do Outeiro, as alterações preconizadas são de maior expressão uma vez que o 

quadrante nascente do nó sofre alterações relevantes com a criação de 2 ramos novos e a desativação dos existentes.  

Quanto ao Nó de Fail, o mesmo mantêm a sua atual configuração sendo apenas necessário o aumento da extensão das 

vias de aceleração e desaceleração existentes assim como pequenos ajustamentos aos ramos de ligação.   

No que diz respeito ao Nó de Vila Chã as alterações preconizadas constam fundamentalmente da substituição dos atuais 

cruzamentos por rotundas proporcionando melhores condições de segurança mediante a supressão das viragens à 

esquerda. 
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3.2.3.1 Nó de Tondela Sul 

Localizado ao km 97+200, o nó de Tondela-Sul apresenta uma geometria mista composta por ½ “diamante” (do lado 

nascente) com ¼ de “trevo” (do lado poente). Permite a articulação do IP3 com a EN 2, cerca do km 200,5 desta estrada 

e confere acessibilidade às diversas localidades das freguesias de Tondela, Tonda, Mouraz e Vila Nova da Rainha. 

Neste nó existe um troço, entre o km 97+250 e o km 97+425 do lado da faixa de sentido Viseu-Souselas/IC2, que possui 

uma berma exterior com cerca de 6,00 m de largura, cuja justificação se desconhece, mas que deverá manter-se para não 

obrigar a intervenção no sistema de drenagem longitudinal que lhe é adjacente. 

Na tentativa de melhorar as condições de segurança na circulação da via secundária (EN 2), projetou-se a reformulação 

da geometria do nó, no sentido de substituir os entroncamentos existentes por rotundas. 

Como se pode observar na Figura 3.2, a introdução de rotundas também tem a vantagem de reduzir as interseções 

existentes do lado nascente de dois entroncamentos para apenas uma rotunda. 

Para além desta reformulação foi ainda considerada a conversão das vias de desaceleração existentes nos ramos A e C, 

que são do tipo direto, para vias do tipo paralelo, o que implicou o aumento da sua extensão. 

 

Figura 3.2 – Reformulação do nó de Tondela-Sul 

3.2.3.2 Nó de Tondela Norte 

Este nó localiza-se ao km 100+575. Possui uma geometria simplificada com ramos bidirecionais de ligação, através de 

rotundas, à via secundária que, no caso, é a EN 230. Este nó permite as ligações do tráfego do IP3 à parte norte e poente 

da cidade de Tondela e às localidades pertencentes às freguesias de Molelos e de Nandufe. 

Na dependência da rotunda sul/nascente do nó localiza-se uma grande superfície comercial (hipermercado) que, em dias 

de maior afluência, é capaz de gerar fluxos significativos de tráfego que interferem com o tráfego direcional dos ramos C 

e D do nó. 

Prevê-se fazer  a conversão das vias de desaceleração, que são do tipo direto, no tipo paralelo, e dimensionadas para a 

velocidade do tráfego Vt =100 km/h. 
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Neste nó há ainda uma situação que exige intervenção que é a ausência de separador central físico (não galgável) no 

ramo bidirecional A+B que liga os dois ramos do lado norte/poente à rotunda do mesmo lado da EN 230. Julga-se 

imprescindível para a segurança rodoviária a introdução de um separador central, ainda que com uma largura mínima, 

para impedir a realização de manobras ilegais capazes de provocar a entrada em contramão no IP3. 

Por outro lado, este nó apresenta alguns problemas de fluidez de tráfego na sua rotunda do lado sul/nascente que são 

derivados, tanto do elevado tráfego existente na EN 230, como do número de ramos afluentes à rotunda (cinco) e da sua 

proximidade relativa, por causa da reduzida dimensão da mesma. Acresce ainda que, como já se referiu anteriormente, 

uma dessas entradas na rotunda é proveniente de um hipermercado que é um polo gerador de tráfego. 

Projetou-se uma alteração do layout do nó, conforme mostrado na Figura 3.3, onde se representam com tonalidade rosa 

os novos ramos a construir, bem como os ramos apenas a beneficiar. 

 

Figura 3.3 – Reformulação do nó de Tondela-Norte 

A nova geometria projetada liga os dois ramos de entrada e de saída do IP3 no sentido Souselas/IC2->Viseu (ramos C e 

D) à EN 230 (restabelecimento 20), em vez de o fazer diretamente na rotunda sul/nascente. Esta solução tem como 

benefícios a redução do número de ramos afluentes à rotunda e o aumento da distância de entrecruzamento entre os 

ramos afluentes da EN 230 e do acesso ao hipermercado. O novo layout tem ainda a vantagem do ramo de saída do IP3 

(ramo C) ter maior extensão para formação de fila de veículos, no caso de eventual congestionamento de tráfego na 

rotunda sul/nascente. 

3.2.3.3 Nó de Canas de Santa Maria  

O nó de Canas de Santa Maria é o terceiro e último nó de ligação existente e projetado no troço 3.1. Está localizado cerca 

do km 103+365. Como se pode observar na Figura 3.4, o nó existente possui uma geometria mista composta por ½ 

“diamante”, do lado nascente, combinado com ¼ de “trevo”, do lado poente. 

hipermercado 
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Para o lado poente o nó permite a ligação do IP3 ao CM 1498 que confere acessibilidade às localidades pertencentes à 

freguesia de Nandufe, enquanto para o lado nascente, articula o IP3 com a EN 2 através de uma via de ligação que termina 

cerca do km 193,5 da EN, conferindo acessibilidade às diversas localidades da freguesia de Lobão da Beira. 

No troço afeto ao nó IP3 já possui um perfil transversal tipo com 2 x 2 vias, acrescidas de vias de aceleração e de 

desaceleração. 

Contudo, a atual geometria do nó apresenta dois problemas: 

1. As vias de desaceleração do tipo direto necessitam de ser convertidas para o tipo paralelo, o que implica fazer 

alargamentos das faixas de rodagem do IP3 para aumentar a extensão dessas vias; 

2. A falta de via de viragem à esquerda sobre a obra de arte PS 24, no entroncamento do lado poente, que de acordo 

com o estudo de tráfego, tem um fluxo de tráfego superior às viragens à esquerda de todos os nós situados mais a 

sul (Vila Pouca, Tondela-Sul e Tondela-Norte) e igual às dos nós localizados mais a norte (S. Miguel do Outeiro e 

Vila Chã de Sá). 

A conversão da via de desaceleração no sentido sul-norte para o tipo paralelo tem um problema que é a falta de vão livre 

necessário para o efeito na passagem superior PS 24. Quanto à inclusão da via de viragem à esquerda sobre a PS24, 

também não há largura de tabuleiro suficiente para o fazer. Portanto, a obra de arte do nó existente terá de ser substituída 

por outra de maior vão central e, eventualmente, com maior largura de tabuleiro, para se poderem resolver os dois 

problemas acima descritos. 

Atendendo ao descrito no subcapítulo anterior, estudou-se uma nova geometria para este nó que resolvesse esses 

problemas e que, simultaneamente também contribuísse para o aumento da segurança da circulação, mediante a 

substituição das interseções poente e nascente por rotundas.  

Na Figura 3.4 apresenta-se a geometria que foi proposta para o nó de Canas de Santa Maria na fase de projeto base que 

previa as seguintes intervenções: 

1. Construção de uma nova passagem superior ao IP3 (PS 24). A nova obra de arte seria construída ao lado da existente 

para permitir manter a circulação no nó durante a fase de construção. 

2. Construção de duas novas rotundas para substituição das interseções existentes. 

3. Ligeira ripagem dos ramos unidirecionais do lado nascente (C e D) nas suas ligações à nova rotunda. 

4. Reposição de todas as ligações a ramos, ao CM 1498 e acessos localizados no entroncamento do lado poente, numa 

área muito condicionada pela existência de habitações de ambos os lados. 

No entanto, por solicitação do município de Tondela, no sentido de minimizar as afetações nos terrenos limítrofes à futura 

rotunda poente (rotunda A), e também para viabilizar o layout proposto em termos altimétricos, introduziram-se algumas 

modificações no layout do projeto base. Assim, a geometria final projetada para este nó é a que se apresenta na 

Figura  3.4. 

As alterações introduzidas, comparativamente à geometria proposta na fase de projeto base foram as seguintes: 

1. Ligeira redução do diâmetro central inscrito (DCI) da rotunda poente (rotunda A) e deslocamento da mesma para 

junto da passagem superior, com o objetivo de reduzir as afetações/expropriações de terrenos das habitações 

próximas da rotunda, que são terrenos urbanos; 
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2. Substituição do caminho paralelo previsto a contornar a rotunda A pela serventia S103.1 e um outro caminho paralelo 

(ao ramo B), com o mesmo objetivo do acima referido; 

 

Figura 3.4 – Geometria final do Nó de Canas de Santa Maria  

1. Alteração do traçado e aumento da extensão do ramo B para viabilizar o seu perfil longitudinal; 

2. Ligeira ripagem do traçado do ramo A para viabilizar o seu perfil longitudinal; 

3. Ligeira ripagem do ramo C+D e dos ramos C e D a fim de procurar uma maior sobreposição com as vias existentes 

para facilitar a sua construção com o nó em exploração. 

Julga-se que com as alterações efetuadas se conseguiu dar resposta, nem que só parcialmente, às pretensões e 

solicitações do município de Tondela. 

3.2.3.4 Nó de S. Miguel do Outeiro 

O Nó de S. Miguel do Outeiro localiza-se ao km 110+580 do IP3 e permite a articulação entre este itinerário e duas estradas 

nacionais (a EN 2 e a EN 337). Este nó atualmente apresenta uma configuração tipo diamante, sendo os movimentos com 

as estradas nacionais apoiados em três entroncamentos, o que torna os movimentos pouco fluídos e com várias viragens 

à esquerda  as quais representam pontos de conflito que diminuem o nível de segurança rodoviária da circulação.  

A solução proposta para este nó de ligação, de uma maneira geral, consiste na implementação do conjunto das seguintes 

intervenções tendo em vista a sua melhoria: aumento da fluidez do nó e do nível de segurança rodoviária: 

▪ Aumento da extensão das vias de abrandamento e de aceleração para a Vt  = 100 km/h;  

▪ Substituição do entroncamento localizado a poente da obra de arte por uma rotunda (Rotunda A);  

▪ Eliminação do ramo de ligação que permite a saída do tráfego que circula no IP3, sentido Coimbra/Viseu para a EN2 

assim como a eliminação do ramo de ligação que permite a entrada do tráfego para o IP3 no sentido Coimbra/Viseu; 

▪ Criação de dois ramos de ligação (Ramo C e Ramo D) que se articulam com uma nova rotunda (rotunda B) a qual 

substitui o entroncamento atual localizado a nascente da Passagem inferior (PI 39); 

A configuração proposta para este nó é apresentada na Figura 3.5. 

serventia S103.1 

Ramo B 

Ramo C+D 

Ramo A 
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A correção da via de desaceleração do tráfego que circula no sentido Viseu/Coimbra levou à necessidade de restabelecer  

o caminho paralelo que é contiguo ao IP3 (Restabelecimento 36 C)  

De salientar também a necessidade de desviar a ecopista do Dão em cerca de 70 m em resultado da ocupação da mesma 

pelas terraplenagens resultantes da implantação da rotunda nascente. O estudo deste desvio faz parte do estudo P1.1.3 

– Restabelecimentos e caminhos Paralelos Tipo I. 

 

Figura 3.5 – Configuração proposta para o Nó de S. Miguel do Outeiro 

3.2.3.5 Nó de Fail 

Ao km 114+900 localiza-se o nó de ligação a Fail que permite a articulação entre o IP3 e a EN 2, no sentido sul do IP3, 

pois possui apenas dois ramos. O nó seguinte – de Vila Chã de Sá – localizado cerca de 1,35 km mais a norte, 

complementa os movimentos deste nó, ao permitir as ligações da EN 2 no sentido norte do IP3. 

O desnivelamento das vias é assegurado mediante uma passagem superior a manter ( PS 45) que será apenas alvo de 

uma beneficiação uma vez que a plataforma do IP3, no troço afeto ao nó já se encontra alargada (2 x 2) pelo que a obra 

de arte não necessita de ser substituída por outra de vão superior.   

A solução proposta para este nó de ligação, consiste na implementação das seguintes intervenções que resultam do 

ajustamento/adaptação do nó ao alargamento da plataforma do IP3 na parte inicial do nó. A partir do km 14+800 a 

plataforma do IP3 já se encontra duplicada: 

▪ Aumento da extensão das vias de abrandamento e de aceleração para a Vt = 100 km/h;  

▪ Adaptação dos nós ramos A e B à largura da nova plataforma.  

Deste modo, o estudo não prevê qualquer alteração à atual configuração do nó de Fail mas apenas o ajuste necessário 

ao alargamento da plena via.  

A configuração proposta para este nó é apresentada na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Solução Proposta para o Nó de Fail 

3.2.3.6 Nó de Vila Chã de Sá 

O Nó de Vila Chã de Sá, localizado cerca do km 116+250, permite complementar o nó de Fail, como já referido no capitulo 

anterior, permitindo assegurar os movimentos do trafego local – EN2 (entradas do tráfego para o IP3, no sentido 

Coimbra/Viseu  e saídas do  tráfego que circula no sentido Viseu/Coimbra).  

Este Nó de ligação mantêm o seu layout geral, estando apenas previsto a substituição dos 2 entroncamentos existentes 

por rotundas, de modo a melhorar a funcionalidade do nó e a segurança de circulação pela supressão das viragens à 

esquerda as quais constituem os pontos de maior conflito e consequentemente potenciais de maior sinistralidade.  

A solução proposta para este nó de ligação, como já referido consiste na substituição dos dois entroncamentos existentes 

por duas rotundas localizadas a nascente e poente do viaduto (O.A 42 a manter). 

Neste nó de ligação não verificou a necessidade de aumentar a extensão das vias de aceleração e de abrandamento para 

Vt=100 km/h uma vez que o nó já dispunha de vias regulamentares para esta velocidade.  

A configuração proposta para este nó é apresentada na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Configuração proposta para o Nó de vila Chã de Sá 

3.2.3.7 Nó da A25 

O nó da A25 situa-se ao km 117+500 e não terá nenhuma intervenção no âmbito do presente projeto.  

 

Figura 3.8 – Nó da A25 
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3.2.4 Restabelecimentos 

Identificou-se a necessidade de restabelecer 33 vias existentes que no âmbito da duplicação do atual IP3  serão afetadas.  

Efetuou-se também o estudo dos caminhos paralelos e serventias rurais que teve em conta, principalmente, o grau de 

importância destes acessos assim como a orografia onde as mesmas se inserem. 

Nos quadros abaixo apresentam-se as principais características dos restabelecimentos previstos para cada um dos troços 

em apreço que mediante obras de arte do tipo passagens superiores, passagens inferiores e passagens agrícolas 

permitem assegurar o desnivelamento dos mesmos, garantido, deste modo, a manutenção das circulações existentes.  

No Quadro 3.1, resumem-se as principais características dos restabelecimentos previstos para o Troço 3.1.  

Quadro 3.1 – Troço 3.1 – Restabelecimentos* – Principais Características 

 

(*) Numeração dos restabelecimentos inicia-se no 7 devido aos ajustes na quilometragem de inicio deste troço relativamente ao Projeto Base. 

No Quadro 3.2, apresentam-se as principais características dos restabelecimentos previstos para o Troço 3.2.  

  

Extensão

(m)

Restab. 7 CR PI 07 90+465.351 0.5+4.0+0.5 45.582

Restab. 8 CM PI 08 91+632.790 1.0+6.0+1.0 68.184

Restab. 9 CM 1527 PI 09 93+481.587 1.0+6.0+1.0 72.524

Restab. 10 EN 2 PI 10 94+034.027 1.0+7.0+1.0 134.39

Restab. 11 CM/Estrada A-do-Pedro - 94+366.600 1.0+6.0+1.0 -

Restab. 12 EM 632 PI 12 95+056.297 0.5+6.5+0.5 67.134

Restab. 13 CM 1528 PI 13 95+658.252 1.0+6.0+1.0 96.715

Restab. 14 CR PS 14 96+046.180 1.0+6.0+1.0 226.655

Restab. 15 CR PA 15 96+757.686 5 50

Restab. 16 EN 2 (Nó Tondela-Sul) - 97+197.375 2.5+16.0+2.5 455.783

Restab. 17 CM 1523 / R. da Capela PI 17 98+762.357 1.5+7.0+1.5 57.127

Restab. 18 CR PI 18 98+926.633 3.5 43.773

Restab. 19 EM 610 / R. Dr. Ricardo Mota PS 19 99+897.757 1.0+7.0+1.0 109.372

Restab. 20 EN 230 (Nó Tondela Norte) - 100+574.000 2.5+7.0+2.5 -

Restab. 21 EM 627-1 PS 21 101+096.267 1.0+7.0+1.0 141.705

Restab. 22 CR PA 23 102+220.143 3 58.338

Restab. 23CM 1498/Lig. à EN 2 (Nó de Canasse Stª Maria)PS 24 103+367.211 1.0+7.0+1.0 288.384

Restab. 24 CR PA 25 103+917.271 3 48.352

Designação
Interseção com IP3

(km)
Via associada Tipo de Obra Arte . PTT
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Quadro 3.2 – Restabelecimentos – Principais Características 

 

3.2.5 Perfis Transversais Tipo 

O Perfil Transversal Tipo correspondente à duplicação é constituído por 2 faixas de rodagens separadas por um separador 

rígido, tipo New-jersey, acomodando cada uma das faixas duas vias de 3,5 m de largura, uma berma esquerda de 1,0 m 

e uma berma direita de 2,5 m.  

A intervenção de duplicação visará a instalação de um perfil transversal tipo de 2 x 2 vias em toda a extensão do troço, 

com vias adicionais de aceleração e de abrandamento dimensionadas para a velocidade de tráfego de 100 km/h nas zonas 

dos nós de ligação.  

A partir do Nó de Fail a plataforma atual já apresenta dupla faixa pelo que não será necessário proceder ao alargamento 

da mesma. De salientar que neste troço final (após km 114+800) a largura das vias é superior (3,75 m) à largura das vias 

adotada para o restante troço do IP3.  

O troço afeto ao nó de ligação a Fail apresenta um separador largo (de largura variável) materializado por duas guardas 

rígidas do tipo meio “New Jersey”.   

É ainda caso particular o perfil transversal tipo adotado no troço onde foi considerada uma via adicional para veículos 

lentos (km  111+806 e o km 113+225) . Nesta situação a via de lentos apresenta uma largura de 3,25 m enquanto que a 

berma direita que lhe é contigua reduz a largura para 1,50 m.  

A largura mínima do separador central deverá ser de 2,60 m que inclui bermas esquerdas de 1,00 m e uma barreira rígida 

de perfil tipo “New Jersey” . No troço afeto ao Nó de Fail onde o separador existente possui largura superior a 2,60 m essa 

largura foi mantida. 

Designação Via associada Tipo Obra. Arte
Interseção com IP3 

(km)
PTT 

Extensão

(m)

Restab 25 acesso local PS 26  (a construir) 104+445.666 0.5+4.0+0.5 286.149

Restab 26 Av. da Bela Vista PS 27 (a construir) 104+793.207 1.0+6.0+1.0 272.384

Restab 27 caminho rural PA 28 (a alargar) 105.209.750 4 68.547

Restab 28 caminho rural PA 29 (a alargar) 106+092.360 4 42.072

Restab 29 CM 1541 PS 31 (a construir) 106+832.660 1.0+6.0+1.0 278.861

Restab 30 caminho rural PA 32 (a alargar) 107+215.990 4 51.572

Restab 31
Rua da Alagoa

 (CM 1415)
PS 33 (a construir) 108+013.899 0.5+4.0+0.5 238.727

Restab 32 EM 628-2 PS 34 (a construir) 108+295.570 1.0+6.0+1.0 279.914

Restab 33 Rua Soalheiro PS 35 (a construir) 108+654.080 0.5+4.0+0.5 230.397

Restab 34 Avenida da Varzea PI 36 (a alargar) 109+312.090 4 65.559

Restab 35 caminho rural PA 38 (a alargar) 109+606.590 3 204.906

Restab 36

(Nó de S. Miguel do 

Outeiro)
Restab 37

Ecopista do Dão
Ecopista do Dão PI 40 (a construir) 111+413.290 3 68.268

Restab 38 Rua Principal PI 41 (a construir) 111+781.909 0.5+4.0+0.5 84.355

Restab. 39 EN2 PS 43 (a construir) 113+805.810 1.0+7.0+1.0 290.112

Apresentado no P1.1.2
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No que diz respeito às valetas de plataforma a usar, recomenda-se a adoção de valetas revestidas de largura igual a 1,20 

m, associadas a drenos profundos de rebaixamento do nível freático, nos troços e do lado dos alargamentos. Nos troços, 

ou no lado, onde não haverá ampliação da plataforma previu-se a manutenção das valetas existentes, sempre que 

possível.  

Em resumo, foram consideradas as seguintes melhorias a nível do perfil transversal tipo: 

▪ alargamento e duplicação generalizada da plataforma para comportar uma secção com 2 x 2 vias; 

▪ alteração do tipo direto para o tipo paralelo e redimensionamento para Vt =100 km/h das vias de desaceleração dos 

ramos dos nós; 

▪ redimensionamento para Vt =100 km/h das vias de aceleração dos ramos dos nós; 

Introdução de Via de lentos no troço compreendido entre o km  111+806 e o km 113+225. 

 

Extrato do Desenho (40418-PE-T32-0111-0101-00) 

Figura 3.9 – Perfil Transversal Tipo (Secção Corrente em Reta e em Curva) 

Os perfis transversais tipo a adotar para o IP3 – Troço 3.1 estão representados das peças desenhadas n.º 40418-PE-T31-

0000-0101 a 40418-PE-T31-0000-0109 que fazem parte integrante deste projeto de especialidade, tal como os perfis 

transversais tipo a adotar para o IP3 – Troço 3.2 que são os apresentados nas peças desenhadas n.º 40418-PE-T32-

0111-0101 a 40418-PE-T32-0111-0101-110. 

3.2.6 Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal 

Para assegurar a homogeneidade do traçado, considerou-se que as velocidades específicas entre dois elementos 

consecutivos não devem diferir mais de 20 km/h. Foi ainda tida em linha de conta a análise de sinistralidade efetuada.  

Analisando os quadros-resumo, abaixo inseridos, constata-se que, de uma maneira geral, estamos em presença de um 

traçado homogéneo. 
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Quadro 3.3 – Características do traçado em planta para o Troço 3.1 e 3.2 

R < 414 m 414 m ≤ R < 700 m R ≥ 700 m Retas 
EXTENSÃO AVALIADA 

Vt < 100 km/h 100 km/h ≤ Vt < 120 km/h Vt ≥ 120 km/h Vt ≥ 120 km/h 

m % m % m % m % m % 

0 0 3296.400 26.42 3622.800 29.04 5556.052 44.54 12475.252 90 

 
NOTAS: 1 - no desenvolvimento das curvas foi considerada apenas metade da extensão das curvas de transição  

 2 – Os 10% de extensão que não foram avaliados correspondem à parte das curvas de transição adjacentes às retas (Vt≥120 km/h) 

Quadro 3.4 – Características do traçado em perfil longitudinal para o Troço 3.1 

Vt < 100 km/h 100 km/h ≤ Vt < 120 km/h Vt > 120 km/h 

i>6%* Rconv<4926 Rconc<3500 4%<i≤6%* 4926≤Rconv<9000 3500≤Rconc<5500 i≤4% Rconv≥9000 Rconc≥5500 

Extensão (m / %) Extensão (m / %) Extensão (m / %) 

26.475 0 359.326 1502.49 2697.764 494.677 6284.262 488.146 2039.86 

0.2% 0% 2.6% 10.8% 19.4% 3.6% 45.2% 3.5% 14.9% 

2.8% 33.8% 63.4% 

NOTA: * - em caso de trainéis de curta extensão, a pendente máxima de 6% poderá ser acrescida de 1% ou de 2%. 

Quadro 3.5 – Características do traçado em perfil longitudinal para o Troço 3.2 

 
NOTA: * - em caso de trainéis de curta extensão, pendente poderá ser acrescida de 1% ou de 2% 

No que se refere ao Troço 3.1, relativamente à diretriz, 73,6% do traçado é compatível com uma velocidade de tráfego 

igual ou superior a 120 km/h. No patamar entre 100 e 120 km/h de velocidade de tráfego, encontram-se 26,4% do traçado 

em planta, não havendo nenhuma percentagem do mesmo com características geométricas abaixo das mínimas para a 

velocidade de tráfego inferior a 100 km/h. Já em perfil longitudinal, a análise demonstra que 63,4% do traçado é compatível 

com uma velocidade de tráfego igual ou superior a 120 km/h, que 33,8% do traçado está de acordo com uma velocidade 

de tráfego entre 100 e 120 km/h e que apenas 2,8% está abaixo de Vt =100 km/h, correspondendo a um trainel com 

pendente superior a 6% e a uma curva côncava de raio inferior a -3500 m. 

m % m % m % m % m %

0 0% 3268.31 24% 3627.64 27% 5236.459 39% 12132 90%

 R < 414 m

 Vt < 100 km /h

414  m ≤ R < 700 m

(100 km/h ≤ Vt < 120 km/h)

R ≥ 700 m

(Vt ≥120 km/h)

RETAS

(Vt ≥120 km/h)

EXTENSÃO AVALIADA

TOTAL

 i > 6%*  Rconv. < 4926 m Rconc. < 3500 4% < i ≤ 6%* 4926 m ≤ Rconv. < 9000 m 3500 ≤ Rconc. < 5500 m i ≤ 4%  Rconv. ≥ 9000 Rconc. ≥ 5500

m m m m m m m m m 

475.179 0 0 779.598 1054.398 1104.459 5661.286 3448.418 965.343

3.52% 0.00% 0.00% 5.78% 7.82% 8.19% 41.97% 25.57% 7.16%

4% 22% 75%

100 km / h ≤ Vt < 120 km / h Vt ≥ 120 km  /hVt < 100 km / h
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Relativamente ao Troço 3.2, o traçado em planta, a totalidade do mesmo é compatível com Vt ≥ 100km/h, sendo que 

76% do traçado é compatível com uma Vt ≥ 120 km/h (27% +39% +10%). Cerca de 24% do traçado em planta é 

compatível com velocidade de tráfego situada no patamar entre 100 e 120 km/h de velocidade de tráfego. Quanto ao perfil 

longitudinal, a análise demonstra que 75% do traçado é compatível com uma VT≥ 120 km/h; 22% do traçado está de 

acordo com uma velocidade de tráfego entre 100 e 120 km/h e apenas 4% está abaixo de Vt =100 km/h, correspondendo 

aos trainéis com pendente superior a 6% na descida para ribª de Asnes. 

3.2.7 Terraplenagens 

3.2.7.1 Troço 3.1 

Escavações 

Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas do traçado, a 

implantação da rasante conduz em grande parte das situações a um conjunto de escavações com altura diminuta, 

compreendida entre os 3 e 7 metros. Existem, no entanto, situações pontuais em que as escavações chegam a atingir os 

12 e 15 metros de altura. 

Em termos gerais, prevê-se que os desmontes na formação sedimentar Ma, e nos horizontes de alteração das formações 

NCUN, ’m e g possam ser realizados com meios mecânicos correntes em terraplenagens (pás escavadoras, “rippers” 

do tipo D8L (Caterpillar)). Por sua vez para os horizontes mais competentes, correspondentes a graus de alteração W3-4 a 

W2 das formações NCUN, ’m e g, deverá ser necessário recorrer à utilização de explosivos ou a meios mecânicos 

pesados. 

No que diz respeito à geometria a adotar para os taludes de escavação, a inclinação dos taludes foi definida não apenas 

em função da sua altura, mas também das características geomecânicas das formações interessadas, da integração 

paisagística e das características intrínsecas do traçado, em especial no que concerne ao balanço de volumes 

escavação/aterro. 

Face ao exposto e tendo em consideração toda a informação disponível considerou-se a adoção de uma geometria de 

princípio para os taludes de escavação, 1/1,5 (V/H). No entanto, e tendo em conta que o traçado em alguns trechos 

interfere com um maciço rochoso de natureza granítica, medianamente a pouco alterado (W3 a W2), optou-se nestes 

trechos por uma inclinação 1/1 (V/H) ou 1,5/ (V/H). 

Para além destes trechos e por forma a minimizar os condicionalismos de ocupação na vizinhança, assim como, a 

interferência com estruturas existentes, foram adotadas entre o km 99+810 e o km 100+000 no lado direito, entre o km 

101+100 e o km 101+200 no lado esquerdo e entre o km 101+050 e Km 101+225 no lado direito, outras geometrias para 

os quais é necessário recorrer a estruturas de estabilização visando garantir a estabilidade dos taludes de escavação 

(E99.1, E101.1 e E101.2, respetivamente), cuja definição e dimensionamento são apresentados no Volume 4.2 – Obras 

de Contenção (40418-PE-T31-0402-0001). 

Relativamente à reutilização dos materiais escavados, o reconhecimento geotécnico efetuado (reconhecimento geológico 

de superfície e trabalhos de prospeção geotécnica e ensaios de laboratório) e a experiência adquirida em terrenos desta 

natureza leva a admitir que a grande maioria dos terrenos provenientes das escavações na linha são considerados à 

partida como reutilizáveis em obra, designadamente, utilizados na construção dos aterros.  
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Contudo, e tendo em conta que os aterros a contruir no presente trecho, correspondem a alargamentos de aterros 

existentes e apresentam altura reduzida, deverão ser preteridos os materiais de qualidade inferior, designadamente, os 

materiais com a componente silto-argilosa predominante das formações (Ma) e (NCUN). 

Por outro lado, as formações rochosas de natureza intrusiva poderão conduzir, eventualmente, após desmonte, a materiais 

pétreos e solo-enrocamento de características adequadas para reutilização no corpo dos aterros de enrocamento e como 

material de solo-enrocamento, assim como nas zonas dos aterros mais nobres.  

Aterros 

De acordo com a implantação da rasante em estudo, verifica-se que até sensivelmente ao km 110+800 a existência de 

trechos em aterro com alturas frequentemente compreendidas entre os 3 e 6 metros de altura. No entanto, a partir do 

110+800, face à orografia existente, passam a ocorrer aterros de alturas mais importantes, com algumas situações a 

chegarem aos 12 a 15 metros, existindo mesmo um talude de aterro que apresenta uma altura de espaldar de 18 metros.  

Ao nível da fundação dos aterros serão interessadas essencialmente formações intrusivas (g e m) e metamórficas 

(NCUN) e nas zonas que interfere com as linhas de água existentes com depósitos coluvionares/aluvionares (Co/a). 

O reconhecimento de campo, conjugado com a informação geotécnica disponível, permite antever que, para as alturas 

médias referidas anteriormente, sempre que ao nível da fundação ocorram os maciços intrusivos ou metamórficos, estes 

deverão possuir características adequadas para a fundação dos aterros, após decapagem e eventual sobreescavação.  

No entanto, na construção de aterros de maior envergadura, podem levantar-se questões de estabilidade global 

relacionadas com o aterro em si, a interface aterro-fundação e com a própria fundação. Nestas situações interessa 

conhecer a espessura dos depósitos superficiais e a qualidade do maciço subjacente, uma vez que a fundação dos aterros 

deverá ser feita em materiais com características adequadas. 

No entanto, poderão ocorrer algumas situações na fundação dos aterros, de carácter mais localizado, de ocorrência de 

materiais que não apresentam suficiente capacidade de carga para as alturas de aterro previstas, nomeadamente 

associadas a zonas baixas, onde ocorrem depósitos aluvionares de natureza mais argilosa. Nestas situações haverá a 

necessidade de proceder ao saneamento dos terrenos de fundação mais descomprimidos, por meio de aplicação de uma 

camada drenante com uma espessura média de 0,5 m na base do novo aterro a ser implementado e substituição destes 

terrenos por materiais selecionados. 

Nas situações de alargamentos de taludes de aterro preconiza-se a realização de um “endentamento” do novo aterro com 

o aterro existente, por forma a melhorar as condições de ligação entre os dois aterros de idade diferente, evitando-se assim 

a criação de uma potencial superfície de instabilidade.  

Assim, será necessária a execução de uma sobreescavação mínima de cerca de 2 a 3 m no aterro atual para a promoção 

de um adequado endentamento/ligação aos aterros existentes, desde a base do aterro até à berma existente, com a 

consequente criação de degraus. Após a materialização do endentamento será construído o novo aterro através da 

execução de camadas de aterro de acordo com as especificações do caderno de encargos.  

Tendo em consideração as características e disponibilidade dos materiais a utilizar nos aterros, condicionamentos de 

ocupação urbanística e alturas de aterro, bem como critérios de integração paisagística, preconizou-se a adoção de uma 

inclinação geral de 1/1,5 (V/H) para os taludes de aterro. 
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Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 10 m, considerou-se a execução de banquetas a 8 m (com 3,0 m 

de largura), como forma de diminuir a respetiva inclinação média, conferindo assim uma maior estabilidade e uma melhor 

adequação paisagística. 

3.2.7.2 Troço 3.2 

Escavações 

Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas de traçado, o 

alargamento do atual traçado do IP3 conduz, de um modo geral, a escavações de reduzidas dimensões, registando-se 

pontualmente a presença de algumas situações em que as escavações excedem os 10 m de altura, atingindo um máximo 

de cerca de 13,8 m. 

Em termos gerais, prevê-se que os desmontes na formação sedimentar Ma, e nos horizontes de alteração das formações 

NCUN, ’m e g possam ser realizados com meios mecânicos correntes em terraplenagens (pás escavadoras, “rippers” 

do tipo D8L (Caterpillar)). Por sua vez para os horizontes mais competentes, correspondentes a graus de alteração W3-4 a 

W2 das formações NCUN, ’m e g, deverá ser necessário recorrer à utilização de explosivos ou a meios mecânicos 

pesados. 

No que diz respeito à geometria a adotar para os taludes de escavação, a inclinação dos taludes foi definida não apenas 

em função da sua altura, mas também das características geomecânicas das formações interessadas, da integração 

paisagística e das características intrínsecas do traçado, em especial no que concerne ao balanço de volumes 

escavação/aterro. 

Face ao exposto e tendo em consideração toda a informação disponível considerou-se a adoção de uma geometria de 

princípio para os taludes de escavação, 1/1,5 (V/H). No entanto, e tendo em conta que o traçado em alguns troços interfere 

com um maciço rochoso de natureza granítica, medianamente a pouco alterado (W3 a W2), optou-se nestes troços por 

uma inclinação 1/1 (V/H). 

Para além destes troços e por forma a minimizar os condicionalismos de ocupação na vizinhança, assim como, a 

interferência com estruturas existentes, foram adotadas entre o km 113+600 e o km 113+805 no lado esquerdo e entre o 

km 114+440 e Km 114+580 no lado direito, outras geometrias para os quais é necessário recorrer a estruturas de 

estabilização visando garantir a estabilidade dos taludes de escavação (E113.1 e E114.2, respetivamente), cuja definição 

e dimensionamento são apresentados no Volume 4.2 – Obras de Contenção (40418-PE-T32-0402-0001). 

Relativamente à reutilização dos materiais escavados, o reconhecimento geotécnico efetuado (reconhecimento geológico 

de superfície e trabalhos de prospeção geotécnica e ensaios de laboratório) e a experiência adquirida em terrenos desta 

natureza leva a admitir que a grande maioria dos terrenos provenientes das escavações na linha são considerados à 

partida como reutilizáveis em obra, designadamente, utilizados na construção dos aterros.  

Contudo, e tendo em conta que os aterros a contruir no presente troço, correspondem a alargamentos de aterros existentes 

e apresentam altura reduzida, deverão ser preteridos os materiais de qualidade inferior, designadamente, os materiais com 

a componente silto-argilosa predominante das formações (Ma) e (NCUN). 

Por outro lado, as formações rochosas de natureza intrusiva poderão conduzir, eventualmente, após desmonte, a materiais 

pétreos e solo-enrocamento de características adequadas para reutilização no corpo dos aterros de enrocamento e como 

material de solo-enrocamento, assim como nas zonas dos aterros mais nobres.  
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Aterros 

Em função das características geométricas impostas ao longo do traçado e das características topográficas da zona 

atravessada, verifica-se que o traçado apresenta troços em aterro de média dimensão, geralmente com altura inferior a 

8 m, registando-se, no entanto, a presença pontualmente de aterros de grande altura, atingindo um máximo de 20 m do 

lado esquerdo, entre o km 111+400 e o km 111+675, e um máximo de 16,8 m de altura do lado direito, entre o km 113+900 

e o km 114+375.  

Ao nível da fundação dos aterros serão interessadas essencialmente formações de natureza granítica, sedimentar e 

metamórfica. Pontualmente, existiram aterros cujos terrenos de fundação serão constituídos por depósitos aluvionares. 

Dada as características geométricas impostas ao longo do traçado, designadamente a construção de aterros de reduzida 

altura, as formações geológicas interessadas pelo traçado deverão exibir, em princípio, características de resistência e 

deformabilidade adequadas à fundação dos aterros, não sendo previsíveis problemas de estabilidade ou de 

assentamentos. 

No entanto, poderão ocorrer algumas situações na fundação dos aterros, de carácter mais localizado, de ocorrência de 

materiais que não apresentam suficiente capacidade de carga para as alturas de aterro previstas, nomeadamente 

associadas a zonas baixas, onde ocorrem depósitos aluvionares de natureza mais argilosa. Nestas situações haverá a 

necessidade de proceder ao saneamento dos terrenos de fundação mais descomprimidos, e respetiva substituição por 

materiais selecionados. 

Nas situações de alargamentos de taludes de aterro preconiza-se a realização de um “endentamento” do novo aterro com 

o aterro existente, por forma a melhorar as condições de ligação entre os dois aterros de idade diferente, evitando-se assim 

a criação de uma potencial superfície de instabilidade.  

Assim, será necessária a execução de uma sobreescavação mínima de cerca de 1 a 1,5 m no aterro atual para a promoção 

de um adequado endentamento/ligação aos aterros existentes, desde a base do aterro até à berma existente, com a 

consequente criação de degraus. Após a materialização do endentamento será construído o novo aterro através da 

execução de camadas de aterro de acordo com as especificações do caderno de encargos.  

Tendo em consideração as características e disponibilidade dos materiais a utilizar nos aterros, condicionamentos de 

ocupação urbanística e alturas de aterro, bem como critérios de integração paisagística, preconizou-se a adoção de uma 

inclinação geral de 1/1,5 (V/H) para os taludes de aterro. 

Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 10 m, considerou-se a execução de banquetas a 8 m (com 3,0 m 

de largura), como forma de diminuir a respetiva inclinação média, conferindo assim uma maior estabilidade e uma melhor 

adequação paisagística, exceto entre o km 111+400 e o km 111+675 onde foi considerada a execução de uma banqueta 

aos 10 m de altura. 

Visando o equilíbrio do volume de escavação e de aterro, nos taludes de maiores alturas foi adotada, para os taludes 

inferiores, a geometria de 1/2 (V/H), nomeadamente nos aterros localizados entre os kms 113+025-113+275 e 113+900-

114+175, no lado direito, e entre os kms 111+400-111+675 no lado esquerdo. No aterro localizado entre os kms 111+000 

e 111+400 no lado direito foi adotada a inclinação 1/2( V/H) em toda a altura do talude. 

Condicionantes geométricos levaram ainda a considerar a necessidade de taludes de aterro com inclinação superior (1/1 

e 1/1,3 - V/H), pelo que houve que prever aterros de enrocamento, constituído por materiais rochosos de melhor qualidade 
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(essencialmente graníticos) a obter de escavações em linha. Encontram-se nesta situação os aterros localizados 

aproximadamente entre os kms 110+790 a 110+915 (aterro de enrocamento com espaldar formado por enrocamento 

argamassado), kms 110+915 a 111+000, e kms 114+575 a 114+600 (aterro de enrocamento).  

3.2.8 Drenagem 

Critérios Gerais 

O estudo de drenagem tem como objetivo definir um sistema de drenagem eficaz, que garanta a proteção da obra dos 

efeitos nocivos da água, melhorando as condições de drenagem longitudinal e profunda da plataforma e da drenagem 

transversal (passagens hidráulicas). Pretende-se ainda que durante a ocorrência da cheia de dimensionamento não 

ocorram prejuízos graves nem nas infraestruturas projetadas nem nas áreas envolventes. 

Com base nas análises efetuadas nas fases anteriores, é feita verificação hidráulica das passagens hidráulicas (PH) e 

avaliada a necessidade de prolongamento ou substituição das mesmas face aos trabalhos de terraplenagem/pavimentação 

previstos. 

O sistema de drenagem longitudinal prevê a execução de novos órgãos associados aos trabalhos de terraplenagem 

previstos e a manutenção de alguns órgãos existente, nomeadamente nas zonas onde a plataforma e taludes existentes 

não têm intervenção. 

Dimensionamento da Rede de Drenagem 

Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal (PH) estão dimensionados e/ou verificados 

para uma cheia centenária, pelo que, durante a maior parte da vida útil do sistema de drenagem, os caudais afluentes 

serão inferiores aos de dimensionamento, tratando-se muitas vezes de caudais nulos. Os órgãos do sistema de drenagem 

que constituem a drenagem longitudinal são dimensionados e/ou verificados para uma cheia decenal.  

Os objetivos de segurança, economia e funcionalidade da obra, orientaram os critérios gerias de conceção e 

dimensionamento da rede de drenagem, salientando-se os seguintes critérios adotados: 

▪ Sempre que possível, o sistema de drenagem conduz superficialmente a água intercetada; 

▪ Por segurança, face a fenómenos de entupimento ou obstrução, os órgãos de drenagem que servem zonas mais 

delicadas (zonas que causem perigo em caso de deficiente drenagem) encontram-se, por vezes, 

sobredimensionados; 

▪ Atendendo aos problemas associados ao assoreamento, é limitada a implantação de órgãos de drenagem com 

inclinações inferiores a 0.50 % para os novos órgãos, uma vez que inclinações muito reduzidas favorecem o 

aparecimento deste fenómeno, diminuindo a capacidade de autolimpeza dos órgãos de drenagem.  

▪ Ainda no que diz respeito à inclinação dos órgãos de drenagem, existem zonas onde a inclinação longitudinal da via 

é inferior a 0.20 % (pontos altos e pontos baixos), resultando na implantação de órgãos de drenagem, nomeadamente 

as valetas de plataforma e respetivos drenos, quando existem, sem a inclinação mínima estabelecida anteriormente. 

O aprofundamento do sistema implicaria, ou a materialização de vala com secção variável, ou a implantação de 

coletor sob a valeta, com vários troços curtos e descargas constantes para o coletor. Por forma a evitar a implantação 

de soluções como as mencionadas anteriormente, considera-se aceitável a solução de manter os órgãos de 

drenagem da plataforma associados à inclinação longitudinal da via; 
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▪ As PH existentes são prolongadas para montante e/ou jusante de acordo com a nova modelação de terraplenagem 

para o IP3, considerando algumas PH novas em substituição de PH existentes para as quais não é possível o seu 

prolongamento, nomeadamente face ao reduzido recobrimento dessas obras; 

▪ Nas PH, com o objetivo de evitar a ocorrência de eventuais fenómenos de erosão, foram previstos tapetes de 

enrocamento à saída, com pedra de diâmetro adequado à velocidade. Em alguns casos, tal implantação não se 

mostra possível face às condições de implantação das PH existentes; 

▪ Nos casos onde as bacias hidrográficas estão associadas à drenagem longitudinal, está previsto o encaminhamento 

longitudinal dos caudais através dos órgãos de drenagem da plataforma; 

▪ Por forma a garantir a continuidade do escoamento em determinado órgão de drenagem, foram previstas em algumas 

situações o prolongamento da solução, mesmo considerando que tal solução não seria a usualmente considerada. 

É disto exemplo, o prolongamento das caleiras do separador até ponto de descarga adequado; 

▪ Sempre que determinado órgão hidráulico descarrega caudais em local onde se possa verificar a erosão do terreno 

pela ação das águas, este local de descarga é protegido colocando-se um órgão dissipador de energia (dissipador 

de enrocamento) no final do elemento descarregador; 

▪ Os órgãos de drenagem existente que são mantidos são alvo de intervenção ao nível da sua limpeza e manutenção 

geral, considerando pequenas reparações dos elementos de betão.  

Na fase anterior do estudo, foram definidos quatro tipos de intervenção tendo em consideração as condições geométricas, 

de implantação, de conservação e de capacidade hidráulica para as PH, apresentando-se de seguida, os critérios 

propostos: 

Quadro 3.6 – Obras-tipo e respetivas intervenções previstas 

Tipo 
Verificação 
Hidráulica 

Prolongamento 
Montante (*) 

Secção PH Prolongamento Jusante (*) Observações 

I 

Verifica Q100 

Igual à Secção PH 
Secção 

Existente 

Secção de Cálculo para Q100 

- PH 
Existente 

(se necessário) (se necessário) 

II 

Não verifica Q100 

Igual à Secção PH 
Secção 

Existente 

Secção de Cálculo para Q100 
As condições de implantação não 

permitem a substituição. 
PH 

Existente 
(se necessário) (se necessário) 

III 

Não verifica Q100 - Secção Nova - 

As condições de implantação 
permitem a substituição. 

PH 
Existente 

A PH existente encontra-se 
danificada 

IV 
Cálculo Q100 - Secção Nova - Soluções Novas 

PH Nova 

(*) - Nas situações de prolongamento, todas as ligações com as PH existentes serão efetuadas por meio de caixa, sendo caixa “cega” quando a sua 
localização não permitir o acesso superior à mesma. 

▪ Para as PH do Tipo I, considera-se a manutenção da PH existente caso esta apresente bom estado de conservação 

ou caso as intervenções de manutenção/reabilitação não sejam estruturais. Nestes casos, é previsto, se necessário, 

o prolongamento das PH para montante e/ou jusante. Caso a PH não apresente bom estado de conservação 

considera-se uma PH nova do Tipo III, em substituição da existente. 

▪ Para as PH do Tipo II, considera-se a manutenção da PH existente caso apresente bom estado de conservação e 

as suas condições de implantação não sejam favoráveis à sua substituição, como por exemplo, nas PH implantadas 

nos aterros consolidados de maior dimensão. Nestes casos, é previsto, se necessário, o prolongamento das PH para 

montante e/ou jusante. 

▪ Para as PH do Tipo III, considera-se que não é possível a manutenção da PH existente face ao dimensionamento 

hidráulico ou se a PH se apresente danificada e quando as condições de implantação permitam a sua substituição 
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sem grandes movimentos de terras (PH associadas a aterros ou escavações de pequena dimensão). Nestes casos, 

é respeitada a secção mínima circular de 1.00 m. 

▪ As PH do Tipo IV contemplam as novas PH previstas no troço, quer sejam na plena via, nos ramos dos Nós ou em 

Variantes. Nestes casos, é respeitada a secção mínima circular de 1.00 m. 

Resumo das Intervenções 

De acordo com a inspeção e caracterização do sistema de drenagem existente efetuada na fase anterior do estudo, em 

conjunto com as análises efetuadas em fase de Projeto Base e ainda de acordo com as soluções de traçado, apresentam-

se através de seguida as intervenções previstas para a fase de Projeto de Execução no que diz respeito à drenagem 

transversal: 

▪ Troço 3.1  

−  29 PH do Tipo I com prolongamentos para jusante e/ou montante, quando aplicável; 

− 4 PH do Tipo IV (novas). Estão incluídas neste grupo 3 PH, cuja secção verifica o caudal centenário, no entanto, 

o prolongamento não é possível, devido a estas não garantirem o recobrimento mínimo desejável. 

▪ Troço 3.2  

− 27 PH do Tipo I com prolongamentos para jusante e/ou montante, quando aplicável; 

− 6 PH do Tipo II com prolongamentos para jusante e/ou montante, quando aplicável; 

− 1 PH do Tipo III e 2 PH do Tipo IV (novas). 

Preconiza-se, ainda, a substituição das PH’s 94-3 e 100-2 por PH’s novas retangulares de 1.5 x 2,0 m, adaptadas para 

passagem de fauna – com passadiço lateral de 0.50 x 0.50 m. 

No que diz respeito à Drenagem Longitudinal, as soluções dos órgãos a adotar serão as habituais em processos rodoviários 

desta natureza. De seguida, abordam-se as soluções previstas para a drenagem da plataforma no que diz respeito a órgãos 

de drenagem longitudinal: 

▪ Sempre que se justifique, e devido aos trabalhos de intervenção a nível de traçado (uniformização da plataforma) e 

pavimentação prevê-se a implantação de valetas de plataforma em betão nas zonas em escavação. Nas zonas em 

aterro é prevista valeta de bordadura e respetivas descidas de talude, sempre que os taludes de aterro apresentem 

altura igual ou superior a 3 m; 

▪ As valetas de betão que se irão manter após a intervenção devem ser limpas e, caso necessário, realizar eventuais 

trabalhos de manutenção nas mesmas de forma a garantir o escoamento adequado dos caudais; 

▪ Prevê-se a implantação de valas de crista nos taludes de escavação sempre que se justifique, ou seja, quando a 

pendente do terreno natural é no sentido da plena via. Esta implantação pode ser dispensada caso, eventualmente, 

a drenagem dos caminhos paralelos desempenhe essa função; 

▪ Nas banquetas de escavação e de aterro, está prevista a implantação de valetas de banqueta. Estas terão como 

função encaminhar os caudais afluentes à banqueta para fora dos taludes (através de caixas de ligação à vala de 

crista ou de pé de talude) ou para a valeta de plataforma, (através de caixas de ligação a descidas de talude); 

▪ Para a drenagem longitudinal subterrânea, prevê-se a implantação de drenos, sempre que se justifique, em zonas 

de escavação, consoante a dimensão dos taludes e possíveis níveis freáticos; 



  

40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 63 

P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)  

P16.2.2 – RELATÓRIO BASE  

 

▪ Em relação ao separador central com guarda de segurança rígida do tipo New Jersey, está prevista a solução de 

caleira com rasgo contínuo quando o traçado apresenta curvas em planta. Estas caleiras serão descarregadas através 

de coletores transversais de evacuação lateral, fazendo-se a sua conjugação com as caixas de limpeza das caleiras; 

▪ Nos aterros está previsto, sempre que necessário, valas pé de talude em betão de modo a encaminhar os eventuais 

caudais das escavações, das valetas de bordadura e do terreno natural para as linhas de água mais próxima. 

O Projeto de Drenagem é apresentado no Volume P2 – Drenagem (40418-PE- T31 (ou T32)-0200-0001). 

3.2.9 Pavimentação 

Tendo em conta o alargamento da plataforma existente para a configuração futura de 2 x 2 e o posicionamento variável 

do novo traçado relativamente à diretriz do IP3 existente, ocorrerão diversas situações ou casos de reperfilamento do 

pavimento existente e execução de pavimento novo na futura plataforma. 

Por outro lado, haverá em diversas situações, uma grande amplitude de diferenças de cotas entre o existente e o futuro 

em perfil transversal, devido à conjugação de efeitos do novo traçado e das novas sobreelevações, sendo necessário 

deste modo realizar os trabalhos de reperfilamento de forma escalonada e equilibrada.  

No âmbito do presente estudo da duplicação / requalificação do IP3 pretende-se executar uma camada de desgaste em 

toda a largura da plataforma com uma mistura betuminosa de boas características superficiais e de boa durabilidade, 

fabricado com betume modificado e de granulometria descontínua, do tipo SMA11 surf PMB 45/80-65, com 0,04 m de 

espessura. Subjacente a esta camada de desgaste considera-se a execução de uma camada de betão betuminoso 

com 0,05 m de espessura. Tendo em conta a entrada em vigor a partir de julho de 2021 do Decreto Lei  102-D/2020 de 

10 de dezembro, propõe-se que o ligante para o fabrico da camada de ligação, subjacente à camada de desgaste na 

secção corrente, seja um betume com incorporação de borracha reciclada de pneus usados, designadamente o betume 

de média percentagem de borracha BBM 35/50. Deste modo, a camada de ligação, subjacente à camada de desgaste 

será designada como AC14 bin BBM 35/50 (BB). O ligante BBM 35/50 a utilizar no fabrico da mistura betuminosa deve ser 

certificado, sendo necessário que o Adjudicatário apresente a respetiva documentação de prova. 

Tendo em conta a entrada em vigor do Decreto Lei 102-D/2020 de 10 de dezembro, para as misturas betuminosas do tipo 

AC20 base/bin/reg 35/50 (MB) a utilizar na secção corrente, é preconizado o procedimento de misturas betuminosas 

recicladas com incorporação de misturas betuminosas recuperadas, cujo fabrico deverá ser acompanhado de prova de 

certificação. 

O Projeto de Pavimentação constitui o volume P3 – Pavimentação (40418-PE- T31 (ou T32)-0300-0001). 

3.2.10 Obras Acessórias 

3.2.10.1 Vedações e Caminhos Paralelos 

Foi previsto implantar vedações tendo como objetivos principais:  

▪ Impedir a penetração de pessoas e animais na plena via e nos ramos de ligação dos nós; 

▪ Delimitar perfeitamente os contornos da zona afeta ao empreendimento, com exceção dos troços com  caminhos 

paralelos, onde a vedação será posicionada entre o limite interior destes caminhos e a plena via;  
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Descrição da Vedação 

A área envolvente ao corredor do traçado, possui maioritariamente, uma ocupação agrícola e florestal, deste modo propõe-

se a adoção de vedação em rede de malha variável progressiva, fixada a postes de madeira. Este tipo de vedação adapta-

se ao território atravessado uma vez que a zona é pouco povoada e este tipo de malha é o ideal para impedir a entrada 

de animais devido ao pequeno afastamento dos fios horizontais inferiores. Por outro lado existe uma continuidade com o 

tipo de vedação atualmente existente.  

A rede é de malha progressiva sobre postes de madeira, adapta-se uma vez que a zona é pouco povoada e este tipo de 

malha é o ideal para impedir a entrada de animais devido ao pequeno afastamento dos fios horizontais inferiores. Por outro 

lado existe uma continuidade com o tipo de vedação atualmente existente.  

Tendo em conta o plano de ação para instalação de passagens para animais (P16.2.3 – Estudos complementares) que 

visa a identificação dos locais mais indicados para a instalação de passagens para animais de modo a mitigar os impactes 

da mortalidade na fauna ao longo do IP3, propõe-se o reforço da vedação, bem como a instalação de rampas escapatórias. 

Relativamente á altura da vedação, devido à presença de veados na envolvente, esta deverá ter pelo menos 2,20 m de 

altura acima do solo no troço compreendido entre o km 93+100 e  o km 94+100, o km 115+100 e o km 117+100. Nos 

restantes troços a vedação deverá ter pelo menos 1,70 m de altura acima do solo. 

As vedações devem ser com rede de malha progressiva, cuja malha basal seja estreita, preferencialmente menor ou igual 

a 7.5 cm. A vedação deve ser reforçada através de a acoplagem de uma rede apertada extra colocada em “L” a qual fica 

deitada sobre o solo e deste modo dificultar o processo de escavação e passagem por baixo da vedação por animais, este 

reforço apresenta a base deitada no lado exterior da vedação, ou seja do lado oposto à estrada. 

Este reforço é executado mediante uma rede de malha apertada, inferior a 3 cm, dobrada em L, acoplada à vedação, com 

de 50 cm de altura e uma parte deitada sobre o solo com 50 cm. A base deve ser posteriormente coberta com uma camada 

de 10 cm de terra bem compactada ou betão pobre (zonas rochosas). Ou seja, no total a rede de reforço tem 100 cm: 50 

deitados e 50 cm acoplados à rede da vedação (altura). No troço em presença não é necessário prever  um topo com 10 

cm de comprimento para impedir a entrada de anfíbios junto ás zonas de linha de água uma vez que o território atravessado 

não o justifica.  

Portões Basculantes 

Prevê-se a colocação de portões basculantes, de modo a permitir o acesso ao pessoal em trabalhos de manutenção e 

limpeza. Estes portões serão colocados nas proximidades das obras de arte e das passagens hidráulicas. O seu 

espaçamento não deve exceder os 250 m. 

Portões Metálicos (emergência) 

São utilizados em situações de emergência e permitem o acesso de ambulâncias e carros de bombeiros à faixa de 

rodagem, estando por isso colocados em locais em que a altura do aterro ou escavação é pequena e com fácil acesso.  

Neste enquadramento, foram identificados os seguintes locais para instalação dos portões. 
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Quadro 3.7 – Localização dos portões de emergência  

KM Lado 

91+790 Direito 

95+375 Esquerdo 

99+325 Esquerdo 

102+100 Direito 

104+900 Direito 

107+130 Direito 

110+740 Direito 

112+330 Direito 

Escapatórias 

As escapatórias são sistemas que permitem que os animais que acidentalmente se encontrem no interior da vedação, ou 

seja na área da via, consigam sair para o exterior, mas que dificultem a entrada na via. Existem vários sistemas de 

escapatórias dependendo do tipo de fauna existente, do meio ambiente envolvente e da magnitude das terraplenagens 

laterais à via.  Neste enquadramento, foram selecionados locais, ao longo do Troço 3 que se consideram adequados para 

a instalação de escapatórias, tendo sido identificados os seguintes locais, contíguos à vedação, cuja localização se indica 

no Quadro 3.8. 

Tendo em conta o Plano de Ação para Instalação de Passagens para Animais (P16.2.3 – Estudos Complementares: 

40418-PE-T3-1602-0301) que visa a identificação dos locais mais indicados para a instalação de passagens para animais 

de modo a mitigar os impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3, propõe-se o reforço da vedação, bem como a 

instalação de rampas escapatórias. 
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Quadro 3.8 – Localização das escapatórias 

 

A solução preconizada no projeto considera o tipo de escapatória em rampa por se considerar a mais adequada ao tipo 

de animais em presença. Esta estrutura, com 0.90 m de largura é constituída por uma rampa  inclinada a 30°, um patamar 

com 0.90 m de comprimento, implantado a 1.50 m de altura e por nova rampa. 

No patamar intermédio será prevista a meio uma cortina de postes cravados sobre material de preenchimento afastados 

entre si de 3 cm e com um altura de 90 cm. 

A escapatória deverá ser instalada adjacente à vedação. O pano de vedação contiguo ao patamar da escapatória deverá 

ser cortado e adaptado por forma a não constituir um obstáculo à saída da fauna para o exterior da zona afeta à plena via.  

Esta estrutura é revestida, de ambos os lados, por toros de madeira tratada em autoclave e preenchida com material do 

corpo do aterro, devidamente compactado e revestido com herbáceas. 

As características da escapatória encontram-se definidas no Desenho 40418-PE-T32-0041-0015. 

3.2.10.2 Obras de Contenção 

Face aos condicionalismos existentes, definem-se as seguintes soluções de projeto: 

▪ Estruturas de contenção/muros de suporte de betão armado, em consola; 

▪ Estruturas de contenção/muros de gabião; 
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▪ Malha de pregagens com revestimento em betão projetado armado; 

▪ Paredes de betão armado, pregadas; 

▪ Proteção de taludes com rede; 

▪ Proteção de taludes com geocomposto. 

Em alguns locais, sempre que se considera necessário, preconizam-se soluções mistas, que conjugam as soluções 

enunciadas anteriormente. 

Prevê-se a implantação de 12 obras de contenção no Troço 3.1:  

▪ 9 muros de betão armado com altura compreendida entre 2 m e 4 m;  

▪ 3 estabilizações compostas por malha de pregagens com revestimento em betão projetado. 

Quadro 3.9 – Obras de contenção no Troço 3.1 

Designação 

Localização 
aproximada (Km) Extensão 

(m) 
Lado Situação 

Formação 
geológica 

Inclinação 
(v/h) 

Altura 
máxima 

aproximada 
(m) 

Tipo de 
estrutura de 
contenção Pk Inicial Pk Final 

M98.1 98+500 98+615 115 LD Aterro g Subvertical 3,5 Muro de betão 

M99.1 98+840 99+040 200 LE Aterro g Subvertical 3 Muro de betão 

M99.2 98+930 99+040 110 LD Aterro g Subvertical 3 Muro de betão 

M99.3 99+355 99+436 81 LE Aterro g Subvertical 2 Muro de betão 

M99.4 99+525 99+790 265 LE Aterro Ma Subvertical 4 Muro de betão 

M99.5 99+505 99+630 125 LD Aterro Ma Subvertical 2 Muro de betão 

M99.6 99+815 100+000 185 LE Escavação 
g 

Subvertical 4 Muro de betão 
(Solos) 

M99.7 99+810 99+840 30 LD Escavação 
g 

Subvertical 1,5 Muro de betão 
(Solos) 

M100.1 
Ramo C Nó de 
Tondela Norte 

110 LD Aterro 
g 

Subvertical 2,6 Muro de betão 
(Solos) 

E99.1 99+840 100+000 160 LD Escavação 
g 

1,5:1 7 

Betão 
projetado + 
malha de 

pregagens (Solos) 

E101.1 101+100 101+200 100 LE Escavação 

g 

1,5:1 8 

Redes + 
Pregagens / 

(Rocha) 

Betão 
projetado + 
malha de 

pregagens 

E101.2 101+050 101+225 175 LD Escavação 
g 

01:01 9 

Betão 
projetado + 
malha de 

pregagens (Rocha) 

Nota: g – Granito de Farminhão, ’m – Granito fino a médio, NCUN – Unidade de Nelas, Ma – Arenitos arcósicos grosseiros e 
depósitos argilo-gresosos, Co/a – Coluviões/aluviões, At-Aterros rodoviários. 

No Troço 3.2 preconizam-se três soluções de contenção constituídas por um muro de betão armado. O M105.1 surge por 

forma a reduzir a afetação da propriedade e habitação existente a tardoz do muro devido ao alargamento da plataforma 
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rodoviária, enquanto o M104.1 surge devido à necessidade de separação de vias. O M113.1 surge devido ao alargamento 

da plataforma rodoviária e à nova diretriz do IP3, da qual resultará um novo viaduto sobre a Ribeira de Asnes. 

Preconizam-se duas intervenções com soluções de contenção constituídas por uma estrutura em gabiões. O M111.1 surge 

por forma a reduzir a afetação da propriedade existente a tardoz do muro devido ao alargamento da plataforma, enquanto 

o M114.1 surge devido à existência de vias rodoviárias desniveladas 

A solução de reforço recorrendo a uma malha de pregagens, revestida em betão projetado é preconizada, de uma forma 

geral, nas situações de talude em maciço rochoso muito fraturado a decomposto. 

Esta solução para além de garantir a segurança da estabilidade global do talude recorrendo a pregagens, evita a erosão 

superficial e infiltrações de agua no maciço através do revestimento de betão projetado. De forma a melhor integrar a 

solução do ponto de vista paisagístico, o betão projetado deverá ser pigmentado. A cor a adotar será aprovada pela 

fiscalização, após a execução de alguns testes com diferentes cores. 

Nas zonas caracterizadas por maciço com fracas caraterísticas de resistência e deformabilidade verifica-se a necessidade 

de adotar elementos que desenvolvam a mobilização de resistência lateral compatível com a resistência mecânica das 

formações, tirando simultaneamente maior partido da mesma, como é o caso dos solos residuais graníticos medianamente 

compactos da estabilização E106.1.  

Apresenta-se no Quadro 3.10 a localização das soluções de contenção do Troço 3.2. 

Quadro 3.10 – Obras de contenção no Troço 3.2 

Localização aproximada 

Designação Localização Solução de contenção 

Pk início (aprox) Pk fim (aprox) 

0+001 0+027 M104.1 LE Muro de betão armado 

104+955 105+015 M105.1 LE Muro de betão armado 

113+585 113+495 M113.1 LD Muro de betão armado fundado em estacas moldadas 

111+900 112+025 M111.1 LE Muro de gabiões  

114+000 114+172 M114.1 Separador 
central 

Muro de gabiões 

113+600 113+805 E113.1 LE Betão projetado; Pregagens #2,00 a 2,30x2,50 m (VxH) 
com comprimentos de 3,00 , 4,00 e 6,00 m. 

114+475 114+580 E114.2 LD Betão projetado; Pregagens #2,00x2,50 m (VxH) com 
comprimentos de 3,00 m. 

106+569 106+608 E106.1 LE Betão projetado; Pregagens #1,3x1,5 m (VxH) com 
comprimentos de 4,00 e 6,00 m. 

3.2.11 Serviços Afetados 

Para a identificação das infraestruturas existentes, procedeu-se ao contacto formal com os seguintes organismos e 

entidades concessionárias de serviços público, com vista à obtenção de informações detalhadas relativas à sua 

caracterização: 

1. Águas do Planalto 

2. SMAS de Viseu 
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3. ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 

4. ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

5. Câmara Municipal de Tondela 

6. Câmara Municipal de Viseu 

7. EDP Distribuição – E-Redes 

8. Galp Energia 

9. Lusitâneagás 

10. Beiragás 

11. Rede Expressos / Transdev 

12. REN – Redes Energéticas Nacionais 

13. SIRESP – Sistema Integrado de Localização das redes de Emergência e Segurança de Portugal S.A. 

14. Telecomunicações – Altice 

15. Telecomunicações – MEO 

16. Telecomunicações – NOS 

17. Telecomunicações – NOWO 

18. Telecomunicações – VODAFONE 

19. Telecomunicações – IP Telecom 

O estudo da reposição dos serviços está apresentado nos seguintes tomos: 

P4.3.2 – Proteção do Gasoduto da REN ( Não aplicável ao Troço 3.2 ) 

P4.3.3 – Reposição de Redes de Abastecimento das Águas do Planalto 

P4.3.4 – Reposição de Redes de Saneamento da CM Tondela 

P4.3.5 – Reposição de Redes de Abastecimento e de Saneamento dos SMAS de Viseu 

P4.3.6 – Reposição de Redes de Telecomunicações ALTICE 

P4.3.7– Reposição de Redes de Telecomunicações NOWO 

P4.3.8– Reposição de Redes de Abastecimento de Gás ( Não aplicável ao Troço 3.2 ) 

P4.3.9 – Reposição de Redes de Energia Elétrica da EDP (LBT, LMT e LAT) 

O desvio e reposição do canal técnico, referido no ponto anterior, será  apresentado no P4 – Canal Técnico Rodoviário 

Prevê-se a instalação de um CTR em cada lado da plataforma. O Canal Técnico Rodoviário terá uma configuração do tipo 

2, composta por 3 tubos 110 e 3 tritubos de 40 mm. Isto aplica-se a toda a sua extensão, obras de arte e travessias. 

O estudo do CTR foi definido tendo como premissa de projeto os seguintes aspetos: 

▪ O dono de obra pretende a instalação de novos caminhos de cabos, composto por 2 novos CTR, um por lado 

(ascendente e descendente); 
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▪  Cada CTR terá uma configuração do tipo 2; 

▪ Tendo em conta a intervenção na própria via, e segundo as informações obtidas, uma vez que a atual perfil não 

cumpre com a configuração pretendida, o CTR existente não será utilizado; 

▪ De qualquer forma, a distribuição de caixas de visitas foi efetuada de forma a aproveitar as existentes sempre que o 

estado delas o permita; 

▪ Serão previstos espaços técnicos nas bermas em cada sentido do tráfego, sensivelmente de 2 em 2 km, com as 

dimensões mínimas de 5 x 2 m (C x L) nos locais indicados nas peças desenhadas e previamente acordados com o 

dono de obra, para colocação de equipamentos como: 

− SOS 

− PMV 

− PMV Tipo A4 

− Básculas 

▪ Estes espaços devem ter ligação ao CTR e devem ter condições para a instalação de equipamentos de SOS e/ou 

bastidores exteriores com dimensões aproximadas de 800 x 800 mm (largura x profundidade); 

▪ Alguns destes espaços técnicos, serão  equipados com um armário de distribuição, colocado numa das extremidades 

mais afastada da faixa de rodagem; 

▪ Nos espaços técnicos mais próximos do Ponto de entrega existentes serão previstos um tubo adicional ligado a esse 

Ponto de entrega para possível futura ligação de alimentação elétrica. 

O estudo do futuro CTR foi articulado com o atual CTR. Por isso, e em função do projeto de “Serviços afetados”, foram 

previstas algumas caixas adicionais para permitir a ligação e o desvio destas cablagens do CTR atual para o novo CTR.  

Desta forma, os troços do atual CTR ocupados por estas cablagens só podem ser demolidos ou anulados após indicação 

da Fiscalização. 

3.2.12 Iluminação 

A remodelação destas instalações de iluminação existentes nos nós foram definidos tendo como premissa de projeto os 

seguintes pontos: 

▪ Aproveitar sempre que possível os elementos existentes, tais como colunas, cablagem e pontos de entrega, 

alterando apenas nos pontos em que a reformulação do traçado implica reposicionamento das colunas 

▪ Mudança das luminárias para novos modelos com base em tecnologia LED, mais eficiente e consequentemente com 

menor consumo e dispersão luminosa; 

▪ Adaptação da instalação em função das alterações de traçado, especialmente nos nós.   

▪ Ao contrário da situação existente, com esta remodelação, pretende-se iluminar apenas faixas de aceleração e 

desaceleração nos nós, e restantes zonas de conflito (ramos de acesso, rotundas e respetivos acesso); 

▪ Fora destas zonas e face à ausência de histórico de sinistralidade, as colunas existentes fora destas zonas serão 

anuladas; 

▪ Nas obras de arte existentes e sem intervenção, as colunas manterão a posição existente, substituindo a coluna (a 

flange deverá ser igual) e a luminária; 
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▪ O mesmo se aplica em outros pontos a iluminar em que não está prevista intervenção, ou seja, sugere-se manter a 

posição existente, substituindo a coluna (quando exista, a flange deverá ser igual) e a luminária; 

Tendo por base os requisitos da EN 13201 e as caraterísticas dos diversos troços da zona de intervenção, considerou-se 

que as diversas partes do traçado devem cumprir com os requisitos fotométricos definidas para as seguintes tipologias de 

via: 

▪ Estradas de alta média velocidade e outras zonas de circulação– M3 

▪ Zonas de conflito – nós de acesso C3 

No caso em particular deste projeto, considerou-se as rotundas e os cruzamentos existentes nos nós com outras vias 

como zonas de conflito, devendo cumprir os seguintes requisitos luminotécnicos impostos pela norma EN13201, para a 

classe C3. 

Quadro 3.11 – EN13201 – Requisitos Classe C3 

Classe de Iluminação 
Emédia 

(lux) 
Uo(E) 

TI (%) 

Para velocidades 
altas e moderadas 

Para velocidades baixas 
e muito baixas 

C3 15 0,4 15 20 

As restantes vias serão consideradas como da Classe M3, devendo cumprir os seguintes requisitos luminotécnicos 

impostos pela norma EN13201, para esta classe. 

Quadro 3.12 – EN13201 – Requisitos Classe M3 

Classe de 
Iluminação 

Superfície da estrada 

TI (%) SR Seca Molhada 

Lmédia 
(cd/m2) 

Uo Ul Uo 

M3 1 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

Pretende-se substituir as luminárias existentes equipadas com lâmpadas de descarga por luminárias com tecnologia led, 

mais eficiente e com menor consumo. 

Preconizou-se uma luminária com adaptável às diversas situações, com diversas opções de fluxo e fotometria que 

permitisse cumprir os requisitos da EN13201 em todas as situações. Além disso, é aprovada pela Eredes (o que facilita 

operações de manutenção) e já com histórico de aplicação em diversas vias em Portugal Continental.  

A temperatura de cor será a 4000ºK. Em termos de potência a luminária será 42.5 W (6 994 lm) na sua generalidade, 

sendo que nas rotundas serão usadas luminárias de 90 W (14 169lm). 

Preconiza-se em projeto que as colunas a instalar sejam todas novas e devidamente eletrificadas. Em fase de obra, já 

com os meios devidos, competirá ao adjudicatário em conjunto com a fiscalização, avaliar as colunas existentes definindo 

se podem ou não ser aproveitadas e quais as condições necessárias para o seu aproveitamento (substituição da cablagem, 

do quadro elétrico, da portinhola, ...). 

3.2.13 Sinalização e Segurança 

Sinalização Horizontal – de uma forma geral, a sinalização horizontal consistirá na marcação de linhas axiais contínuas, 

descontínuas ou mistas e guias na delimitação da faixa de rodagem, consoante as características da estrada em que se 
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inscrevam (IP3, ramos dos Nós de Ligação, interseções com a rede viária local e restabelecimentos em Estradas 

Nacionais, Estradas Municipais e Caminhos Municipais). 

Todas as marcas rodoviárias, do tipo longitudinal, transversal ou outra, serão pintadas em material termoplástico com 

características refletoras e deverão observar as características estabelecidas na norma NP EN 1436 e especificações 

técnicas constantes do Caderno de Encargos em vigor. 

Sinalização Vertical – em termos de sinalização vertical, foram considerados no presente projeto os seguintes elementos: 

▪ Sinais «de código» (dimensão padronizada); 

▪ Sinais complementares; 

▪ Sinais de informação complementar diversa; 

▪ Sinais de contramão; 

▪ Sinais de orientação do sistema informativo; 

▪ Sinais turístico-culturais; 

▪ Sinais afetos a Áreas de Serviço; 

▪ Sinais institucionais de cortesia. 

Equipamento de Guiamento e Balizagem – dispositivos retrorrefletores complementares descritos no Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, artigo 66.º, na redação dada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de 

outubro, alterada pela Declaração de Retificação n.º 60-A/2019, de 20 de dezembro vulgarmente designados por 

marcadores tipo «olho-de-gato» e por delineadores descritos respetivamente nas alíneas a) e b) do referido documento. 

Estes dispositivos, marcadores e delineadores, deverão possuir classe de retrorreflexão RA3. 

Barreiras de Segurança – dispositivos que integram o sistema de segurança rodoviária e visam mitigar a gravidade dos 

danos nos ocupantes das viaturas em caso de eventual acidente por despiste. Estas são instaladas ao longo da estrada, 

com o objetivo de conter e redirecionar veículos desgovernados, impedindo-os de embater em obstáculos perigosos. 

A escolha das barreiras de segurança, terminais, transições, dispositivo de proteção a motociclistas e dispositivos de 

retenção frontal é da responsabilidade do adjudicatário, devendo todos os equipamentos propostos apresentar o nível de 

desempenho identificado nas peças desenhadas, de acordo com os critérios estabelecidos na norma NP EN 1317, nas 

suas diferentes partes e Marcação CE. 

Barreiras Metálicas e Barreiras Rígidas – todas as extensões de barreiras de segurança metálicas serão removidas e 

substituídas por outras cumprindo os critérios e as especificações normativas vigentes, designadamente, a norma 

EN 1317-2. Genericamente, as barreiras metálicas deverão ser com um nível de contenção normal N2 e as barreiras 

rígidas com um nível de contenção elevado H2. 

3.2.14 Obras de Arte Integradas do tipo Passagens Superiores e Obras de Arte de Nó 

Nos Troços 3.1 e 3.2 do atual IP3 existem 19 obras de arte do tipo P6, sendo 15 Passagens Superiores e 4 Passagens 

Inferiores de Nó, com características adequadas à plataforma rodoviária existente, em geral de 2 x 1 vias, mas insuficientes 

para acomodar a duplicação da plataforma rodoviária prevista no projeto. Assim, procedeu-se ao estudo das intervenções 
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a efetuar nas obras de arte para permitir a duplicação da plataforma rodoviária conforme pretendido, em conformidade 

com os condicionamentos existentes e os decorrentes da duplicação do IP3. 

As intervenções a efetuar são essencialmente de substituição de obras de arte existentes por obras novas nos casos em 

que estas não são compatíveis com o alargamento da plataforma do IP3 e o alargamento e reabilitação de obras existentes 

para as restantes situações. 

Quadro 3.13 – P6 – Passagens Superiores e Obras de Arte de Nó – Resumo das intervenções 

 

As Passagens Superiores que não são compatíveis com a duplicação da plataforma pretendida serão demolidas e 

substituídas por novas estruturas dimensionadas para os condicionamentos resultantes da duplicação. As obras de arte a 

executar destinam-se a garantir a continuidade das vias interferidas e restabelecidas. 

As passagens superiores previstas destinam-se ao restabelecimento de estradas nacionais, caminhos municipais e 

caminhos rurais, pelo que foram considerados os seguintes tipos de passagem superior: 

▪ PS - Tipo II – Passagem superior à nova via, de três tramos, com tabuleiro de 12.80 m de largura total, 

correspondendo a uma faixa de rodagem bidirecional de 7.00 m (2 vias com 3.50 m de largura cada) ladeada por 

duas bermas de 1.00 m e passadiços de 1.90 m. Este tipo de obra destina-se a restabelecer Estradas Nacionais. 

▪ PS - Tipo III – Passagem superior à nova via, de três tramos, com tabuleiro de 11.80 m de largura total, 

correspondendo a uma faixa de rodagem bidirecional de 6.00 m (2 vias com 3.00 m de largura cada) ladeada por 

duas bermas de 1.00 m e passadiços de 1.90 m. Este tipo de obra destina-se a restabelecer Estradas Municipais. 

▪ PS - Tipo V – Passagem superior à nova via, de três tramos, com tabuleiro de 8.80 m de largura total, 

correspondendo a uma faixa de rodagem bidirecional de 4.00 m ladeada por duas bermas de 0.50 m e passadiços 

de 1.90 m. Este tipo de obra destina-se a restabelecer Caminhos Rurais. 

 Troço Nº Obra N.º Inv. km Designação Intervenção 

3.1 OA10 408 94+034 PI - Cruz c/ N2 Alargamento 

3.1 OA11 410 94+367 PS Sem alteração 

 3.1 OA13 412 95+858 PI Alargamento 

3.1 OA14 414 96+046 PS Substituição 

3.1 OA16 416 97+197 PS - Nó de Tondela 
Sul 

Sem alteração 

 3.1 OA19 421 99+898 PS Substituição 

3.1 OA20 423 100+574 PS - Nó Tondela 
Norte 

Sem alteração 

 3.1 OA21 424 101+099 PS Substituição 

3.1 OA24 427 103+367 PS - Nó de Canas de 
Sta. Maria 

Substituição 

3.2 OA26 430 104+446 PS Substituição 

3.2 OA27 431 104+793 PS Substituição 

3.2 OA31 435 106+833 PS Substituição 

3.2 OA33 438 108+014 PS Substituição 

3.2 OA34 439 108+296 PS Substituição 

3.2 OA35 442 108+654 PS Substituição 

3.2 OA36 444 109+312 PI – EM Alargamento 

3.2 OA39 450 110+580 PI - Nó de Parada de 
Gonta 

Alargamento 

3.2 OA43 456 113+806 PS Substituição 

3.2 OA45 459 114+910 PS - Nó de Vila Chã Sem alteração 
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Para a identificação das mesmas são apresentados no quadro seguinte da memória, a lista das obras do tipo Passagem 

Superior incluídas no presente estudo e as suas principais características. 

 

Quadro 3.14 – P6 – Passagens Superiores novas – Características 

Tratando-se da duplicação de uma via em serviço de grande relevância e intensidade de tráfego foi considerado como 

condicionamento da conceção estrutural a necessidade de minimizar as interferências com o tráfego no IP3 e evitar, 

sempre que possível, a sua interrupção. 

3.2.15 Alargamento, reabilitação e reforço de Passagens Inferiores 

As Passagens Inferiores de vãos múltiplos existentes nos Troços 3.1 e 3.2 do IP3, serão alargadas, reabilitadas e 

reforçadas para acomodarem os condicionamentos resultantes da Duplicação do IP3. 

São apresentados no quadro seguinte as obras de arte do tipo Passagem Inferior de vãos múltiplos a alargar e a reabilitar, 

e o alargamento a efetuar, para ambos os lados, apenas para o lado direito ou para o lado esquerdo, da atual plataforma 

rodoviária do IP3. 

 

Troço 
Obra de 

Arte 
km 

Via restabelecida Perfil Transversal 

da plena via 

Obra a executar 

Rest. Classificação Perfil Tipo 
Viés 
(gr) 

Larg. 
(m) 

Comp. 
(m) 

Área 
(m2) 

Obs. 

3.1 OA14 96+046 14 PS 1.0+6.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-III 100 11.80 57.0 673 3 Tramos 

3.1 OA19 99+898 19 PS 1.0+7.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-II 53.8 12.80 35.6 456 1 Tramo 

3.1 OA21 101+099 21 PS 1.0+7.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-II 84.8 12.80 58.5 749 3 Tramos 

3.1 OA24 103+367 23 
PS – Nó de 
Canas de 

Santa Maria 
1.0+7.0+1.0 

2.5+2x3.5+1.0+ 
0.6+ 

1.0+2x3.5+2.5 

PS-II 93.0 12.80 30.8 394 1 Tramo 

3.1 OA26 104+446 25 PS 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-V-A 100 8.80 57.0 502 3 Tramos 

3.2 OA27 104+793 26 PS 1.0+6.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-III 70.0 11.80 66.5 785 3 Tramos 

3.2 OA31 106+833 29 PS 1.0+6.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-III 90.0 11.80 58.5 690 3 Tramos 

3.2 OA33 108+014 31 PS 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-V-A 100 8.80 57.0 502 3 Tramos 

3.2 OA34 108+296 32 PS 1.0+6.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-III 82.0 11.80 58.5 690 3 Tramos 

3.2 OA35 108+654 33 PS 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-V-A 100 8.80 57.0 502 3 Tramos 

3.2 OA43 113+806 39 PS 1.0+7.0+1.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

PS-II 76.0 12.80 58.65 751 3 Tramos 
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Quadro 3.15 – P6 – Passagens Inferiores de Nó – Alargamento e reabilitação 

Troço 
Obra de 

arte 
N.º 
Inv. 

km Designação 
Tipo de 

estrutura 
Intervenção Alargamento 

3.1 OA10 408 94+034 PI - Cruz c/ EN2 Pórtico de 3 
tramos 

Reabilitação/Reforço/Alargamento Ambos lados 

3.1 
OA13 412 95+858 PI 

Pórtico de 3 
tramos 

Reabilitação/Reforço/Alargamento Lado Dir. 

3.2 
OA36 444 109+312 PI 

Pórtico de 3 
tramos 

Reabilitação/Reforço/Alargamento Ambos lados 

3.2 OA39 450 110+580 
PI – Nó de Parada de 

Gonta 
Pórtico de 3 

tramos 
Reabilitação/Reforço/Alargamento Lado Dir. 

As soluções tipo apresentadas para o alargamento das obras de arte integradas dos tipos Passagem Inferior de vãos 

múltiplos são fundamentalmente ditadas por condicionamentos rodoviários devidos ao alargamento da plataforma do IP3. 

As passagens inferiores existentes destinam-se ao restabelecimento de nós, com perfil transversal tipo de características 

similares, pelo que foram considerados para as obras de alargamento, como condicionamento rodoviário fundamental, a 

manutenção do perfil transversal tipo do restabelecimento existente e a minimização da eventual perda de gabarito vertical. 

Tratando-se da duplicação de uma via em serviço de grande relevância e intensidade de tráfego foi considerado como 

condicionamento da conceção estrutural a necessidade de minimizar as interferências com o tráfego no IP3 e evitar, 

sempre que possível, a sua interrupção, o que condiciona a execução dos trabalhos na zona superior do tabuleiro da obra. 

Em relação aos trabalhos de alargamento das obras, com o prolongamento das estruturas existentes, para ambos os 

lados, ou para um ou outro lado, em conformidade com o alargamento previsto para o IP3 na zona da obra de arte, a 

construção ocorrerá de forma faseada, com a basculamento da circulação rodoviária no IP3, de forma a permitir a 

construção dos alargamentos pretendidos minimizando as interferências no tráfego rodoviário. 

Nestes Troços 3.1 e 3.2, todas as Passagens Inferiores de nó existentes serão objeto de reforço estrutural, incluindo o 

reforço dos tabuleiros, dos pilares e dos encontros. 

3.2.16 Obras de Arte Integradas do Tipo Passagens Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas Especiais 

Nestes Troços 3.1 e 3.2 do atual IP3 existem 20 obras de arte do tipo P7, com características adequadas à plataforma 

rodoviária existente, em geral de 2 x 1 vias, mas insuficientes para acomodar a duplicação da plataforma rodoviária prevista 

no projeto. Assim, procedeu-se ao estudo das intervenções a efetuar nas obras de arte para permitir a duplicação da 

plataforma rodoviária conforme pretendido, em conformidade com os condicionamentos existentes e os decorrentes da 

duplicação do IP3. 

As intervenções a efetuar são essencialmente de substituição de obras de arte existentes por obras novas nos casos em 

que estas não são compatíveis com o alargamento da plataforma do IP3 e o alargamento e reabilitação de obras existentes 

para as restantes situações. 

No  

 

Quadro 3.16 apresentam-se, em resumo, as obras de arte do tipo P7 – Passagens Inferiores, Passagens Agrícolas e 

Passagens Hidráulicas Especiais existentes nos Troço 3.1 e 3.2 e as intervenções a efetuar. 
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Quadro 3.16 – P7 – Passagens Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas Especiais – Resumo das intervenções 

Troço 
Obra de 

arte 
N.º Inv. km Designação 

Tipo de 
estrutura 

Intervenção 

3.1 OA07 404 90+465 PA 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação/Alargamento 

3.1 OA08 405 91+633 PI 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação/Alargamento 

3.1 OA09 406 93+482 PI Pórtico Reabilitação/Reforço/Alargamento 

3.1 OA12 411 95+056 PI Pórtico Substituição 

3.1 OA15 4379 96+758 PA 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação/Alargamento 

3.1 OA17 419 98+762 PI Pórtico Reabilitação/Reforço/Alargamento 

3.1 OA18 420 98+927 PI Pórtico Reabilitação/Reforço/Alargamento 

3.1 OA23 7563 102+220 PA Pórtico Reabilitação/Reforço/Alargamento 

3.2 OA25 428 103+917 PA ARMCO Substituição 

3.2 OA28 432 105+210 PA ARMCO Substituição 

3.2 OA29 433 106+092 PA ARMCO Substituição 

3.2 OA30 s/inv. 106+500 PI - Estabilização da plataforma Vão único Reabilitação/Reforço/Alargamento 

3.2 OA32 437 107+216 PA ARMCO Substituição 

3.2 OA38 7569 109+607 PA ARMCO Substituição 

3.2 OA40 452 111+413 PI - Ecopista Vão único Substituição 

3.2 OA41 453 111+782 PA Pórtico Substituição 

3.2 OA46 1034 115+674 PA 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação 

 

O presente capítulo refere-se à apresentação das propostas de intervenções a efetuar para a substituição de obras de arte 

existentes cujo estado de conservação ou características geométricas incompatíveis com o traçado rodoviário da 

Duplicação do IP3 justifica a sua substituição, estão neste grupo todas as passagens agrícolas em estrutura metálica 

tubular do tipo “ARMCO”, num total de cinco obras, a Passagem Inferior sobre o antigo Ramal de Viseu, atual Ecopista do 

Dão (OA40 / N.º Inv.452) e as passagens Inferiores OA09, OA12 e OA41. Estas obras serão demolidas e substituídas por 

novas estruturas dimensionadas para os condicionamentos resultantes da duplicação.  

São apresentados no quadro seguinte as obras de arte do tipo P7 – Passagem Inferior e Agrícola a substituir e as principais 

características das novas obras. 
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Quadro 3.17 – P7 – Passagens Inferiores e Agrícolas novas – Características 

A construção dos alargamentos das obras de arte será efetuado com o basculamento do tráfego de forma alternada para 

um lado da plataforma existente do IP3 e para a plataforma alargada do IP3, mantendo os 2 sentidos de tráfego em 

funcionamento durante toda a construção e minimizando a afetação do tráfego no IP3. 

Os alargamentos das obras de arte existentes serão construídos com recurso a sistemas de contenções provisórias que 

garanta o suporte do terreno de aterro da plataforma existente do IP3 enquanto são realizados os trabalhos de construção 

da estrutura do alargamento da obra de arte. 

Para a identificação das mesmas são apresentados no quadro seguinte, as obras do tipo P7 – Passagem Inferiores, 

Agrícolas e Hidráulicas Especiais a reabilitar e a alargar, e o alargamento a efetuar, para ambos os lados, apenas para o 

lado direito ou para o lado esquerdo, da atual plataforma rodoviária do IP3. 

 

 

 

 

 

 

Troço 
Obra 

de arte 
km 

Via restabelecida Perfil transversal 

da plena via 

Obra a executar 

Rest. Classificação Perfil Tipo Viés (gr) Larg. (m) Comp. (m) Área (m2) 

3.1 OA12 95+056 12 PI 0.5+6.5+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Quadro 93.0 11.80 24.9 294 

3.2 OA25 103+917 24 PA 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Quadro Pré-
fabricado 

98.4 5.80 26.0 151 

3.2 OA28 105+210 27 PA 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Quadro Pré-
fabricado 

98.9 5.80 28.0 162 

3.2 OA29 106+092 28 PA 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Quadro Pré-
fabricado 

99.3 5.80 28.0 162 

3.2 OA32 107+216 30 PA 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Quadro Pré-
fabricado 

96.7 5.80 28.0 162 

3.2 OA38 109+607 35 PA 0.5+4.0+0.5 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Quadro Pré-
fabricado 

99.2 5.80 26.0 151 

3.2 OA40 111+413 37 PI 3.0 
2.5+2x3.5+1.0+ 

0.6+ 
1.0+2x3.5+2.5 

Vão único 51.9 24.6 19.2 472 

3.2 OA41 111+782 38 PI 0.5+4.0+0.5 

2.5+2x3.5+1.0+ 
0.6+ 

1.0+2x3.5+2.5 
Quadro 84.3 7.00 25.5 179 
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Quadro 3.18 – P7 – Passagens Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas Especiais – Reabilitação e Alargamento 

Troço 
Obra de 

arte 
N.º Inv. km Designação 

Tipo de 
estrutura 

Intervenção Alargamento 

3.1 OA07 404 90+465 PA 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação/Alargamento Direita 

3.1 OA08 405 91+633 PI 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação/Alargamento Direita 

3.1 OA09 409 93+482 PI Pórtico Reabilitação/Reforço/Alargamento Esquerda 

3.1 OA15 4379 96+758 PA 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação/Alargamento Esquerda 

3.1 OA17 419 98+762 PI Pórtico Reabilitação/Alargamento 
Ambos os 

lados 

3.1 OA18 420 98+927 PI Pórtico Reabilitação/Alargamento 
Ambos os 

lados 

3.1 OA23 7563 102+220 PA Pórtico Reabilitação/Alargamento Esquerda 

3.2 OA30 s/inv. 106+500 
PI - Estabilização da 

plataforma 
Vão 

simples 
Alargamento Esquerda 

3.2 OA46 1034 115+674 PA 
Arco pré-
fabricado 

Reabilitação 
Sem 

alargamento 

3.2.17 Obras de Arte Especiais (OAE) 

As obras de arte especiais existentes apresentam com características adequadas à plataforma rodoviária existente, em 

geral de 2 x 1 vias, mas insuficientes para acomodar a duplicação da plataforma rodoviária prevista no projeto. 

As obras de arte especiais em causa são a Ponte sobre a Ribeira de Lobão, que será alargada e reabilitada, a Ponte sobre 

o Rio Pavia, que será duplicada e reabilitada/reforçada, o Viaduto do Nó de Vila Chã com a EN2, que será reabilitada, e 

as Pontes sobre o Rio Dinha e sobre a Ribeira de Asnes que serão substituídas por novas pontes para acomodar os 

condicionamentos resultantes da duplicação do IP3. As 5 obras de arte especiais existentes apresentam estruturas em 

pórtico em betão armado e pré-esforçado. 

No Quadro 3.19 apresentam-se em resumo as obras do tipo P8 – Obras de Arte Especiais existentes no Troço 3 e as 

intervenções a efetuar. 

Quadro 3.19 – P8 – Obras de Arte Especais – Resumo das intervenções 

Troço 
Obra de 

arte 
N.º Inv. km Designação 

Tipo de 
estrutura 

Intervenção 

3.1 OA22 425 101+641 Ponte s/ rio Dinha Pórtico 3 Vãos Substituição 

3.2 OA37 447 109+405 Ponte s/ rib. de Lobão Pórtico 3 vãos Reabilitação/Alargamento 

3.2 OA42 455 113+256 Ponte s/ rib. de Asnes Pórtico 5 vãos Substituição 

3.2 OA44 458 114+180 Ponte s/ rio Pavia Pórtico 4 vãos Reabilitação/Duplicação 

3.2 OA47 1036 116+250 
Viaduto - Nó de Vila Chã - Cruz c/ N 

2 
Pórtico 4 vãos Reabilitação 
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As obras de arte especiais existentes dispõem de um tabuleiro que permite acomodar a atual plataforma rodoviária de 2 x 

1 vias existente no IP 3. No entanto, esta plataforma é insuficiente para acomodar a largura das vias, bermas e separador 

central da nova plataforma prevista para a duplicação do IP 3. 

Quadro 3.20 – P8 – Obras de Arte Especiais – Características das obras existentes 

Troço 
Obra 

de 
arte 

N.º 
Inv. 

km Designação 
Tipo de 

estrutura 
Material 

Larg. 
Tabuleiro 
Existente 

(m) 

Largura 
Tabuleiro 

Necessária 
(m) 

3.1 OA22 425 101+641 Ponte s/ rio Dinha Pórtico 3 Vãos 
Betão armado e 
pré-esforçado 

14.3 24.6 

3.2 OA37 447 109+405 Ponte s/ rib. de Lobão Pórtico 3 vãos Betão armado 16.0 24.6 

3.2 OA42 455 113+256 Ponte s/ rib. de Asnes Pórtico 5 vãos 
Betão armado e 
pré-esforçado 

14.5 24.6 

3.2 OA44 458 114+180 Ponte s/ rio Pavia Pórtico 4 vãos 
Betão armado e 
pré-esforçado 

14.5 24.6 

3.2 OA47 1036 116+250 
Viaduto - Nó de Vila Chã - Cruz c/ 

EN2 
Pórtico 4 vãos 

Betão armado e 
pré-esforçado 

24.6 24.6 

As soluções estruturais para as obras de arte especiais a construir estão em conformidade com a duplicação da plataforma 

do IP3 a efetuar. Tratando-se da duplicação de uma via em serviço de grande relevância e intensidade de tráfego foi 

considerado como condicionamento da conceção estrutural a necessidade de minimizar as interferências com o tráfego 

no IP3 e evitar, sempre que possível, a sua interrupção. 

Assim, para as novas obras de arte especiais, houve a preocupação de afastar o novo tabuleiro do existente, por forma a 

não condicionar o trânsito nas estruturas existentes, executando-se os novos tabuleiros sem interferência na circulação 

rodoviária. 

A existência de galerias ripícolas de dimensões expressivas em algumas linhas de água condicionam as soluções de 

duplicação da plataforma do IP3 e de duplicação/alargamento das pontes existentes, nomeadamente, na Ponte sobre o 

rio Dinha e na Ponte sobre a ribeira de Asnes. 

As obras de arte especiais a construir são constituídas por pórticos de vãos múltiplos. Os comprimentos dos vãos foram 

definidos, de modo a respeitar a morfologia do terreno existente e de compatibilizar os diversos condicionamentos. 

Para a generalidade das obras novas são utilizados tabuleiros recorrendo a vigas pré-fabricadas, com secção em “U”, com 

a mesma modulação de vãos das obras existentes. 

A ordem de grandeza dos vãos necessários permitiu a adoção em geral de tabuleiros recorrendo a vigas pré-fabricadas 

solidarizadas pela laje e por carlingas sobre os apoios nos encontros. 

As soluções recorrendo a vigas pré-fabricadas têm sido utilizadas frequentemente em situações com condicionamentos 

construtivos como é o caso no IP3, tanto relacionados com a necessidade de cumprir prazos curtos para a construção das 

obras de arte, como em situações em que seja necessário manter a via em serviço durante a construção. 

3.2.17.1 Ponte sobre o Rio Dinha 

A Ponte sobre o rio Dinha n.º 425 assegura a transposição do rio Dinha pelo IP3, em zona em que o IP3 tem atualmente 

uma plataforma para 2 x 1 vias. 
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Fotografia 3.29 – Ponte sobre o rio Dinha N.º 425 – Vista geral 

A plataforma do IP3 no local da obra apresenta 2 vias de 3,50 m de largura e 2 bermas de 2,50 m de largura, 

complementada com 2 passadiços de 1,15 m de largura, perfazendo uma largura total de 14,50 m. 

A Ponte sobre o rio Dinha é constituída por um tabuleiro em laje maciça em betão armado e pré-esforçado, apoiado nos 

pilares e nos encontros. O tabuleiro é contínuo entre os eixos de apoio nos encontros e apresenta três tramos com a 

seguinte modulação de vãos: 20 + 25 + 20 (m), com um comprimento total de 65 m. O tabuleiro apoia nos pilares e no 

encontro norte (encontro fixo) por meio de aparelhos de apoio formados por chapas de chumbo e ferrolhos e no encontro 

sul (encontro móvel) por meio de aparelhos de apoio de neoprene cintado. 

Transversalmente o tabuleiro dispõe de uma largura total de 14,.50 m sendo constituído por uma laje maciça com 0,60 m 

de altura corrente, a qual é dotada de esquadros em 4,00 m para cada lado dos pilares, em que a altura da laje é variável 

até 0.90 m. A laje prolonga-se lateralmente nas suas extremidades por meio de duas consolas laterais, com 1,45 m de 

comprimento e espessura variável entre 0,25 m nas secções de encastramento e 0,20 m nas extremidades.  

Os pilares, em betão armado, são constituídos por 3 fustes por alinhamento de apoio. Cada fuste apresenta uma secção 

transversal constante, em octógono alongado, com 1,20 m de largura máxima, por 0,40 m de comprimento máximo. 

As fundações dos pilares são diretas, por meio de uma única sapata de fundação por alinhamento de apoio, com 2,50 m 

de comprimento por 11,00 m de largura e com 1,00 m de espessura. 

A solução desenvolvida em Projeto de Execução é a solução previamente apresentada em Estudo Prévio para acomodar 

a faixa esquerda da Duplicação do IP3 e que será também a utilizar para a substituição da ponte existente. 

A Ponte sobre o rio Dinha, tal como o próprio nome indica, destina-se a assegurar a transposição do rio Dinha e um 

caminho agrícola, em zona onde o IP3 apresenta um PTT de 2 x 2 vias. A ponte existente será substituída e duplicada do 

lado Norte. 

A nova ponte tem com uma decalagem de 5,0 m em relação à implantação da ponte existente, devido ao viés do 

atravessamento do rio Dinha e de modo a permitir a implantação dos pilares e respetivas fundações fora do leito menor 

do rio. A localização e o viés do atravessamento obrigam a que o vão central tenha um comprimento mínimo de 25,0 m e 

os vãos extremos tenham um comprimento de 20,0 m, replicando a dimensão dos vãos existentes. Assim, a obra é 
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constituída por dois pórticos geminados de três tramos com um comprimento total de 65,0 m entre eixos de apoios nos 

encontros. 

Os comprimentos dos vãos foram definidos, de modo a que o vão central transponha o rio Dinha, sendo os vãos laterais 

condicionados pelo restabelecimento do caminho agrícola e pela inclinação dos taludes, garantindo-se ainda o equilíbrio 

pretendido de esforços ao longo do tabuleiro para a ação das cargas permanentes. O tabuleiro é apoiado nos encontros e 

rigidamente ligados aos pilares. 

A modulação dos vãos é de 20,0 + 25,0 + 20,0 (m), resultando o comprimento total de 65,0 m entre eixos de apoio nos 

encontros. 

Para a nova ponte são adotadas duas estruturas geminadas, uma para cada faixa de rodagem, permitindo que, com a 

construção faseada de uma e da outra estrutura, seja assegurada a manutenção em serviço do IP3 durante toda a 

construção. 

A localização dos pilares e a sua implantação resultou da necessidade de respeitar a morfologia do terreno existente e de 

compatibilizar os diversos condicionamentos existentes. 

Para drenagem das águas pluviais da plataforma rodoviária e evitar que se formem toalhas de águas nocivas, quer à sua 

conservação quer à circulação rodoviária, é efetuado o encaminhamento das águas, transversalmente junto aos lancis e 

do lado exterior de cada tabuleiro, até aos pontos de descarga nos sumidouros implantados nos tabuleiros. 

A obra é dotada de um sistema de drenagem pluvial, composto por sumidouros implantados nos tabuleiros dos lados 

exteriores da plataforma, com descargas diretas, ou seja, sem recurso a encaminhamento longitudinal.  

Os métodos construtivos a utilizar são os adaptados às soluções propostas e o faseamento construtivo proposto para a 

substituição da Ponte sobre o rio Dinha é apresentado nas peças desenhadas. 

No faseamento construtivo indicado nas peças desenhadas está prevista a construção da nova obra de arte com 

basculamento do tráfego de forma alternada para um lado da plataforma existente do IP3 e para a plataforma duplicada 

do IP3, mantendo os dois sentidos de tráfego em funcionamento durante todos os trabalhos de construção da obra de 

substituição da ponte existente minimizando a afetação do tráfego no IP3. 

Assim, a 1ª fase dos trabalhos será a construção da obra nova de duplicação do IP3, mantendo o tráfego a circular em 2 

x 1 vias na obra existente. Na 2ª fase será desviado o tráfego para a nova obra, mantendo a circulação em 2 x 1 vias de 

3.50 m de largura e com bermas reduzidas de 1,75 m cada, enquanto se procede aos trabalhos de demolição e construção 

da nova obra de substituição da obra existente. Finalmente, após a conclusão dos trabalhos de substituição da Ponte 

sobre o rio Dinha, serão colocados em serviço as duas novas obras, uma para cada faixa de rodagem, com 2 x 2 vias de 

tráfego no IP3. 

Os desvios do tráfego no IP3 são conforme indicado no Tomo 10.1 – Estudo de desvios ou ligações provisórias. 

A obra de arte de duplicação da plataforma será construída com recurso a sistemas de contenções provisórias que garanta 

o suporte do terreno de aterro da plataforma existente do IP3 enquanto são realizados os trabalhos de construção da nova 

estrutura. Posteriormente o sistema de contenções provisórias é reaproveitado e prolongado para a construção da obra 

de substituição da ponte existente. 
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Figura 3.10 – Ponte sobre o rio Dinha N.º 425 – Planta e Alçado 

3.2.17.2 Ponte sobre a Ribeira de Lobão 

Ponte sobre a Ribeira de Lobão é uma obra de três vãos em betão armado constituída por um único tabuleiro de 16,31 m 

de largura, que comporta três vias de tráfego, bermas e passeios (1,45+1,0+3,0+3,5+3,5+2,5+1,45). A extensão da obra 

entre eixos de apoio extremos é igual a 36,0 m, com um vão central de 15,0 m e vãos extremos de 10,5 m. 
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Fotografia 3.30 – Ponte sobre a Ribeira de Lobão N.º 447 – Vista geral 

A seção transversal do tabuleiro é constituída por uma laje maciça de betão armado com três nervuras de seção 

trapezoidal. 

As nervuras estão afastadas entre si de 5,3 m entre eixos, com uma altura constante de 0,85 m e larguras na base e topo 

de 2,0 m e 2,9 m, respetivamente. A laje do tabuleiro entre nervuras apresenta vãos livres de 2,4 m e espessura constante 

de 0.25 m. As consolas apresentam um vão de 1,4 m e uma espessura que varia entre 0,25 m no arranque e 0,15 m na 

extremidade. Transversalmente existem carlingas nos encontros com 0,78 m por 0,95 m. 

O tabuleiro apoia-se em pilares octogonais com dimensões de 1,6 m por 0,5 m, um por nervura, num total de três pilares 

por alinhamento de apoio, com alturas livres compreendidas entre 8,5 m e 8,75 m. Os pilares são fundados indiretamente 

através de um conjunto de cinco pares de pegões de 1,2 m de diâmetro por alinhamento de pilares, encabeçados por 

lintéis de fundação contínuos com dimensões de 14,2 m por 4,0 m. 

A Ponte sobre a Ribeira de Lobão existente tem uma largura de tabuleiro adequada ao atual IP3 mas insuficiente para 

acomodar a duplicação da plataforma rodoviária prevista. Assim, a Ponte sobre a Ribeira de Lobão existente será alargada 

em conformidade com os novos condicionamentos. 

A solução desenvolvida em projeto de execução é a solução previamente apresentada em Estudo Prévio. 

As soluções estruturais propostas derivam naturalmente dos condicionamentos apresentados nesta Memória e estão em 

conformidade com a tipologia do restabelecimento a efetuar. Procuraram-se soluções não só perfeitamente adaptadas aos 

processos construtivos a utilizar em cada caso, mas também, cuidadosamente uniformizadas, na perseguição da 

repetibilidade dos métodos e soluções, as quais se traduzem num enquadramento arquitetónico mais favorável e também 

na máxima economia. 

O projeto de traçado prevê o alargamento da plataforma para ambos os lados do IP3. Assim, o tabuleiro de 16,1 m será 

alargado, 3,35 m para o lado direito e 4,85 m para o lado esquerdo, por forma a obter uma largura total de 24,6 m e assim 

acomodar a plataforma de 2 x 2 vias. 

O alargamento do tabuleiro será materializado pela execução de uma nova nervura de cada lado do tabuleiro, com 

geometria semelhante às atuais, apoiadas em novos fustes no alinhamento dos atuais, e com a mesma geometria, e nos 

encontros que serão prolongados lateralmente. 
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A execução do alargamento do tabuleiro será efetuada demolindo as atuais consolas, com recuperação das armaduras 

para ligação às novas estruturas, betonagem das novas nervuras com recurso a betão com retração controlada e deixando 

uma banda de ligação ao longo do tabuleiro a betonar em 2ª fase, por forma a reduzir os efeitos do encurtamento devido 

às ações reológicas do novo betão. 

As estruturas de alargamento do tabuleiro apresentam larguras de 3,75 m do lado direito e 5,25 m do lado esquerdo. O 

critério de conceção adotado consistiu na introdução de nervuras de seção semelhante às existentes e a definição de 

consolas com o mesmo vão de 1,50 m de ambos os lados do tabuleiro, resultando assim lajes interiores de vão distinto. O 

tabuleiro alargado apresenta assim uma largura total de 24,60 m, sendo constituído por seis nervuras longitudinais, quatro 

de 2,0 m de largura na base e 0,85 m de altura constante e duas nervuras longitudinais de 1,7 m de largura e 0,85 m de 

altura constante. 

A obra é dotada de um sistema de drenagem pluvial, composto por sumidouros implantados no tabuleiro em ambos os 

lados, com descargas em tubagem de aço galvanizado DN150 nos pilares e nos encontros, quando aplicável. De referir 

que, tratando-se de alargamento das estruturas existentes, os sumidouros foram recolocados na nova estrutura e no 

mesmo alinhamento dos existentes. 

 

Figura 3.11 – Ponte sobre a Ribeira de Lobão N.º 447 – Planta e Alçado 
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3.2.17.3 Ponte sobre a Ribeira de Asnes 

Atualmente a Ponte sobre a ribeira de Asnes é constituída por um tabuleiro em laje maciça em betão armado e pré-

esforçado, apoiado nos pilares e nos encontros. O tabuleiro é contínuo entre os eixos de apoio nos encontros e apresenta 

cinco tramos com a seguinte modulação de vãos: 30 + 3 x 35 + 30 (m), com um comprimento total de 285 m.  

Transversalmente o tabuleiro é constituído por uma laje vigada com quatro longarinas de 2,0 m de altura e 0,40 m de 

espessura.  

 

Fotografia 3.31 – Ponte sobre a ribeira de Asnes N.º 455 – Vista geral 

Os pilares, em betão armado, são constituídos por um fuste de seção laminar com 0,80 m de espessura e largura de 5,0 

m que alarga no topo até aos 12,5 m, por forma a comodar os apoios das quatro longarinas. As fundações dos pilares são 

diretas, por meio de sapatas com área de 8,0 x 4,0 m2. Os encontros são em cofre. 

A solução desenvolvida em Projeto de Execução é a solução previamente apresentada em Estudo Prévio. 

A substituição e duplicação da OA42 - Ponte sobre a ribeira de Asnes é fundamentalmente ditada por condicionamentos 

rodoviários, nomeadamente os relativos ao alargamento da plataforma rodoviária do IP3, destina-se a assegurar a 

transposição da ribeira de Asnes e um caminho agrícola, em zona onde o IP3 apresenta um PTT de 2 x 2 vias. A ponte 

existente será demolida. 

A nova Ponte sobre a ribeira de Asnes localiza-se entre o km 113+256.0 e o km 113+509.0 do traçado projetado do IP3. 

Na zona de implantação da obra o traçado em planta do IP3 apresenta-se em curva direita de 450,0 m de raio e o perfil 

longitudinal desenvolve-se segundo uma concordância parabólica concava de 5 500 m de raio equivalente 

A obra projetada é construída por dois tabuleiros independentes com encontros comuns. 

O traçado do IP3 em curva e o desenvolvimento irregular da ribeira de Asnes levou à adoção de um vão de 35,0 m, medido 

no eixo do traçado, para garantir a implantação dos pilares e respetivas fundações fora do leito menor da ribeira. O 

comprimento de 35,0 m no eixo do traçado associado a uma distribuição radial de pilares implica um comprimento de cerca 

de 34,5 m no viaduto do intradorso da curva, tabuleiro direito, e cerca de 35,5 m no viaduto do extradorso, tabuleiro 

esquerdo. Estes comprimentos foram replicados nos vãos interiores ao longo do vale. Do lado norte do atravessamento o 

traçado projetado do IP3 converge para o traçado atual, implicando o desenvolvimento da obra a meia encosta sobre o 
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talude de aterro da plataforma existente e, consequentemente, dois tabuleiros com comprimentos diferentes. O tabuleiro 

esquerdo é assim constituído por sete tramos de 24,3 + 5 x 35,5 + 24,3 m, resultando um comprimento total entre eixos 

de apoio nos encontros de 226,2 m, e o tabuleiro direito é constituído por oito tramos de 23,7 + 5 x 34,5 + 29,6 + 23,7 m, 

que corresponde a um comprimento total de 249,4 m. 

 

Figura 3.12 – Ponte sobre a ribeira de Asnes N.º 455 – Planta e Alçado 

Os pilares são em betão armado, constituídos por fustes de secção constante em toda a sua altura, os quais são encimados 

por um capitel para apoio das vigas pré-fabricadas do tabuleiro.  

Os encontros são do tipo perdido em betão armado, dotadas de palas laterais para contenção dos aterros de acesso à 

obra. 

A localização dos pilares e a sua implantação resultou da necessidade de respeitar a morfologia do terreno existente e de 

compatibilizar os diversos condicionamentos existentes designadamente ambientais (leito do rio, galeria ripícola). Assim, 

os pilares apresentam alturas variáveis entre 6,8 m (P7D) e 28,3 m (P3D). 

Para drenagem das águas pluviais da plataforma rodoviária e evitar que se formem toalhas de águas nocivas, quer à sua 

conservação quer à circulação rodoviária, é efetuado o encaminhamento das águas, transversalmente junto aos lancis e 

do lado exterior de cada tabuleiro, até aos pontos de descarga nos sumidouros implantados nos tabuleiros. 

A obra é dotada de um sistema de drenagem pluvial, composto por sumidouros implantados nos tabuleiros do lado de 

intradorso, com descargas diretas, ou seja, sem recurso a encaminhamento longitudinal, o que permite que as descargas 

sejam dispersas.  
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3.2.17.4 Ponte sobre o Rio Pavia 

A Ponte sobre o rio Pavia n.º 458 assegura a transposição do rio Pavia pelo IP3, em zona em que o IP3 tem atualmente 

uma plataforma para 2 x 1 vias. Em planta a obra insere-se num alinhamento reto e em perfil longitudinal desenvolve-se 

segundo uma curva de R = 3 600 m.. 

A plataforma do IP3 no local da obra apresenta 2 vias de 3,50 m de largura e 2 bermas de 2,50 m de largura, 

complementada com 2 passadiços de 1,15 m de largura, perfazendo uma largura total de 14,50 m. 

É uma obra de quatro vãos em betão armado com tabuleiro pré-esforçado longitudinalmente. A sua extensão entre eixos 

de apoio extremos é igual a 130,00 m, com 2 vãos centrais de 35,0 m e 2 vãos extremos de 30,0 m, medidos sobre a 

diretriz da via superior. 

 

Fotografia 3.32 – Ponte sobre o rio Pavia N.º 458 – Vista geral 

A solução desenvolvida em projeto de execução é a solução previamente apresentada em Estudo Prévio. 

A duplicação da Ponte sobre o Rio Pavia realizar-se-á do lado Sul da ponte atual, replicando a ponte existente, quer em 

tipologia estrutural, quer em disposição de vãos. 

A modulação dos vãos é de 30,0 + 35,0 + 35,0 + 30,0 (m), resultando o comprimento total de 130,0 m entre eixos de apoio 

nos encontros. 

O tabuleiro apresenta uma largura de 12,70 m e é constituído por duas vigas longitudinais pré-fabricadas, com secção em 

caixão de 2,20 m de largura na base e 1,70 m de altura constante, que suportam uma laje em betão armado que se 

prolonga em consolas de espessura variável para ambos os lados do tabuleiro. Sobre os apoios nos encontros o tabuleiro 

está dotado de carlingas transversais com 0,80 m de espessura. 

A laje entre nervuras tem 2,25 m de comprimento e uma espessura mínima de 0,32 m junto às nervuras. As consolas 

apresentam espessura variável entre 0,32 m nas secções de encastramento e 0,25 m nas extremidades, com um 

comprimento de cerca de 1,95 m. Tanto a laje entre nervuras como as consolas serão betonadas “in situ” sobre pré-lajes 

com 0,08 m de espessura. 
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A localização dos pilares e a sua implantação resultou da necessidade de respeitar a morfologia do terreno existente e de 

compatibilizar os diversos condicionamentos existentes. Assim, os pilares apresentam alturas variáveis entre 11,0 m (P3) 

e 17,5 m (P2), aproximadamente. 

Para apoio de cada tabuleiro, adotou-se um fuste único de seção inscrita num retângulo com 5,0 x 1,4 m2, com uma 

travessa em betão armado, com comprimento total de 8,0 m, que serve apoio às vigas pré-fabricadas. A dimensão da 

travessa permite o apoio provisório das vigas em fase de montagem e a instalação de macacos para elevação do tabuleiro 

na fase de serviço. 

 

Figura 3.13 – Ponte sobre o rio Pavia N.º 458 – Planta e Alçado 

3.2.18 Expropriações 

O presente capitulo tem, como objetivo, proceder à definição dos Prédios afetados pelas áreas necessárias expropriar, 

designadamente nas zonas em que as intervenções prevejam a ocupação de terrenos fora do Domínio Publico e Domínio 

Público Rodoviário. 

A área em estudo exibe a coexistência de áreas agroflorestais, assinalando-se extensas áreas de mato, pontuado com 

zonas urbanas com áreas de características marcadamente rurais. 

Com base no levantamento cadastral dos prédios e na poligonal de expropriações foi possível identificar os prédios 

afetados e produzir fichas de identificação cadastral com os dados existentes. 
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Resumo: 

▪ N.º Total de prédios cadastrados: 557 

▪ N.º Total de prédios sujeitos a expropriação: 475 

▪ Áreas a Expropriar: 

o Santa Comba Dão - 10 903 m2 

o Tondela - 201 565 m2 

o Viseu - 37 854 m2 

o Viseu (Ocupação Temporária) - 450 m2 

Procurou-se, na definição das áreas a expropriar, atender aos seguintes princípios: 

▪ Ter em conta a definição das saias/cristas de talude do projeto; 

▪ Delimitar e identificar as parcelas a expropriar, assim como, as eventuais áreas de ocupação temporária, as áreas 

sujeitas a ónus de servidão e as áreas sobrantes; 

▪ Ter em conta a área a considerar na definição da faixa de expropriações, que é indicada pelo projetista. 

Com base no Levantamento Cadastral e na cartografia 1:1000 de projeto foi determinada a faixa de proteção a considerar 

para além dos limites das saias/cristas de talude e que deram origem à poligonal de expropriações. Esta faixa teve por 

base os seguintes critérios:  

▪ Ocupação temporária de acordo com os métodos construtivos preconizados em projeto; 

▪ Ocupação definitiva entre 1 a 11 metros da seguinte forma: 

− 2 metros para além da crista do talude ou órgão de drenagem para zonas urbanas ou zonas em que a 

materialização física de espaço adicional seja complexa ou onerosa; 

− Até 7 metros para zonas rurais, tendo em conta a eventual necessidade de acesso aos locais, colocação de 

drenagem e ou vedação do DPR; 

− Até 11 metros nas zonas onde existem caminhos de acesso e salvaguarda de locais com características especiais, 

por exemplo locais geotecnicamente relevantes (p.ex. terraplenagens complexas e a ocorrência de possíveis 

fenómenos de instabilidade). 

3.3 FASE DE OBRA 

3.3.1 Estaleiros e Áreas de Apoio à Obra 

Com a aprovação do Projeto de Execução e emissão da respetiva DCAPE favorável, será promovido concurso pelo IP 

para consignação da empreitada, instituindo-se assim a Entidade Executante (EE). 

No que se refere a locais de estaleiro e outras áreas de apoio à obra, atendendo a que os referidos locais são na maioria 

das situações pertença de terceiros e que não são objeto de expropriação pela IP, somente no âmbito da empreitada, a 

Entidade Executante seleciona e negoceia com os proprietários (quer em termos de viabilidade, quer em termos 

económicos), os locais mais propícios para as atividades que necessita de desenvolver, face inclusivamente à 
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programação que define para desenvolvimento da empreitada, tendo sempre subjacente, no entanto, a informação 

constante no RECAPE, ao nível das condicionantes à localização das supramencionadas áreas de apoio à obra.  

No âmbito do RECAPE foi elaborada a análise das condicionantes existentes na envolvente do local da intervenção, dando 

esta análise origem a uma planta com a localização das condicionantes que deverão ser respeitadas na escolha destes 

locais (Carta de Condicionantes à Implantação de Estaleiros e Outras Áreas de Apoio à Obra (40418-PE-T32-1602-

0200-400). 

Nesta planta encontram-se localizadas as zonas com maior sensibilidade e/ou com condicionantes legais associadas, 

como sejam solos com elevada aptidão agrícola, captações subterrâneas, linhas de água, Reserva Ecológica Nacional, 

ocorrências patrimoniais, entre outros. De qualquer forma, a utilização desses espaços pelo Empreiteiro, em sede de 

desenvolvimento da obra, pressupõe a prévia verificação e obtenção da respetiva licença para o fim pretendido, sendo 

essas diligências da responsabilidade do Empreiteiro e a totais expensas do mesmo.  

Assim, compete ao Empreiteiro solicitar as autorizações aplicáveis junto das entidades competentes (com a prévia 

verificação e validação dos respetivos processos pela IP), com o pressuposto de que a seleção dos mesmos terá de ter 

em consideração as condicionantes já identificadas no RECAPE, e outras que constem, por exemplo, da DCAPE.  

Os processos preparados pelo Empreiteiro para utilização de acessos e espaços para localização de estaleiros e outras 

áreas de apoio à obra, incluem necessariamente os respetivos projetos de integração e recuperação paisagística, cuja 

responsabilidade de execução é igualmente do Empreiteiro. Ao longo do decurso da empreitada pode, no entanto, surgir 

a necessidade de identificar locais adicionais, tendo o Empreiteiro que salvaguardar sempre o cumprimento da legislação. 

Assim, a utilização de acessos já existentes ou a abertura de novos acessos, bem como a ocupação de outras áreas 

anteriormente mencionadas, são objeto de autorização das autarquias ou da IP (conforme aplicável). Quando há 

necessidade, devidamente demonstrada de ocupação de espaços sujeitos às condicionantes referidas, dando 

cumprimento à legislação específica, são os mesmos submetidos a Parecer das entidades que têm jurisdição nessas 

áreas, devendo a viabilização ou inviabilização de ocupação das mesmas ser aferidas por essas mesmas entidades. Mais 

acresce que, o número de espaços a utilizar, bem como a necessidade de criar novos acessos, varia com o planeamento 

e dinâmica (ex: número de frentes de obra simultâneas) que a Entidade Executante concretize para a realização da 

empreitada, sendo da sua responsabilidade: 

▪ A seleção efetiva destas áreas é da responsabilidade da EE, sendo por isso avaliadas e definidas no âmbito da 

empreitada, pois tratam-se de áreas que são na sua maioria, pertença de terceiros, não sendo objeto de expropriação 

pela IP; 

▪ Assim, o Empreiteiro deve escolher os locais, de acordo com as orientações do RECAPE em termos de 

condicionamentos ambientais, servindo para esse efeito, meramente como referência, os locais aí identificados como 

potenciais, não estando aos mesmos associada qualquer obrigatoriedade de seleção. Os locais selecionados pela 

EE serão posteriormente objeto de negociação com os proprietários (quer em termos de viabilidade, quer em termos 

económicos); 

▪ Compete ao Empreiteiro a prévia verificação e obtenção da respetiva licença para o fim pretendido, solicitar as 

autorizações aplicáveis junto das entidades competentes (com a prévia verificação e validação dos respetivos 

processos pela IP), sempre com o pressuposto de que a seleção dos mesmos terá de ter em consideração as 

condicionantes identificadas no RECAPE; 
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▪ O número de espaços a utilizar, bem como a necessidade de selecionar espaços adicionais, varia com o planeamento 

e dinâmica da própria empreitada, pelo esta é uma questão que é necessariamente gerida ao longo da empreitada. 

3.3.2 Acessos à Obra 

O Plano de Acessos à obra, à semelhança do Plano de Trabalhos é da exclusiva responsabilidade da EE, não sendo o 

mesmo definido em fase de Projeto de Execução. 

Assim, em fase de concurso a EE tem conhecimento do âmbito e localização dos trabalhos a desenvolver, assim como de 

todas as condicionantes ambientais e outras, que estarão patentes nos documentos do concurso, de forma a poder definir 

a programação física da empreitada, definindo o Plano de Acessos para execução da mesma. 

3.3.3 Plano de Trabalhos 

O Plano de Trabalhos é um dos documentos a apresentar no âmbito dos Concursos das empreitadas, integrando 

designadamente as peças que constituem as propostas apresentadas pelos concorrentes. 

Acresce referir que, à data da consignação dos trabalhos a Entidade Executante (EE) tem de promover a atualização do Plano 

de Trabalhos em função dessa data, assim como ter em consideração as eventuais limitações temporais que estejam definidas 

no Projeto de Execução, onde se inclui o RECAPE, ou noutros documentos que tenham sido patenteados (por exemplo DIA ou 

DCAPE). 

No Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado nesta fase de Projeto de Execução (P16.2.5 

– 40418-PE-T3-1602-0500-00), integrando o RECAPE, tem por objetivo subsidiar a realização do Plano de Gestão 

Ambiental (PGA) da responsabilidade do Empreiteiro com vista a documentar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

da Obra. 

Desta forma, o Plano de Gestão Ambiental (PGA) constitui uma ferramenta para a implementação do SGA para a obra, 

tendo como objetivo assegurar a proteção efetiva do ambiente e a minimização da afetação das populações, , tendo, ainda, 

como objetivos:  

▪ Garantir o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente a legislação ambiental, bem como demais 

regulamentos / normas aplicáveis; 

▪ Garantir a aplicação, de uma forma eficaz, das medidas de minimização referidas nos EIA’s para o projeto objeto 

deste PGA; 

▪ Promover a criação de canais de comunicação interna e externa, devidamente estruturados, visando garantir que 

o fluxo de informação seja corretamente e atempadamente atendido por todos os intervenientes; 

▪ Promover, quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados; 

▪ Prevenir situações de risco ambiental; 

▪ Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da definição de procedimentos 

de gestão ambiental. 

Do ponto de vista espacial, o PGA da obra incidirá sobre todas as zonas que serão direta ou indiretamente afetadas pela 

execução do projeto, nomeadamente: 

▪ Estaleiro(s) e outras áreas de apoio; 

▪ Frentes de obra; 

▪ Percursos entre locais de origem e destino de materiais e resíduos; 
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▪ E ainda em todas as zonas envolventes, ou seja, aquelas onde não estão previstas frentes de trabalho, mas que 

poderão ser afetadas pelos trabalhos de construção. 

Este documento não pretende ser exaustivo, pelo que poderão existir outras medidas cuja implementação se venha a 

revelar necessária no desenvolvimento dos trabalhos.  

De acordo com o objetivo das medidas/requisitos preconizados neste PGA, a responsabilidade pela sua implementação, 

durante a Empreitada, recai sobre o adjudicatário da obra (EE). A verificação da implementação dos requisitos/medidas 

ambientais será da responsabilidade do Dono da Obra e das equipas de Fiscalização. 

Acompanhará a totalidade da execução do empreendimento, desde o início de quaisquer atividades construtivas, no 

sentido de acompanhar os fatores ambientais mais sensíveis, bem como a implementação das medidas de minimização 

apresentadas na DIA e referidas neste estudo, e outros estudos subsequentes a desenvolver. 

De referir igualmente que o acompanhamento ambiental da obra permitirá, em conjunto com a equipa de segurança, 

minimizar impactes e evitar situações de risco, através da adoção de medidas preventivas e corretivas, e que se inserem 

na gestão da fase de construção. 
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4 ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
AMBIENTAIS 

4.1 INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste capítulo é estabelecer, de forma sintética, o quadro de referência das condições ambientais 

relativamente à área de intervenção do Troço 3, entre St.ª Comba Dão e Viseu (km 90+200 ao km 117+722). 

A caracterização é desenvolvida de forma a identificar e avaliar as zonas sensíveis, componentes ambientais críticas e 

incidências potencialmente importantes, tendo por base os estudos desenvolvidos no Estudo de Impacte Ambiental do 

Projeto Base, sublinhando os aspetos entendidos como mais relevantes. 

Importa referir que o EIA data de 2020, pelo que a situação de referencia então identificada não sofreu alterações e/ou 

evolução relevante. Também a dinâmica dos concelhos abrangidos (Santa Comba Dão, Tondela e Viseu) provocada pela 

pandemia iniciada em 2020 e que tem caracter excecional ao sentido noutros períodos, continua a refletir-se ao longo de 

2022, sendo que se desenvolveram estudos adicionais para os aspetos considerados mais sensíveis, tal como se 

apresenta no P16.2.3 - Estudos Complementares. 

Assim, neste capítulo apresenta-se um resumo para cada um dos descritores ambientais e sociais, sumarizando os 

elementos caracterizadores mais relevantes e associados ao Troço 3 em apreço, destacando em seguida os aspetos 

considerados mais relevantes para os quais se realizaram estudos complementares. 

4.2 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Clima e Alterações Climáticas 

A área de estudo do projeto em análise localiza-se numa zona de clima do tipo “marítimo” de “transição”, com uma 

temperatura média anual que ronda os 14,4ºC, o que revela um clima temperado. Em termos de precipitação, nos 

concelhos abrangidos por esta área, verifica-se que a média global é da ordem dos 1 182 mm/ano. Sendo que, entre estes, 

destaca-se o concelho de Tondela, por ser onde se verifica uma maior precipitação total anual (1 414 mm/ano). 

No que diz respeito às alterações Climáticas, a área de estudo do Troço 3 é abrangida pelo Plano Intermunicipal da 

Adaptação à Alterações Climáticas de Viseu-Dão-Lafões (PIAAC-VFL) e pela Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (EMAAC) de Viseu. No entanto, apesar de distintos, ambos os planos pretendem promover medidas 

que mitiguem os impactes provocados pelas alterações climáticas, prevendo um aumento da temperatura e uma 

diminuição da precipitação de chuva, neve, gelo e geada. 

Qualidade do Ar 

A estação de monitorização da Qualidade do Ar estudada foi Fornelo do Monte situando-se a cerca de 10 km da zona de 

estudo. De acordo com os valores registados verifica-se, geralmente, uma boa qualidade do ar, no entanto, em relação ao 

O3, registaram-se algumas ultrapassagens aos limiares de informação e de alerta. 

Também foi realizada uma identificação das principais fontes emissoras nos concelhos abrangidos pelo projeto, sendo que 

as principais emissões poluentes provêm do setor industrial e o tráfego rodoviário. 

Geologia e Geomorfologia  

O IP3 situa-se num núcleo de terrenos antigos do Pré-Cambrico e do Paleozóico, denominado por Maciço Hespérico. 
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A geomorfologia da região é acidentada, sendo esta zona atravessada por linhas de água importantes. 

Com o intuito de fornecer um enquadramento geral das principais unidades ocorrentes, apresenta-se na Figura 4.1 a 

sobreposição dos traçados sobre a Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000.  

 

Figura 4.1- Implantação dos traçados sobre a carta geológica de Portugal à escala 1:500.000 
(Serviços Geológicos de Portugal, 1992) 

Do ponto de vista litoestratigráfico, o traçado atravessa sobretudo formações de natureza granítica. Neste troço e tendo 

por base a informação obtida nas cartas geológicas à escala 1/50 000 n.º 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; 
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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. 

Do ponto de vista das características hidrogeológicas, nas formações graníticas em presença pode ocorrer a circulação 

de água através das descontinuidades e do horizonte de alteração. A Este de Santa Comba Dão ocorrem formações de 

xisto-grauvacoides que, do ponto de vista hidrogeológico são pouco permeáveis, verificando-se essencialmente a 

circulação de água através das descontinuidades presentes no maciço, pela xistosidade, estratificação e fracturação, 

considerando essencialmente, a escorrência de águas superficiais que poderão ocorrer durante a época de maior 

pluviosidade. 

No que diz respeito a património geológico, após a consulta efetuada ao LNEG, foram referenciadas as características 

regionais e as várias ocorrências de minerais e antigas concessões mineiras, algumas das quais próximas do traçado.  

No que respeita a recursos minerais energéticos, o corredor do Troço 3, atravessa a Faixa-Trancoso-Celorico da Beira 

que integra a Sub-província Uranífera das Beiras, área potencial em urânio. Nos concelhos abrangidos, existem os 

seguintes depósitos minerais metálicos: 

▪ Concelho de Viseu: dois 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. 

▪ Concelho de Santa Comba Dão: um 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; um recurso mineral inferido de urânio de Vale Couço (1098U), na zona sudeste, também estudado 

pela ENU e que também nunca foi objeto de exploração e um depósito mineral de chumbo e prata de Rego de Água 
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(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. 

No concelho de Tondela, foi identificado um Geossitio, o Barreiro de Besteiros, que se localiza a 7,5 km da área de 

desenvolvimento do projeto. 

Solos 

O corredor associado ao traçado do Troço 3 atravessa dois grandes grupos de solos, os Cambissolos e os Litossolos: 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. São 

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. 

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. 

Quanto às áreas ao abrigo da Reserva Agrícola Nacional (RAN), também importantes para a avaliação da capacidade de 

uso dos solos, estas estão presentes no corredor em estudo sobretudo ao longo no concelho de Santa Comba Dão e 

Tondela. Apesar de também haver áreas de RAN no concelho de Viseu, por se tratar do trecho correspondente à ponte 

sobre o rio Paiva não é considerada afetação de área RAN a este local. 

Recursos Hídricos 

Superficiais 

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). Esta Região tem 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 (Figura 4.2), 

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. O Troço 3, insere-se na Bacia hidrográfica do Mondego, 

que tem uma área de 6 645 km2. 
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Fonte: PGRH - RH4 (2016) - 2º Ciclo 

Figura 4.2 – Massas de Água Superficial na RH4 

Do ponto de vista mais local, o Troço 3 abrange 7 massas de água superficiais / sub-bacias hidrográficas, que em termos 

de Qualidade, apresentam os seguintes resultados (EE – Estado Ecológico; EQ – Estado Químico): 

▪ Ribeira do Couto – (EE - Bom; EQ – Bom); 

▪ Rio Dão – (EE - Razoável; EQ – Bom); 

▪ Rio Criz – (EE - Razoável; EQ – Bom); 

▪ Rio Dinha – (EE - Razoável; EQ – Bom); 

▪ Ribeira da Mata – (EE - Bom; EQ – Desconhecido); 

▪ Rio Asnes – (EE - Medíocre; EQ – Bom); 

▪ Albufeira Agueira. 

A Albufeira da Aguieira, cuja bacia hidrográfica é atravessada marginalmente pelo troço em análise, tem a classificação 

de Albufeiras de Utilização Protegida, de acordo com o Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio. Uma Albufeira de 

Utilização Protegida 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). 

Quanto ao estado de Qualidade da massa de água fortemente modificada, que no caso é a Albufeira da Aguieira, apresenta 

um estado ecológico Medíocre e um estado Químico Desconhecido. Verificaram-se ainda algumas pressões (descargas 
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em meio hídrico) sobre massas de água. Apresenta-se seguidamente a distribuição destas fontes poluidoras por massa 

de água superficial. 

Quadro 4.1 – Pressões das Massas de Água Superficiais Naturais na envolvente do Troço 3 do IP3, em estudo 

Massas de Água Superficiais / Sub-
Bacias 

Código 
Fontes 

Poluidoras 
Setor Urbano 

Fontes 
Poluidoras 

Setor Industrial 

Fontes 
Poluidoras 

Setor Aterro 

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  

Total - 35 9 0 

Fonte: APA – ARH Centro 

Subterrâneos 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, o troço entre Santa Comba Dão e Viseu está assente sobre o Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Mondego (PTAOX2RH4). Esta massa de água subterrânea possui uma recarga média anual, 

segundo a bibliografia consultada, de 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 do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Mondego é de 252 hm3/ano. 

Quanto à vulnerabilidade à poluição, constatou-se que na área de estudo a mesma é Muito Variável, sendo que na primeira 

metade do troço em estudo predominam as rochas metamórficas, principalmente xistos e grauvaques, e na segunda 

metade rochas ígneas, graníticas fraturadas. Tanto a nível do Estado Químico como do Estado Ecológico, no que diz 

respeito a aspetos de qualidade, a massa de água em análise foi classificada como “BOM”, para qualquer dos ciclos do 

Plano de Gestão da Rede Hidrográfica (PGRH). 

Em termos de captações de água, nos municípios atravessados pelo Troço 3, existem 11 captações licenciadas para 

abastecimento público, uma superficial e as restantes subterrâneas, havendo também registo de captações privadas, 

utilizadas, na sua maioria, para rega. 

Foi ainda possível de identificar um perímetro de proteção, atravessado pelo troço entre o km 101+500 e o 104+200, das 

Águas do Planalto, a Concessionária do Sistema Publico de Abastecimento e Distribuição de Água aos Municípios de 

Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela. 

Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

Em termos de Áreas Sensíveis, o traçado em apreço não atravessa nenhuma área classificada como Área Protegida, 

Zonas Especiais de Conservação (antigos Sítios de Interesse Comunitário), Zonas de Proteção Especial (ZPE), Importante 

Bird Areas (IBA’s) ou Sitio RAMSAR. Sendo que, a zona mais próxima é a ZEC de Carregal do Sal, a aproximadamente 

10 km. 

O troço em análise está localizado na zona fitogeográfica do norte, na subdivisão Noroeste Ocidental. No que diz respeito 

à caracterização biogeográfica da área de estudo está inserida no Superdistrito Dão-Mondego-Ceira, o que corresponde 
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a 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. 

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. 

A maioria do corredor entre Santa Comba Dão e Viseu, está ocupado por Florestas de Produção (37,8%), Áreas Agrícolas 

(30,8%) e Áreas Artificializadas (18,0%). Sendo estas ultimas constituídas por pequenos aglomerados populacionais, ou 

edificações mais ou menos dispersas pela área atravessada pelo Troço. As áreas agrícolas, encontram-se geralmente na 

envolvente dos aglomerados populacionais. 

As Florestas de Produção constituem a unidade de vegetação mais representada na área de estudo, ocupando 976,1 ha, 

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). 

Habitats 

Em termos de habitats, foi observada a presença do Habitat 91E0 – *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (10,8 ha), Habitat 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e 

Populus alba (1,6 ha), Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (18,9 

ha) e zonas com a presença em simultâneo do Habitat 91E0* e Habitat 92A0 (2,9 ha). Estes habitats encontram-se 

devidamente representados na Planta Funcional e de Condicionantes  (0418-PE-T3-1602-0200-200 e 300), constante 

P16.2.7- Anexos (40418-PE-T3-1602-070). 

Flora 

A bibliografia utilizada identificou como potenciais na área de estudo 453 taxa (espécies, subespécies e variedades). No 

entanto, os levantamentos de campo permitiram identificar 157 taxa (espécies, subespécies e variedades). Das espécies 

identificadas, 4 são 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. Nenhuma das espécies observadas está classificada com um estatuto de ameaça de acordo com os critérios 

definidos na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (LVFV) (Carapeto, A. et al, 2020). 

Fauna 

São potenciais na área de estudo do IP3 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, apenas para a área de estudo do troço 3, 18 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): 

▪ Vulnerável: 10 espécies (2 peixes, 1 réptil, 6 aves, 1 mamífero); 
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▪ Em Perigo: 5 espécies (3 peixes, 2 aves); 

▪ Criticamente em Perigo: 4 espécies (3 peixes, 1 ave). 

A área do corredor em estudo não atravessa o território de nenhuma alcateia de lobo (Canis lupus), estando a alcateia 

mais próxima a cerca de 25 km a norte da área de estudo (Pimenta et al., 2005). 

Ocupação Atual do Solo 

Através da análise da Carta de Ocupação dos Solos (COS2018), as Classes de Ocupação do Solo mais representadas no 

Troço 3, são as Áreas Florestais (47,8%), seguido das Área Agrícolas (30,8) e das Áreas Artificializadas (19%). 

As Zonas Agrícolas estão, 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, que se somam às áreas artificializadas de edificações. 

Paisagem 

A área de estudo insere-se no Grupo de Unidade de Paisagem (GUP) – “F” -  Beira Alta, na Unidade Homogénea de 

Paisagem (UHP) – 45 – Dão e Médio Mondego, de acordo com as suas características biofísicas e cartografia. 

Neste grupo, a unidade homogénea de paisagem (UHP) que integra a área de estudo é a seguinte: 

▪ 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. 

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. 

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. 

A Unidade de Paisagem 45 divide-se assim em 6 Subunidades: 

▪ SUP5 – Soutos e Carvalhais; 

▪ SUP6 – Matos; 

▪ SUP7 – Planos de Água; 

▪ SUP8 – Áreas Sociais/Áreas artificializadas; 

▪ SUP9 –  Vias de comunicação; 
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▪ SUP10 – Zonas de extração de inertes. 

Em termos de elementos construídos e naturais de interesse paisagístico, foi identificada uma escultura memoriar, 

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

No que se refere a espécies invasoras, foi feito um levantamento ao longo do troço em estudo, identificando-se 

principalmente a presença de acácias.  

Em termos de Qualidade Visual, a área de estudo relativa ao troço em análise apresenta maioritariamente Baixa ou Média 

qualidade visual. No entanto, as áreas de baixa qualidade visual são mais presentes na zona do traçado, sendo estas as 

mais afetadas pela duplicação do IP3. Por outro lado, em termos de capacidade de absorção visual, predominam as zonas 

classificadas como média. 

Por fim, no que respeita à sensibilidade visual da paisagem, no corredor de estudo existem áreas de baixa e média 

sensibilidade, sendo que, à semelhança da qualidade visual, zona de implementação do projeto predominam as áreas de 

baixa sensibilidade. 

Ambiente Sonoro 

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: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)], em 28% dos 

recetores sensíveis avaliados. 

Componente Socioeconómica e Territorial 

Os concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, pertencem à NUT III – Viseu-Dão-Lafões, NUT II – Região do Centro 

e NUT I – Portugal Continental. As freguesias abrangidas pelo troço são as seguintes: 

▪ Concelho de Santa Comba Dão – São Joaninho, UF de Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro e UF de Treixedo e 

Nagozela; 

▪ Concelho de Tondela – Canas de Santa Maria, Molelos, Tonda, UF Mouraz e Vila Nova da Rainha e UF Tondela e 

Nandufe; 

▪ Concelho de Viseu – São Cipriano e Vil de Souto e UF Faíl e Vila Chã de Sá. 

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. 
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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. 

Em termos de dinâmica populacional, à exceção do concelho de Viseu e Tondela, onde se observou um aumento e 

decréscimo populacional, respetivamente, consecutivo nos últimos 2 períodos intercensitários (1991-2001 e 2001-2011), 

todas as outras unidades territoriais (Região Centro, Sub-Região de Viseu-Dão-Lafões e o concelho de Santa Comba Dão) 

apresentaram uma mudança de tendência entre o primeiro e o segundo período, havendo um aumento seguido de um 

decréscimo de população, ao nível da região e sub-região e um decréscimo seguido de um aumento, em Santa Comba 

Dão.  

Segundo os dados preliminares dos Censos 2021, à exceção de Viseu que observou um ligeiro aumento na ordem dos 

0,4%, todas as outras unidades territoriais observaram um decréscimo populacional. 

Os indicadores de empresas (2018) apresentam uma densidade 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 21,9 e 8 empresas por km2, respetivamente em Viseu e Tondela. 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 menos acentuado em Viseu (9%). A observação do número de 

estabelecimentos segundo a CAE-REV3 permite constatar que nas regiões e concelhos em análise predomina, 

genericamente, os estabelecimentos do setor do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos” (G). 

No que diz respeito ao desemprego da região, todas as unidades territoriais e análise registaram um aumento da taxa de 

desemprego na ordem dos 5%, registando se agora, aproximadamente, 11/12% de desemprego. 

Saúde Humana 

Os concelhos em análise enquadram se na Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro), no Agrupamento 

de Centros de Saúde (ACeS) de Dão Lafões. Destaca-se, em termos de equipamentos de saúde na região, o Centro 

Hospitalar Tondela Viseu, EPE, constituído pelo Hospital São Teotónio em Viseu e o Hospital Cândido de Figueiredo em 

Tondela. 

Observa-se que, na área de influencias do ACeS Dão Lafões, em termos de Perfil Local de Saúde, o índice de 

envelhecimento tem vindo a aumentar desde 1991. Sendo o último valor registado, em 2017, de 203,5, o que indica uma 

população envelhecida. Também se observa que o Índice de Dependência dos Idosos tem vindo a aumentar e que o Índice 

de Dependência de Jovens tem decrescido. À semelhança do resto do país, a principal causa de morte são as Doenças 

do Aparelho Circulatório seguidas dos Tumores Malignos. Também como acontece no resto do país, a esperança média 

de vida tem aumentado. 

Em termos de sinistralidade no troço entre Santa Comba Dão e Viseu, têm se registado ao longo dos anos, alguns 

acidentes, sendo 8 em 2013 e 2019, 15 em 2015 e 2018, 17 em 2017 e 23 em 2016. No entanto, maioria destes acidentes 

têm sido classificados com gravidade reduzida. 
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Ordenamento do Território 

Destacam-se os seguintes instrumentos de gestão de abrangência regional e local: 

▪ Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT - Centro) 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março. 

▪ Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) e Plano de Gestão dos Riscos de Inundação 

– Região Hidrográfica 4: Vouga, Mondego e Lis (RH4A) 

− Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – Resolução do Conselho de Ministros n.º 

52/2016, de 20 de setembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 181, de 20 de setembro de 2016; 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro; 

− Plano de Gestão dos Riscos de Inundação da RH4 – 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.  

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

(PROZAG) 

− Elaboração determinada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º34/89, de 28 de setembro; 

− Aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º22/92, de 25 de setembro. 

▪ Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira - POAA 

− Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2007 de 21/12/2007, publicado em Diário da 

República, 1.ª série, n.º 246, a 21 de Dezembro de 2007. 

▪ Plano Regional de Ordenamento Florestal 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. 

▪ Planos Diretores Municipais (PDM’s) 

− Santa Comba Dão: 

- 1ª Revisão – Resolução de Conselho de Ministros n.º127/2002, de 25 de outubro; 

- 1ª Retificação – Resolução de Conselho de Ministros n.º 143/2003, de 3 de setembro; 

- 1ªAlteração por adaptação – Aviso n.º5939/2010, de 22 de março; 

- 2ªAlteração – Aviso n.º 7059/2011, de 17 de março; 

- 3ªAlteração – Aviso n.º 4738/2012, de 28 de março; 

- 4ªAlteração – Aviso n.º 13754/2012, de 15 de outubro; 

- 5ªAlteração – Aviso n.º11539/2014, de 16 de outubro; 

- 6ªAlteração por adaptação – Declaração n.º159/2016, de 6 de dezembro; 

- 7ªAlterção por adaptação – Declaração 74/2021, de 20 de julho. 
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− Tondela:  

- 1ªRevisão – Aviso n.º9560/2011, de 26 de abril; 

- 1ªCorreção Material – Declaração 130/2016, de 21 de setembro; 

- 1ªAlteração por adaptação – 68/2017, de 17 de agosto; 

- 2ªCorreção Material – Deliberação n.º42/2019, de 7 de janeiro; 

- 3ªCorreção Material – Aviso n.º 10863/2019, de1 de julho; 

- 2ªAlteração – Aviso n.º20939/2020, 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. 

▪ Viseu: 

− 1ªRevisão – Aviso n.º12115/2013, de 30 de setembro; 

− 1ªCorreção Material – Aviso n.º8560/2016, de 7 de julho; 

− 1ªAlteração – Aviso n.º12730/2019, de 8 de agosto; 

− 2ªCorreção Material – Aviso n.º3576/2020, de 2 de março. 

Em termos de Condicionantes, principalmente no que diz respeito a áreas de REN e RAN, o Troço 3 interseta 22,40 ha 

de área de RAN e 31,10 ha de área de REN, das seguintes tipologias: 

▪ Leitos de Cursos de Água – 0,69 ha; 

▪ Faixa de Proteção às Albufeiras – 0,72 ha ; 

▪ Áreas de Máxima Infiltração – 6,03 ha; 

▪ Áreas com Risco de Erosão – 12,41 ha; 

▪ Cabeceiras das Linhas de Água – 5,88 ha; 

▪ Zonas Ameaçadas pelas Cheias – 5,37 há. 

Património Cultural, Construído e Arqueológico 

Quanto ao Património, foram registadas 2 ocorrências patrimoniais no Troço 3 (Santa Comba Dão -Viseu), uma escultura 

Memoriar (n.º7) e uma instalação artística de homenagem aos Combatentes do Ultramar (n.º8). Estas foram classificadas, 

quanto à avaliação patrimonial, com classe B (Valor Patrimonial de Significado Elevado) e classe C (Valor Patrimonial de 

Significado Médio). 

Apesar das duas ocorrências patrimoniais na área de estudo, apenas a Instalação Artística de Homenagem aos 

Combatentes do Ultramar à afetada negativamente com a implementação do projeto.  

Gestão de Resíduos 

No que respeita aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), os concelhos atravessados pelo troço em análise encontram-se 

servidos pelo sistema intermunicipal Planalto Beirão – Associação de Municípios do Planalto Beirão, composto pelas 

seguintes instalações: 

▪ Centro de Tratamento de RSU; 
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▪ Central de Valorização Orgânica; 

▪ Recolha Seletiva – Ecopontos ( 3000 distribuídos por 19 municípios), Ecocentros (1 por concelho) e um Centro de 

Triagem. 

4.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De entre as fases do projeto, a que será potencialmente geradora de um maior número de impactes negativos é a fase de 

construção através de ações de terraplenagens, desmatação e limpeza de terrenos, transporte e depósito de materiais, 

movimentação e operações com veículos e maquinaria pesada, produção de águas residuais, produção de resíduos, 

implementação de acessos e desvios ao tráfego, entre outras. No entanto, para além dos impactes negativos decorrentes 

desta fase, é possível a identificação de impactes positivos através da atração de pessoas ao local da obra, criando 

empregos temporários, diretos ou indiretos. 

Os impactes negativos provenientes das ações de obra são transversais à maioria dos descritores, sendo imperativo a 

adoção de boas praticas em obra com o intuito de os mitigar. 

Na fase de exploração, analisam-se os impactes relacionados com a gestão da operação e manutenção da rodovia, tendo 

igualmente em consideração toda a envolvente do local e a área servida pela infraestrutura. Nesta fase, os impactes 

negativos são, principalmente, resultantes da incomodidade gerada pela proximidade da via e circulação rodoviária, sendo 

que, parte dela já existe atendendo à atual exploração do IP3. No entanto, destacam-se os principais impactes positivos, 

com uma área de influência espacial e temporal consideravelmente mais vasta, claramente associados a dinâmicas 

positivas e benefícios sociais, económicos e ambientais, decorrentes da beneficiação da rede viária, a par da substancial 

melhoria das condições de circulação em termos de segurança rodoviária, questão esta que tem sido tão penalizante no 

IP3. 

Tendo em consideração a tipologia do projeto e o caráter permanente assumido enquanto componente fundamental da 

rede rodoviária nacional, não é considerada a fase de desativação, por não estar prevista nem para o ano horizonte (2044), 

nem para além deste. 

Em termos de Impactes Cumulativos, definidos como sendo impactes que resultam do projeto, em associação com a 

presença de outros projetos existentes ou previstos, na fase de construção, serão função da potencial ocorrência de obras 

de grande dimensão em simultâneo com a presente, o que, para o empreendimento em apreço se reveste de particular 

importância face à intensa utilização deste corredor por várias infraestruturas de tipo linear (existentes, em construção, 

beneficiação e previstas). 

Impactes Clima e Alterações Climáticas 

Do ponto de vista climático, não são expectáveis impactes na fase de construção, no entanto, importa referir que o 

levantamento de poeiras e consequente aumento das concentrações de material particulado no ar pode vir a provocar uma 

ligeira diminuição da radiação que atinge o solo. 

Na fase de exploração, considera as afetações identificadas como sendo pouco expressivas, destacando algumas 

questões a nível microclimático. 

Do ponto vista das alterações climáticas, mesmo com um previsível aumento de tráfego em função da melhorias de 

circulação, com um consequente aumento das emissões de CO2, haverá uma diminuição das emissões globais a nível 

local, atendendo a que haverá uma redução nos congestionamentos de trânsito na atual IP3. 
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Impactes Qualidade do Ar 

Durante a fase de obra, grande parte das atividades de construção irão promover a emissão de poluentes atmosféricos, 

com potenciais efeitos para a qualidade do ar local. No entanto, devido ao seu carácter temporário e mitigável, considera-

se que os impactes na qualidade do ar, nesta fase, apesar de negativos, tenderão a ser de magnitude e significância 

reduzida a moderadas. 

Durante a fase de exploração, as alterações previstas, uma vez que implicam o aumento do tráfego rodoviário, tenderão 

a promover o incremento das concentrações estimadas, gerando um agravamento nos níveis de concentração estimados, 

promovendo um impacte na qualidade do ar local negativo, direto, certo, permanente, local, reversível, de magnitude e 

significância elevadas para o NO2 e de magnitude e significância reduzidas para os restantes poluentes (CO, PM10 e PM2,5). 

Estes agravamentos deixam de ser tão críticos com o afastamento à via. 

Impactes Geologia e Geomorfologia  

Os impactes geológicos e geomorfológicos mais significativos associados à construção/exploração das atividades de 

duplicação do troço em análise, devem-se ao movimento de terras e consequente materialização do alargamento que 

provoca alterações morfológicas ao nível da modelação do relevo, pela necessidade de se efetuarem escavações e 

aterros, por vezes de dimensões expressivas. 

Em termos de balanço de terras, o projeto no Troço 3, terá um excesso de terras que deverão ser levados a vazadouro. 

Assim, para a fase de construção do empreendimento em apreço, perspetivam-se impactes 

geológicos/geomorfológicos de magnitude e significância variável, negativos e permanentes devido ao 

desenvolvimento de aterros, 1 aterro de altura máxima superior a 15 m, e escavações, 2 escavações de altura máxima 

superior a 15 m (mais de 3 acima de 10 m), para a materialização da duplicação da plataforma. 

Na fase de exploração, em termos gerais, apenas se perspetivam ocorrências negativas muito pontuais, pequenas, 

assumindo carácter negativo, de reduzida a moderada magnitude, diretos e permanentes mas pouco prováveis 

(dependentes da eficácia das medidas geotécnicas adotadas para minimizar os impactes identificados como mais 

sensíveis) e localizados, globalmente pouco significativos.  

Impactes Solos 

No que respeita aos solos, os principais impactes decorrem na fase de construção e são causados pelas movimentações 

de terras (incluindo a execução de aterros e escavações), a construção dos acessos temporários à obra, implantação de 

estaleiros e a circulação de maquinaria pesada e outros veículos. 

Dos impactes que poderão ocorrer nesta fase, destaca-se a ocupação direta e irreversível de solos pelo alargamento da 

plataforma e taludes de via, sendo que este assume maior importância no caso da afetação interessar solos que 

apresentam maior potencial para uso agrícola, embora se encontrem já na faixa adjacente do atual IP3. 

Numa estimativa geral, aponta-se para uma afetação direta de cerca de 6 554 ha de solos, dos quais 2 634 ha estão 

classificados como Classe A. 

Assim, no que respeita à ocupação e afetação de solos e, especialmente, dos que apresentam maior potencial agrícola, 

consideram-se impactes negativos, diretos, irreversíveis, permanentes, locais, de magnitude reduzida e pouco 

significativos, na medida em que as áreas a inutilizar são de dimensão reduzida e relativamente pouco expressiva 

atendendo à superfície total requerida para a duplicação da rodovia.  
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Na fase de exploração, os impactes a esperar estão associados à normal circulação dos veículos, podendo haver um 

acréscimo na potencial contaminação dos solos pela deposição de poluentes emitidos pelos mesmos. Contudo, uma vez 

que se trata de um alargamento de via consideram-se estes impactes (face à atual situação de exploração da via) como 

negativos, mas de magnitude reduzida e pouco significativos, em função dos volumes pouco expressivos de aumento de 

tráfego previstos. 

Impactes Recursos Hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais 

De um modo geral, uma vez que o traçado do IP3 em apreço já existe, os impactes nos recursos hídricos superficiais serão 

negativos, mas previsivelmente pouco significativos, pois não se prevê uma alteração significativa da situação atualmente 

existente, sendo os principais impactes os seguintes: 

▪ Alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio 

infiltração/escoamento; 

▪ Assoreamento de linhas de água e introdução de sedimentos no meio hídrico devido às movimentações de terras 

necessárias para o alargamento da plataforma da estrada neste troço do IP3; 

▪ Constrangimentos ao escoamento devido às intervenções em órgãos de drenagem; 

▪ Assoreamento dos órgãos de drenagem e aumento dos sólidos em suspensão nos meios recetores nos primeiros 

anos de exploração da via, com consequentes acréscimos na erosão e ravinamento de solos não protegidos por 

cobertura vegetal; 

▪ Aumento da impermeabilização da área a ser ocupada pela via; 

▪ Alteração do regime hídrico das águas superficiais. 

No que respeita ao atravessamento de linhas de água, no Troço 3 – Santa Comba Dão/Viseu, destacam-se os 

atravessamentos sobre o rio Dinha (onde se prevê uma duplicação da Ponte), o rio Paiva (onde a ponte existente será 

duplicada) e a ribeira do Lobão (onde a ponte será alargada e reforçada), nestes três atravessamentos, os pilares ficarão 

fora do leito do rio, mas em leito de cheia. Para além destes, destaca-se também o atravessamento sobre a ribeira de 

Asnes, onde a obra de arte existente será substituída, sendo que a nova ponte irá salvaguardar o leito do rio. 

Os impactes decorrentes dos atravessamos serão negativos, no entanto, tendo em conta que os projetos das obras de 

arte foram desenvolvidos por forma a reduzir os potenciais impactes nas linhas de água, estes serão pouco significativos. 

No que respeita a qualidade dos recursos hídricos superficiais, na fase de construção, prevê-se que possa haver alguma 

detioração da qualidade da água em resultado do aumento da turbidez da água, da deposição de sedimentos no fundo do 

leito das linhas de água, da redução da capacidade de escoamento de caudais elevados, do transporte de poluentes 

associados aos sólidos, dos efluentes domésticos e industriais e de contaminações que possam ocorrer acidentalmente. 

Os impactes provenientes destas ações consideram-se negativos, sendo de reduzida magnitude e significância, tento 

em conta que serão implementadas medidas se minimização necessárias, durante a fase de construção. 

Considerando que se prevê um alargamento, mantendo-se no essencial a situação existente (apenas um ligeiro aumento 

de tráfego), durante a fase de exploração, os efeitos na qualidade das águas serão negativos, mas na sua maioria de 

magnitude baixa e pouco significativos. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos  

Dos impactes nos recursos hídricos subterrâneos destacam-se a oscilação do nível freático, a alteração do regime de 

escoamento e a diminuição da área de infiltração, sendo que estes serão tanto mais significantes, quanto maior forem as 

intervenções no terreno. 

O troço em apreço atravessa o Perímetro de Proteção Alargado da Captação de Abastecimento Público de Tondela (Águas 

do Planalto), no entanto, da análise de condicionantes legais associadas a este perímetro de proteção e da análise das 

intervenções previstas neste local concluiu-se que não se prevê a interferência de quaisquer recursos hidrominerais ou 

massas de água subterrâneas, uma vez que, neste local está previsto o alargamento da plataforma do IP3 para o lado 

esquerdo, ou seja, para o lado oposto da captação, e consequentemente, do Perímetros de Proteção Imediata e 

Intermédia. 

Ao nível da qualidade, o principal impacte que poderá ocorrer, na fase de construção, diz respeito a eventuais 

contaminações acidentais decorrentes da operação de maquinaria afeta à obra e da presença de substâncias poluentes 

(hidrocarbonetos, principalmente), cujo derrame acidental poderá alcançar os aquíferos, sobretudo os mais superficiais. 

Todavia, este pode ser evitado através da adoção de cuidados particulares no decurso da obra para salvaguardar as 

massas de água subterrâneas. 

Na fase de exploração, considera-se que o projeto em apreço não irá induzir impactes negativos significativos sobre os 

recursos hídricos subterrâneos, concretamente no que se refere à contaminação das massas de água existentes. 

Impactes Sistemas Biológicos e Biodiversidade 

Tendo em consideração a tipologia do projeto em análise, no que diz respeito a aspetos ecológicos, considera-se ações 

geradoras de impactes negativos, a remoção da vegetação e camada superior do solo, limpeza e nivelamento, o 

assoreamento e/ou interrupção do curso de linhas de água e a perturbação antropogénica, na fase de construção. Já na 

fase de exploração, o efeito barreira e a perturbação antropogénica, causados pela infraestrutura e circulação automóvel, 

constituem ações geradoras de impactes. 

Flora, Vegetação e Habitats 

Entre o Km 108+400 e o km 108+700 prevê-se a afetação de uma área de cerca de 352 m2 do habitat natural 9230, 

representando 1,4% da mancha de habitat (e menos de 0,1% da disponibilidade do habitat dentro da área de estudo). No 

entanto, esta área de afetação encontra-se parcelarmente ocupada por caminhos rurais, sendo a afetação real inferior ao 

estimado. 

Entre o km 109+600 e o km 109+800 prevê-se a afetação de uma área com cerca de 79 m2 do habitat natural 9230 

(resultante do alargamento para o lado direito) e uma área 98,7 m2 do habitat prioritário 91E0 (resultante do alargamento 

da ponte sobre o rio Lobão), representando 2,2% e 1,3% da mancha respetiva. 

Entre o km 113+500 e 113+700 prevê-se a afetação de uma área de 655 m2 do habitat natural prioritário 91E0. Nesta zona 

prevê-se a substituição do viaduto sobre a Ribeira de Asnes com desvio do traçado para o lado direito. Esta intervenção 

conflitua com o habitat referido, representando 4,9% da mancha de habitat atravessada. 

Face ao exposto o impacte desta ação caracteriza-se como negativo, direto, permanente, certo, irreversível, imediato, 

local, de magnitude reduzida e pouco significativo. 
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Para além da ocupação dos habitats naturais, a perturbação antropogénica e o incremento da dispersão de espécies 

exóticas também constituem um impacte negativo, indireto, temporário, provável, reversível, de médio prazo, local e de 

magnitude reduzida e pouco significativo, no primeiro caso e negativo, indireto, provável, permanente, reversível, de 

médio prazo, regional, de média magnitude, no segundo caso. 

A significância do impacte provocado pelo incremento da dispersão de espécies exóticas será minimizado pela 

implementação do Plano de Acompanhamento e Controlo de Espécies Exóticas e Invasoras (apresentado no âmbito do 

presente RECAPE), pelo que com a adoção das ações de controlo preconizadas considera-se que o impacte não será 

significativo. 

Já na fase de exploração, apenas a perturbação antropogénica constituí um impacte para a flora, vegetação e habitats, 

refletindo-se na deposição de poeiras e na bioacumulação de poluentes atmosféricos na vegetação que margina o IP3, na 

escorrência de poluentes depositados na via, o que pode incrementar o risco de incêndio. Por outro lado, a circulação de 

veículos poderá fomentar um incremento da dispersão de espécies exóticas invasoras. 

Face ao exposto este impacte caracteriza-se como negativo, indireto, provável, permanente, reversível, de médio a 

longo prazo, local, de magnitude reduzida e pouco significativos tendo em consideração a reduzida qualidade do 

estado de conservação do coberto vegetal em presença. 

Fauna 

No que diz respeito à fauna, durante a fase de construção, identifica-se como principal impacte, a perda e degradação de 

habitats (biótopos) causada pela remoção da vegetação e camada superior do solo (negativo, direto, permanente, certo, 

irreversível, imediato, local, de magnitude reduzida e pouco significativo), a perturbação antropogénica e 

consequente afugentamento e/ou mortalidade de fauna (negativo, direto, temporário, provável, irreversível - no caso 

da mortalidade / reversível - no caso do afugentamento, imediato, local, de magnitude reduzida e pouco significativo) 

e o assoreamento e/ou  interrupção do curso de linhas de água (negativo, direto, temporário, certo, reversível, 

imediato, local, de média magnitude e pouco significativo). 

Já na fase de exploração, à semelhança do que acontece com  a flora e vegetação, a perturbação antropogénica constituí 

um impacte negativo, direto, permanente, certo, irreversível, imediato, local, de média magnitude e significativo, mas 

minimizável. No entanto, para além deste, também a fragmentação de biótopos, perda de conectividade e efeito barreira, 

aumentado pelo alargamento da via existente, constituem um impacte negativo, direto, permanente, certo, irreversível, 

imediato, regional, de média magnitude e significativo, mas minimizável. 

Impactes na Ocupação Atual dos Solos 

Durante a fase de construção, as ações de obra tais como a construção de acessos temporários, a desmatação e os 

movimentos de terras, resultam em impactes diretos sobre a ocupação atual do solo, sendo as classes de uso atual de 

solo existentes substituídas por outros usos. Dado que o projeto em apreço considera a duplicação do atual IP3, as 

intervenções preconizadas irão ocupar essencialmente o espaço canal já afeto a esta via. 

No troço em analise, considera-se que o impacte associado à afetação do uso do solo, será previsivelmente um impacte 

negativo direto, permanente, irreversíveis, assumindo uma magnitude e significado pouco relevantes, uma vez que 

a área de estudo se encontra ocupada essencialmente por eucaliptais. Os impactes da ocupação direta de áreas de 

exploração florestal ou agrícolas serão minimizados pelo processo de expropriações. 
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Para além dos efeitos permanentes dos impactes da ocupação do solo resultantes da materialização da via, há a 

considerar outros impactes, indiretos, decorrentes da sua exploração, que se prendem, quer com eventuais alterações ao 

uso atual do solo resultantes de pressões urbanísticas acrescidas, sendo que este impacte é de ocorrência provável, não 

se considera que influa negativamente nos usos do solo pois será pontual e não irá substituir usos sensíveis. 

Impactes Paisagem 

Durante a fase de construção é onde ocorrem a maior parte das ações mais importantes, das quais resultarão as ações 

mais significativas. Importa referir que, de um modo geral, as intervenções previstas em cerca de 95% do troço em questão, 

serão terraplenagens de reduzidas dimensões, compreendidas entre os 3 e 7 metros de altura, em termos de escavações, 

e, frequentemente, compreendidas entre os 3 e 6 metros, no caso dos aterros, inseridas numa paisagem fechada, por 

taludes de escavação e pela floresta de eucalipto, pinheiro bravo ou mista das duas espécies, e predominante de baixa 

sensibilidade paisagística, sendo raros os cenários com alguma qualidade visual. 

Assim, nesta fase, os impactes no presente troço são considerados negativos, certos, mas de baixa magnitude e pouco 

significativos, diretos e definitivos. 

Os principais impactes para a paisagem associados à fase de exploração resultam das várias alterações de carácter 

definitivo acionadas, no decurso da fase de construção, sobre a matriz paisagística de referência. Uma vez que nesta fase 

várias medidas de minimização foram já implementadas, com especial destaque para o Projeto de Integração Paisagística, 

é expectável que, com a conclusão da obra, se verifique a curto e médio prazo uma redução substancial da magnitude de 

da maior parte dos impactes originados no início. Assim, nesta fase, os impactes paisagísticos, decorrentes de alterações 

na morfologia do terreno, das escavações e aterros construídos durante a fase de obra, sejam negativos, diretos, 

permanentes, irreversíveis e significativos, porém, o fator tempo tenderá a atenuar, por habituação e por normal 

desenvolvimento das medidas de mitigação, a magnitude e significância destes impactes. 

Refiram-se, ainda, como impactes positivos, permanentes e diretos, aqueles que estarão relacionados uma maior 

sensação de conforto na circulação rodoviária, devido à abertura do angulo de visão, facilitando uma maior perceção dos 

espaços já atravessadas e das panorâmicas existentes ao longo do trajeto. 

Impactes Ambiente Sonoro 

A fase de construção tem associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias características 

desta fase, destacando-se a utilização de maquinaria, circulação de camiões e operações de escavação.  

Tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante a fase de construção, admitindo uma 

adequada gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária), e a curta duração das obras 

na proximidade de cada recetor, prevêem-se que os impactes serão negativos, diretos e indiretos, prováveis, 

irreversíveis, temporários e pouco significativos em todos os recetores sensíveis envolventes à área de intervenção, 

com magnitude variável dependendo da proximidade dos recetores às áreas de intervenção. 

Na fase de exploração o impacte associado às rodovias está associado à emissão sonora do tráfego rodoviário. 

Impactes Componente Socioeconómica e Territorial 

O IP3 é uma das principais vias de ligação das Regiões Norte e Centro do país, pelo que no contexto regional, o IP3 

constitui um eixo de enorme relevância deste território em desenvolvimento, verificando-se que a estrada detém um tráfego 

elevado de circulação de veículos, com elevada percentagem de pesados. 
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Devido a isso, durante a fase de construção, principalmente na proximidade a áreas urbanas, irá um aumento da 

incomodidade associada à construção da obra, devido ao acréscimo de ruído, poeiras e poluentes atmosféricos. Também 

sendo esperadas dificuldades de circulação rodoviária devido aos condicionamentos e desvios de tráfego. Estes 

constrangimentos poderão potenciar impactes importantes nas populações, devido à importância e ao elevado tráfego que 

circula nesta via. No Troço 3, a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a 

fase de construção, temporários e reversíveis, com exceção das duas construções afetadas, de magnitude baixa a 

elevada e pouco significativos a significativos.  

No entanto, para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude 

moderada a elevada e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança 

rodoviária e a melhoria no binómio distância/tempo pela eliminação dos estrangulamentos no IP3, nomeadamente no 

concelho de Viseu, promovendo uma maior coesão concelhia. As intervenções a promover não implicam a afetação de 

construções de habitação. A afetação de parcelas privadas terá de ser objeto de medidas de compensação, que serão 

desenvolvidas em capítulo próprio. 

A travessia de Tondela poderá comportar alguns problemas, apesar de haver espaço disponível a ladear a plataforma, 

dado haver muita ocupação de edifícios de habitação e de atividades económicas entre os nós sul e norte de Tondela. 

Impactes Saúde Humana  

Em termos de riscos para a saúde humana, com implementação do projeto em análise, em particular do Troço 3, foram 

identificados os seguintes riscos relativos: 

▪ Fase de Construção: 

− Acidentes rodoviários ou na operação de equipamentos e maquinaria pesada; 

− Inalação e contacto com emissões gasosas poluentes (resultantes da operação de veículos e maquinaria de obra); 

− Ruído associado às atividades de obra. 

▪ Fase de Exploração: 

− Acidentes durante as operações de manutenção; 

− Acidentes pessoais. 

Com a entrada e exploração da via e sendo que o projeto de Requalificação / Duplicação do IP3, em particular do troço 

em apreço, tem como objetivo a melhoria das condições de circulação e segurança, prevê-se um beneficio direto em 

termos de condições de risco rodoviário, que se traduzirá numa redução efetiva dos índices de sinistralidade. 

Por outro lado, no que respeita a potenciais impactes na saúde humana decorrentes da implementação do troço, 

sublinham-se os aspetos estudados relativos a afetações na qualidade ambiental. Efetivamente, as emissões de poluentes 

atmosféricos, a poluição hídrica das escorrência da via (e indiretamente dos solos), o potencial aumento dos níveis de 

ruido, são aspetos que contribuem para a degradação da qualidade do ambiente, nas imediações da via, que poderão 

afetar os recetores mais sensíveis. 

No entanto, analisados os impactes associados à qualidade ambiental, às condições ambientais e sociais decorrentes da 

implementação do projeto, ao nível da qualidade da água, do ar, do ruido, dos potenciais incómodos gerados, não são 
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expectáveis impactes diretos na saúde comunitária, para além dos que persistem nas condições atuais de circulação do 

IP3, podendo para alguns aspetos ser expetável ligeiras melhorias nas condições de qualidade ambiental local. 

Impactes Ordenamento do Território 

No Troço 3, os principais impactes, incidem sobre áreas da RAN, REN (Zonas Ameaçadas pelas Cheias, Cabeceiras de 

Linha de Água, Leito de curso de Água e Áreas com Riscos de Erosão), e de outras condicionantes, localizadas na faixa 

de servidão rodoviária e com uma abrangência muito limitada ao território contíguo à atual plataforma do IP3.  

Identifica-se também impacte em área com registo de ocorrência de Urânio e uma zona de proteção alargada de uma 

captação de água a NE de Tondela pelo seu atravessamento. Considera-se que o impacte nestas áreas seja pouco 

significativo.  

Tanto os impactes nas áreas de uso condicionado como nas áreas de RAN são negativos, pouco significativos, de 

magnitude reduzida, irreversíveis por ocuparem áreas de solos de boa qualidade e de âmbito local por afetarem 

pontualmente pequenas faixas ao longo da servidão rodoviária do IP3. 

Impactes Património Cultural Construído e Arqueológico 

Os trabalhos executados no âmbito do descritor Património para a área de projeto demonstraram a existência de 1 

ocorrência com impactes negativos diretos: n.º 7 – escultura Memoriar, por ação dos trabalhos de desmatação e escavação 

do terreno para a construção de um ramo do nó de acesso a Tondela. Preconizam-se medidas mitigadoras associadas a 

este elemento, que se traduzem na sua relocalização, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção 

são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos. Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o 

projeto de empreitada proposta para análise. As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão 

ser realizadas numa fase prévia à obra e no decorrer do respetivo Acompanhamento Arqueológico. 

Impactes Gestão de Resíduos 

Atendendo à natureza do empreendimento em estudo, os principais impactes associados à produção de resíduos são os 

decorrentes das atividades inerentes à fase de construção, quer nas frentes de obra, como na instalação e funcionamento 

de estaleiros e áreas de depósito, ou outras áreas de apoio à obra. Destes destacam-se em termos quantitativos as terras 

sobrantes decorrentes da preparação do terreno (terraplenagens) e os materiais excedentes resultantes de demolições e 

de desmobilizações do atual IP3 (sobretudo pavimento), por forma a unificar a plataforma duplicada. 

Durante a fase de exploração do empreendimento, os resíduos expectáveis serão aqueles produzidos na sua operação, 

provenientes dos próprios veículos que circularão na estrada ou transportados pelo vento e que se irão acumular no 

separador central, bermas e taludes. 

Síntese de Impactes no Troço 3 

Os principais impactes associados a este troço concentra-se em duas situações: 

I - Travessia de Tondela 

A passagem do traçado a poente de Tondela constitui o trecho de maior dificuldade na materialização do alargamento da 

plataforma da estrada, o que se deve a inúmeros condicionalismos existentes no seu corredor de implantação que 

resultaram da expansão dos limites da cidade. 
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Entre o km 98+575 e o km 100+400 o traçado atravessa a zona mais densa de ocupação urbana. Neste trecho existem 

várias vias municipais paralelas e próximas do IP3, bem como habitações e algumas instalações industriais. Optou-se no 

projeto por alargamento para os dois lados da via, de forma a repartir e minimizar, dentro da medida do possível, as 

afetações dos terrenos limítrofes. Para reduzir o mais possível a largura da faixa de expropriação previu-se a construção 

de muros de suporte dos aterros, prevendo-se 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito, bom como a execução de contenções 

dos taludes de escavação, de ambos os lados da via, para permitir agravar a sua inclinação. Mesmo com estas medidas 

será necessário desviar lateralmente as vias municipais paralelas que permitem a acessibilidade às parcelas de terrenos 

limítrofes. 

No trecho entre o km 100+900 e o km 101+400 o alargamento da plataforma far-se-á também para os dois lados, 

novamente por causa da forte ocupação urbana da zona atravessada. Prevê-se a necessidade de fazer obras de 

contenção dos taludes de escavação de ambos os lados, entre o km 101+025 e o km 101+225 para limitar o valor da 

ripagem de caminhos paralelos de acesso às edificações que estão implantados juntos às mesmas. 

II - Zona da Ribeira de Asnes 

A aproximação e travessia da ribeira de Asnes constitui o segundo ponto de maior dificuldade de implantação do traçado 

do Troço 3 porque, neste trecho, far-se-á a única retificação de traçado prevista no troço. 

Esta retificação constitui um traçado variante ao existente e tem por objetivo aumentar o valor do raio da curva em que se 

implanta o viaduto da ribeira de Asnes que é de 340 m, pelo que apenas se enquadra numa velocidade base de 90 km/h, 

enquanto todas as restantes curvas do traçado se enquadram nos valores mínimos para a velocidade base de 100 km/h. 

Aliada a esta situação há ainda o facto do viaduto, devido à tipologia do seu tabuleiro, não poder ser alargado pelo que se 

teria de construir um novo tabuleiro ao lado do existente. 

Assim, foi projetada uma retificação de traçado que permitirá a inserção de um novo viaduto numa curva de raio R=450 m, 

compatível com a velocidade base de 100 km/h. No entanto, a orografia local é desfavorável, pelo que obrigará à execução 

de aterros de altura elevada nas aproximações ao viaduto, os quais causarão impactes negativos, com alguma magnitude, 

nas propriedades existentes no vale da ribeira. Por isso foi prevista a construção de um muro de avenida bastante extenso, 

do lado norte do viaduto. 

No quadro seguinte resumem-se os principais impactes considerados para os vários aspetos ambientais, resumindo as 

suas principais características e consequente significância quando mitigados pelas medidas recomendadas e incorporadas 

no projeto (impactes residuais) associados à fase de construção e exploração. 
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Quadro 4.2 – Síntese de Impactes para a Fase de Construção 

Descritor Impactes Avaliação de Significância 

Clima e Alterações Climáticas - - 

Qualidade do Ar Impacte na qualidade do ar devido à emissão de poluentes atmosféricos Impacte Negativo, de Magnitude e Significância Reduzida a Moderada 

Geologia e Geomorfologia Alterações morfológicas devido ao movimento de terras Impacte Negativo, de Magnitude e Significância Variável, Permanentes 

Solo 
Ocupação direta e irreversível dos solos, principalmente naqueles que 

apresentam maior potencial agrícola 

Impactes Negativos, Diretos, Irreversíveis, Permanentes, Locais de 

Reduzida Magnitude e Pouco Significante 

Recursos Hídricos 

Superficiais 

Alterações nos processos hidrológicos 

Impactes Negativos, Pouco Significativo 

Assoreamento de linhas de água e introdução de sedimentos no meio hídrico 

Constrangimentos ao escoamento devido às intervenções em órgãos de 

drenagem 

Assoreamento dos órgãos de drenagem 

Aumento da impermeabilização da área a ser ocupada pela via 

Alteração do regime hídrico das águas superficiais 

Detioração da qualidade da água Impacte Negativo, de Reduzida Magnitude e Significante 

Subterrâneos 

Oscilação do nível freático 

Impactes Negativos, com Significância Variável Alteração do regime de escoamento 

Diminuição da área de infiltração 

Detioração da qualidade da água Impacte Negativo, de Baixa Probabilidade e Significância Variável 

Sistemas Biológicos e 

Biodiversidade 

Flora, 

vegetação e 

Habitats 

Afetação de áreas de Habitat natural 9230 e Habitat prioritário 91E0 
Impacte Negativo, Indireto, Provável, Permanente, Reversível, de Médio 

Prazo, Regional, de Média Magnitude e Significativo (Minimizável) 

Perturbação antropogénica 
Impacte Negativo, Indireto, Temporário, Provável, Reversível, de Médio 

Prazo, local, de Magnitude Reduzida e Pouco Significativo 

Incremento da dispersão de espécies exóticas 
Impactes negativos, Indireto, Provável, Permanente, Reversível, de Médio 

Prazo, Regional, de Média Magnitude, Significativo (Minimizável) 

Fauna 

Perda e degradação de Habitats 
Impacte Negativo, Direto, Permanente, Certo, Irreversível, Imediato, Local, 

de Magnitude Reduzida e Pouco Significante 

Afugentamento da fauna 
Impacte Negativo, Direto, Temporário, Provável, Reversível, Imediato, 

Local, de Magnitude Reduzida e Pouco Significante 

Mortalidade da fauna 
Impacte Negativo, Direto, Temporário, Provável, Irreversível, Imediato, 

Local, de Magnitude Reduzida e Pouco Significante 

Assoreamento e/ou interrupção do curso de linhas de água 
Impacte Negativo, Direto, Permanente, Certo, Irreversível, Imediato, 

Regional, de Média Magnitude e Significante (Minimizável) 
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Descritor Impactes Avaliação de Significância 

Ocupação Atual do Solo Afetação do uso do Solo 
Impacte Negativo, Direto, Permanente, Irreversível, de Reduzida 

Magnitude e Significância (Minimizável) 

Paisagem 
Impactes provenientes das ações de terraplanagem, sendo estas de 

reduzidas dimensões em 95% do troço 

Impacte Negativo, Certo, de Baixa Magnitude, Pouco Significativo, Direto 

e Definitivo 

Ambiente Sonoro Aumento dos níveis sonoros devido às atividades de construção 
Impacte Negativo, Direto e Indireto, Provável, Irreversível, Temporário e 

Pouco Significativo 

Componente Socioeconómica e territorial 
Aumento da incomodidade das áreas urbanas próximas Impactes Negativos, Temporários, Reversíveis, de Magnitude Baixa a 

Elevada, Pouco Significantes a Significantes Dificuldades na circulação rodoviária 

Saúde Humana 

Acidentes rodoviários ou na operação de equipamentos e maquinaria 

pesada 
Impacte Negativo, Provável, local, de Baixa Magnitude e Significância 

Inalação e contacto das emissões gasosas poluentes 

Ruído associado às atividades de obra 

Ordenamento do Território 
Ocupação de áreas de RAN, REN e de Outras Condicionantes Impacte Negativo, Pouco Significativo de Magnitude Reduzida e 

Irreversível Ocupação de uma área com registo de ocorrência de Urânio 

Património Cultural Construído e Arqueológico Afetação de um elemento Patrimonial 
Impacte Negativo, Direto, de Baixa Magnitude e Significância  

(Minimizável) 

Gestão de Resíduos Produção de Resíduos Impacte Negativo, Certo, de Baixa Magnitude e Significância 
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Quadro 4.3 – Síntese de Impactes para a Fase de Exploração 

Descritor Impactes Avaliação de Significância 

Clima e Alterações Climáticas Diminuição das emissões globais de CO2 Impacte Positivo, local, de Baixa Magnitude e Significância 

Qualidade do Ar 

Impacte na qualidade do ar devido à emissão NO2 
Impacte Negativo, Direto, Certo, Permanente, Local, Reversível, de 

Magnitude e Significância Elevada 

Impacte na qualidade do ar devido à emissão de CO, PM10 e PM2,5 
Impacte Negativo, Direto, Certo, Permanente, Local, Reversível, de 

Magnitude e Significância Reduzidas 

Geologia e Geomorfologia Impactes provenientes da eficácia das medidas geotécnicas adotadas 
Impacte Negativo, Reduzida a Moderada Magnitude, Diretos e 

Permanentes, mas Pouco Prováveis, localizados e Pouco Significativos. 

Solo Contaminação de Solos 
Impacte Negativo, Provável, de Reduzida Magnitude e Pouco 

Significativos 

Recursos Hídricos 
Superficiais 

Aumento dos sólidos em suspensão nos meios recetores nos primeiros 

anos de exploração da via Impactes Negativos, Pouco Significativo 

Impactes decorrentes do atravessamento das linhas de água 

Detioração da qualidade da água Impacte Negativo, de Baixa Magnitude e Pouco Significativo 

Subterrâneos - - 

Sistemas Biológicos e 

Biodiversidade 

Flora, 

vegetação e 

Habitats 

Perturbação antropogénica 
Impacte Negativo, Indireto, Provável, Permanente, Reversível, de Médio 

a Longo Prazo, Local, de Magnitude Reduzida e Pouco Significantes 

Fauna 

Perturbação antropogénica 
Impacte Negativo, Direto, permanente, Certo, irreversível, imediato, local, 

de Média Magnitude e Significativo (Minimizável) 

Fragmentação de biótopos, perda de conectividade e efeito barreira 
Impacte negativo, Direto, Permanente, Certo, Irreversível, Imediato, 

Regional, de Média Magnitude e Significativo (Minimizável) 

Ocupação Atual do Solo Alterações do uso do solo Impacte Negativo, Indireto, Provável, Pouco Significativo 

Paisagem Maior conforto na circulação, devido à abertura do campo de visão Impacte Positivo, Permanente e Direto 

Ambiente Sonoro Ruído provocado pelo tráfego associado Impacte Negativo, Direto, Certo, de Baixa Magnitude e Significância 

Componente Socioeconómica e territorial 
Incremento da segurança rodoviária Impacte Positivo, Permanente, de Magnitude Moderada a elevada, 

significativos a Muito Significativos Melhoria do binómio distância/tempo 

Saúde Humana 

 

Acidentes durante as operações de manutenção 
Impacte Negativo, Provável, local, de Baixa Magnitude e Significância 

Acidentes pessoais 

Ordenamento do Território Ocupação de áreas de RAN, REN e de Outras Condicionantes 
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Descritor Impactes Avaliação de Significância 

Ocupação de uma área com registo de ocorrência de Urânio 
Impacte Negativo, Irreversível, de Magnitude Reduzida e Pouco 

Significativos  

Património Cultural Construído e Arqueológico - - 

Gestão de Resíduos 
Produção de resíduos provenientes dos veículos que utilizam a estrada, ou 

acumulação de resíduos, transportados pelo vento, no separador central 
Impacte Negativo, Provável, de Baixa Magnitude e Significância 
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5 ANÁLISE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO 

A solução de traçado apresentada para o Troço 3 do IP3 em apreço é, maioritariamente, a que corresponde à solução 

apresentada em Projeto Base, avaliada no Estudo de Impacte Ambiental, e que visa a duplicação da atual rodovia e a 

melhoria das acessibilidades nos nós existentes, tendo pois sido otimizada com alguns dos inputs vindos da Consulta 

Pública nomeadamente por solicitações de algumas das entidades consultadas e diretamente interessadas / intervenientes 

ou afetadas pelo projeto. 

Assim, relativamente ao Troço 3, foram considerados ajustes na execução do Projeto de Execução, por um lado para dar 

resposta a medidas e recomendações propostas pela DIA, por outro função da otimização do projeto decorrente dos 

estudos desenvolvidos, dos resultados dos trabalhos de prospeção de maior detalhe realizados e dos estudos de maior 

rigor que subsidiam os critérios estabelecidos para Projeto de Execução. 

No que respeita ao traçado, no Troço 3 não se registam alterações relativamente ao Projeto Base, já que o projeto assenta 

essencialmente no alargamento da plataforma de via para um dos lados ou em ambos. Exceção feita para o viaduto sobre 

a ribeira de Asnes que retifica a diretriz do traçado. 

Destacam-se as alterações consideradas no projeto em apreço que representam por um lado a otimização das soluções 

preconizadas em Projeto Base e por outro decorrentes de uma avaliação de maior detalhe de cada situação especifica, 

com base num levantamento topográfico de maior pormenor. Atenderam-se também a critérios de segurança e de 

circulação. Assinala-se ainda como otimização do traçado a consideração de alguns muros de contenção como o objetivo 

de reduzir a afetação das zonas marginais: 

M105.1 – Muro de betão armado (km 104+955 a 105+015 – Lado Esquerdo) 

O M105.1 surge por forma a reduzir a afetação da propriedade e habitação existente a tardoz do muro devido ao 

alargamento da plataforma rodoviária, possibilitando dar continuidade ao caminho paralelo. Permite minimizar a afetação 

da parcela agrícola contigua à casa na sua faixa marginal, reduzindo a extensão do talude. 
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M111.1 – Muro de gabiões (km 111+900 a 112+025 – Lado esquerdo) 

O alargamento adicional, necessário à implementação da via de lentos, levou à perconização de um muro de contenção 

(M111.1) junto a uma propriedade murada localizada adjacente ao IP3, entre o km 111+900 e o km 112+000, de forma a 

minimizar a ocupação da mesma. 

O muro permite que com este alargamento da plataforma não seja afetada a parcela adjacente ao caminho paralelo 

existente, minimizando por isso os impactes associados à extensão de taludes. 

 

 

M113.1 – Muro de betão armado fundado em estacas moldadas (km 113+585 a 113+495 – Lado Esquerdo) 

Na continuidade do encontro do novo viaduto sobre a Ribeira de Asnes (com cerca de 250 m de extensão) foi previsto um 

muro de contenção a fim de minimizar a expropriação da Quinta do Vale Salgueiro que confina com o IP3. 
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M114.1 – Muro de gabiões (km 114+000 a 114+172 - Separador central) 

O muro M114.1 surge devido à existência de vias rodoviárias desniveladas, para permitirem o desdobramento da ponte 

sobre o rio Pavia. 

O traçado da faixa direita apresenta parâmetros geométricos compatíveis com Vb= 100 km/h (em perfil longitudinal) pelo 

que haverá um desnível significativo entre as duas pontes (valor máx= 3 m). Esse desnível, dará origem à implantação de 

um pequeno muro designado por M114.1, a localizar no troço inicial de separação entre as duas faixas (esquerda e direita). 

 

Via de lentos (Km 111+900 a 113+200) 

Cerca do km 111+782, o IP3 intersecta uma via local mediante uma nova passagem inferior que estabelece a ligação entre 

a povoação de Parada de Gonta e a povoação de Póvoa de Catarina. Cerca de 100 m após a obra de arte, o traçado 

atinge um ponto alto (máximo da curva convexa) a partir do qual se inicia uma descida acentuada (trainel com inclinação 

máxima de 7.6%) ao longo de aproximadamente 2.5 km. Esta situação levou à adoção de uma via de lentos, localizada 

entre o km  111+806 e o km 113+225.  

Embora a via de lentos vá aumentar a largura da faixa lateral a ocupar, a adoção do muro M111.1 na zona mais critica, 

junto à parrcela com uma habitação do lado esquerdo da via, evita a sua afetação podendo o caminho paralelo sobrepor-

se ao existente, sendo que na restante exstensão este alargamento não interfere com outras zonas que não florestais, 

como se verifica nas figuras seguintes. 
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Restabelecimento 26 – Km 104+800 

O restabelecimento 26  diz respeito à avenida da Bela Vista que interseta o futuro IP3 ao km 104+793 mediante uma nova 

passagem superior.  

Devido à necessidade de altear o perfil longitudinal em função das novas condicionantes estruturais, não foi possível 

manter o traçado atual (o que minimizaria a expropriação) pelo que se procedeu a um desvio do atual caminho em cerca 

de 30 m para poente o que permitiu ganhar o desenvolvimento necessário para a implementação de um traçado em perfil 

longitudinal com parâmetros geométricos da ordem da grandeza dos atualmente existentes.  

O facto da nova obra de arte estar distanciada da existente é vantajoso uma vez que tratando-se de uma via com alguma 

importância para as acessibilidades locais, não será necessário desviar o tráfego durante a construção da nova obra de 

arte (uma vez que a P.S. existente poderá continuar em exploração) o que minimiza o impacte da fase construtiva na 

população local.  

Como pontos sensíveis identificados no estudo do restabelecimento, destacamos a proximidade das habitações e a 

necessidade de manter o acesso local (via de acesso a 3 habitações – sem continuidade), em exploração.  

A solução proposta para o restabelecimento prevê o prolongamento do muro existente mediante um novo muro para 

contenção das terraplenagens resultantes da implantação da futura via.  

 

O novo traçado da via implica a expropriação da edificação degradada e sem sinais de ocupação que se apresenta na 

imagem seguinte (Fotografia 5.1).  
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Fotografia 5.1 – Acesso local a manter Fotografia 5.2 – Edificação a expropriar 

Na envolvente do restabelecimento foi assegurada a reposição dos caminhos paralelos existentes. 

Nó de Tondela-Sul 

Localizado ao km 97+200, o nó de Tondela-Sul apresenta uma geometria mista composta por ½ “diamante” (do lado 

nascente) com ¼ de “trevo” (do lado poente). Permite a articulação do IP3 com a EN 2, cerca do km 200,5 desta estrada 

e confere acessibilidade às diversas localidades das freguesias de Tondela, Tonda, Mouraz e Vila Nova da Rainha. 

Neste nó existe um trecho, entre o km 97+250 e o km 97+425 do lado da faixa de sentido Viseu-Souselas/IC2, que possui 

uma berma exterior com cerca de 6,00 m de largura, cuja justificação se desconhece, mas que deverá manter-se para não 

obrigar a intervenção no sistema de drenagem longitudinal que lhe é adjacente. 

Na tentativa de melhorar as condições de segurança na circulação da via secundária (EN 2), projetou-se a reformulação 

da geometria do nó, no sentido de substituir os entroncamentos existentes por rotundas. 

Como se pode observar na Figura 5.1, a introdução de rotundas também tem a vantagem de reduzir as interseções 

existentes do lado nascente de dois entroncamentos para apenas uma rotunda. 

Para além desta reformulação foi ainda considerada a conversão das vias de desaceleração existentes nos ramos A e C, 

que são do tipo direto, para vias do tipo paralelo, o que implicou o aumento da sua extensão. 
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Figura 5.1 – Reformulação do nó de Tondela-Sul 

A introdução da rotunda do lado nascente (rotunda B) tem como consequência a eliminação das vias de viragem à 

esquerda dos ramos C e D, eliminação essa que, por razões de segurança rodoviária, implicarão a remoção dos 

pavimentos existentes e a renaturalização dessas áreas, que se podem ver representadas de cor amarelo na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Eliminação das viragens à esquerda dos ramos C e D 

Nó de Tondela-Norte 

O nó de Tondela-Norte que se localiza ao km 100+575. Possui uma geometria simplificada com ramos bidirecionais de 

ligação, através de rotundas, à via secundária que, no caso, é a EN 230. Este nó permite as ligações do tráfego do IP3 à 

parte norte e poente da cidade de Tondela e às localidades pertencentes às freguesias de Molelos e de Nandufe. 

Na dependência da rotunda sul/nascente do nó localiza-se uma grande superfície comercial (hipermercado) que, em dias 

de maior afluência, é capaz de gerar fluxos significativos de tráfego que interferem com o tráfego direcional dos ramos C 

e D do nó. 
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Na área de influência deste nó o IP3 já possui um perfil transversal tipo com 2 x 2 vias e vias de aceleração bem 

dimensionadas. No entanto, prevê-se fazer os alargamentos necessários para converter as vias de desaceleração, que 

são do tipo direto, no tipo paralelo, e dimensionadas para a velocidade do tráfego Vt =100 km/h. 

Neste nó há ainda uma situação que exige intervenção que é a ausência de separador central físico (não galgável) no 

ramo bidirecional A+B que liga os dois ramos do lado norte/poente à rotunda do mesmo lado da EN 230. Julga-se 

imprescindível para a segurança rodoviária a introdução de um separador central, ainda que com uma largura mínima, 

para impedir a realização de manobras ilegais capazes de provocar a entrada em contramão no IP3. 

Por outro lado, este nó apresenta alguns problemas de fluidez de tráfego na sua rotunda do lado sul/nascente que são 

derivados, tanto do elevado tráfego existente na EN 230, como do número de ramos afluentes à rotunda (cinco) e da sua 

proximidade relativa, por causa da reduzida dimensão da mesma. Acresce ainda que, como já se referiu anteriormente, 

uma dessas entradas na rotunda é proveniente de um hipermercado que é um polo gerador de tráfego. 

Pelos motivos apresentados projetou-se uma alteração do layout do nó, conforme mostrado na Figura 5.3, onde se 

representam com tonalidade rosa os novos ramos a construir, bem como os ramos apenas a beneficiar. 

 

Figura 5.3 – Reformulação do nó de Tondela-Norte 

A nova geometria projetada foi reajustada e liga os dois ramos de entrada e de saída do IP3 no sentido Souselas/IC2-

>Viseu (ramos C e D) à EN 230 (restabelecimento 20), em vez de o fazer diretamente na rotunda sul/nascente. Esta 

solução tem como benefícios a redução do número de ramos afluentes à rotunda e o aumento da distância de 

entrecruzamento entre os ramos afluentes da EN 230 e do acesso ao hipermercado. O novo layout tem ainda a vantagem 

do ramo de saída do IP3 (ramo C) ter maior extensão para formação de fila de veículos, no caso de eventual 

congestionamento de tráfego na rotunda sul/nascente. 
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Nó de Canas de Santa Maria 

O nó de Canas de Santa Maria está localizado cerca do km 103+365. Como se pode observar na Figura 5.4, o nó existente 

possui uma geometria mista composta por ½ “diamante”, do lado nascente, combinado com ¼ de “trevo”, do lado poente  

 

Figura 5.4 – Atual nó de Canas de Santa Maria com o CM 1498 e via de ligação à EN 2 

Para o lado poente o nó permite a ligação do IP3 ao CM 1498 que confere acessibilidade às localidades pertencentes à 

freguesia de Nandufe, enquanto para o lado nascente, articula o IP3 com a EN 2 através de uma via de ligação que termina 

cerca do km 193,5 da EN, conferindo acessibilidade às diversas localidades da freguesia de Lobão da Beira. 

No troço afeto ao nó IP3 já possui um perfil transversal tipo com 2 x 2 vias, acrescidas de vias de aceleração e de 

desaceleração. Contudo, a atual geometria do nó apresenta dois problemas: 

1. As vias de desaceleração do tipo direto necessitam de ser convertidas para o tipo paralelo, o que implica fazer 

alargamentos das faixas de rodagem do IP3 para aumentar a extensão dessas vias; 

2. A falta de via de viragem à esquerda sobre a obra de arte PS 24, no entroncamento do lado poente, que de 

acordo com o estudo de tráfego, tem um fluxo de tráfego superior às viragens à esquerda de todos os nós situados 

mais a sul (Vila Pouca, Tondela-Sul e Tondela-Norte) e igual às dos nós localizados mais a norte (S. Miguel do 

Outeiro e Vila Chã de Sá). 

A conversão da via de desaceleração no sentido sul-norte para o tipo paralelo tem um problema que é a falta de vão livre 

necessário para o efeito na passagem superior PS 24. Quanto à inclusão da via de viragem à esquerda sobre a PS24, 

também não há largura de tabuleiro suficiente para o fazer. Portanto, a obra de arte do nó existente terá de ser substituída 

por outra de maior vão central e, eventualmente, com maior largura de tabuleiro, para se poderem resolver os dois 

problemas acima descritos. 

Atendendo ao descrito, estudou-se uma nova geometria para este nó que resolvesse esses problemas e que, 

simultaneamente também contribuísse para o aumento da segurança da circulação, mediante a substituição das 

interseções poente e nascente por rotundas. 

Na Figura 5.5 apresenta-se a geometria que foi proposta para o nó de Canas de Santa Maria na fase de Projeto Base que 

previa as seguintes intervenções: 
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1. Construção de uma nova passagem superior ao IP3 (PS 24). A nova obra de arte seria construída ao lado da 

existente para permitir manter a circulação no nó durante a fase de construção. 

2. Construção de duas novas rotundas para substituição das interseções existentes. 

3. Ligeira ripagem dos ramos unidirecionais do lado nascente (C e D) nas suas ligações à nova rotunda. 

4. Reposição de todas as ligações a ramos, ao CM 1498 e acessos localizados no entroncamento do lado poente, 

numa área muito condicionada pela existência de habitações de ambos os lados. 

No entanto, por solicitação do município de Tondela, no sentido de minimizar as afetações nos terrenos limítrofes à futura 

rotunda poente (rotunda A), e também para viabilizar o layout proposto em termos altimétricos, introduziram-se algumas 

modificações no layout do Projeto Base. Assim, a geometria final projetada para este nó é a que se apresenta na Figura 

5.5. 

 

Figura 5.5 – Proposta de reformulação do nó de Canas de Sta. Maria (fase de Projeto Base) 

As alterações introduzidas, comparativamente à geometria proposta na fase de Projeto Base foram as seguintes: 

1. Ligeira redução do diâmetro central inscrito (DCI) da rotunda poente (rotunda A) e deslocamento da mesma 

para junto da passagem superior, com o objetivo de reduzir as afetações/expropriações de terrenos das 

habitações próximas da rotunda, que são terrenos urbanos; 

2. Substituição do caminho paralelo previsto a contornar a rotunda A pela serventia S103.1 e um outro caminho 

paralelo (ao ramo B), com o mesmo objetivo do acima referido; 

3. Alteração do traçado e aumento da extensão do ramo B para viabilizar o seu perfil longitudinal; 

4. Ligeira ripagem do traçado do ramo A para viabilizar o seu perfil longitudinal; 

5. Ligeira ripagem do ramo C+D e dos ramos C e D a fim de procurar uma maior sobreposição com as vias 

existentes para facilitar a sua construção com o nó em exploração. 
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Julga-se que com as alterações efetuadas se conseguiu dar resposta, nem que só parcialmente, às pretensões e 

solicitações do município de Tondela. 

 

Figura 5.6 – Geometria final do Nó de Canas de Santa Maria (fase de projeto de execução) 

Nó de S. Miguel do Outeiro 

O Nó de S. Miguel do Outeiro localiza-se ao km 110+580 do IP3 e permite a articulação entre este itinerário e duas estradas 

nacionais (a EN 2 e a EN 337). Este nó mudou a sua designação tendo sido anteriormente designado como Nó de Parada 

de Gonda. 

Atualmente apresenta uma configuração tipo diamante, sendo os movimentos com as estradas nacionais apoiados em 

três entroncamentos, o que torna os movimentos pouco fluídos e com várias viragens à esquerda  as quais representam 

pontos de conflito que diminuem o nível de segurança rodoviária da circulação.  

A solução proposta para este nó de ligação, de uma maneira geral, consiste na implementação do conjunto das seguintes 

intervenções tendo em vista a sua melhoria: aumento da fluidez do nó e do nível de segurança rodoviária: 

▪ Aumento da extensão das vias de abrandamento e de aceleração para a Vt= 100 km/h;  

▪ Substituição do entroncamento localizado a poente da obra de arte por uma rotunda (Rotunda A);  

▪ Eliminação do ramo de ligação que permite a saída do tráfego que circula no IP3, sentido Coimbra/Viseu para a EN2 

assim como a eliminação do ramo de ligação que permite a entrada do tráfego para o IP3 no sentido Coimbra/Viseu; 

▪ Criação de dois ramos de ligação (Ramo C e Ramo D) que se articulam com uma nova rotunda (rotunda B) a qual 

substitui o entroncamento atual localizado a nascente da Passagem inferior (PI 39); 

A configuração proposta para este nó é apresentada na planta geral – peça desenhada n.º 40418-PE-T32-0112-0201 e 

202 assim como na Figura 5.7. 

A correção da via de desaceleração do tráfego que circula no sentido Viseu/Coimbra levou à necessidade de restabelecer  

o caminho paralelo que é contiguo ao IP3 (Restabelecimento 36 C). 
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De salientar também a necessidade de desviar a ecopista do Dão em cerca de 70 m em resultado da ocupação da mesma 

pelas terraplenagens resultantes da implantação da rotunda nascente. O estudo deste desvio faz parte do estudo P1.1.3 

– Restabelecimentos e caminhos Paralelos Tipo I. 

 

Figura 5.7 – Configuração do Nó de S. Miguel do Outeiro 

Nó de Fail 

Ao km 114+900 localiza-se o nó de ligação a Fail que permite a articulação entre o IP3 e a EN 2, no sentido sul do IP3, 

pois possui apenas dois ramos. O nó seguinte – de Vila Chã de Sá – localizado cerca de 1,35 km mais a norte, 

complementa os movimentos deste nó, ao permitir as ligações da EN 2 no sentido norte do IP3. 

O desnivelamento das vias é assegurado mediante uma passagem superior a manter ( PS 45) que será apenas alvo de 

uma beneficiação uma vez que a plataforma do IP3, no trecho afeto ao nó já se encontra alargada (2 x 2) pelo que a obra 

de arte não necessita de ser substituída por outra de vão superior. 

A solução proposta para este nó de ligação, consiste na implementação das seguintes intervenções que resultam do 

ajustamento/adaptação do nó ao alargamento da plataforma do IP3 na parte inicial do nó. A partir do km 14+800 a 

plataforma do IP3 já se encontra duplicada: 

▪ Aumento da extensão das vias de abrandamento e de aceleração para a Vt= 100 km/h;  

▪ Adaptação dos nós ramos A e B à largura da nova plataforma.  

Deste modo, o estudo não prevê qualquer alteração à  atual configuração do nó de Fail mas apenas o ajuste necessário 

ao alargamento da plena via.  

A configuração proposta para este nó é apresentada na planta geral – peça desenhada n.º 40418-PE-T32-0112-0220 e 

221 e na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Solução Proposta para o Nó de Faíl 

Nó de Vila Chã de Sá 

O Nó de Vila Chã de Sá, localizado cerca do km 116+250, permite complementar o nó de Fail, como já referido no capitulo 

anterior, permitindo assegurar os movimentos do trafego local – EN2 (entradas do tráfego para o IP3, no sentido 

Coimbra/Viseu  e saídas do  tráfego que circula no sentido Viseu/Coimbra).  

Este Nó de ligação mantêm o seu layout geral, estando apenas previsto a substituição dos 2 entroncamentos existentes 

por rotundas, de modo a melhorar a funcionalidade do nó e a segurança de circulação pela supressão das viragens à 

esquerda as quais constituem os pontos de maior conflito e consequentemente potenciais de maior sinistralidade.  

A solução proposta para este nó de ligação, como já referido consiste na substituição dos dois entroncamentos existentes 

por duas rotundas localizadas a nascente e poente do viaduto (O.A 42 a manter). 

Neste nó de ligação não verificou a necessidade de aumentar a extensão das vias de aceleração e de abrandamento para 

Vt=100 km/h uma vez que o nó já dispunha de vias regulamentares para esta velocidade.  
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Figura 5.9 – Configuração proposta para o Nó de vila Chã de Sá 

Obras de Arte 

No que respeita às Obras de Arte Especiais, importa referir que foram apresentados os respetivos Estudos Prévios na 

anterior fase de Projeto Base, pelo que só com a informação detalhada em complemento aos elementos base fornecidos 

pelo IP sobre o projeto das obras construídas, se desenvolveram os respetivos projetos de execução. Neste contexto, 

foram realizados os trabalhos de levantamento a clássico da zona envolvente da obra atual e de implantação da nova obra 

e ainda os trabalhos de prospeção geotécnica. 

Atendendo a que os respetivos projetos que agora se detalharam tiveram em consideração as recomendações constantes 

do EIA e corroboradas na DIA, apresenta-se em seguida as principais características destas OAE que evidenciam a sua 

conformidade. 

No entanto, em todos os casos as soluções desenvolvidas em Projeto de Execução seguiram as soluções previamente 

apresentadas em Estudo Prévio (ver Capitulo 3.2.17). 

Nos Troços 3.1 e 3.2 do IP3 existem 19 obras de arte do tipo P6, sendo 15 Passagens Superiores e 4 Passagens 

Inferiores de Nó. 

Nos Troços 3.1 e 3.2 do IP3, existem 17 obras de arte do tipo P7, sendo 8 Passagens Inferiores e 9 Passagens 

Agrícolas, estando prevista a reabilitação e o alargamento de 8 obras de arte, a reabilitação de uma obra de arte, a OA46, 

e a substituição de 8 obras de arte, as OA12, OA25, OA28, OA29, OA32, OA38, OA40 e OA41. 

As intervenções a efetuar são essencialmente de substituição de obras de arte existentes por obras novas nos casos em 

que estas não são compatíveis com o alargamento da plataforma do IP3 e o alargamento e reabilitação de obras existentes 

para as restantes situações.  
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6 CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

6.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Na sequência da Decisão Favorável Condicionada da DIA, resultante da avaliação do EIA em fase de Projeto Base da 

Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25), que integrava os Troços T0, T1, T2, 

T3 e T4, foram realizados estudos adicionais e desenvolvido o Projeto de Execução segundo os pressupostos 

determinados, por forma a dar resposta às condicionantes e medidas exigidas, apresentando-se em seguida os 

fundamentos metodológicos e a verificação da conformidade quer às condicionantes referidas como às medidas 

discriminadas para as várias fases de projeto e obra. 

Considerando a avaliação efetuada aos diversos elementos que sustentam o projeto ora em avaliação, nomeadamente a 

Declaração de Impacte Ambiental, o Relatório de Consulta Pública e da Comissão de Avaliação, as soluções de projeto 

consideradas no Projeto Base, aprecia-se seguidamente a conformidade do Projeto de Execução do Troço 3: Santa 

Comba Dão / Viseu com a respetiva DIA. 

Em anexo apresenta-se o Quadro Síntese da Conformidade, onde se evidencia o cumprimento das recomendações e 

medidas constantes da DIA. 

6.2 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE COM A DIA 

Como se analisará de seguida os estudos e planos complementares, as medidas recomendadas e os planos de 

monitorização especificados foram objeto de estudos de avaliação, sendo considerados no presente RECAPE, 

evidenciando-se no presente documento a demonstração da sua conformidade. 

Assim, apresenta-se em seguida a análise efetuada a cada uma das exigências da DIA, especificando-se e detalhando-

se a forma como foi assegurado o seu cumprimento no Projeto de Execução, nos estudos e documentos que o 

acompanham e nas orientações dirigidas para a fase de obra, seguindo-se em termos de estrutura a sequencia 

apresentada na DIA. 

6.2.1 ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 
 

RECAPE 1 - Informação geográfica do projeto de execução, em formato vetorial (ESRI shapefile), que abranja todas as 

componentes do projeto, bem como as condicionantes identificadas, incluindo os elementos patrimoniais inventariados. 

A informação geográfica em formato vetorial (Shapefile) encontra-se apensa ao presente RECAPE, incluindo as várias 

componentes do projeto, as principais condicionantes ambientais e territoriais e os elementos patrimoniais identificados 

para o Troço 3. 

 

RECAPE 2 - Pormenorização e avaliação de todas as medidas a adotar, incluindo as identificadas em sede do presente 

procedimento de avaliação e as que vierem a ser propostas no desenvolvimento do projeto de execução e do RECAPE. 

As medidas devem ser organizadas por fase (fase prévia à obra, fase de obra, fase de conclusão da obra e fase de 

exploração). 
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Particular detalhe devem merecer a avaliação e as medidas a adotar para determinadas situações, 

nomeadamente: 

a. No caso de habitações localizadas na envolvente próxima do projeto. Caso se verifique a concordância 

dos proprietários deve proceder-se à expropriação das habitações localizadas na proximidade do projeto, 

e respetiva deslocalização. Em caso contrário devem estes ser indemnizados pela perda de qualidade 

de vida decorrente da referida proximidade. 

No âmbito do P11 – Expropriações (40418-PE- T3-0110-0001), foram avaliadas todas as situações consideradas como 

críticas no estudos ambientais e sociais identificadas no EIA. No Troço 3 identificaram-se as seguintes situações sensíveis. 

devidamente enquadradas pelas medidas de mitigação preconizadas no projeto: 

T3.1 

94+400 E PS 11 
Restringir ao mínimo a ocupação próxima 
da habitação 

P1 - Terraplenagens 

96+050 E PS14 
Restringir ao mínimo a ocupação próxima 
da habitação 

P1 - Terraplenagens 

98+925 D e E PI 18 Muros de Contenção e Barreiras Acústica 
P4.2 - Obras de Contenção (40418-PE-T31-0402-0001) 

P4.8.1 – Barreiras Acústicas (40418-PE-T31-0481-0001) 

99+600 D e E  
Muros de Contenção /  Expropriação de 
Anexo 

P4.2 - Obras de Contenção (40418-PE-T31-0402-0001) 

99+900 D e E PS19 Muros de Contenção P4.2 - Obras de Contenção (40418-PE-T31-0402-0001) 

100+050 D  Expropriação de Anexo 
P1.1.3 – Restabelecimentos, serventias e caminhos 
paralelos (40418-PE- T31-0113-0001) 

100+400 E  Barreira Acústica P4.8.1 – Barreiras Acústicas (40418-PE-T31-0481-0001) 

103+360 E  
Alteração do layout do nó de Canas de 
Sta Maria minimizando afetações 

P1.1.2 – Nós de ligação e Intersecções (40418-PE-T31-
0112-0001) 

T3.2 

104+800 D PS27 
Redefinição do  restabelecimento / 
Expropriação de edifício sem ocupação 

P1.1.3 – Restabelecimentos, serventias e caminhos 
paralelos (40418-PE- T32-0113-0001) 

105+000 E  Muro de Contenção P4.2 - Obras de Contenção (40418-PE-T32-0402-0001) 

113+600 D  Muro de Contenção P4.2 - Obras de Contenção (40418-PE-T32-0402-0001) 

114+600 E  Muro de Contenção P4.2 - Obras de Contenção (40418-PE-T32-0402-0001) 

No P11 – Expropriações (40418-PE- T3-0110-0001-00) descrevem-se os critérios subjacentes aos procedimentos de 

expropriações. Neste contexto, o levantamento cadastral realizado dos prédios na poligonal de expropriações identificou 

os prédios afetados , tendo registado 475 sujeitos a expropriação, num total de cerca de 250 000 m2. 

Tratam-se maioritariamente de prédios rurais, sem edificações. Importa sublinhar a avaliação realizada para as situações 

mais sensíveis, designadamente: 

▪ Habitação ao km 98+950 – Foi analisada a possibilidade de se dar continuidade ao passeio, sendo que o limite do 

mesmo ficará distanciado cerca de 20 cm ao cunhal da habitação (ponto mais próximo). Atendendo ao reduzido 

tráfego pedonal na envolvente considerou-se não se justificar a alteração para prolongamento deste passeio, 

atendendo a que a via paralela ao IP3 se localiza cerca de 1.70m da habitação. Trata-se de uma edificação de 

pequenas dimensões mas com um aspeto cuidado, pelo que o não prolongamento da passeio permite que esta 
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habitação seja mantida (tal como se encontra atualmente) não havendo expropriação da parte edificada uma vez 

que não existe afetação direta. 

 

▪ Habitação junto ao Restabelecimento 26 (km 104+700)– Habitação afetada diretamente pelo restabelecimento 26 

junto ao final do traçado da via a restabelecer (lado direito). Trata-se de uma edificação degradada que 

aparentemente estará desocupada uma vez que a inspeção de campo, efetuada a 22/09/2021, não revelou quaisquer 

sinais de ocupação humana; A expropriação deverá ocorrer sobre a totalidade da habitação ficando a restante parte 

da parcela como sobrante. 

 

As avaliações efetuadas conduziram à definição das opções de projeto caso a caso. 

b. Ao km 83+700 (Passagem superior Caminho de Ferro da Beira Alta e Ponte sobre o rio Vimeiro), para 

as habitações localizadas na envolvente próxima. 

c. Ao km 84+000, para a Quinta da Memória. 

d. Ao km 84+600, para as habitações e capela. 

e. Ao km 87+000 e ao km 88+300, para a Aldeia de Gestosa 

Medidas não aplicáveis ao Troço 3 

 

f. Ao km 113+350 (Ponte sobre a ribeira de Asnes), considerar métodos construtivos e de demolição, bem 

como medidas de minimização, que permitam a preservação do habitat natural prioritário 91E0 e dos 

carvalhos existentes, bem como a minimização dos eventuais impactes nos recursos hídricos (para 

salvaguardar a linha de água e toda a envolvente durante a empreitada). 
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Tendo em consideração que também a ponte sobre o rio Dinha será alvo de demolição e também se sobrepõe a habitats 

naturais, as medidas propostas aplicam-se às intervenções associadas às duas Obras de Arte: Ponte sobre o rio Dinha e 

Viaduto sobre a Ribª. de Asnes. 

No Quadro 6.1 identificam-se as obras de arte cuja demolição poderá afetar habitats naturais, identificam-se os habitas 

em causa e as áreas previstas de afetação. Apresenta-se ainda o seu enquadramento geográfico e uma fotografia do local. 

Quadro 6.1 – Obras de Arte a demolir no âmbito da Duplicação / Requalificação do Troço 3 do IP3 que travessam 
habitats naturais ripícolas 

Obra de 
Arte 

Habitat 
da RN 
2000 

Área de 
afetação 
prevista 

Figura Fotografia 

OA22 - 

Ponte 

sobre o 

rio Dinha 

km 

101+641 

a km 

101+706 

91E0* e 

92A0 
725 m2 

 
 

Ponte 

sobre a 

ribeira de 

Asnes 

Km 

113+250 

a 

113+500 

91E0* 1125 m2 

  

Foram pois preconizadas medidas que se integraram nos projetos das respetivas Obras de Arte (Ponte sobre o rio Dinha 

e Viaduto Ribª de Asnes), relativas aos métodos construtivos e de demolição. 

▪ Deverá ser evitado o abate de árvores. Caso não seja tecnicamente possível, deverão ser contabilizados e registados 

todos os exemplares abatidos e identificar a sua localização em cartografia; 
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▪ A áreas para estaleiro e de depósito de materiais deverão localizar-se em zonas atualmente abandonadas ou já 

utilizadas para o mesmo fim no decorrer de outras obras. Como é desejável é importante que se delimitem estas 

áreas de forma a minimizar os impactes resultantes do seu funcionamento na vegetação; 

▪ Evitar a afetação desnecessária de vegetação devendo as ações de desmatação restringir-se às áreas estritamente 

necessárias, preservando as estruturas vegetais presentes fora da área restrita da obra; 

▪ Não serão a colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos; 

▪ Evitar ações que promovam a drenagem, de tal modo que exponham as raízes das árvores à superfície;  

▪ Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações; 

▪ Evitar a permanência de restos de material arbóreo de dimensão significativa no leito que possa afetar o escoamento 

e incrementar a deposição de sedimentos; 

▪ Contemplar um Projeto de Recuperação Biofísica para as margens e vegetação das linhas de águas e, caso se 

venha a registar afetação física das margens e da vegetação ripícola, devem ser previstas medidas e técnicas de 

Engenharia Natural para a recuperação dos leitos, dos taludes das margens e galeria ripícola; 

▪ O Projeto de Recuperação Biofísica deverá contemplar ainda a erradicação de espécies de vegetação exótica e 

limpeza das linhas de água; 

▪ Prever um Plano de Acompanhamento e de Monitorização dos Habitats Naturais da Rede Natura 2000 (habitats 

ripícolas 91E0* e 92A0) para as áreas intervencionadas sob as pontes do rio Dinha e da ribeira de Asnes, com início 

na fase prévia à construção e que se estenda, pelo menos, por 5 anos durante a fase de exploração. 

Estas medidas constam dos volumes do P8 – Obras de Arte Especiais, designadamente nas memórias relativas à Ponte 

do rio Dinha (40418-PE-T31-0822-MDJ) e do Viaduto da Rib.ª de Asnes (40418-PE-T32-0842-MDJ). 

No que respeita à Ponte atual sobre a ribeira de Asnes esta será demolida integralmente e a substituída por uma nova 

ponte, a OA42, para permitir a Duplicação do IP3. 

A estrutura a demolir consiste num pórtico, constituído por um tabuleiro em laje vigada de betão armado e pré-esforçado, 

apoiado em pilares e encontros de betão armado. 

Os processos a utilizar terão de ser adequados e os necessários para se realizarem os trabalhos de demolição da obra, 

tendo a preocupação de se preservar o ambiente, particularmente no controlo e gestão dos resíduos no armazenamento 

e manuseamento dos materiais. 

Situando-se a ponte em zona ambientalmente sensível, com a necessidade de proteção da ribeira de Asnes e da galeria 

ripícola adjacente, procurou-se selecionar uma técnica de demolição que minimizasse a produção de resíduos no local, 

minimizando assim a afetação das condições ambientais existentes. 

Entre as técnicas de demolição analisadas, considerou-se a demolição gradual do tabuleiro com recurso a viga de 

lançamento devidamente adaptada. Prevê-se o início da demolição a partir do encontro móvel. Em cada vão, deverão ser 

removidos em primeiro lugar os painéis de laje entre vigas e as consolas, ficando uma grelha formada pelas quatro 

longarinas, com os respetivos esquadros na laje, e as carlingas intermédias e sobre apoios. Na fase seguinte, as vigas 

são seccionadas uma a uma, elevadas, movidas, cortadas em elementos de menor dimensão e transportadas através do 

tabuleiro da ponte. O corte dos elementos deverá ser efetuado recorrendo a equipamentos com disco de corte 

diamantados, complementados com equipamentos mecânicos. Será necessário previamente realizar furações com 
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equipamentos de carotagem no tabuleiro, de modo a colocar cabos para suspensão e elevação dos elementos a retirar do 

tabuleiro, antes de se proceder ao corte. 

Para a demolição das sapatas de fundação dos pilares e encontros, dado o confinamento existente decorrente de se 

tratarem de peças enterradas, considerou-se a possibilidade de utilização de uma técnica alternativa, recorrendo a 

escavadoras de grande porte, acopladas com acessórios como martelos de demolição, tesouras de corte de betão e 

tesouras de corte de aço. 

Os trabalhos de demolição do tabuleiro, dos pilares, dos encontros e das fundações não implicam o corte de tráfego no 

IP3, dado que os trabalhos se realizam lateralmente à plataforma, sendo, no entanto, de montar uma vedação entre o local 

onde se estão a realizar os trabalhos e a plataforma do IP3, para assegurar as condições de segurança durante os 

trabalhos. 

Nas peças desenhadas apresenta-se o faseamento dos trabalhos de demolição da atual Ponte sobre a ribeira de Asnes. 

Antes de se realizar a demolição da ponte será necessário proceder a diversos trabalhos prévios da demolição para que 

esta seja efetuada em condições de segurança e para aumentar a eficiência dos trabalhos durante a demolição da obra. 

Para assegurar a proteção do leito da ribeira de Asnes e da galeria ripícola adjacente, será necessária a montagem de 

uma plataforma sob o tabuleiro. Nesse propósito serão utilizados cavaletes, andaimes ou plataformas de trabalho 

devidamente “contidos”, que envolverão inferior e lateralmente o tabuleiro, sendo revestidos com telas de polietileno 

reforçadas, ou oleados, que possam garantir a contenção total dos resíduos. 

Os guarda-corpos e as guardas de segurança sobre o tabuleiro serão a remover, procedendo à sua desmontagem prévia 

ou, durante a demolição, procedendo ao enfraquecimento das ligações ao tabuleiro com a ação de um maçarico oxicorte, 

e posteriormente, removendo-os e levando-os para local apropriado para reciclagem. 

O pavimento betuminoso será a retirar, por meio de fresagem, de modo a permitir a separação dos resíduos da demolição. 

Os serviços existentes serão também a desviar provisoriamente, até sua reinstalação definitiva na nova obra a construir. 

Os métodos construtivos a utilizar são os adaptados às soluções propostas e o faseamento construtivo proposto para a 

substituição da Ponte sobre o rio Dinha é apresentado nas peças desenhadas. 

No faseamento construtivo indicado nas peças desenhadas está prevista a construção do tabuleiro direito numa primeira 

fase, o basculamento do tráfego da plataforma existente do IP3 para a plataforma duplicada do IP3, seguindo-se a 

desativação da ponte atual e construção do tabuleiro esquerdo. Assim, mantém-se os dois sentidos de tráfego em 

funcionamento durante todos os trabalhos de construção da obra de substituição da ponte existente minimizando a 

afetação do tráfego no IP3. 

Assim, a 1ª fase dos trabalhos será a construção do tabuleiro direito, mantendo o tráfego a circular em 2 x 1 vias na obra 

existente. Na 2ª fase será desviado o tráfego para a nova obra, mantendo a circulação em 2 x 1 vias de 3.50 m de largura 

e com bermas reduzidas de 1.75 m cada, enquanto se procede aos trabalhos de demolição e construção do tabuleiro 

esquerdo. Finalmente, após a conclusão dos trabalhos de substituição da Ponte sobre a ribeira de Asnes, serão colocados 

em serviço as duas novas obras, uma para cada faixa de rodagem, com 2 x 2 vias de tráfego no IP3. 

A obra de arte de duplicação da plataforma será construída com recurso a sistemas de contenções provisórias que garanta 

o suporte do terreno de aterro da plataforma existente do IP3 enquanto são realizados os trabalhos de construção da nova 

estrutura.  
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Relativamente aos métodos construtivos, face aos condicionamentos geológicos-geotécnicos do terreno preconiza-se a 

execução de uma contenção periférica de terras, recorrendo a uma solução de contenção provisória tipo Berlim, localizada 

nas imediações da obra existente. 

As contenções provisórias tipo Berlim são constituídas por perfis metálicos verticais com secção HEB140, com um 

afastamento médio em planta de 1 m, sendo selados com calda de cimento nas formações graníticas com pelo menos 

NSPT > 40 pancadas.  

A transmissão das forças das ancoragens para a contenção será feita por meio de vigas de distribuição, por cada nível de 

ancoragem, sendo constituídas por 2 perfis metálicos com secção UPN260, dispostos perpendicularmente às ancoragens. 

A viga será solidarizada aos perfis metálicos verticais através de cachorros metálicos. 

Serão instaladas pranchas de madeira com 10 cm de espessura mínima entre os perfis metálicos verticais HEB, apoiadas 

nos banzos destes perfis e colocadas à medida que a escavação progride, de modo a conter as terras. 

As escavações a efetuar para colocação das fundações dos pilares e encontros poderão ser realizadas recorrendo 

parcialmente aos equipamentos tradicionais de terraplenagens, devendo envolver também o recurso a martelo pneumático 

ou a explosivos, associado à presença de zonas rochosas mais resistentes. 

Às cotas de fundação previstas poderão ocorrer interferências com o nível da água, em particular no caso a obra decorrer 

num período de maior pluviosidade, pelo que deve-se assegurar condições de drenagem que viabilizem o adequado 

escoamento dos caudais afluentes durante a escavação. 

Nesta obra de duplicação e de substituição, está previsto o recurso a vigas pré-fabricadas para a construção dos tabuleiros 

que serão colocadas na sua posição final por meio de viga de lançamento. As dificuldades associadas ao transporte até 

ao local da obra de vigas com comprimento superior a 35 m e ao posicionamento de auto gruas de elevada capacidade, 

para elevação das vigas, na encosta do lado poente e no talude de aterro do IP3 do lado nascente, levou à opção por 

vigas de lançamento. Por outro lado, a viga de lançamento a utilizar na construção dos viadutos poderá ainda ser adaptada 

para a demolição da ponte atual. 

Na construção das obras de duplicação e de substituição prevê-se o seguinte faseamento construtivo: 

▪ Implementação de desvios de tráfego no IP3; 

▪ Execução das contenções provisórias; 

▪ Execução das fundações dos encontros e pilares; 

▪ Construção da elevação dos pilares e encontros por métodos tradicionais; 

▪ Pré-fabricação das vigas do tabuleiro em fábrica ou em estaleiro; 

▪ Transporte e montagem das vigas pré-fabricadas sobre os apoios nos pilares e encontros com recurso a viga de 

lançamento; 

▪ Transporte e montagem das pré-lajes com grua; 

▪ Montagem das armaduras e betonagem da ligação das vigas aos pilares e dos troço de laje sobre os pilares; 

▪ Aplicação da pós-tensão nos troços de laje sobre os pilares; 

▪ Montagem das armaduras e betonagem da laje nas zonas de vão e das carlingas do tabuleiro; 
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▪ Acabamentos. 

As especificações técnicas e o faseamento preconizado encontram-se detalhados no Tomo 08.42 – OA42 – Ponte sobre 

a Ribeira de Asnes (40418-PE-T32-0842-MDJ ) do P8 – Obras de Arte Especiais. 

Os desvios do tráfego no IP3 são conforme indicado no Tomo 10.1 – Estudo de Desvios ou Ligações Provisórias 

Durante a execução dos trabalhos, serão a ter em consideração as medidas preventivas indicadas no Tomo 12.1 – Plano 

de Segurança e Saúde (40418-PE- T3-1201-0001). 

RECAPE 3 - Estudo que analise especificamente a drenagem do IP3, na envolvente da concessão hidromineral de Caldas 

de Penacova, e que identifique medidas de projeto a adotar, que assegurem o cumprimento dos objetivos enunciados na 

referida medida, a fim de garantir a preservação do recurso hidromineral. O referido estudo deve ser acompanhado de 

peças desenhadas que permitam uma adequada e rigorosa leitura da informação. 

Medida não aplicável ao Troço 3 

 

RECAPE 4 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado e incluindo todas as medidas a 

implementar na fase prévia à obra, na fase de obra e na fase de conclusão da obra e a programação das várias ações a 

realizar durante estas fases. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado nesta fase de Projeto de Execução, integrando 

o RECAPE, tem por objetivo subsidiar a realização do Plano de Gestão Ambiental (PGA) da responsabilidade do 

Empreiteiro com vista a documentar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Obra. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) é apresentado no P16.2 – Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE); P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-

PE-T3-1602-0500), onde para além dos procedimentos, responsabilidades e gestão ambiental da obra são indicadas todas 

as medidas constantes da DIA para as fases de pré-obra, durante a obra e sua conclusão, assim como as medidas de 

carater mais geral recomendadas pela APA para a s fases de construção. 

 

RECAPE 5 - Deve também ser preconizada a preparação e apresentação, ao longo da fase de obra, de relatórios de 

acompanhamento da obra, com periodicidade trimestral. Estes relatórios devem ser fundamentalmente apoiados em 

registo fotográfico e focar-se também nas medidas relativas à paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de 

acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha 

de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e 

final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 

diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da 

verificação do cumprimento das medidas/DIA. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) considera a apresentação de relatórios trimestrais de 

acordo com o requerido na DIA. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) é apresentado no P16.2 – Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE); P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-

PE-T3-1602-0500), onde para além dos procedimentos, responsabilidades e gestão ambiental da obra são indicadas todas 
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as medidas constantes da DIA para as fases de pré obra, durante a obra e sua conclusão, assim o registo fotográfico a 

partir de “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar 

não só o local concreto da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA. 

 

RECAPE 6 - Planta Síntese de Condicionantes atualizada, incluindo, além das condicionantes já identificadas no EIA, as 

seguintes: 

▪ envolvente de áreas urbanas e de locais com utilização sensível ao ruído; 

▪ solos com melhor aptidão agrícola (Classes A, A+C e A+F); 

▪ áreas agrícolas; 

▪ áreas com espécies da flora sensíveis, protegidas por legislação nacional ou endémicas; 

▪ áreas com vegetação autóctone (nomeadamente carvalhos); 

▪ habitats naturais (91E0*, 6220*,9230 e 92A0) 

▪ galerias ripícolas; 

▪ áreas até 10 m das margens das linhas de água, nomeadamente as de pequena dimensão; 

▪ áreas preferenciais de drenagem natural; 

▪ raio mínimo de 100 m das captações públicas e das captações privadas de água subterrânea. 

A planta de condicionamentos deve também conter a informação e resultados dos estudos desenvolvidos para o 

estabelecimento da situação de referência relativa à vegetação, Habitats, flora e fauna. 

A Planta Síntese de Condicionantes atualizada (1:25 000) é apresentada em anexo ao presente relatório (Desenho 

40418-PE-T3-1602-0200-100, sendo também apresentada uma planta à escala de projeto (1:1 000) sobre ortofotomapa 

com as condicionantes referenciadas, assim como a planta funcional associada à ocupação do solo marginal ao traçado 

(Planta Funcional e de Condicionantes – T3.1 e T3.2: Desenhos 40418-PE-T31-1602-0200-200 e 40418-PE-T32-1602-

0200-300). 

Considerando em particular o solicitado, entende-se: 

▪ Envolvente de áreas urbanas e de locais com utilização sensível ao ruído – no Troço 3 os locais sensíveis ao 

ruido (segundo o RGR) identificados no EIA, localizam-se a mais de 200 m do traçado, pelo que se encontram fora 

da Planta Funcional e de Condicionantes: 

− 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. 

▪ Solos com melhor aptidão agrícola (Classes A, A+C e A+F) e áreas agrícolas – assinaladas na Planta Funcional 

e de Condicionantes as áreas ambientais, assim como a RAN (também consta da Planta Síntese de Condicionantes). 
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▪ Áreas com espécies da flora sensíveis, protegidas por legislação nacional ou endémicas e áreas com 

vegetação autóctone – áreas não representativas no corredor do Troço 3, representados os habitats naturais.~; 

▪ Habitats naturais (91E0*, 6220*,9230 e 92A0) e galerias ripícolas – representados na Planta Funcional e de 

Condicionantes; 

▪ Áreas até 10 m das margens das linhas de água, nomeadamente as de pequena dimensão – representados na 

Planta Funcional e de Condicionantes; 

▪ Áreas preferenciais de drenagem natural - não representativo ao longo do Troço 3 (linhas de água principais 

(Ribeiras: Dinha, Lobão, Asnes e Pavia).~; 

▪ Raio mínimo de 100 m das captações públicas e das captações privadas de água subterrânea – representado 

na Planta Síntese de Condicionantes. 

 

RECAPE 7 - Identificação de locais potenciais para estaleiros, áreas de depósito, e empréstimo, considerando, além das 

condicionantes constantes da carta a reformular, que as referidas áreas devem privilegiar a utilização de estaleiros já 

existentes, ou a ocupação de áreas já degradadas, nomeadamente explorações de inertes na região e locais de declive 

reduzido e com acesso existente próximo. Devem ainda localizar-se em zonas afastadas dos recetores sensíveis ou de 

outros edifícios habitacionais e de impacte visual baixo a moderado. 

A identificação e definição de locais de estaleiros, será da responsabilidade da Entidade Executante (Empreiteiro) da obra 

a consignar quando do lançamento da empreitada, a apresentação da informação concretizada sobre estas áreas de 

estaleiros, áreas de depósito, e empréstimo serão determinadas na fase de pré-obra (ver especificações no Capítulo 3.3 

– Fase de Obra). 

Qualquer área que em fase de projeto de execução seja indicada para realização de qualquer um dos usos referidos 

(acessos à obra, áreas de estaleiro e de depósito ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra), mesmo que a sua 

necessidade seja identificada no âmbito do projeto de execução, a sua proposta de localização só poderá ter um carater 

indicativo, para efeitos de elaboração de proposta por parte dos concorrentes à execução da obra.  

Atendendo a que os locais referidos são na maioria das situações pertença de terceiros e que não são objeto de 

expropriação pela IP, somente no âmbito da empreitada, o Empreiteiro seleciona e negoceia com os proprietários (quer 

em termos de viabilidade, quer em termos económicos), os locais mais propícios para as atividades que necessita de 

desenvolver, face inclusivamente à programação que define para desenvolvimento da empreitada, tendo sempre 

subjacente, no entanto, a informação constante no RECAPE, ao nível das condicionantes à localização das 

supramencionadas áreas de apoio à obra.  

Assim, e dando resposta ao solicitado, apresenta-se no âmbito do RECAPE a análise das condicionantes existentes na 

envolvente do local da intervenção, dando esta análise origem a uma planta com a localização das mesmas (Carta de 

Condicionantes à Implantação de Estaleiros e Outras Áreas de Apoio à Obra (4 folhas - 1:25000) Desenho 40418-

PE-T32-1602-0200-400).  

Nesta planta encontram-se localizadas as zonas com maior sensibilidade e/ou com condicionantes legais associadas, 

como sejam solos com elevada aptidão agrícola, captações subterrâneas, linhas de água, Reserva Ecológica Nacional, 

ocorrências patrimoniais, entre outros.  
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De qualquer forma, a utilização desses espaços pelo Empreiteiro, em sede de desenvolvimento da obra, pressupõe a 

prévia verificação e obtenção da respetiva licença para o fim pretendido, sendo essas diligências da responsabilidade do 

Empreiteiro e a totais expensas do mesmo. Assim, compete ao Empreiteiro solicitar as autorizações aplicáveis junto das 

entidades competentes (com a prévia verificação e validação dos respetivos processos pela IP), com o pressuposto de 

que a seleção dos mesmos terá de ter em consideração as condicionantes já identificadas no presente RECAPE, e outras 

que constem, por exemplo, da consequente DCAPE. 

Os processos preparados pelo Empreiteiro para utilização de acessos e espaços para localização de estaleiros e outras 

áreas de apoio à obra, incluem necessariamente os respetivos projetos de integração e recuperação paisagística, cuja 

responsabilidade de execução é igualmente do Empreiteiro. Ao longo do decurso da empreitada pode, no entanto, surgir 

a necessidade de identificar locais adicionais, tendo o Empreiteiro que salvaguardar sempre o cumprimento da legislação. 

Neste contexto o cumprimento desta medida é da responsabilidade da Entidade Executante. 

 

RECAPE 8 - Plano de acessos à obra (explicitando acessos existentes, a beneficiar e eventualmente a construir e incluindo 

todas as frentes de obra, estaleiros, etc.). O plano deve integrar: 

a. A identificação das condicionantes e as medidas de minimização aplicáveis à localização e seleção dos 

acessos, incluindo, nomeadamente, a minimização da passagem no interior dos aglomerados populacionais 

e junto a recetores sensíveis. Nas situações em que existam condicionantes ou medidas dirigidas 

especificamente a determinados acessos, essa análise deve ser concretizada. 

b. A descrição das intervenções a realizar. 

c. A caracterização das atividades de abertura e melhoria de acessos, acompanhada da respetiva avaliação 

de impactes e proposta de medidas de minimização, bem como as ações de recuperação/desativação dos 

acessos. 

d. A representação georreferenciada dos acessos nos formatos (kml/kmz) e shapefile. 

 

Atendendo ao explicitado em RECAPE 7 (e especificado no Capítilo3.3 – Fase de obra), a utilização de acessos já 

existentes ou a abertura de novos acessos, bem como a ocupação de outras áreas anteriormente mencionadas, são objeto 

de autorização das autarquias ou da IP (conforme aplicável) a propor pela Entidade Executante. Quando há necessidade, 

devidamente demonstrada de ocupação de espaços sujeitos às condicionantes referidas, dando cumprimento à legislação 

específica, são os mesmos submetidos a Parecer das entidades que têm jurisdição nessas áreas, devendo a viabilização 

ou inviabilização de ocupação das mesmas ser aferidas por essas mesmas entidades. 

Mais acresce que, o número de espaços a utilizar, bem como a necessidade de criar novos acessos, varia com o 

planeamento e dinâmica (ex: número de frentes de obra simultâneas) que a entidade executante concretize para a 

realização da empreitada. Propõe-se assim, que tal como a informação requerida em RECAPE 7, esta seja igualmente 

remetida para a fase inicial da obra, apresentando-se no presente RECAPE as condicionantes à localização do estaleiro 

e outras áreas de apoio à obra (ver Carta de Condicionantes à Implantação de Estaleiros e Outras Áreas de Apoio à 

Obra (4 folhas - 1:25000) Desenho 40418-PE-T32-1602-0200-400). 

Neste contexto o cumprimento desta medida é da responsabilidade da Entidade Executante. 
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RECAPE 9 - Medidas de minimização, compensação e/ou reposição para todas as captações de água que sejam afetadas 

diretamente ou indiretamente. As referidas medidas devem assegurar, no mínimo, as atuais condições de abastecimento 

e usos. 

Ao longo do traçado do Troço 3 não será afetada diretamente nenhuma captação de água.  

No entanto, de referir o atravessamento do perímetro de proteção das Águas do Planalto “Tondela” (perímetro de proteção 

alargado), entre o km 101+500 e o km 104+250, a noroeste de Tondela, sob gestão das Águas do Planalto S.A., que se 

encontra junto ao rio Dinha, a jusante da ponte sobre o rio Dinha. 

A captação tem título de legalização 3886-L/2006 e perímetros definidos pela Portaria n.º 52/2013, de 5 de fevereiro 

52/2013. Assim, a captação “Tondela” tem definidos 3 perímetros de proteção: perímetro de proteção imediata, perímetro 

de proteção intermédia e perímetro de proteção alargada. 

O IP3 em apreço encontra-se a 395 m a norte da captação “Tondela”, não afetando o Perímetro de Proteção Imediata nem 

o Perímetro de Proteção Intermédia. Contudo, verifica-se que é atravessado o Perímetro de Proteção Alargada, numa 

extensão de cerca de 2,750 km, entre o km 101+500 e o km 104+250. 

De acordo com a mesma Portaria, na Zona de Proteção Alargada são condicionadas, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, embora de acordo com este normativo se constate que as ações necessárias 

para o alargamento da plataforma neste troço não se enquadram em qualquer das atividades condicionadas. 

As medidas recomendadas estabelecem restrições para esta área: 

Os estaleiros e áreas de apoio à obra deverão situar-se fora das áreas delimitadas pelos perímetros de proteção das 

captações de águas minerais naturais (Concessões), bem como do perímetro de proteção da captação para 

abastecimento público “Tondela”, mais concretamente: 

− Perímetro de Proteção Alargada da captação de abastecimento público Tondela (Águas do Planalto) 

aproximadamente entre o km 101+500 e o km 104+250 do Troço 3; 

Quanto a captações de água subterrânea privadas verifica-se um número bastante significativo na área de estudo, a 

maioria para rega. Nesta fase, não se prevê, com a materialização do projeto, a afetação direta de qualquer uma delas. 
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Figura 6.1 – Perímetro de proteção das Águas do Planalto “Tondela” (perímetro de proteção alargado), entre o 
km 101+500 e o km 104+250 

No âmbito do desenvolvimento da Ponte sobre a Ribeira de Asnes, foi feito, pela IP, o levantamento do traçado de uma 

mina de água, localizada entre o km 113+520 e o km 113+560, conforme se apresenta no Desenho n.º 40418-PB-T32-

0431-0007. 

 

Figura 6.2 – localização da mina de água (extrato do Desenho 40418-PB-T32-0431-0007) 

O estudo desta ponte foi desenvolvido de forma a não afetar a mina de água existente (que não será pois afetada). 
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Mina - Entrada Mina - Interior Mina Tanque 

 

Figura 6.3 – Estruturas associadas à mina de água 

 

RECAPE 10 - Avaliação detalhada (i.e., compatível com projeto de execução) de impactes sobre o recetor referido na 

reclamação apresentada em sede de Consulta Pública (Quinta Vale Salgueiro), bem como sobre o recetor localizado junto 

ao viaduto sobre a ribeira de Asnes (lado sul), incluindo avaliação in situ dos níveis sonoros atuais, previsões dos níveis 

sonoros (ruído particular e ruído ambiente, nos anos início, intermédio e horizonte de projeto) e respetivas medidas de 

minimização. 

Esta medida vem na sequencia de uma reclamação, tendo sido solicitada uma reavaliação das condições acústicas 

previstas atendendo quer aos volumes de tráfego previstos como à alteração do traçado decorrente da preconização do 

novo Viaduto  da Ribeira de Asnes neste local. 
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Figura 6.4 – Localização dos Recetores em análise na zona Quinta Vale Salgueiro 

Neste contexto, foi realizado um estudo complementar de ruído que contemplou uma descrição do traçado entre os km 

112+000 e 114+800 (Nó de Fail) como referencia para uma reavaliação das condições acústicas prospetivadas para os 

recetores indicados (Quinta de Vale Salgueiro), atendendo às condições de projeto consideradas para este local, estudo 

este apresentado no P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE); P16.2.3 – 

Estudos Complementares; Tomo 16.2.3.4 – Estudo Complementar de Ruído (40418-PE-T3-1602-0304). 

 

RECAPE 11 - Caraterização das medidas de minimização de ruído, incluindo acerto do dimensionamento das barreiras, 

considerando a apreciação desenvolvida em sede do presente procedimento relativa à compatibilização com o Plano de 

Ação, bem como eventuais alterações inerentes ao desenvolvimento do projeto de execução. 

As Barreiras Acústicas detalhadas no P4 – Obras Acessórias; P4.8 – Outros Projetos Complementares – P4.8.1 – 

Barreiras Acústicas, desenvolvido no âmbito do Projeto de Execução relativo ao Troço 3 entre Santa Comba Dão e 

Viseu do IP3, pretende dar resposta ao requerido na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), no seguimento do que foi 

proposto no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

No quadro seguinte apresenta-se a previsão de níveis sonoros, sem Barreiras Acústica, em 2034 (ano intermédio, para o 

qual se vai dimensionar as Barreiras Acústicas). Apenas se prevê níveis sonoros, em 2034, acima dos limites [Lden ≤ 65 

dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)], para R103a, R103b, R103c, R104 e R113. 
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Quadro 6.2 - Níveis sonoros previstos em 2034 sem Barreiras 

Zona da Barreira BA19 (EIA) 

Recetor Ld Le Ln Lden 

R103a (Piso 0 

40°30'48.5"N 8°05'23.1"W 
59 55 52 60 

R103a (Piso 1) 

40°30'48.5"N 8°05'23.1"W 
64 60 57 65 

R103b (Piso 0) 

40°30'49.1"N 8°05'24.4"W 
62 58 55 64 

R103b (Piso 1) 

40°30'49.1"N 8°05'24.4"W 
67 63 60 69 

R103c (Piso 0) 

40°30'50.1"N 8°05'24.9"W 
61 57 53 62 

R103c (Piso 1) 

40°30'50.1"N 8°05'24.9"W 
64 60 56 65 

 

Zona da Barreira BA20 (EIA) 

Recetor Ld Le Ln Lden 

R104 (Piso 0) 

40°30'47.9"N 8°05'26.8"W 
61 57 54 63 

R104 (Piso 1) 

40°30'47.9"N 8°05'26.8"W 
63 59 56 65 

R105 (Piso 0) 

40°30'49.9"N 8°05'28.7"W 
64 60 56 65 

R105 (Piso 1) 

40°30'49.9"N 8°05'28.7"W 
65 61 57 66 

R105b (Piso 0) 

40°30'49.0"N 8°05'28.6"W 
60 56 53 62 

R105b (Piso 1) 

40°30'49.0"N 8°05'28.6"W 
62 58 55 64 

R106a (Piso 0) 

40°30'46.8"N 8°05'26.2"W 
60 56 53 61 

R106a (Piso 1) 

40°30'46.8"N 8°05'26.2"W 
62 58 55 63 

R106b (Piso 0) 

40°30'48.0"N 8°05'25.8"W 
62 59 55 64 
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Zona da Barreira BA21 (EIA) 

Recetor Ld Le Ln Lden 

R113 (Piso 0) 

40°31'29.4"N 8°05'24.9"W 
60 56 53 62 

R113 (Piso 1) 

40°31'29.4"N 8°05'24.9"W 
65 61 58 67 

Para além da proposta de implementação de Barreiras Acústicas foram ainda preconizadas nos estudos antecedentes (no 

EIA tendo sido incorporadas no Projeto Base que subsidia a presente Projeto de Execução), designadamente: 

▪ Consideração de pavimento com uma camada de desgaste SMA 11 surf PMB 45/80, que confere uma redução de 

até de 3 dB(A) em função da velocidade de circulação.  

No que respeita à avaliação de impactes importa atender os pressupostos admitidos nos estudos realizados no EIA: 

"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".  

Na ausência de contestação a tal interpretação na DIA, assume-se assim que o IP3 se enquadra efetivamente na alínea 

c) do Artigo 11.º do DL 9/2007. 

Assim, para todos os Recetores Sensíveis envolventes ao IP3 consideram-se aplicáveis os seguinte limites: 

Lden = 65 dB(A); Ln<= 55 dB(A) 

▪ Para Recetores classificados como Zona Mista aplicam-se estes limites por força da alínea a) do Artigo 11.º do 

DL 9/2007 

▪ Para Recetores classificados como Zona Sensível aplicam-se estes limites por força da alínea c) do Artigo 11.º 

do DL 9/2007 

▪ Para Rectores não classificados aplicam-se estes limites pois sendo classificados como Zona Mista ou com Zona 

Sensível aplicam-se, conforme referido anteriormente, exatamente os mesmos limites. 

▪ Uma vez que os níveis sonoros previstos no RECAPE, e no EIA, em R98a e R98b (Barreira B13 do Plano de 

Ação) e R118 (Barreira BA14 do Plano de Ação; R118b é não sensível), cumprem os limites acústicos legais, não 

se dimensionam estas Barreiras Acústicas no RECAPE, sendo contudo especialmente incidente nestes 

Recetores o Plano de Monitorização desenvolvido no RECAPE.  

Uma vez que os níveis sonoros previstos no RECAPE, e no EIA, em R98a e R98b (Barreira B13 do Plano de Ação) e R118 

(Barreira BA14 do Plano de Ação; R118b é não sensível), cumprem os limites acústicos legais, não se dimensionam estas 

Barreiras Acústicas no RECAPE, sendo contudo especialmente incidente nestes Recetores o Plano de Monitorização 

desenvolvido no RECAPE.  

As Barreiras Acústicas previstas são as que se identificam no Quadro 6.3. 
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Quadro 6.3 – Identificação das Barreiras Acústicas (localização do RECAPE) 

EIA Localização 
Sentido Extensão [m] Altura [m] Área [m2] Tipologia 

ID Recetor Início Fim 

BA19 R103 km 98+909 km 99+002 Coimbra / Viseu 93 2 186 
Absorvente na face 
virada para o IP3 

BA20 

R104 

R105 

R106 

km 98+930 km 99+050 Viseu / Coimbra 120 2 240 
Absorvente na face 
virada para o IP3 

BA21 R113 km 100+342 km 100+417 Viseu / Coimbra 76 1,5 114 
Absorvente na face 
virada para o IP3 

 

RECAPE 12 - Resultados de um programa de sondagens arqueológicas de diagnóstico sobre a OP 1 – Bacêlos – com os 

seguintes objetivos: 

▪ Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão. 

▪ Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens. 

▪ Caraterizar o seu estado de conservação. 

▪ Avaliar o potencial científico e patrimonial de cada arqueossítio. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

RECAPE 13 - Relatório preliminar das sondagens arqueológicas efetuadas o qual deve incluir: 

▪ Síntese dos resultados obtidos. 

▪ Avaliação do potencial arqueológico do sítio. 

▪ Outras medidas de minimização patrimonial, como a realização de intervenções arqueológicas manuais em 

área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos). 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

RECAPE 14 - Caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, devem ser apresentadas alterações 

ao projeto capazes de garantir a conservação dos vestígios arqueológicos identificados no decurso dos trabalhos. Ajuste 

do projeto na envolvente da ocorrência patrimonial de modo que as várias componentes do projeto não colidam com o 

arqueossítio, tendo em conta, designadamente, os resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

RECAPE 15 - Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto, de forma a colmatar 

as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e 

empréstimo de inertes, caso estes locais se situem fora das áreas já prospetadas, bem como das zonas vedadas na fase 

de EIA. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 
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Foram realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas para as zonas que não foram prospetadas no âmbito do EIA, 

função de ajustamentos de traçados, restabelecimentos,  caminhos paralelos e nós, tendo sido solicitada o respetivo PATA, 

sendo o relatório produzido, assim como as peças desenhadas e anexos apresentados no P16.2.3 – Estudos 

Complementares, Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305). 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no âmbito do 

Descritor Património para o RECAPE do Projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 –  Troço 3 (Km 90+200/ 117+722): 

Nó de Souselas (IC2)/Nó de Viseu (A25) contribuíram para o inventário de mais 2 ocorrências patrimoniais na área de 

incidência de projeto (n.º 139 e n.º 140). 

No Troço 3 do projeto de duplicação do IP3, foram então inventariadas 4 ocorrências patrimoniais na área de incidência 

direta: n.º 7 (a escultura Memoriar), n.º 8 (instalação artística do Monumento aos Combatentes do Ultramar), n.º 139 (casa 

de apoio agrícola da Preza 1) e n.º 140 (casa de apoio agrícola da Preza 2). 

As ocorrências n.º 7 (Memoriar) e n.º 140 (Preza 2) têm impactes negativos diretos, sendo necessário proceder à 

transladação do escultura (n.º 7) para um local a designar pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Tondela. No 

que diz respeito à casa de apoio agrícola (n.º 140), será necessário proceder ao seu registo pormenorizado (desenho de 

alçados e planta do edificado, registo fotográfico completo e memória descritiva completa da construção). 

As ocorrências n.º 8 e n.º 139 têm impactes negativos indiretos, sendo necessário garantir a conservação in situ dos 

elementos arquitetónicos móveis (Monumento aos Combatentes do Ultramar) e das construções (casa de apoio agrícola 

de Preza 1). 

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. 

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. 

 

RECAPE 16 - Fichas da Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas (mantendo a numeração), avaliação de 

impactes e proposta das respetivas medidas de minimização. Incluem-se neste caso todas as ocorrências que se localizem 

a menos de 100 metros da área de afetação, como seja as que se situam junto aos acessos já existentes e que serão 

utilizados na fase de obra. 

 

As Fichas de Sítio decorrentes dos resultados obtidos na prospeção arqueológica sistemática complementar realizada, 

são apresentadas no ANEXO II: FICHAS DE SÍTIO do Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-

PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

A avaliação de impactes, assim como as medidas recomendadas constam do citado relatório. 
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RECAPE 17 - Quadro síntese com a distância dos limites exteriores dos elementos patrimoniais relativamente às várias 

componentes do projeto (tendo em conta a implementação do projeto e a real afetação provocada pela materialização das 

várias componentes de obra). 

A informação solicitada consta do Quadro 2.30 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da via, é 

apresentado no Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos 

Complementares, e que se replica em seguida, determinando a avaliação de impactes que consta do mesmo relatório. 

Quadro 6.4 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da via 

N.º  Designação Tipo de Sítio Km Dist. eixo 
Dist. 

Faixa Expr. 

Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Impacte 
Patrimonial 

7 Memoriar Escultura 100+650 0 0 39,28 B 

8 
Monumento aos Combatentes 

do Ultramar 
Instalação artística 100+700 105 17 --- --- 

139 Preza 1 Casa de apoio agrícola 2+400 41 2 --- --- 

140 Preza 2 Casa de apoio agrícola 4+675 22 0 10,17 D 

 

RECAPE 18 - Medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências que possam sofrer afetação, as quais 

devem ser previamente submetidas à análise e aprovação da Tutela do Património Cultural. 

As Medidas de Minimização dos impactes no património estão apresentadas no Capítulo 2.9 – Medidas de Minimização 

do Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos 

Complementares, onde se consideram medidas para a fase prévia à obra, designadamente o registo exaustivo de 

edificado e a transladação de elementos arquitetónicos, assim como medidas genéricas para a fase de construção de 

Acompanhamento Arqueológico. São aqui apresentadas as medidas de salvaguarda destinadas à preservação das 

ocorrências patrimoniais com impactes patrimoniais diretos, que já foram aprovadas na Declaração de Impacte Ambiental 

do Projeto Base (n.º 7 – Memoriar), ou que são consensualmente aprovados pela Agência Portuguesa do Ambiente (n.º 

140 – Preza 2). 

 

RECAPE 19 - Reavaliação de impactes patrimoniais tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada 

pela concretização das várias componentes de obra, e nova proposta de medidas de minimização. 

A Avaliação de Impacte Patrimonial  e a Análise de Impactes são apresentados nos Capítulos 2.7 e 2.8 do Tomo 16.2.3.5 

– Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

RECAPE 20 - Demonstração/justificação de eventuais situações em que se verifique a inevitabilidade de um afastamento 

menor de uma ocorrência patrimonial relativamente às várias componentes do projeto, incluindo aos acessos. 

A Avaliação de Impacte Patrimonial  e a Análise de Impactes são apresentados nos Capítulos 2.7 e 2.8 do Tomo 16.2.3.5 

– Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

Os impactes patrimoniais no edifício de Preza 2 (n.º 140) têm pouco significado patrimonial e não justificam a alteração do 

projeto naquela setor da via. 
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Como a instalação artística do Memoriar pode ser translada para outro local a selecionar pela Câmara Municipal de 

Tondela, os impactes patrimoniais são pouco significativos e minimizáveis. Por este motivo, não se justifica alterar o 

traçado proposto para o ramo do nó. 

 

RECAPE 21 - Cartografia à escala 1:25 000 e 1:5 000, atualizada com a implantação das ocorrências patrimoniais, 

mantendo a numeração, e a identificação das condições de visibilidade do terreno das áreas objeto de prospeção. Estes 

elementos patrimoniais devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – área de dispersão 

/ concentração dos vestígios). 

No ANEXO IV: Documentação Gráfica do Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-

0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares são apresentados à escala 1:5 000 a área de abrangência da prospeção 

sistemática realizada e a localização das ocorrências identificadas para este Troço 3, atualizada com a implantação das 

ocorrências patrimoniais, mantendo a numeração, e a identificação das condições de visibilidade do terreno das áreas 

objeto de prospeção. 

 

RECAPE 22 - Cartografia com a implantação das áreas de estaleiro, acessos, depósitos temporários e empréstimos de 

inertes. As áreas de estaleiro e parques de materiais ficam interditos em todos os locais onde foram detetadas ocorrências 

patrimoniais, conforme Planta de Condicionamentos, e devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros 

do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Os acessos a construir de novo ou os que carecerem de 

melhoramento devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros do limite exterior de todas as ocorrências 

patrimoniais constantes da Planta de Condicionamentos atualizada. 

Ver RECAPE 7. 

No ANEXO IV: Documentação Gráfica do Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-

0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares é apresentada a cartografia com as infraestruturas conhecidas até ao 

momento, como os acessos à obra, e com as distâncias necessárias à conservação in situ de todos os elementos 

patrimoniais. 

 

RECAPE 23 - Projeto de Integração Paisagística para a OP 6 – Capela do Senhor da Ponte, com detalhe à escala de 

projeto, tendo em vista a mitigação dos impactes visuais existentes (intrusão visual da via – IP3) e os expectáveis sobre o 

contexto cénico / paisagístico (relacionados com a construção do corredor de tráfego local e do caminho paralelo do lado 

da Capela. A título orientador deve preconizar: 

▪ Barreiras de vegetação arbórea/arbustiva na plataforma da Capela do Senhor da Ponte, ao longo do IP3 e 

entre a Capela, de modo a anular a intrusão visual existente. 

▪ Barreiras de vegetação arbórea/arbustiva entre Capela e a via de tráfego local do lado dos limites expostos 

da nova via, tendo em vista a salvaguarda do enquadramento paisagístico e das perspetivas de 

contemplação do elemento patrimonial OP 6. 

▪ Requalificação paisagística do local com vista a potenciar a fruição do monumento. 

▪ Os trabalhos, ações e estudos devem ser sujeitos à apreciação prévia da Tutela do Património Cultural. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 
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RECAPE 24 - Medidas de compensação da eventual perda de património natural (Habitats, flora ou fauna) a afetar de 

forma irreversível em fase de obra. 

No Tomo 16.2.3.2 – Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água (40418-PE-T3-1602-0302) do P16.2.3 – 

Estudos Complementares do presente RECAPE, apresentam-se as intervenções propostas para recuperação biofísica 

referentes aos atravessamentos do rio Dinha, da ribeira do Lobão, da ribeira de Asnes e do rio Pavia, consideradas pela 

sensibilidade ecológica das suas margens (habitats protegidos, com exceção do rio Pavia que apresenta no entanto uma 

galeria ripícola expressiva), visando também a reposição dos habitats ripícolas, dando conformidade à presente medida. 

A presença de Habitats da Rede Natura 2000, designadamente os habitats 91E0* e 92A0 associados às galerias ripícolas 

que marginam as linhas de água referenciadas ditaram a preocupação em preconizar a recuperação biofísica nestas linhas 

de água, recorrendo a métodos tradicionais e métodos de engenheira natural, tendo em vista a estabilização estrutural das 

margens do curso de água. 

O projeto em planta das soluções propostas, nomeadamente ao nível de plantações, sementeiras , disposição das estacas, 

extensão das faxinas etc., e restante informação que se considere que seja necessária para uma boa execução da 

empreitada, irá também constar das peças desenhadas do P16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística (40418-PE-T3-

1602-0600). 

 

RECAPE 25 - Programa de Monitorização de Atropelamentos desenvolvido com base na proposta constante no EIA e 

aprofundado em função do projeto de execução a desenvolver. 

O Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos, apresentado no Capítulo 5 do P16.2.4 – Plano Geral de 

Monitorização (40418-PE-T3-1602-0400) do P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

(RECAPE), integra um Plano de Monitorização da Eficácia do Plano de Ação de Passagens para Fauna, cujo objetivo 

principal é o de avaliar o sucesso e a eficácia das medidas definidas no Plano de Ação de Passagens para Fauna – 

PAPF (40418-PE-T3-1602-0301), apresentado no âmbito dos P16.2.3 – Estudos Complementares do presente 

RECAPE. 

Assim, o Programa prevê a Monitorização da mortalidade de vertebrados terrestres causada por colisão e atropelamento, 

a utilização das passagens para a fauna, e o estado de conservação e da eficácia dos dispositivos de escape. 

Importa ainda referir que a IP tem implementado um Programa de Monitorização de Mortalidade de Fauna nas estradas 

sob sua jurisdição, desde 2010, o qual constituiu uma importante base de dados que fundamentaram os estudos 

desenvolvidos no presente RECAPE. Prevê-se, assim, que a monitorização dos atropelamentos de fauna se prolongará a 

longo-prazo. 

Para além disso, a IP participou no Projeto LIFE LINES, em colaboração com a Universidade de Évora, do qual resultou 

um Guião de Boas Práticas para Monitorização e Registo de Dados de Mortalidade de Fauna por Atropelamento, o qual 

“reúne e divulga os procedimentos inerentes à recolha e processamento de informação relativa a observações de fauna 

atropelada, tendo como base a experiência adquirida ao longo do projeto LIFE LINES e outros anteriores, como o projeto 

MOVE da Universidade de Évora. Aborda os aspetos básicos relativos à implementação de um plano de monitorização de 

fauna atropelada, sendo direcionado sobretudo a atores nas áreas de monitorização ambiental, tal como é o caso da IP 
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que desenvolve um Programa de Monitorização de Mortalidade de Fauna nas estradas sob a sua jurisdição. Pretende 

fornecer as bases essenciais para que, através da adoção de Boas Práticas na monitorização e registo de fauna por 

atropelamento, se possa contribuir para o desenvolvimento de esforços na mitigação de mortalidade e prevenção na 

segurança rodoviária, desde uma escala local a uma escala nacional.”  

A informação recolhida ao longo dos anos no âmbito deste programa constituiu importante base de dados que 

fundamentaram os estudos desenvolvidos no presente RECAPE. 

 

RECAPE 26 - Articulação entre o Plano de Ação para a Integração de Passagens para Animais e o referido Programa de 

Monitorização de Atropelamentos. 

O Tomo 16.2.3.1 – Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna que integra o P16.2.3 – Estudos 

Complementares visa a identificação dos locais mais indicados para a instalação de passagens para animais de modo a 

mitigar os impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3, em articulação quer com a monitorização dos atropelamentos 

realizada pelo IP como com o programa de monitorização desenvolvido no âmbito do presente RECAPE.  

Neste contexto, o referido plano de ação tem como objetivo identificar as zonas mais prováveis de atravessamento de 

fauna nos pontos críticos de mortalidade, para propor a instalação ou adaptação de passagens para fauna. A mortalidade 

por atropelamento é o efeito mais visível e negativo das estradas na fauna. Os mamíferos carnívoros são 

reconhecidamente um dos grupos mais vulneráveis a este tipo de impacte, ao qual se alia o efeito-barreira causado pelas 

vias e a redução/fragmentação das suas áreas de distribuição. 

Contudo, estudos recentes têm vindo a demonstrar que, de uma forma geral, estes animais utilizam as Obras de Arte e 

Passagens Hidráulicas (PH) para atravessar a estrada (desde que apresentem dimensões amplas e se localizem em áreas 

sossegadas) e que a disponibilidade destas estruturas pode influenciar positivamente a redução da sua mortalidade nas 

estradas. Efetivamente, a presença de água nas PH, mesmo que em níveis reduzidos, constitui uma limitação à sua 

utilização pela maioria dos animais, pelo que a implementação de passadiços aumenta o potencial destas estruturas para 

a fauna uma vez que são projetados para se manterem, a maior parte do tempo, acima do nível da água. 

Neste perspetiva foram considerados locais preferenciais de atravessamento e adotadas medidas no projeto de 

favorecimento deste atravessamento, sobretudo ao nível do Projeto de Drenagem (P2 -40418-PE-T31-0200-0001) com 

a adaptação de PHs para passagens de fauna, das Obras de Arte: P7 -Obras de Arte Correntes do Tipo Passagens 

Inferiores, Agrícolas, dotando PAs e PIs de condições que favoreçam a passagem faunística com o devido 

enquadramento do Projeto de Integração Paisagística: 40418-PE-T3-1602-0600, assim como escapatórias nos locais 

considerados mais críticos, para evitar os atropelamentos e vedações com malha adequada e em L (ver P4.1 – Vedações 

e Caminhos Paralelos: 40418-PE- T31 e T32-0401-0001). 

Todas estas intervenções, devidamente consideradas nas especialidades de projeto referenciadas, visam dar cumprimento 

às recomendações expressas no Plano de Ação, no sentido de melhorar e favorecer o atravessamento faunístico e de 

reduzir o a mortalidade por atropelamento.  

Na Figura 6.5 apresenta-se como exemplo um extrato do alçado Passagem Inferior 47 (AO47) onde se assinala a 

passagem para a fauna preconizada para a berma limitada com guarda de segurança DPM) 
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Figura 6.5 – Passagem Inferior – AO47 

 

RECAPE 27 - Plano de Gestão de Resíduos. 

Integrado no Projeto de Execução é apresentado o P21 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição (PPGRCD) (40418-PE-T3-2100-0000) que tem como principal propósito, dar cumprimento ao previsto no 

Artigo 55.º do referido diploma tendo sido elaborado com base num modelo tipo da IP, S.A. adaptado do modelo 

disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente no seu sítio da internet. 

Complementarmente, pretende-se que a informação coligida neste plano contribua para assegurar o correto balanço de 

materiais da empreitada, tendo igualmente em consideração as novas exigências legais decorrentes do Decreto-Lei n.º 

102-D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto, designadamente no que respeita à  

incorporação de 10 % materiais reciclados (entrada na obra). 

Um resumo deste plano é apresentado no Capítulo 10 do presente documento. 

 

RECAPE 28 - Solução a adotar para cada um dos taludes de aterro e de escavação que compatibilize a integração 

paisagística e a minimização da área afetada, nomeadamente muros de betão ou muros de terra armada. 

O P16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística (40418-PE-T3-1602-0600) foi desenvolvido em articulação com as 

especialidades de projeto de terraplenagens (P1 – Terraplenagens) e muros de contenção (P4.2 – Obras de Contenção: 

40418-PE- T31 e T32-0402-0001), por forma a considerar as soluções mais adequadas em cada caso e promover a sua 

integração paisagística de acordo com os critérios de projeto considerados. 

 

RECAPE 29 - Projeto de Integração Paisagística do IP3 – Nó de Souselas (IC2)/ Nó de Viseu (A25) e Variante, 

desenvolvido com base nas seguintes orientações e tendo em consideração o projeto de execução que vier a ser 

desenvolvido: 

i Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução e, como tal, nele devem constar todas as peças 

escritas e desenhadas necessárias à empreitada e à correta execução do Projeto. Devem constar, como 

peças escritas, a Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano e 

Cronograma de Manutenção. Das peças desenhadas devem fazer parte o Plano Geral, o Plano de Plantação 
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e o Plano de Sementeiras e Plano de Gestão para a estrutura verde para a Fase de Exploração por um 

período mínimo de 3 anos para além do término do período de garantia. 

ii Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre especialistas em 

paisagem, em fitossociologia, em biologia e em património, se pertinente. A equipa deve ser identificada no 

próprio PIP. 

iii Para cado muro de contenção a construir, independentemente da sua localização, devem ser apresentadas 

as soluções de integração. 

iv No alinhamento dos pilares das pontes/viadutos devem ser consideradas plantações de árvores 

isoladas/bosquete para ocultação dos mesmos. 

v As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 

espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade do material 

(vegetal) combustível. 

vi Definir/delimitar graficamente as “faixas de gestão de combustível”. 

vii Assegurar a devida compatibilização com as estruturas e infraestruturas associadas à via garantido o correto 

afastamento das copas no seu estado maduro. 

viii Integrar/preservar todos os exemplares existentes de quercíneas e de pinheiro-manso, que não apresentem 

deficientes condições fitossanitárias. 

ix Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deve ser acompanhado de certificados 

de origem, apresentar boas condições fitossanitárias e estar bem conformado, apresentar portes médios já 

significativos, quer em altura quer em dap/pap. 

x Devem ser equacionados eventuais transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação, 

devendo ser discriminadas detalhadamente todas as medidas preparatórias das quais depende maior grau 

de sucesso das mesmas. 

xi Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária. 

xii Deve considerar a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP durante 

a sua implementação e, durante 3 anos, após a sua implementação. 

xiii Recurso a vegetação apenas autóctone. 

Integrado no RECAPE, é apresentado o P16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística ( 40418-PE-T3-1602-0600) que 

considerou os pontos acima referidos, quer ao nível das propostas consideradas como nas recomendações e medidas a 

integrar nas especificações técnicas e no caderno de encargos para a empreitada. 

 

RECAPE 30 - Projeto de Integração Paisagística de Capela Senhor da Ponte – Ocorrência Patrimonial n.º 6 (T2 – do km 

77 ao km 86) devendo observar todas as orientações aplicáveis e previstas no Projeto de Integração Paisagística referido 

no ponto anterior, incluindo as seguintes mais específicas: 

i. Constituir um Projeto autónomo e separado do IP3. 
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ii. Prever uma cortina arbóreo-arbustiva ao longo IP3 que assegure o isolamento visual e o enquadramento 

cénico da capela, integrando eventual barreira acústica. 

iii. Prever a integração do corredor de tráfego local ou o seu isolamento visual sem comprometer o sistema de 

vistas do terrapleno da capela, que deve ser interpretado como miradouro sobre o rio Dão. 

iv Prever uma pavimentação não libertadora de poeiras na rede de caminhos a propor, adequada ao local. 

v Prever a instalação de equipamento e iluminação não intrusiva adequada um local de estadia. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

RECAPE 31 - Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água Afetadas, desenvolvido de acordo com as seguintes 

orientações: 

i. Devem constar todas peças escritas e desenhadas necessárias à avaliação e execução do mesmo. Devem 

estar incluídas: Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades; Plano e 

Cronograma de Manutenção; Plano Geral com localização das intervenções e todos os pormenores 

necessários. 

ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista reconhecido na área da Engenharia Natural. 

iii. Aplicação de técnicas de Engenharia Natural nas linhas de água ou de escorrência preferencial afetadas. 

iv. Prever a manutenção do estrato herbáceo-arbustivo em locais estratégicos, a identificar, focado, sobretudo, 

nas áreas de maior declive. 

v Incluir um programa de monitorização ou de acompanhamento. 

vi Apresentação de relatórios associado quer à implementação quer ao acompanhamento devendo ser 

proposto os intervalos de tempo para a sua apresentação. 

O Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água Afetadas é apresentado no P16.2 – Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE); P16.2.3 – Estudos Complementares; Tomo 16.2.3.2 – Plano de 

Recuperação Biofísica d e Linhas de Água (40418-PE-T3-1602-0302), implementado ao nível do P16.2.6 – Projeto de 

Integração Paisagística (40418-PE-T3-1602-0600). 

As intervenções propostas para recuperação biofísica são referentes aos atravessamentos do rio Dinha, do rio Lobão, da 

ribª. de Asnes e do rio Pavia, consideradas pela sensibilidade ecológica das suas margens (habitats protegidos, com 

exceção do rio Pavia que apresenta no entanto uma galeria ripícola expressiva), tendo-se recorrido a métodos tradicionais 

e métodos de engenheira natural, tendo em vista a estabilização estrutural das margens do curso de água, consistindo, 

em termos gerais, no seguinte: 

▪ Regularização do curso de água: atendendo a que, as margens apresentam um perfil irregular e pendente variável, 

preconizou-se a modelação do curso de água e das margens na zona de intervenção, de modo a adquirir uma 

pendente mais suave e a estabelecer uma ligação harmoniosa com o terreno natural envolvente. 

▪ Utilização de materiais vegetais, inertes e mistos. 

▪ Utilização de material vegetal autóctone, principalmente proveniente das galerias ripícolas a desmatar no âmbito da 

presente empreitada, com particular aproveitamento para execução das estacas vivas e das faxinas vivas. 
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São apresentados perfis transversais de pormenor (escala 1:50) com as soluções propostas para estabilização do curso 

da ribeira, assim como as respetivas localizações em planta e as soluções propostas, quer ao nível de plantações, 

sementeiras, disposição das estacas, extensão das faxinas etc.. 

Um resumo deste plano é apresentado no Capítulo 7.3 do presente documento. 

 

RECAPE 32 - Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, incluindo: 

i. Cartografia atualizada com o levantamento georeferenciado das áreas, sobrepostas à Carta Militar e Orto, 

onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

ii Quantificação em área, a caracterização das espécies em presença e as metodologias a aplicar no controle 

específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes. 

iii As áreas objeto são relativas a todas as áreas de intervenção associadas ao Projeto. 

iv Devem ser definidas as ações a realizar quer para a fase de obra, quer para a fase de exploração. 

v Deve incluir um programa de monitorização para a fase de exploração para um período temporal a 

propor/definir. 

vi Deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas ou entidades reconhecidas quanto a esta matéria. 

vii Deve assegurar que: 

▪ a gestão da biomassa das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, 

de 10 de julho, é realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão daquelas espécies 

para novos locais; 

▪ a gestão dos solos mobilizados em áreas ocupadas por espécies exóticas classificadas como invasoras 

pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, é realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de 

dispersão daquelas espécies para novos locais; 

▪ os solos mobilizados em áreas ocupadas por espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 

Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, só podem ser utilizados em ações de aterro, a realizar na fase 

de obra, a profundidades superiores a um metro (1m). 

O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas é apresentado no P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAPE); P16.2.3 – Estudos Complementares; Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e 

Controlo de Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303). 

As espécies exóticas invasoras são atualmente consideradas uma das maiores ameaças à biodiversidade e ao 

funcionamento dos ecossistemas, podendo também causar severos danos económicos (Pimentel, Zuniga, & Morrison, 

2005; Sakai et al, 2001; European Parliament and the Council of the European Union, 2014; Foxcroft et al, 2013). 

Uma espécie exótica invasora dissemina rapidamente sem a intervenção humana, aumentando a sua distribuição inicial; 

ao perpetuarem as suas populações de forma estável, ultrapassam as barreiras bióticas e abióticas, causando efeitos 

negativos. Não sendo fácil o estabelecimento de limites, as plantas exóticas só passam a ser designadas invasoras caso 

originem populações reprodutoras, distanciadas da população inicial, temporal e espacialmente, sem a intervenção 
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humana direta e independentemente do grau de perturbação do futuro habitat (Marchante et al, 2014; Richardson et al, 

2000). 

A invasão biológica por espécies exóticas é considerada a segunda maior causa para a perda de biodiversidade a nível 

global, sendo apenas ultrapassada pela destruição direta dos habitats. Estas espécies ocorrem um pouco por toda a parte, 

e de forma tão frequente que chegam a ser confundidas com espécies nativas. No entanto, a maioria destas espécies, 

depois de introduzidas num habitat, tornam-se prejudiciais e causam problemas muito graves, nomeadamente a nível 

económico, ecológico e social (Williamson, 1999). 

O planeamento da gestão das espécies exóticas invasoras alicerça-se nos seguintes princípios fundamentais, articulados 

com as diferentes fases do Projeto: 

a) Prevenção: abrange as medidas/estratégias para impedir a introdução e o estabelecimento de novas 

espécies com potencial invasor e a limitação do uso das espécies já introduzidas que causam (ou podem vir 

a causar) problemas (Dias Filho, 1990; Marchante et al, 2014). Dada a atual situação da área de estudo, no 

que respeita à elevada taxa de ocupação por espécies exóticas com caráter invasor, este princípio da 

prevenção não se aplica. Ainda assim, nas metodologias de controlo/erradicação a aplicar a cada uma d as 

espécies-alvo são referidos alguns cuidados a ter no que respeita ao tratamento do solo, transporte e 

eliminação do material vegetal, de modo a evitar a contaminação de áreas envolventes;  

b) Deteção e resposta: inclui a monitorização do território, nomeadamente em locais com mais interesse para 

a conservação e/ou outra valorização, para detetar o estabelecimento precoce de espécies com caráter 

invasor. Quando esta medida é aplicada no estágio inicial, onde a distribuição das espécies é ainda limitada, 

a erradicação poderá ocorrer eficazmente com custos reduzidos. Para cada espécie, devem ser previamente 

definidas a estratégia e a metodologia mais adequadas, devendo ser rapidamente aplicadas após a correta 

identificação da espécie no terreno (Marchante et al, 2014); 

c) Controlo versus erradicação: a escolha da estratégia (controlo ou erradicação) deverá ter em conta o objetivo 

pretendido e a própria situação de invasão (Dias Filho, 1990), ou seja, há situações em que a invasão se 

encontra numa fase tão avançada que deixa de ser razoável considerar que se consegue erradicar a espécie, 

e o controlo passa a ser a alternativa (Grice, 2009).   

Assim, no Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas sistematiza-se as principais ações de 

gestão de plantas exóticas e invasoras a desenvolver ao longo das fases do projeto do Troço 3: Vila Pouca / Viseu (Pré-

Construção, Construção e Exploração), de modo a diminuir o impacte que as mesmas poderão ter no desenvolvimento da 

flora nativa e no equilíbrio natural dos biótopos/habitats presentes na área de estudo. 

Um resumo deste plano é apresentado no Capítulo 7.4 do presente documento. 

 

RECAPE 33 - Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra desenvolvido de acordo 

com as seguintes orientações: 

i. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística do IP3 – Nó de Souselas 

(IC2)/Nó de Viseu (A25) e Variante”, devem ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a 

regeneração natural da vegetação. 
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ii. Representação em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente, a escala adequada. Destacam-

se todas as áreas pavimentadas das vias existentes – estradas, nós, rotundas e caminhos paralelos, etc - 

a desativar. 

iii. A cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram 

durante a fase de obra. 

iv. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais alóctones, 

remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos caminhos/acessos existentes e 

desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto 

possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais. 

v A cada área cartografada graficamente devem ser associadas o conjunto de operações/ações a aplicar. 

vi. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas espécies 

autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 

fitossanitárias. 

vii. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária. 

Ver RECAPE 7 - Deverá ser considerado no Caderno de Encargos relativo à empreitada o a realização e implementação 

do Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra, de acordo com as orientações 

expressas.  

Também no Projeto de Integração Paisagístico se referencia e recomenda estas medidas para obra (ver 16.2.6 – Projeto 

de Integração Paisagística 40418-PE-T3-1602-0600). 

Neste contexto, o cumprimento desta medida é da responsabilidade da Entidade Executante. 

 

RECAPE 34 - Soluções a adotar para os materiais inertes a utilizar nos caminhos paralelos, sobretudo para a camada de 

desgaste. Os materiais a utilizar devem observar as seguintes condições: não serem excessivamente refletores de luz, 

como saibros ou tonalidades brancas, devendo contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou 

tendencialmente neutras e oferecer reduzida libertação de poeiras durante a Fase de Exploração. 

A presente medida foi remetida para o projeto (P3 – Pavimentação: 40418-PE- T31 e T32-0300-0001), que considerou 

no seu Capítulo 9: 

“9 - PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS PARALELOS / EMERGÊNCIA 

Prevê-se a implantação de vedações de um e outro lado do IP3, tornando-se necessário restabelecer ao longo 

do traçado uma rede de caminhos paralelos ou de emergência de modo a permitir não só a serventia a parcelas 

que ficarão privadas de acesso, como também a garantir e facilitar as circulações locais. 

O perfil transversal tipo destes caminhos será constituído por uma plataforma com 4,00 m de largura. A plataforma 

destes caminhos será objeto de uma desmatação prévia, seguida de regularização e posterior compactação da 

superfície regularizada, eventualmente após saneamento e substituição de solos de má qualidade, a qual 

constituirá o apoio para uma camada de agregado reciclado do tipo AGER3 com natureza dos constituintes 
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na Classe B, previsto no Caderno de Encargos Tipo Obra da ex- Estradas de Portugal, S.A., com 0,20 m de 

espessura, seguida de um revestimento superficial betuminoso duplo, em toda a largura da plataforma. 

No caso dos caminhos paralelos, ou serventias rurais, com inclinações superiores a 10%, ou em outras situações 

a avaliar durante a execução da empreitada, em conjunto com a Fiscalização, a camada de desgaste será 

constituída por uma camada betuminosa AC14 surf 35/50 (BB) com espessura de 0,04 m.” 

Considera-se pois a conformidade desta medida. 

 

RECAPE 35 - Ficha técnica do modelo tipo de luminária a adotar para todas as situações que exijam iluminação. A mesma 

não deve ser geradora de poluição luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 

iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar deve assegurar a existência 

de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

O projeto de iluminação é apresentado no P4 – Obras Acessórias: P4.5 – Iluminação (40418-PE-T3.2-0405-MDJ), tendo-

se estabelecido como pressupostos: 

▪ Aproveitar sempre que possível os elementos existentes, tais como colunas, cablagem e pontos de entrega, 

alterando apenas nos pontos em que a reformulação do traçado implica reposicionamento das colunas 

▪ Mudança das luminárias para novos modelos com base em tecnologia LED, mais eficiente e consequentemente com 

menor consumo e dispersão luminosa; 

▪ Adaptação da instalação em função das alterações de traçado, especialmente nos nós.   

▪ Ao contrário da situação existente, com esta remodelação, pretende-se iluminar apenas faixas de aceleração e 

desaceleração nos nós, e restantes zonas de conflito (ramos de acesso, rotundas e respetivos acesso); 

▪ Fora destas zonas e face à ausência de histórico de sinistralidade, as colunas existentes fora destas zonas serão 

anuladas; 

▪ Nas obras de arte existentes e sem intervenção, as colunas manterão a posição existente, substituindo a coluna (a 

flange deverá ser igual) e a luminária; 

▪ O mesmo se aplica em outros pontos a iluminar em que não está prevista intervenção, ou seja, sugere-se manter a 

posição existente, substituindo a coluna (quando exista, a flange deverá ser igual) e a luminária; 

Assim, as soluções projetadas consideram a substituir as luminárias existentes equipadas com lâmpadas de descarga por 

luminárias com tecnologia led, mais eficiente e com menor consumo. 

Preconizou-se uma luminária com adaptável às diversas situações, com diversas opções de fluxo e fotometria que 

permitisse cumprir os requisitos da EN13201em todas as situações. Além disso, é aprovada pela Eredes (o que facilita 

operações de manutenção) e já com histórico de aplicação em diversas vias em Portugal Continental.  

A temperatura de cor será a 4000ºK. Em termos de potência a luminária será 42.5 W (6 994 lm) na sua generalidade, 

sendo que nas rotundas serão usadas luminárias de 90 W (14 169 lm). 

Pretende-se aproveitar as colunas existentes sempre que as mesmas estejam em condições de utilização. E apesar de a 

maioria aparentar estar em condições de utilização no que ser refere ao seu aspeto exterior, não é possível proceder a 

uma avaliação individual do estado interior e do estado do quadro elétrico e eletrificação destas colunas. 



  

162 40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 

 P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

 P16.2.2 – RELATÓRIO BASE 

 

Assim sendo, preconiza-se em projeto que as colunas a instalar sejam todas novas e devidamente eletrificadas. Em fase 

de obra, já com os meios devidos, competirá ao adjudicatário em conjunto com a fiscalização, avaliar as colunas existentes 

definindo se podem ou não ser aproveitadas e quais as condições necessárias para o seu aproveitamento (substituição 

da cablagem, do quadro elétrico, da portinhola, …). 

Para permitir a utilização das colunas existentes, o dimensionamento das soluções deverá ter em conta a altura das 

colunas atuais e o espaçamento entre colunas. Pelos dados recebidos e pelo que foi possível aferir no local, as colunas 

são na sua maioria  de fixação por enterramento, com 10m de altura útil. O atual espaçamento é de 35m entre colunas. 

As Fichas Técnicas dos modelos tipo de luminária a adotar são apresentados em Anexo ao P4.5 – Iluminação, onde 

consta genericamente: 
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De acordo com estas especificações verifica-se o cumprimento dos requisitos requeridos na DIA, tendo-se adotado 

difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

 

RECAPE 36 - Exemplos através de imagens reais dos tipos de soluções – redes metálicas em tensão, pregagens ou 

outras - passíveis de serem adotados, ou que estão previstas realizar, para a contenção das áreas rochosas/taludes que, 

eventualmente, apresentem instabilidade. Para cada situação/talude em que esteja previsto o uso de contenções deve ser 

realizada a respetiva correspondência para a sua localização. As soluções a apresentar devem ter em consideração que 

as mesmas devem minimizar os impactes visuais pelo que as soluções de betão projetado não devem ser consideradas. 

No P1 – Terraplenagens (P1.3 – Terraplenagens Gerais:  40418-PE- T31 e T32-0103-0001) estão localizadas e 

indicadas  as medidas de estabilização necessárias, que  se encontram definidas e projetadas no definidas e desenvolvidas 

no P4.2 – Obras de Contenção (40418-PE- T31 e T32-0402-0001). 

A solução de reforço recorrendo a uma malha de pregagens, revestida em betão projetado é preconizada, de uma forma 

geral, nas situações de talude em maciço rochoso muito fraturado a decomposto. 

Esta solução para além de garantir a segurança da estabilidade global do talude recorrendo a pregagens, evita a erosão 

superficial e infiltrações de agua no maciço através do revestimento de betão projetado. De forma a melhor integrar a 

solução do ponto de vista paisagístico, o betão projetado. A cor a adotar será aprovada pela fiscalização, após a execução 

de alguns testes com diferentes cores. 

Apresenta-se no Quadro 6.5 a localização das estabilizações onde é preconizada esta solução. 

Quadro 6.5 – Estabilização de taludes com malha de pregagens 

Localização aproximada 
Designação Localização Solução de estabilização 

Pk início (aprox) Pk fim (aprox) 

113+600 113+805 E113.1 LE 
Betão projetado; Pregagens #2,00 a 2,30x2,50 m (VxH) 

com comprimentos de 3,00 , 4,00 e 6,00 m. 

114+475 114+580 E114.2 LD 
Betão projetado; Pregagens #2,00x2,50 m (VxH) 

com comprimentos de 3,00 m. 
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A solução de parede pregada é preconizada para as zonas caracterizadas por maciço com fracas caraterísticas de 

resistência e deformabilidade verifica-se a necessidade de adotar elementos que desenvolvam a mobilização de 

resistência lateral compatível com a resistência mecânica das formações, tirando simultaneamente maior partido da 

mesma, como é o caso dos solos residuais graníticos medianamente compactos da estabilização E106.1.  

Para a realização da parede pregada é necessário escavar previamente o terreno natural, por fases, em trechos com 

extensão de cerca de 3m, até à cota definida para o primeiro nível de escavação. Cada nível de escavação deverá estar 

em geral 0,65 m abaixo de cada nível de pregagens. As pregagens de cada nível deverão ser executadas por trechos 

escavados de 3,0 m, deixando banquetas nas zonas remanescentes, onde o procedimento ser repetirá. O nível de 

pregagens inferior segue a mesma metodologia e só poderá iniciar quando o nível de cima estiver completamente 

executado. 

Apresenta-se no Quadro 6.6 a localização das estabilizações onde é preconizada esta solução. 

 

Quadro 6.6 – Estabilização de taludes com parede pregada 

Localização aproximada 
Designação Localização Solução de estabilização 

Pk início (aprox) Pk fim (aprox) 

106+569 106+608 E106.1 LE 
Betão projetado; Pregagens #1,3x1,5 m (VxH) 

com comprimentos de 4,00 e 6,00 m. 

Nas zonas de maciço rochoso exposto cuja verificação de segurança à estabilidade global e local do talude esteja garantida 

sem necessidade de reforço e em que se verifique que este é pouco sensível à erosão superficial, mas que se apresente 

pouco alterado, com grau de fracturação elevado, que possa provocar a queda de blocos de dimensões reduzidas a 

médias, propõe-se o revestimento dos taludes com redes de encaminhamento de blocos.  
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A solução de proteção é composta por uma rede de malha hexagonal de tripla torção, com geometria de 8 cm × 10 cm. O 

arame da rede deverá ter um diâmetro mínimo de 2,7 mm e deverá ser protegido contra a corrosão através de uma 

galvanização com uma liga eutética de zinco/alumínio, de forma a garantir a durabilidade deste sistema.  

Esta solução é adotada no seguimento da estabilização E114.2. 

Quadro 6.7 – Estabilização de taludes com rede e geocomposto 

Localização aproximada 
Designação Localização Solução de estabilização 

Pk início (aprox) Pk fim (aprox) 

114+440 114+475 E114.2 LD 
Proteção do talude com rede de tripla torção no 

pano de talude de baixo e geocomposto com 
malha metálica no pano de cima. 

 

 

 

RECAPE 37 - Plano a adotar no caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte matérias perigosas, 

incluindo uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou para o solo. 

No que respeita a acidentes na via com veículos de transporte de matérias perigosas, com eventuais derrames de materiais 

poluentes, refere-se que a IP exploração, enquanto entidade gestora da infraestrutura rodoviária, assume como valor 

essencial a Segurança de todos aqueles que utilizam a rede rodoviária, assim como eventuais consequências no meio 

envolvente decorrentes de acidentes. 

“O reforço constante de uma cultura de Segurança, pelo desenvolvimento das competências e pela disponibilização dos 

recursos necessários, é preocupação permanente da gestão da empresa e visa garantir a prestação de serviços seguros, 

eficientes e sustentáveis.” 

Importa enquadrar a Lei 27/2006 - Lei de Bases da Proteção Civil – que define que “a proteção civil é a atividade 

desenvolvida pelo Estado, autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade 

de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e 

socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram”. 
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Referencia pois para o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Viseu e também para o Manual de Intervenção 

em Emergências com Matérias Perigosas: Químicas, Biológicas e Radiológicas (ANPC) onde se estabelecem 

procedimentos modos de atuação em casos de acidentes. 

Assim, a gestão destes vários definidos planos de atuação em casos de emergência (nomeadamente acidentes com 

derrames poluentes), em articulação com as entidades locais e regionais (bombeiros, proteção civil, camaras municipais, 

emergência médica), cuja implementação considera os níveis de alerta, procedimentos, competências e modos de atuação 

de cada entidade envolvida em situações de acidente grave. 

 

RECAPE 38 - Resultados da Auditoria de Segurança Rodoviária a realizar, conforme estipulado nos artigos 4.º e 5.º do 

Decreto-Lei n.º 122/2014, de 11 de agosto, de modo a validar as opções tomadas para a melhoria das ligações, bem como 

para a melhoria das condições de segurança de circulação no IP3, com eventual eliminação de pontos de conflito. 

Tendo sido considerados em projeto as orientações decorrentes da legislação referenciada, os resultados da Auditoria de 

Segurança Rodoviária a realizar serão disponibilizados pelo IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

RECAPE 39 - Programas de monitorização dos recursos hídricos, da qualidade do ar, dos sistemas ecológicos e do 

ambiente sonoro, desenvolvidos de acordo com as orientações constantes do presente documento. 

De acordo com as determinações apontadas na DIA foram desenvolvidos os programas de monitorização aplicáveis ao 

Troço 3 do IP3 em apreço, tal como se apresentam no P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização (40418-PE-T3-1602-

0400) que integra o presente RECAPE: 

▪ Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

▪ Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

▪ Programa de monitorização dos sistemas ecológicos 

▪ Programa de monitorização do Ambiente Sonoro 

▪ Programa de monitorização na área da socioeconomia 

Um resumo destes programas é apresentado no Capítulo 8 do presente documento. 

 

6.2.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

As medidas previstas para a fase de conceção do projeto de execução devem ser integradas no projeto a apresentar. 

Projeto de Execução teve em consideração as medidas específicas apresentadas, evidenciando-se a sua conformidade 

ao longo do RECAPE. No P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500) estão 

consideradas as medidas preconizadas para a presente empreitada (fases de pré-obra, obra, pós-obra). 
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Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra, fase de obra e fase final de execução da obra devem 

constar no respetivo plano de acompanhamento ambiental da obra, o qual deve integrar o caderno de encargos da 

empreitada. 

 

As Medidas de Minimização aplicáveis à presente empreitada, constam do PGA (Plano de Gestão Ambiental) que integra 

o presente RECAPE no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), e cujas 

diretrizes se apresentam no Capítulo 9. 

 

6.2.3 FASE DE CONCEÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 
 

1. Assegurar que o projeto de alargamento dos restabelecimentos (PI e PS), bem como a calendarização da sua 

execução garantem a passagem de tráfego durante a fase de obra, nomeadamente no caso da PS 14 (km 51+588), 

PS 15 (km 52+85), PS 16 (km 53+847), PS 17 (54+708) e PS 19 (99+898). 

A PS 19, que integra o presente Troço 3, tal como os restantes restabelecimentos, foram otimizados com o objetivo não 

só de possibilitar o alargamento do IP3 como ainda de melhorar a acessibilidade local. Especificamente, esta PS vai ser 

substituída por uma obra de arte nova, dado que a atual não tem condições de possibilitar o alargamento do IP3, sendo 

que o planeamento e o processo construtivo garantem a acessibilidades durante a fase de obra, quer no IP3 como no 

acesso às habitações e parcelas das proximidades, tal com o se pode constatar no P6 – Obras de Arte do Tipo 

Passagens Superiores e Obra de Arte dos Nós. 

 

Restabelecimento PS19 

2. Km 78+200 Nó do Chamadouro - minimizar a ocupação dos quintais das habitações que ficarão afetados pelo 

traçado dos ramos de acesso ao IP3. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

3. Km 80+100 - Nó do Rojão Grande - proceder à ripagem do ramo A+B para norte, a fim de minimizar a afetação de 

área agrícola envolvente à habitação (localizada no interior dos ramos do nó). 
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Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

4. Km 84+625 – Capela do Senhor da Ponte - garantir a salvaguarda da integridade física e visual da ocorrência 

patrimonial OP 6 – Capela do Senhor da Ponte e da OP 10 – Igreja de Santa Cruz – classificada no Plano Diretor 

Municipal de Santa Comba Dão. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

5. Km 87+000 e km 88+300 Aldeia de Gestosa – integrar, nomeadamente no projeto de prolongamento da PI02, no 

projeto de drenagem, no projeto das medidas de minimização do ruído, e no plano de integração paisagística as 

soluções a adotar que assegurem uma resposta adequada às solicitações e questões apresentadas pelo Centro 

Cultural Recreativo e Social da Gestosa. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

6. Km 100+600 - equacionar a solicitação apresentada pela Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões (CIVDL) 

de que os atuais ramos de saída e entrada do Nó de Tondela Norte, no sentido Coimbra-Viseu, sejam convertidos 

no acesso à superfície comercial existente, prevendo a relocalização do atual acesso para um ponto mais afastado 

da rotunda. 

O nó de Tondela-Norte localiza-se ao km 100+575. Possui uma geometria simplificada com ramos bidirecionais de ligação, 

através de rotundas, à via secundária que, no caso, é a EN 230. Este nó permite as ligações do tráfego do IP3 à parte 

norte e poente da cidade de Tondela e às localidades pertencentes às freguesias de Molelos e de Nandufe. 

Na dependência da rotunda sul/nascente do nó localiza-se uma grande superfície comercial (hipermercado) que, em dias 

de maior afluência, é capaz de gerar fluxos significativos de tráfego que interferem com o tráfego direcional dos ramos C 

e D do nó. 

Neste nó há ainda uma situação que exige intervenção que é a ausência de separador central físico (não galgável) no 

ramo bidirecional A+B que liga os dois ramos do lado norte/poente à rotunda do mesmo lado da EN 230. Julga-se 

imprescindível para a segurança rodoviária a introdução de um separador central, ainda que com uma largura mínima, 

para impedir a realização de manobras ilegais capazes de provocar a entrada em contramão no IP3. 

Por outro lado, este nó apresenta alguns problemas de fluidez de tráfego na sua rotunda do lado sul/nascente que são 

derivados, tanto do elevado tráfego existente na EN 230, como do número de ramos afluentes à rotunda (cinco) e da sua 

proximidade relativa, por causa da reduzida dimensão da mesma. Acresce ainda que, como já se referiu anteriormente, 

uma dessas entradas na rotunda é proveniente de um hipermercado que é um polo gerador de tráfego. 
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Por forma a atender à solicitação expressa na consulta pública pela CIM Dão Lafões (CIVDL) projetou-se uma alteração 

do layout do nó, conforme mostrado na  figura acima, onde se representam com tonalidade rosa os novos ramos a construir, 

bem como os ramos apenas a beneficiar. 

A nova geometria projetada liga os dois ramos de entrada e de saída do IP3 no sentido Souselas/IC2->Viseu (ramos C e 

D) à EN 230 (restabelecimento 20), em vez de o fazer diretamente na rotunda sul/nascente. Esta solução tem como 

benefícios a redução do número de ramos afluentes à rotunda e o aumento da distância de entrecruzamento entre os 

ramos afluentes da EN 230 e do acesso ao hipermercado. O novo layout tem ainda a vantagem do ramo de saída do IP3 

(ramo C) ter maior extensão para formação de fila de veículos, no caso de eventual congestionamento de tráfego na 

rotunda sul/nascente. 

O projeto detalhado da solução projetada para o Nó de Tondela Norte é apresentado no P1 – Terraplenagens - P1.1 – 

Traçado - P1.1.2 – Nós de Ligação (40418-PE-T31-0112-MDJ). 

 

7. A solução a adotar para o referido nó deve minimizar a afetação da propriedade localizada junto ao km 0+150 do 

caminho paralelo ao ramo C, bem como da habitação localizada junto ao km 0+220 do citado caminho. 

O ramo C terá um traçado novo, com cerca de 318 m de extensão e um perfil transversal-tipo com apenas uma via de 4,0 

m de largura. O seu traçado em planta está adaptado aos condicionalismos existentes no corredor de implantação que 

são várias construções pertencentes a uma mesma quinta. Está inclusivamente prevista a construção de um muro vertical 

com cerca de 100 m de extensão para limitar a largura da expropriação necessária para a sua construção. A diretriz é 

constituída por dois alinhamentos retos e duas curvas direitas com raios R1=320 m e R2=118 m. 
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Em termos de perfil longitudinal, será constituído por um trainel ascendente com 7,0% de pendente e por um descendente 

com 9,0%, acompanhando a pendente da EN 230, na aproximação à rotunda sul/nascente, como se pode observar no 

Desenho n.º 40418-PE-T31-0112-0223.(P1 – Terraplenagens - P1.1 – Traçado - P1.1.2 – Nós de Ligação). 

 

8. Km 103+400 - Nó de Canas de Santa Maria – assegurar que a solução a adotar para a rotunda norte do nó minimiza 

a afetação da área agrícola (associada a uma habitação), induzida pelo restabelecimento do trânsito local associado 

à rotunda, bem como a criação de constrangimentos ao núcleo urbano, equacionando nomeadamente a solução 

identificada pela CIVDL, e a relocalização do referido restabelecimento. 

O Nó de Canas de Santa Maria está localizado cerca do km 103+365. O nó existente possui uma geometria mista 

composta por ½ “diamante”, do lado nascente, combinado com ¼ de “trevo”, do lado poente. 

Para o lado poente o nó permite a ligação do IP3 ao CM 1498 que confere acessibilidade às localidades pertencentes à 

freguesia de Nandufe, enquanto para o lado nascente, articula o IP3 com a EN 2 através de uma via de ligação que termina 

cerca do km 193,5 da EN, conferindo acessibilidade às diversas localidades da freguesia de Lobão da Beira. 

No troço afeto ao nó IP3 já possui um perfil transversal tipo com 2 x 2 vias, acrescidas de vias de aceleração e de 

desaceleração. Contudo, a atual geometria do nó apresenta dois problemas: 

1. As vias de desaceleração do tipo direto necessitam de ser convertidas para o tipo paralelo, o que implica fazer 

alargamentos das faixas de rodagem do IP3 para aumentar a extensão dessas vias; 

2. A falta de via de viragem à esquerda sobre a obra de arte PS 24, no entroncamento do lado poente, que de 

acordo com o estudo de tráfego, tem um fluxo de tráfego superior às viragens à esquerda de todos os nós situados 

mais a sul (Vila Pouca, Tondela-Sul e Tondela-Norte) e igual às dos nós localizados mais a norte (S. Miguel do 

Outeiro e Vila Chã de Sá). 

A conversão da via de desaceleração no sentido sul-norte para o tipo paralelo tem um problema que é a falta de vão livre 

necessário para o efeito na passagem superior PS 24. Quanto à inclusão da via de viragem à esquerda sobre a PS24, 

também não há largura de tabuleiro suficiente para o fazer. Portanto, a obra de arte do nó existente terá de ser substituída 

por outra de maior vão central e, eventualmente, com maior largura de tabuleiro, para se poderem resolver os dois 

problemas acima descritos 

Atendendo ao descrito, estudou-se uma nova geometria para este nó que resolvesse esses problemas e que, 

simultaneamente também contribuísse para o aumento da segurança da circulação, mediante a substituição das 

interseções poente e nascente por rotundas. 

A solução proposta para o nó de Canas de Santa Maria na fase de Projeto Base já previa as seguintes intervenções: 

1. Construção de uma nova passagem superior ao IP3 (PS 24). A nova obra de arte seria construída ao lado da 

existente para permitir manter a circulação no nó durante a fase de construção. 

2. Construção de duas novas rotundas para substituição das interseções existentes. 

3. Ligeira ripagem dos ramos unidirecionais do lado nascente (C e D) nas suas ligações à nova rotunda. 

4. Reposição de todas as ligações a ramos, ao CM 1498 e acessos localizados no entroncamento do lado poente, 

numa área muito condicionada pela existência de habitações de ambos os lados. 
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No entanto, por solicitação do município de Tondela, no sentido de minimizar as afetações nos terrenos limítrofes à 

futura rotunda poente (rotunda A), e também para viabilizar o layout proposto em termos altimétricos, introduziram-se 

algumas modificações no layout do projeto base. Assim, a geometria final projetada para este nó é a que se apresenta na 

figura abaixo. 

 

As alterações introduzidas, comparativamente à geometria proposta na fase de projeto base foram as seguintes: 

1. Ligeira redução do diâmetro central inscrito (DCI) da rotunda poente (rotunda A) e deslocamento da mesma 

para junto da passagem superior, com o objetivo de reduzir as afetações/expropriações de terrenos das 

habitações próximas da rotunda, que são terrenos urbanos; 

2. Substituição do caminho paralelo previsto a contornar a rotunda A pela serventia S103.1 e um outro caminho 

paralelo (ao ramo B), com o mesmo objetivo do acima referido; 

3. Alteração do traçado e aumento da extensão do ramo B para viabilizar o seu perfil longitudinal; 

4. Ligeira ripagem do traçado do ramo A para viabilizar o seu perfil longitudinal; 

5. Ligeira ripagem do ramo C+D e dos ramos C e D a fim de procurar uma maior sobreposição com as vias 

existentes para facilitar a sua construção com o nó em exploração. 

Julga-se que com as alterações efetuadas se conseguiu dar resposta, nem que só parcialmente, às pretensões e 

solicitações do município de Tondela. 

O projeto detalhado da solução projetada para o Nó de Canas de Santa Maria é apresentado no P1 – Terraplenagens - 

P1.1 – Traçado - P1.1.2 – Nós de Ligação (40418-PE-T31-0112-MDJ). 
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9. Km 109+180 – assegurar a minimização da afetação da propriedade localizada junto ao muro MD6, reequacionando 

nomeadamente o traçado do caminho paralelo (CP34) face ao parcelário. 

A partir, aproximadamente do km 108+500 a paisagem envolvente à via muda consideravelmente uma vez que o traçado 

se encaixo num vale suave e espraiado, de ocupação predominantemente agrícola, onde se localiza uma linha de água 

de dimensão considerável (rio Lobão) que é transposta mediante uma ponte ao km 109+425. 

Nesta zona não se encontra previsto muro de contenção sendo que o alargamento da plataforma da via é feita para ambos 

os lados sendo por isso menor a afetação lateral em cada um deles. Em termos de ocupação adicional apenas se regista 

um ligeiro desvio dos caminhos paralelos. Nesta zona o projeto está condicionado pela proximidade ao restabelecimento 

34 e à Ponte sobre o rio Lobão. 

 

 

10. Km 109+425 – Ponte sobre o rio Lobão - assegurar que os novos pilares não interferem com o leito da linha de água 

e margens (incluindo galeria ripícola). Acresce que os pilares não podem situar-se nem no leito nem nas margens da 

linha de água, para além de deverem estar orientados de acordo com o sentido preferencial de escoamento e 

apresentar configurações hidrodinâmicas. 

A Ponte sobre a ribeira de Lobão n.º 447 assegura a transposição da ribeira de Lobão pelo IP3, em zona em que o IP3 

tem atualmente uma plataforma para 2 x 1 vias. Em planta a obra insere-se num alinhamento reto. 

A plataforma do IP3 no local da obra apresenta 2 vias de 3.50 m de largura e 2 bermas de 2.50 e 3.50 m de largura, 

complementada com 2 passadiços de 1.50 m de largura, perfazendo uma largura total de 16.41 m. 
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Em termos de ocupação não se regista sob a obra de arte uma galeria ripícola relevante, estando o local a servir de 

armazém agrícola (com fardos de palha e materiais e equipamentos agrícolas. 

O projeto de traçado prevê o alargamento da plataforma para ambos os lados do IP3. Assim, o tabuleiro de 16.1 m será 

alargado, 3.35 m para o lado direito e 4.85 m para o lado esquerdo, por forma a obter uma largura total de 24.6 m e assim 

acomodar a plataforma de 2 x 2 vias. 

O alargamento do tabuleiro será materializado pela execução de uma nova nervura de cada lado do tabuleiro, com 

geometria semelhante às atuais, apoiadas em novos fustes no alinhamento dos atuais, e com a mesma geometria, e nos 

encontros que serão prolongados lateralmente. 

 

 

Os pilares são monolíticos com as nervuras do tabuleiro, sendo constituídos por fustes de secção cilíndrica cuja geometria 

será replicada nas estruturas de alargamento. 
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As fundações dos pilares são ditadas pelos condicionamentos geológicos e geotécnicos anteriormente referidos para a 

obra de arte. As fundações dos novos pilares serão semi-diretas, por meio de sapatas de fundação com pegões com 4.00m 

de lado, fundadas à cota indicada nas peças desenhadas. 

Tratando-se de um alargamento de uma OAE existente serão mantidas as suas características atuais no alargamento, 

como se constata das figuras apresentadas, garantindo sempre que os pilares se situam fora do leito do rio. 

O projeto desta obra de arte consta do P08 – Obras de Arte Especiais, Tomo 08.37 – Ponte sobre a Ribeira de Lobão 

OA37 (0418-PE-T32-0837-MDJ). 

 

11. Km 113+350 Ponte sobre a ribeira de Asnes – assegurar que são adotados métodos construtivos e de demolição que 

permitem a preservação do habitat natural prioritário 91E0 e dos carvalhos existentes, bem como a salvaguarda da 

linha de água. 

As soluções estruturais adotadas bem como os respetivos processos construtivos são norteados pela necessidade de 

observar os condicionamentos ambientais e paisagísticos. 

Foi dada especial atenção ao enquadramento e integração paisagística da nova obra de arte, para esbater, minimizar e 

compensar significativamente os seus eventuais impactes negativos.  

Durante a demolição da ponte existente e na construção da nova ponte serão tomados os cuidados necessários para 

minimizar a afetação das zonas adjacentes, recorrendo a processos construtivos que minimizem a ocupação do solo 

envolvente. 

De forma a reduzir os impactes ambientais decorrentes da sua construção, foram também considerados na conceção da 

obra os condicionamentos ambientais para assegurar a gestão dos resíduos resultantes das obras de construção. 

Dada a localização da obra sobre a ribeira de Asnes, será necessário reduzir ao máximo ou mesmo impedir os riscos de 

contaminação da água da ribeira e das margens, resultantes das obras de construção civil a implementar no âmbito da 

obra de substituição da ponte existente. 

Nesse propósito, em obra serão a adotar as seguintes medidas:  

▪ Utilização de andaimes ou plataformas de trabalho devidamente “contidos”, que assegurem a retenção dos resíduos, 

sendo estes devidamente encaminhados para depósitos adequados; 

▪ Existência de um parque de resíduos, onde estes sejam condicionados/armazenados segundo o código “LER”, até 

serem conduzidos a destino final, acautelando-se uma correta gestão dos resíduos produzidos em obra; 

▪ Cumprimento da legislação ambiental em vigor, concretamente a referente aos aspetos ambientais: recursos hídricos 

e gestão de resíduos. 

Relativamente à drenagem da obra de arte, as águas residuais serão encaminhadas para locais com suficiente caudal de 

diluição, evitando descargas nas áreas agrícolas adjacentes. 

Importa sobretudo atender à sensibilidade ecológica da zona de vale atravessada, pela presença de uma galeria ripícola 

relevante de habitats naturais, que deverão ser salvaguardados minimizando a sua afetação, quer durante os processos 

construtivos como na demolição da obra de arte existente. 
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Os levantamentos de campo permitiram confirmar a presença na área de estudo de um habitat natural, incluído 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 91E0 – *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae); 

Neste contexto, prevê-se que a afetação prevista se possa estender por cerca de 1125 m2, como se pode observar na 

figura abaixo: 

     

Figura 6.6 – Viaduto da Ribª de Asnes – Atravessamento de habitat natural ripícola 

São, pois, preconizadas medidas que se integraram no projeto desta Obra de Arte, relativas aos métodos construtivos e 

de demolição. 

▪ Deverá ser evitado o abate de árvores. Caso não seja tecnicamente possível, deverão ser contabilizados e registados 

todos os exemplares abatidos e identificar a sua localização em cartografia; 

▪ As áreas para estaleiro e de depósito de materiais deverão localizar-se em zonas atualmente abandonadas ou já 

utilizadas para o mesmo fim no decorrer de outras obras. Como é desejável é importante que se delimitem estas 

áreas de forma a minimizar os impactes resultantes do seu funcionamento na vegetação; 

▪ Evitar a afetação desnecessária de vegetação devendo as ações de desmatação restringir-se às áreas estritamente 

necessárias, preservando as estruturas vegetais presentes fora da área restrita da obra; 

▪ Não serão a colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos; 

▪ Evitar ações que promovam a drenagem, de tal modo que exponham as raízes das árvores à superfície;  

▪ Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações; 
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▪ Evitar a permanência de restos de material arbóreo de dimensão significativa no leito que possa afetar o escoamento 

e incrementar a deposição de sedimentos; 

▪ Contemplar um Projeto de Recuperação Biofísica para as margens e vegetação das linhas de águas e, caso se 

venha a registar afetação física das margens e da vegetação ripícola, devem ser previstas medidas e técnicas de 

Engenharia Natural para a recuperação dos leitos, dos taludes das margens e galeria ripícola (Projeto de 

Recuperação Paisagística previsto no Tomo 16.2.3.2 – Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água do 

P16.2.3 – Estudos Complementares – P16.2 – RECAPE); 

▪ O Projeto de Recuperação Biofísica deverá contemplar ainda a erradicação de espécies de vegetação exótica e 

limpeza das linhas de água (Projeto de Recuperação Paisagística previsto no Tomo 16.2.3.2 – Plano de Recuperação 

Biofísica das Linhas de Água do P16.2.3 – Estudos Complementares – P16.2 – RECAPE); 

▪ Prever um Plano de Acompanhamento e de Monitorização dos Habitats Naturais da Rede Natura 2000 (habitats 

ripícolas 91E0* e 92A0) para as áreas intervencionadas sob as pontes do rio Dinha e da ribeira de Asnes, com início 

na fase prévia à construção e que se estenda, pelo menos, por 5 anos durante a fase de exploração (previsto no 

Tomo 16.2.4 –Plano Geral de Monitorização – P16.2 – RECAPE). 

Importa sublinhar que os métodos construtivos e de demolição considerados tiveram em atenção a sensibilidade ecológica 

da zona atravessada, traduzindo estas preocupações nas soluções preconizadas. 

No final da construção, será reposta a zona envolvente de forma semelhante às condições existentes antes da construção 

de acordo com o constante no Projeto de Integração Paisagística (P16.2.6 do P16.2 – RECAPE). 

O projeto desta obra de arte consta do P08 – Obras de Arte Especiais, Tomo 08.42 – Ponte sobre a Ribeira de Asnes 

OA42 (0418-PE-T32-0842-MDJ). 

 

12. Km 114+915 – Nó de Faíl – equacionar a revisão da zona de desaceleração por forma a permitir uma melhor transição 

do tráfego para o ramo de saída que comporta duas vias de tráfego, conforme solicitado pela CIVDL. 

Ao km 114+900 localiza-se o nó de ligação a Fail que permite a articulação entre o IP3 e a EN 2, no sentido sul do IP3, 

pois possui apenas dois ramos. O nó seguinte – de Vila Chã de Sá – localizado cerca de 1,35 km mais a norte, 

complementa os movimentos deste nó, ao permitir as ligações da EN 2 no sentido norte do IP3. 

A redução do limite de velocidade para 80 km/h, no sentido norte-sul, que ocorre na zona do nó de Fail, entre o 115+425 

e o km 114+450 está relacionada com o “fecho” da segunda via que ocorre entre o km 114+875 e o km 114+775. 

 

Figura 6.7 – Estrangulamento da faixa de rodagem entre o km 114+875 e o km 114+775 
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O desnivelamento das vias é assegurado mediante uma passagem superior a manter ( PS 45) que será apenas alvo de 

uma beneficiação uma vez que a plataforma do IP3, no trecho afeto ao nó já se encontra alargada (2 x 2) pelo que a obra 

de arte não necessita de ser substituída por outra de vão superior. 

A solução proposta para este nó de ligação, consiste na implementação das seguintes intervenções que resultam do 

ajustamento/adaptação do nó ao alargamento da plataforma do IP3 na parte inicial do nó. A partir do km 14+800 a 

plataforma do IP3 já se encontra duplicada: 

▪ Aumento da extensão das vias de abrandamento e de aceleração para a Vt= 100 km/h;  

▪ Adaptação dos nós ramos A e B à largura da nova plataforma.  

Deste modo, o estudo não prevê qualquer alteração à  atual configuração do nó de Fail mas apenas o ajuste necessário 

ao alargamento da plena via por forma a dar resposta ao solicitado pela CIVDL. 

A configuração proposta para este nó é apresentada na planta geral – peça desenhada n.º 40418-PE-T32-0112-0220 e 

221 e na figura abaixo. 

O projeto detalhado da solução projetada para o Nó de Fail é apresentado no P1 – Terraplenagens - P1.1 – Traçado - 

P1.1.2 – Nós de Ligação (40418-PE-T32-0112-MDJ). 

 

 

6.2.4 MEDIDAS GERAIS PARA O PROJETO DE EXECUÇÃO 
 

13. Prever as reposições de todas as servidões, caminhos paralelos existentes e infraestruturas afetadas. 

O Projeto de Execução prevê a reposição de todas as servidões e acessos, garantindo os caminhos paralelos ao longo do 

IP3 por forma a assegurar a acessibilidade a todas as parcelas intersectadas e a repor os caminhos paralelos que foram 

interferidos pelo alargamento da plataforma. Ver P4.1 – Vedações e Caminhos Paralelos (40418-PE-T3.1 e T3.2-0401-

0001). 
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14. Adotar barreiras centrais com secções amovíveis, por forma a facilitar a intervenção de meios de emergência em caso 

de necessidade. 

Tal como se descreve no P5 – Sinalização e Segurança (40418-PE-T32-0500-MDJ), as passagens de emergência são 

interrupções no separador central que visam permitir operar uma abertura rápida para efetuar basculamentos de tráfego 

para a faixa de rodagem de sentido contrário, em situação de emergência e socorro a acidentes, mas também para permitir 

a passagem de veículos de intervenção e de manutenção, ou afetos a trabalhos temporários de beneficiação do pavimento, 

entre outras situações. 

O sistema desmontável aplicado nas estradas de dupla faixa de rodagem da RRN tem a sua origem em documentação 

francesa, sobre a qual, a norma francesa NF P 98-410, refere que a capacidade de retenção de uma barreira amovível é 

menor que a de uma barreira standard. 

As passagens de emergência deverão considerar as características performativas definidas na norma prEN 1317-4: 2002. 

Road restraint systems – Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and 

transitions of safety barriers e EN 1317-2:2010. 

Este dispositivo deverá apresentar uma extensão mínima de 48 metros, composto por dois braços que rodam sobre uma 

das suas extremidades de modo a canalizarem o fluxo de tráfego e uma interrupção mínima de 8,00 m e/ou 4,00 m, para 

permitir a passagem de viaturas de socorro e ambulâncias em caso de acidentes na estrada. 

Para a localização destes dispositivos, consideraram-se os seguintes critérios: 

▪ Distância entre 2 km e 3,5 km, para poder dar cumprimento ao disposto nos artigos 10.º e 11.º do Decreto 

Regulamentar n.º 12/2008, de 9 de junho, em relação a obras noturnas, urgentes ou em situação de emergência; 

▪ Localização em planta, preferencialmente em reta, ou em última opção, em transições «S» clotóide e nunca em 

curvas circulares em planta; 

▪ Localização em perfil longitudinal em trainéis de baixa inclinação; 

▪ Localização preferencial em zonas com taludes de escavação de ambos os lados, sem barreiras de segurança ou, 

em alternativa, em zonas de baixos taludes de aterro (<3,00 m), sem barreiras de segurança e com terreno natural 

pouco declivoso; 

▪ Distância mínima de 100 m relativamente a obstáculos isolados na AAFR (painéis laterais e pórticos de sinalização, 

postos SOS, etc.). 

 

15. Assegurar que o projeto de iluminação acautela todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 

artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a 

existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

O projeto de iluminação é apresentado no P4 – Obras Acessórias: P4.5 – Iluminação (40418-PE-T3.1 e T3.2-0405-MDJ). 

Ver justificação de conformidade apresentada no Capítulo 6.2.1 – Elementos à Apresentar em RECAPE 35. 

 

16. Integrar, no desenvolvimento das soluções de minimização dos impactes sobre o ambiente sonoro, os aspetos 

críticos e solicitações apresentadas nos pareceres externos e na consulta pública. 
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Foram consideradas medidas de minimização dos impactes sobre o ambiente sonoro, quer de caracter mais geral, pela 

adoção ao nível do pavimento de uma camada de desgaste de uma mistura betuminosa SMA11 surf PMB 45/80-65 (que 

confere uma redução de até de 3 dB(A) em função da velocidade de circulação) resultante da combinação de agregados 

com granulometria descontínua e um ligante betuminoso, incluindo a adição de fibras celulósicas recobertas com betume, 

quer pela implementação de Barreiras Acústicas nos locais de maior sensibilidade, tl como se encontra detalhado no 

volumes P3 – Pavimentação (40418-PE-T31 e T32-0300-0001) e P4.8.1 – Barreiras Acústicas (40418-PE- T31-0481-

0001). 

Na sequencia de uma reclamação em sede de consulta pública, tendo sido solicitada uma reavaliação das condições 

acústicas previstas atendendo quer aos volumes de tráfego previstos como à alteração do traçado decorrente da 

preconização do novo Viaduto da Ribeira de Asnes neste local foi realizada uma nova avaliação das condições acústicas 

prospetivadas para os recetores indicados (Quinta de Vale Salgueiro), atendendo às condições de projeto consideradas 

para este local, apresentada no Tomo 16.2.3.4 – Estudo Complementar de Ruido (40418-PE-T3-1602-0304) do P16.2.3 

– Estudos Complementares que integram o presente RECAPE. 

 

17. Assegurar que as águas pluviais recolhidas pela drenagem longitudinal e dos taludes adjacentes são descarregadas 

fora das zonas sensíveis (ZS), nomeadamente das áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos (AEIPRA) da REN, dos perímetros de proteção dos recursos hidrominerais (aproximadamente entre os 

km 54+350 a 56+025 e km 56+625 a 58+675), das captações de abastecimento público subterrâneas e da albufeira 

da Aguieira (incluindo as águas das plataformas dos parques de estacionamento do nó de Cunhedo), em situação 

de não retorno às mesmas, devendo ser garantida ainda a adequada impermeabilização e eficiência da drenagem. 

Como medida de segurança adicional, nos locais onde não podem ser efetuadas descargas de águas de 

escorrência da via para o meio circundante devem ser adotados sistemas de tratamento que permitam a separação 

dos hidrocarbonetos e a deposição dos sólidos suspensos totais presentes nas águas de escorrência da via. O 

dimensionamento dos referidos sistemas de tratamento deve assegurar que detêm capacidade para 

armazenar/conter eventuais derrames de substâncias tóxicas e perigosas. 

Os perímetros de proteção referenciados não são referentes ao presente Troço 3. 

O projeto de drenagem longitudinal considera o atual traçado do IP3, com melhorias ao nível do dimensionamento do 

órgãos hidráulicos garantindo a sua funcionalidade de acordo com os critérios definidos. 

No que respeita ao Troço 3 apenas referencia ao atravessamento do Perímetro de proteção das Águas do Planalto, 

atravessado pelo troço entre o km 101+500 e o 104+200, a Concessionária do Sistema Publico de Abastecimento e 

Distribuição de Água aos Municípios de Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela (embora mantendo distância aos 

perímetros de maior restrições), sendo que se mantêm neste troço as atuais condições ao nível da drenagem longitudinal, 

dos pontos de dispersão e de descarga no meio. 

Ver justificação de conformidade apresentada em RECAPE 9 e no P2 – Drenagem (40418-PE-T31 e T32-0200-MDJ). 

 

18. Garantir que o projeto de drenagem longitudinal assegura que a localização dos pontos de descarga das águas 

pluviais de escorrência da via de circulação e dos taludes adjacentes é afastada das infraestruturas de rega 

(sistemas de regadio tradicional - presa ou poça, canais, valas, etc.), das captações subterrâneas para 

abastecimento público e privadas, e que é garantida a adequada eficiência da drenagem. 
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O estudo de drenagem tem como objetivo definir um sistema de drenagem eficaz, que garanta a proteção da obra dos 

efeitos nocivos da água, melhorando as condições de drenagem longitudinal e profunda da plataforma e da drenagem 

transversal (passagens hidráulicas). Pretende-se ainda que durante a ocorrência da cheia de dimensionamento não 

ocorram prejuízos graves nem nas infraestruturas projetadas nem nas áreas envolventes. 

Com base nas análises efetuadas nas fases anteriores, é feita verificação hidráulica das passagens hidráulicas (PH) e 

avaliada a necessidade de prolongamento ou substituição das mesmas face aos trabalhos de terraplenagem/pavimentação 

previstos. 

O sistema de drenagem longitudinal prevê a execução de novos órgãos associados aos trabalhos de terraplenagem 

previstos e a manutenção de alguns órgãos existente, nomeadamente nas zonas onde a plataforma e taludes existentes 

não têm intervenção. 

Ver justificação de conformidade apresentada no P2 – Drenagem (40418-PE-T31 e T32-0200-MDJ). 

 

19. Assegurar que no troço 0, o sistema de drenagem longitudinal é alvo de requalificação e de um programa de 

manutenção e limpeza periódico por forma a garantir a sua eficiência, e que as águas pluviais de escorrência da 

via de circulação são descarregadas fora do perímetro de proteção da concessão hidromineral de Caldas de 

Penacova, em situação de não retorno ao mesmo. Como medida de segurança adicional, deve ser assegurado o 

tratamento das referidas águas de escorrência, incluindo a contenção de derrame em caso de acidente, a fim de 

garantir a preservação do recurso hidromineral. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

20. Reequacionar a localização, dimensão e acessos do parque de estacionamento P2 (Troço 0) a fim de minimizar a 

afetação da área agrícola/RAN e da margem do rio Mondego. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

21. O projeto de alteração dos viadutos deve assegurar que os encontros e os restabelecimentos previstos sob os 

mesmos não interferem com o leito das linhas de água e/ou ocupem áreas inundáveis. Os pilares não podem situar-

se nem no leito nem nas margens das linhas de água, para além de deverem estar orientados de acordo com o 

sentido preferencial de escoamento e apresentar configurações hidrodinâmicas. 

O projeto dos viadutos e pontes, designadamente a Ponte sobre o Rio Dinha, a Ponte sobre a Ribeira do Lobão, a Ponte 

sobre a Ribeira de Asnes e a Ponte sobre o Rio Dinha atendem a estes requisitos, tal como se pode constatar no P08 – 

Obras de Arte Especiais. (ver Capítulo 3.2.17 deste documento e Medidas 10 e 11). 
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Ponte sobre a Ribeira do Dinha Ponte sobre a Ribeira do Lobão 

 
 

Ponte sobre a Ribeira de Asnes Ponte sobre o Rio Pavia 

 

22. Nos estudos geológico-geotécnicos subsequentes (estudo geotécnico associado ao Projeto de Execução), as 

situações mais críticas identificadas devem ser estudadas com maior pormenor face à campanha de prospeção 

geotécnica intensa. Assim haverá que acautelar com base em prospeção geotécnica detalhada todas as questões 

mencionadas na avaliação de impactes, por forma a permitir uma efetiva minimização de impactes quando da 

construção e exploração do empreendimento. 

O Estudo Geológico e Geotécnico (integrado na fase de Projeto de Execução) desenvolvido no âmbito do projeto da 

duplicação e requalificação do IP3 compreendeu a execução de um conjunto de tarefas entre as quais se destacam:  

▪ a recolha de informação de natureza geológica e geotécnica relativa ao troço em estudo, destacando-se os seguintes 

documentos:  

▪ a definição, acompanhamento e coordenação de uma campanha de prospeção geotécnica e ensaios, especialmente 

vocacionada para o estudo das situações de maior sensibilidade do ponto de vista geotécnico identificadas ao longo 

do traçado em análise;  

▪ a análise e interpretação de toda a informação obtida, daí resultando uma série de considerações geotécnicas 

apresentadas nos capítulos seguintes. 

Procedeu-se à descrição das características geológico-geotécnicas locais, incluindo a análise e interpretação dos trabalhos 

de prospeção geotécnica realizados, definição de um zonamento geotécnico e a respetiva apresentação dos parâmetros 
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geotécnicos das formações interessadas. São feitas algumas considerações de índole geotécnica que resultam da análise 

de toda a informação existente, abordando-se aspetos diversos, como sejam, a decapagem, as escavações, os aterros e 

a fundação do pavimento. Referem-se ainda os aspetos mais relevantes referentes aos materiais de construção a 

empregar.  

A interpretação de toda a informação recolhida permitiu subsidiar a escolha de soluções de projeto que minimizam os 

impactes associados, com uma avaliação caso a caso das melhores soluções a adotar. 

Ver justificação de conformidade apresentada no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001) e P1.3 

– Terraplenagens Gerais (40418-PE- T31 e T32-0103-0001). 

 

23. Definição do perfil de estabilidade dos taludes a aferir localmente e tendo presente quer as condições de suporte e os 

materiais a utilizar nos aterros, como a sensibilidade da ocupação marginal em presença. 

Tendo em consideração as características e disponibilidade dos materiais a utilizar nos aterros, condicionamentos de 

ocupação urbanística e alturas de aterro, bem como critérios de integração paisagística, preconizou-se a adoção de uma 

inclinação geral de 1/1,5 (V/H) para os taludes de aterro. 

Esta inclinação representa um compromisso entre a necessidade de assegurar o bom comportamento mecânico dos 

aterros e em minimizar a ocupação de terreno, tendo ainda em consideração condicionantes de natureza ambiental e 

paisagística, como por exemplo uma maior garantia de sucesso de fixação no revestimento vegetal dos taludes por 

espécies vegetais (devido à menor inclinação) e menor impacte visual da estrada no conjunto da paisagem. 

Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 10 m, considerou-se a execução de banquetas a 8 m (com 3,0 m 

de largura), como forma de diminuir a respetiva inclinação média, conferindo assim uma maior estabilidade e uma melhor 

adequação paisagística, exceto entre o km 111+400 e o km 111+675 onde foi considerada a execução de uma banqueta 

aos 10 m de altura. 

Por outro lado, a adoção desta geometria menos inclinada, nos taludes de maiores dimensões, contribuiu 

significativamente para a estabilidade global dos mesmos. 

Condicionantes geométricos levaram ainda a considerar a necessidade de taludes de aterro com inclinação superior (1/1 

e 1/1,3 - V/H), pelo que houve que prever aterros de enrocamento, constituído por materiais rochosos de melhor qualidade 

(essencialmente graníticos) a obter de escavações em linha do T3.2 e eventualmente do T3.1 (ver Capítulo 3.2.7). 

Encontram-se nesta situação os aterros localizados aproximadamente entre os kms 110+790 a 110+915 (aterro de 

enrocamento com espaldar formado por enrocamento argamassado), kms 110+915 a 111+000, e kms 114+575 a 114+600 

(aterro de enrocamento).  

Esta inclinação justifica-se pelo facto de estes taludes se enquadrarem na situação onde a inclinação de 1/1,5 (V/H) 

implicaria o aumento significativo da área ocupada pelo aterro, com interferência em caminhos paralelos existentes, 

minimizando desta forma a necessidade de prever estruturas de contenção. 

Visando a verificação da estabilidade dos taludes de aterro, foram analisados no Volume PE1.2, os perfis mais 

condicionantes ao longo do traçado, designadamente os taludes com maior altura e/ou com inclinação superior à geometria 

de princípio 1/1,5 (V/H), sendo apresentada a metodologia adotada e os respetivos cálculos de estabilidade. Todos os 

outros casos analisados qualitativamente são mais favoráveis e, portanto, não requerem cálculo específico. 
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Ver justificação de conformidade apresentada no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001) e P1.3 

– Terraplenagens Gerais (40418-PE- T31 e T32-0103-0001). 

 

24. Definição clara das condições de execução dos aterros, em particular daqueles que apresentem maior expressão 

ou dos que se desenvolvem na transição de estruturas rígidas (obras de arte) ou nas situações de prolongamento 

num dos lados da via função do alargamento da terraplenagem existente, determinando mesmo a execução de 

aterros técnicos adequadamente dimensionados, neste sentido deve ser definido nesta fase o lado preferencial 

para o alargamento, quer em termos geotécnicos como da afetação marginal. 

De acordo com a implantação da rasante em estudo, verifica-se que no Troço T 3.1, até sensivelmente ao km 110+800 a 

existência de trechos em aterro com alturas frequentemente compreendidas entre os 3 e 6 metros de altura. No entanto a 

partir do 110+800, face à orografia existente, passam a ocorrer aterros de alturas mais importantes, com algumas situações 

a chegarem aos 12 a 15 metros, existindo mesmo um talude de aterro que apresenta uma altura de espaldar de 18 metros.  

O traçado do Troço 3.2 apresenta trechos em aterro de média dimensão, geralmente com altura inferior a 8 m, registando-

se, no entanto, a presença pontualmente de aterros de grande altura, atingindo um máximo de 20 m do lado esquerdo, 

entre o km 111+400 e o km 111+675, e um máximo de 16,8 m de altura do lado direito, entre o km 113+900 e o km 

114+375.  

Descrevem-se no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001) e P1.3 – Terraplenagens Gerais 

(40418-PE- T31 e T32-0103-0001) a natureza dos terrenos de fundação, o seu tratamento, as características dos materiais 

a utilizar no corpo dos aterros, a inclinação preconizada, bem como as características dos dispositivos de revestimento e 

proteção. No seu conjunto estes aspetos visam evitar/minimizar possíveis problemas geotécnicos e assim obter um melhor 

desempenho da infraestrutura em causa, verificando a conformidade com esta medida. 

 

25. Para as escavações, e igualmente de acordo com as formações a serem interferidas e a ocupação marginal, definir 

as condições de estabilidade a conferir os taludes, prevendo, caso necessário, o recurso a soluções excecionais. 

Com base nas características litológicas, estruturais e hidrogeológicas das formações, e tendo em consideração os 

resultados dos trabalhos de prospeção, é efetuada uma análise das condições de execução das escavações necessárias 

à implantação do traçado (alargamento), nomeadamente no que se refere à escavabilidade dos terrenos e à geometria 

dos taludes. 

Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas do traçado, a 

implantação da rasante conduz em grande parte das situações a um conjunto de escavações com altura diminuta, 

compreendida no Troço T3.1 entre os 3 e 7 metros, com situações pontuais em que as escavações chegam a atingir os 

12 e 15 metros de altura , sendo que no Troço T3.2 se registam pontualmente a presença de algumas situações em que 

as escavações excedem os 10 m de altura, atingindo um máximo de cerca de 13,8 m. 

A inclinação dos taludes de escavação foi definida não apenas em função da sua altura, mas também das características 

geomecânicas das formações interessadas, da integração paisagística e das características intrínsecas do traçado, em 

especial no que concerne ao balanço de volumes escavação/aterro. 

Do ponto de vista geotécnico ponderaram-se fatores como a estrutura geológica do maciço (famílias de descontinuidades, 

estratificação e/ou xistosidade), as características geométricas e físicas dessas descontinuidades, os tipos litológicos 
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ocorrentes, o grau de alteração dos maciços, a existência e o tipo de indícios de instabilidade nos taludes de escavação 

existentes e as características hidrogeológicas. Para a sua obtenção concorreram aspetos compilados no reconhecimento 

de campo efectuado e nos trabalhos de prospecção geotécnica. 

Tendo em consideração toda a informação disponível (provenientes das sondagens mecânicas, sísmica de refração e do 

reconhecimento geológico de superfície) considerou-se a adoção das geometrias de talude de escavação de acordo com 

os critérios apresentado no quadro seguinte. 

Quadro 6.8 – Geometrias a Adotar para os Taludes de Escavação  

Horizontes Sísmicos 
Velocidade das Ondas 

Sísmicas Longitudinais, VL 
(m/s) 

Formações Interessadas  
(Grau de Alteração e Fracturação, SIMR) 

Inclinações 
(v/h) 

HS 1 <1000 g, ’m, NCUN (W5) e Ma 1/1,5 

HS 2 1000-2000 g, ’m, NCUN (W5 a W4; F4-5) 1/1,5 ou 1/1 

HS 3 >2000 g, ’m, NCUN (W3 a W2; F4-3 a F2) 1/1 ou 1,5/1 

Nota: g – Granito de Farminhão e S. João de Lourosa, ’m – Granito fino a médio, NCUN – Unidade de Nelas, Ma – Arenitos arcósicos grosseiros e 

depósitos argilo-gresosos. 

No P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001) e P1.3 – Terraplenagens Gerais (40418-PE- T31 e 

T32-0103-0001) apresentam-se as soluções projetadas para cada situação, em conformidade com estes critérios que 

visam minimizar os impactes associados. No P4.2 – Obras de Contenção (40418-PE-T31 e T32-0402-MDJ) apresentam-

se os projetos das soluções preconizadas para cada um destas casos excecionais: 

▪ Estruturas de contenção/muros de suporte de betão armado, em consola; 

▪ Estruturas de contenção/muros de gabião; 

▪ Malha de pregagens com revestimento em betão projetado armado; 

▪ Paredes de betão armado, pregadas; 

▪ Proteção de taludes com rede; 

▪ Proteção de taludes com geocomposto. 

Em alguns locais, sempre que se considera necessário, preconizam-se soluções mistas, que conjugam as soluções 

enunciadas anteriormente. 

 

26. Selecionar criteriosamente os materiais escavados, de forma a permitir a sua adequada reutilização nos aterros e 

outros fins, com o objetivo de minimizar o recurso a áreas de empréstimo e/ou depósito. 

Medida prevista no projeto tal como se equaciona no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001), 

designadamente no seu Item 4.6.4 – Reutilização dos Materiais Escavados: 

Assim, o reconhecimento geotécnico efetuado (reconhecimento geológico de superfície e trabalhos de prospeção 

geotécnica e ensaios de laboratório) e a experiência adquirida em terrenos desta natureza leva a admitir que a grande 

maioria dos terrenos provenientes das escavações na linha são considerados à partida como reutilizáveis em obra, 

designadamente, utilizados na construção dos aterros.  



  

40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 185 

P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)  

P16.2.2 – RELATÓRIO BASE.  

 

De acordo com as especificações habitualmente adotadas para os materiais de aterro, considera-se que parte significativa 

dos materiais provenientes das escavações, de origem sedimentar, metamórfica e intrusiva, deverão apresentar 

características que permitem considerá-los apropriados para reutilização nos aterros. Contudo, e tendo em conta que os 

aterros a contruir no presente trecho, correspondem a alargamentos de aterros existentes e apresentam altura reduzida, 

deverão ser preteridos os materiais de qualidade inferior, designadamente, os materiais com a componente silto-argilosa 

predominante. 

 

27. Caso os materiais escavados não apresentem características adequadas para o seu uso em aterro, recorrer, 

sempre que possível, a sistemas de melhoria de solos. 

No P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001) identificam-se também materiais escavados cujas 

características não são passiveis de os reaproveitar, designadamente materiais provenientes de depósitos 

coluvio/aluvionares, indicando que deverão ser conduzidos a depósito. Esta medida deverá ser considerada em obra. 

 

28. Considerar o revestimento vegetal integral dos taludes de escavação e aterro, quer por forma a minimizar a erosão 

e melhorar a sua estabilidade, quer visando a integração visual e paisagística do empreendimento. 

O P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE-T31 e T32-0102-0001) considera no seu item 4.6.5 – Revestimento Vegetal 

dos Taludes de Escavação e 4.7.5 – Revestimento Vegetal dos Taludes de Aterro a conformidade com esta medida. 

Com o objetivo de evitar o aparecimento de fenómenos erosivos do tipo ravinamento originado pela escorrência das águas 

superficiais, considera-se necessário recorrer ao revestimento generalizado dos taludes de escavação com 0,15-0,20 m e 

de aterro, com uma espessura de terra vegetal com espécies adequadas, em particular, nas escavações com inclinação 

não superior a 1/1,5 (V/H), recomendando-se como método de sementeira a adoção de um processo de hidrosementeira. 

Este revestimento deverá ser efetuado tão cedo quanto possível após a abertura das escavações, para o que se deverá 

ter em conta a época mais propícia para a germinação. 

Face às condições meteorológicas habituais nesta região, em particular aos índices de pluviosidade, e à suscetibilidade 

dos materiais à erosão, recomenda-se que a camada de terra vegetal seja colocada imediatamente após a conclusão dos 

taludes, por forma a permitir o desenvolvimento mais rápido das espécies vegetais com raízes mais profundas e a 

minimizar o ravinamento provocado pela escorrência das águas superficiais. 

 

29. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos os elementos 

patrimoniais identificados no EIA (com exceção da OP 7 – a trasladar), bem como os que vierem a ser 

identificados/confirmados no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica a realizar, compatível com a sua 

conservação no decurso da obra. 

Conforme consta na Planta de Condicionantes e nas medidas de mitigação patrimonial (Anexo IV: Documentação 

Gráfica do Tomo 16.2.3.5 – Estudo Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos 

Complementares) é estabelecida a necessidade de garantir a conservação in situ de todas as ocorrências patrimoniais 

identificadas nos estudos ambientais e que venham a ser descobertas no decorrer da empreitada. 
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30. Caso sejam identificados elementos patrimoniais no local de implantação das componentes do projeto ou dos 

acessos a construir ou a melhorar, deve ser avaliado o ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

31. Definição e adaptação de estruturas (novas ou existentes) que sirvam de passagem para a fauna local, 

nomeadamente nas zonas de atravessamento de biótopos com maior valor para a biodiversidade (atravessamento 

de florestas de folhosas e/ou vegetação ripícola), e cujas características respeitem os requisitos mínimos das 

espécies mais relevantes do ponto de vista conservacionista. 

No Tomo 16.2.3.1 – Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna (40418-PE-T3-1602-0301) do P16.2.3 

– Estudos Complementares foram identificados os locais mais indicados para a instalação de passagens para animais 

de modo a mitigar os impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3. 

Na sequência da avaliação sistemática de todas as potenciais situações de permeabilidade transversal do atual IP3, no 

Troço 3 em apreço, tendo igualmente em atenção os trechos onde se registaram maiores índices de mortalidade 

(atropelamento) e as condições do meio envolvente e as características das obras de arte, considera-se que deverão ser 

efetuadas intervenções em 18 Situações, por forma a melhorar as condições de atratividade para o atravessamento 

faunístico. Importa ainda sublinhar que os viadutos também constituem zonas atrativas para o atravessamento da fauna, 

sendo que o tratamento paisagístico destas zonas considera esta preocupação. 

Importa ainda sublinhar que os viadutos também constituem zonas atrativas para o atravessamento da fauna, sendo que 

o tratamento paisagístico destas zonas considera esta preocupação, sendo que as intervenções de engenharia natural de 

Recuperação Biofísica d e Linhas de Água preconizadas para a ribeira de Dinha, Ribeira do Lobão, Ribeira de Asnes e rio 

Pavia, contribuem para naturalização dos espaços sob as Obras de Arte Especiais favorecendo a permeabilidade da via. 

As Passagens Agrícolas assinaladas registam reduzida movimentação e em grande parte não têm restabelecimentos 

associados pavimentados (betuminoso) pelo que constituem locais de atravessamento para fauna de maior porte. Para a 

otimização destas obras de arte, preconizam-se a interrupção do pavimento sob a PA (quando existe) com cobertura  de 

solos que permita sementeira. Preconiza-se também a adequação das vedações contiguas e o tratamento paisagístico da 

zona de enquadramento. 

Destacam-se as seguintes 8 PA’s: 7, 15, 25, 28, 29, 32, 28 e 46. 

As Passagens Inferiores localizadas em zonas sensíveis e cujas condições de adaptação para permitir a consideração de 

passagens para fauna, foram também consideradas. Assim para além do tratamento paisagístico dos taludes da PI para 

os casos de escassez de espaço (como acontece na PI36), preconizam-se para as PI’s 10, 13 e 47 a adaptação dos vãos 

das extremidades, criando condições entre a guarda de segurança e o pilar para que os animais possam atravessar em 

segurança: 

▪ Alteração da valeta para manilha com cobertura de solos e vegetação em cima;  

▪ As guardas de segurança deverão ter DPM (dispositivo de proteção a motociclistas) para criar efeito barreira à 

estrada.  
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Deverá, também, ser criado um corredor de vegetação ao longo do lado exterior da vedação, que potencie a condução 

dos animais para a passagem. A vedação deverá ser instalada de modo a direcionar os animais para a passagem e de 

forma que não existam aberturas ou interrupções. 

Grande parte das Passagens Hidráulicas existentes ao longo deste troço (que serão prolongadas no âmbito do presente 

projeto), possuem boca em recipiente à entrada, o que não se adequa á passagem faunística. Também as 5 PHs novas 

são de boca em recipiente à entrada. 

Aquelas existentes que não têm este constrangimento, por terem uma secção de 0.8 a 1 m de diâmetro também não terão 

intervenção para além do seu prolongamento, pelo que poderão eventualmente permitir a passagem de animais de 

pequeno porte nas condições atuais, preconizando-se a sua limpeza e o tratamento paisagístico no enquadramento das 

suas bocas de entrada e saída. 

Preconiza-se, no entanto, a substituição das PH’s 94-3 e 100-2 por PH’s novas retangulares de 1.5 x 2,0 m, adaptadas 

para passagem de fauna – com passadiço lateral de 0.50 x 0.50 m. 

Em termos gerais, o projeto consiste na implementação de passadiços/corredores no interior da PH, potencialmente 

atrativo para o trânsito da fauna indígena, com o objetivo de contribuir para continuidade hidráulica e ecológica da linha de 

água, atendendo a critérios de sustentabilidade. 

As ações de intervenção são projetadas de modo a garantir o equilíbrio e a funcionalidade do sistema a implementar, 

respeitando requisitos fundamentais para garantir a sua eficiência, dos quais se destacam: 

▪ Superfície do passadiço/corredor seco para a fauna, num dos lados da PH, com cerca de 0,50 m de largura e 

0,50 m de altura, em maciço de betão, para permitir a mobilidade da fauna na superfície; 

▪ Facilidade de acesso na entrada/saída das passagens: preconizando-se rampas de entrada/saída pouco 

íngremes, com inclinação <30º, direcionadas para terreno seco, a montante e jusante da PH (esta ligação deverá 

ser ajustada em obra, por forma a fazer a ligação ao terreno envolvente); 

▪ Plantação de vegetação arbustiva a montante e jusante da OA, de modo a favorecer o encaminhamento da fauna, 

complementada por revestimento vegetal, mediante hidrossementeira, do terreno dos taludes da área envolvente, 

tal como estabelecido no P16.2.6 - Projeto de Integração Paisagística (40418-PE-T3-1602-0600) 

Dando conformidade a esta medida foram considerados no projeto das obras de arte (essencialmente PIs e PAs) e 

sobretudo no Projeto de Integração Paisagística (P16.2.6: 40418-PE-T3-1602-0600) as orientações equacionadas no 

sentido de melhorar as condições de permeabilidade da via: 

 

32. Definição de escapatórias para fauna para instalar na vedação para minimizar o risco de atropelamento de animais 

que acidentalmente se encontrem do lado de dentro da vedação. Estas devem ser instaladas nas zonas 

atravessadas por áreas florestais. 

No Tomo 16.2.3.1 – Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna (40418-PE-T3-1602-0301) do P16.2.3 

– Estudos Complementares foram identificados os locais mais indicados para a instalação de passagens para animais 

de modo a mitigar os impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3. 

Para alem da instalação/adaptação de infraestruturas que assegurem a permeabilidade da via à passagem de animais é 

também importante assegurar a minimização do risco de atropelamento, quer através da instalação de vedações que 
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impeçam de forma eficaz a entrada de animais para o interior da via, quer disponibilizando escapatórias próximo dos 

pontos de entrada potencial. 

Neste enquadramento, foram selecionados locais, ao longo do Troço 3 que se consideram adequados para a instalação 

de escapatórias, tendo em consideração o Valor Faunístico (VF) de cada trecho e a proximidade a nós de entrada no IP3. 

A localização das escapatórias teve em consideração os seguintes pressupostos, para cada nó localizado na proximidade 

de um ponto negro de mortalidade (trecho de 1 000 metros com 4 ou mais registos de mortalidade de mamíferos silvestres) 

foram identificados os locais mais próximos das saídas e entradas do nó com condições entre a berma e a vedação para 

a instalação de escapatórias, num máximo de quatro locais 

Caso não seja viável a instalação de quatro escapatórias por nó deverá ser garantida pelo menos a instalação de duas 

escapatórias, uma em cada sentido da via. 

Neste enquadramento, para os nós: Vila Chã, Canas de Santa Maria e Tondela Norte, poderão ser selecionados apenas 

dois locais por nó, devendo ser instaladas 16 escapatórias no Troço 3. 

As escapatórias são sistemas que permitem que os animais que acidentalmente se encontrem no interior da vedação, ou 

seja na área da via, consigam sair para o exterior, mas que dificultem a entrada. 

No P4.1 – Vedações e Caminhos Paralelos (40418-PE- T31 e T32-0401-0001) é dada a conformidade a esta medida 

considerando no projeto de vedações as escapatórias nos locais recomendados e indicando um pormenor tipo. 

As características da escapatória encontram-se definidas no Desenho 40418-PE-T32-0041-0015 que a seguir se 

apresenta em figura. 
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Figura 6.8 – Reforço da vedação e escapatória – Desenho 40418-PE-T32-0041-0015 

A solução preconizada no projeto considera o tipo de escapatória em rampa por se considerar a mais adequada ao tipo 

de animais em presença. Esta estrutura, com 0.90 m de largura é constituída por uma rampa  inclinada a 30°, um patamar 

com 0.90 m de comprimento, implantado a 1.50 m de altura e por nova rampa. 

No patamar intermédio será prevista a meio uma cortina de postes cravados sobre material de preenchimento afastados 

entre si de 3 cm e com um altura de 90 cm. 

A escapatória deverá ser instalada adjacente à vedação. O pano de vedação contiguo ao patamar da escapatória deverá 

ser cortado e adaptado por forma a não constituir um obstáculo à saída da fauna para o exterior da zona afeta à plena via.  

Esta estrutura é revestida, de ambos os lados, por toros de madeira tratada em autoclave e preenchida com material do 

corpo do aterro, devidamente compactado e revestido com herbáceas.   

 

33. Assegurar a reposição da quantidade de Habitas ripícolas, nomeadamente o 91E0*, afetados em fase de obra e sem 

possibilidades de recuperação. 

No Tomo 16.2.3.2 – Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água (40418-PE-T3-1602-0302) do P16.2.3 – 

Estudos Complementares do presente RECAPE, apresentam-se as intervenções propostas para recuperação biofísica 

referentes aos atravessamentos do rio Dinha, do rio Lobão, da ribeira de Asnes e do rio Pavia, consideradas pela 
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sensibilidade ecológica das suas margens (habitats protegidos, com exceção do rio Pavia que apresenta no entanto uma 

galeria ripícola expressiva), visando também a reposição dos habitats ripícolas, dando conformidade à presente medida. 

 

34. Assegurar que as passagens hidráulicas existentes e a intervencionar em fase de execução da obra são adaptadas 

para diminuir os obstáculos ao continuum ecológico das espécies da fauna com ecologia dependente, ou associada, 

às linhas de água. As mesmas caraterísticas devem ser aplicadas às novas passagens hidráulicas. 

No Tomo 16.2.3.1 – Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna (40418-PE-T3-1602-0301) do P16.2.3 

– Estudos Complementares são recomendadas intervenções em Passagens Hidráulicas, por forma a melhorar as 

condições de atratividade para o atravessamento faunístico dando conformidade a esta medida. Ver P2 – Drenagem 

(40418-PE- T31 e T32)-0200-0001). 

No entanto, a presença de água nas PH, mesmo que em níveis reduzidos, constitui uma limitação à sua utilização pela 

maioria dos animais, pelo que a implementação de passadiços aumenta o potencial destas estruturas para a fauna uma 

vez que são projetados para se manterem, a maior parte do tempo, acima do nível da água. 

Grande parte das Passagens Hidráulicas existentes ao longo deste troço (que serão prolongadas no âmbito do presente 

projeto), possuem boca em recipiente à entrada, o que não se adequa á passagem faunística. Também as 5 PHs novas 

são de boca em recipiente à entrada. 

Aquelas existentes que não têm este constrangimento, por terem uma secção de 0.8 a 1 m de diâmetro também não terão 

intervenção para além do seu prolongamento, pelo que poderão eventualmente permitir a passagem de animais de 

pequeno porte nas condições atuais, preconizando-se a sua limpeza e o tratamento paisagístico no enquadramento das 

suas bocas de entrada e saída. 

Preconiza-se, no entanto, a substituição das PH’s 94-3 e 100-2 por PH’s novas retangulares de 1.5 x 2,0 m, adaptadas 

para passagem de fauna – com passadiço lateral de 0.50 x 0.50 m. 

Em termos gerais, o projeto consiste na implementação de passadiços/corredores no interior da PH, potencialmente 

atrativo para o trânsito da fauna indígena, com o objetivo de contribuir para continuidade hidráulica e ecológica da linha de 

água, atendendo a critérios de sustentabilidade. 

As ações de intervenção são projetadas de modo a garantir o equilíbrio e a funcionalidade do sistema a implementar, 

respeitando requisitos fundamentais para garantir a sua eficiência, dos quais se destacam: 

▪ Superfície do passadiço/corredor seco para a fauna, num dos lados da PH, com cerca de 0,50 m de largura e 

0,50 m de altura, em maciço de betão, para permitir a mobilidade da fauna na superfície; 

▪ Facilidade de acesso na entrada/saída das passagens: preconizando-se rampas de entrada/saída pouco 

íngremes, com inclinação <30º, direcionadas para terreno seco, a montante e jusante da PH (esta ligação deverá 

ser ajustada em obra, por forma a fazer a ligação ao terreno envolvente); 

▪ Plantação de vegetação arbustiva a montante e jusante da OA, de modo a favorecer o encaminhamento da fauna, 

complementada por revestimento vegetal, mediante hidrossementeira, do terreno dos taludes da área envolvente, 

tal como estabelecido no P16.2.6 - Projeto de Integração Paisagística (40418-PE-T3-1602-0600) 

 



  

40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 191 

P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)  

P16.2.2 – RELATÓRIO BASE.  

 

35. Assegurar que a vedação a instalar na berma da via, para impedir a entrada de animais na zona de circulação, quando 

localizada nas proximidades de linhas de água, tem uma malha na zona basal (até cerca de 25 cm de altura) que seja 

pouco permeável a anfíbios (sapos e salamandras). 

No P4.1 – Vedações e Caminhos Paralelos (40418-PE- T31 e T32-0401-0001) é dada a conformidade a esta medida 

considerando no projeto de vedações as especificidades recomendadas para evitar a estrada de fauna para a via. 

Deste modo propõe-se a adoção de vedação em rede de malha variável progressiva, fixada a postes de madeira, coroada 

com uma fiada de arame liso de acordo com as peças desenhadas do projeto. 

Foram analisadas as condições próximas do traçado favoráveis à presença de anfíbios. Constatou-se que não existem 

charcos ou zonas húmidas nas imediações do traçado deste troço, sendo as linhas de água de maior expressão 

atravessadas por viadutos (Dinha, Lobão, Asnes e Pavia), sendo a restante rede de drenagem de menor  dimensão, o que 

é corroborado pelo estudo hidráulico que fundamentou o dimensionamento das passagens hidráulicas cuja secção é 

maioritariamente de 0.8 e 1.0 m. 

Atendendo a que na área envolvente ao corredor do traçado deste troço possui, maioritariamente, uma ocupação agrícola 

e florestal, salientando-se a existência de alguns aglomerados populacionais dispersos ao longo do traçado, que 

atualmente são ligados por uma rede de estradas, caminhos ou serventias agrícolas. Deste modo propõe-se a adoção de 

vedação em rede de malha variável progressiva, fixada a postes de madeira. 

Será utilizado arame liso em vez de arame farpado por forma a minimizar os riscos para as aves. Esta situação é 

abrangente a toda a intervenção. 

A rede é de malha progressiva sobre postes de madeira, adapta-se uma vez que a zona é pouco povoada e este tipo de 

malha é o ideal para impedir a entrada de animais devido ao pequeno afastamento dos fios horizontais inferiores. Por outro 

lado existe uma continuidade com o tipo de vedação atualmente existente.  

Tendo em conta o Plano de Ação para Instalação de Passagens para Animais (P16.2.3 – Estudos complementares) 

que visa a identificação dos locais mais indicados para a instalação de passagens para animais de modo a mitigar os 

impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3, propõe-se o reforço da vedação, bem como a instalação de rampas 

escapatórias. 

Relativamente á altura da vedação, devido à presença de veados na envolvente, esta deverá ter pelo menos 2,20 m de 

altura acima do solo no troço compreendido entre o km 93+100 e o km 94+100, km 115+100 e o km 117+100. Nos restantes 

troços a vedação deverá ter pelo menos 1,70 m de altura acima do solo. 

As vedações devem ser com rede de malha progressiva, cuja malha basal seja estreita, preferencialmente menor ou igual 

a 7.5 cm. A vedação deve ser reforçada através de a acoplagem de uma rede apertada extra colocada em “L” a qual fica 

deitada sobre o solo e deste modo dificultar o processo de escavação e passagem por baixo da vedação por animais, este 

reforço apresenta a base deitada no lado exterior da vedação, ou seja do lado oposto à estrada. 

Este reforço é executado mediante uma rede de malha apertada, inferior a 3 cm, dobrada em L, acoplada à vedação, com 

de 50 cm de altura e uma parte deitada sobre o solo com 50 cm. A base deve ser posteriormente coberta com uma camada 

de 10 cm de terra bem compactada ou betão pobre (zonas rochosas). Ou seja, no total a rede de reforço tem 100 cm: 50 

deitados e 50 cm acoplados à rede da vedação (altura). No troço em presença não é necessário prever  um topo com 10 
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cm de comprimento para impedir a entrada de anfíbios junto ás zonas de linha de água uma vez que o território atravessado 

não o justifica (ver exemplos nas Fotografia 6.1).  

 

Fotografia 6.1 – Reforço da Vedação (Fonte: Infraestruturas de Portugal (2021) 

A rede da vedação deve estar bem esticada. Junto às passagens hidráulicas (PH) e inferiores (PI), a instalação deve ser 

executada de forma a contornar as mesmas com uma orientação oblíqua, com o objetivo de encaminhar os animais para 

as aberturas. Se não for possível fazer esta circunscrição, deve garantir-se que a vedação fica bem encostada às paredes 

das passagens, não deixando nenhum espaço que permita a passagem dos animais. 

Nos Desenhos 40418-PE-T31 e T32-0041-0011 e 40418-PE-T31 e T32-0041-0013 encontram-se pormenorizados todos 

os elementos que constituem a vedação e que também se descrevem acima na Medida 32. 

6.2.5 FASE PRÉVIA À OBRA 
 

36. Apresentação da caracterização dos estaleiros. 

A apresentação detalhada da localização e do layout dos estaleiros deverá ser apresentada antes do inicio da obra pelo 

empreiteiro, respeitando as condicionantes que constam do Desenho: Condicionantes à Instalação de Estaleiros e 

Áreas de Apoio à Obra (40418-PE-T3-1602-0200-400) e de acordo com o estabelecido no P16.2.5 – Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500) que integra o presente RECAPE. 

 

37. Assegurar que caso se verifique ser necessário o recurso a explosivos, é elaborado um plano de fogo equacionando, 

para além das questões geotécnicas, a segurança e a informação às populações locais, assim como a salvaguarda 

dos seus bens. 

De acordo com o estabelecido no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE- T31 e T32)-0102-0001) e com o P1.3 – 

Terraplenagens Gerais (40418-PE-T31 e T32-0103-0001-00) relativamente às condições de escavabilidade, 

estabeleceu-se que o desmonte a fogo ou meios mecânicos pesados estão previstos para VL > 2000 m/s (não ripável). 

Para estas condições, esta medida foi considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-

PE-T3-1602-0500). 
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38. Realizar ações de formação/sensibilização  ambiental para os  trabalhadores e encarregados envolvidos na obra, 

relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos trabalhos, às ações suscetíveis de causarem impactes e às 

medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Estas 

ações devem ser realizadas por um técnico de ambiente sempre que há entrada de novos funcionários e/ou 

subempreiteiros na obra e, no mínimo, devem abranger os seguintes conteúdos: 

▪ Medidas constantes decisões ambientais emitidas e constantes do PAAO; 

▪ Procedimentos ambientais a executar nas diferentes fases de obra; 

▪ Normas de utilização em segurança do espaço de obra e do estaleiro; 

▪ Controlo da produção de resíduos; 

▪ Procedimentos de separação e armazenamento temporário de resíduos no estaleiro; 

▪ Forma de atuação em situações de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e óleos; 

▪ Procedimentos a adotar em caso de acidente ou qualquer outra emergência que ocorra durante a fase de 

obra, em consonância com o preconizado no Plano de Segurança; 

▪ Valores patrimoniais em presença e medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso de 

construção. 

▪ Valores naturais e visuais (vegetação, afloramentos rochosos, muros de pedra entre outros). 

▪ Espécies vegetais autóctones e exóticas invasoras e os procedimentos/metodologias a ter em obra para 

cada uma delas. 

Esta medida foi considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500)., 

designadamente no Item 3.6 – Formas de Comunicação (Interna/Externa/Fiscalização). 

 

39. Colocar painéis informativos em locais estratégicos da área envolvente com indicação dos objetivos, prazo de 

execução da empreitada e número de contacto para informações/reclamações. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 

 

40. Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, 

durante a fase de obra, que contemple, entre outras informações, os procedimentos e ações a adotar pela empresa 

responsável, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos, designadamente o cumprimento das normas de 

segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. 

O Projeto de Execução apresenta o P12.1 – Plano de Segurança e Saúde (40418-PE- T3-1201-0001). 

O Plano de Segurança e Saúde (PSS) constitui o documento base elaborado na fase de projeto, atendendo ao previsto 

nos números 1 e 2 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro e apresentado no processo de concurso 

pelo Dono da Obra.  
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A Entidade Executante deve desenvolver e especificar este PSS para a execução da obra, incluindo todos os elementos 

previstos no capítulo 5 deste documento, em conformidade com o definido no Artigo 11.º e Anexos II e III do Decreto-Lei 

n.º 273/2003, de 29 de outubro. Quando várias Entidades Executantes realizam partes da obra, cada uma, deve 

desenvolver e especificar este PSS para a execução dos seus trabalhos contratualmente estabelecidos, nos mesmos 

termos anteriormente estabelecidos. Estão ainda incluídos no presente documento, um conjunto de modelos referidos ao 

longo deste PSS e que se apresentam no Anexo I. A Entidade Executante poderá utilizá-los como referência para o 

desenvolvimento dos seus próprios modelos, devendo ter no mínimo a informação nestes contida. 

O desenvolvimento do PSS para a execução da obra deve ser proposto pela Entidade Executante no prazo previsto no 

Caderno de Encargos e aprovado pelo Dono da Obra, até à data de consignação da empreitada, após a sua validação 

técnica pelo Coordenador de Segurança em Obra (quando aplicável nos termos do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, 

de 29 de outubro).  

 

41. Alertar sobre o início das obras todas as entidades envolvidas em operações de proteção civil e socorro, 

nomeadamente os corpos de bombeiros, cujas áreas de atuação intercetem a zona de implementação do projeto, e 

os Serviços Municipais de Proteção Civil dos concelhos abrangidos, bem como o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 

 

42. Divulgar o cronograma de execução da obra às populações da área envolvente ao projeto (através das Juntas de 

Freguesias). A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, 

a respetiva calendarização (início e fim previsível da obra) e contactos (telefónico, email) do responsável da obra para 

obtenção de esclarecimentos de dúvidas e envio de eventuais reclamações por parte da população. Esta divulgação 

pode ser realizada através de documento informativo (cartaz, folhetos) a disponibilizar nas Juntas de Freguesia e nas 

Câmaras Municipais. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 

 

43. Comunicar, com antecedência, às autarquias, juntas de freguesia e à população interessada, as eventuais alterações 

na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias de comunicação. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 

 

44. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações recebidas no decurso da obra. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 
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45. Os estaleiros e áreas de apoio à obra e depósitos de terras da obra devem situar-se fora das áreas dos perímetros de 

proteção dos recursos hidrominerais (Luso, Caldas de Penacova e Corgas-Buçaco), áreas estratégicas de infiltração 

e de proteção e recarga de aquíferos e áreas dos perímetros de proteção de captações de abastecimento público. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

46. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser 

estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer 

por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais de forma a reduzir a compactação dos solos. No caso da 

circulação de veículos e máquinas, deve a mesma realizar-se de forma controlada, fundamentalmente, dentro de 

corredores balizados. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados considerando uma 

área de proteção em torno das mesmas e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer 

em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 

 

47. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e Pinus (Pinus pinea) quando 

próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A balizagem, 

enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção vertical da 

copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada 

para o lado da intervenção. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). 

 

48. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na 

respetiva legislação em vigor. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500). Serão 

apresentados os Processo para Autorização de Abate de Sobreiros e/ou Azinheiras. O corte ou arranque de sobreiros 

e azinheiras em povoamentos ou isolados carece de autorização de acordo com o estabelecido no n.º 1 do art.º 3.º do 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, pelo que serão preparados 

os respetivos processos de instrução, de acordo com o determinado e exigido no referido quadro legal vigente. 

 

49. Os trabalhos associados à execução da obra devem ser planeados de forma a minimizar os conflitos com a atividade 

agrícola, na zona de intervenção, considerando o calendário agrícola e o estado das culturas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 
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50. O planeamento da obra deve procurar minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel resultantes do 

encerramento temporário de faixas de rodagem. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

51. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma antecedência mínima 

de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

52. OP 7 – Memoriar: 

▪ Realização de levantamento Fotográfico; 

▪ Proceder à sua transladação para um local a indicar pela Câmara Municipal de Tondela, conservando-se a 

sua estrutura intacta. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

53. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e 

escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas 

de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de 

inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

54. Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos 

ou outras que venham a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de 

acompanhamento), situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e 

pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da 

ocorrência. A sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser regularmente 

repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas com 

recurso a painéis. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 
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6.2.6 FASE DE OBRA 
 

55. Realizar os trabalhos de corte de vegetação e de remoção da camada superficial dos solos nos locais a intervencionar 

fora do período compreendido entre 15 de março e 15 de julho, que corresponde ao período de maior frequência de 

episódios de reprodução da flora e da fauna. Nas áreas ocupadas por espécies exóticas os trabalhos de corte de 

vegetação podem ser realizados em qualquer altura do ano. Nas restantes áreas os trabalhos apenas podem ser 

realizados naquele período se os resultados obtidos nos estudos para a definição da situação de referência 

fundamentem que não existe possibilidade de ocorrência de impactes negativos significativos sobre as comunidades 

da flora e da fauna. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

56. São interditas eventuais sondagens mecânicas profundas, sob pena das mesmas virem a intersetar fraturas ou níveis 

que estejam em ligação hidráulica com o aquífero hidromineral. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

57. Nas operações de escavação previstas nos perímetros de proteção das concessões hidrominerais, apenas se devem 

utilizar meios mecânicos no apoio ao desmonte, excluindo-se o recurso a explosivos que podem desenvolver fissuras 

suscetíveis de induzirem alterações hidrodinâmicas nos sistemas aquíferos, com eventuais repercussões no aquífero 

hidromineral. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

58. Caso nas operações de escavação, dentro dos perímetros de proteção, se venha a intersetar algum nível produtivo 

de água subterrânea, a mesma deve ser sujeita a análise físico-química resumida, nos termos do Despacho n.º 

14413/2016, de 29 de novembro. Se esta apresentar o perfil típico da correspondente água mineral natural, a 

emergência deve ser selada e devem ser adotadas medidas especiais para a proteção da área em causa. Essa 

operação de selagem deve obrigatoriamente ser efetuada na presença do Diretor Técnico da concessão hidromineral 

em causa. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 

 

59. Caso seja necessário utilizar terras de empréstimo, no interior do perímetro de proteção dos recursos hidrominerais, 

deve ser dada especial atenção à sua origem, devendo a DGEG ter acesso a resultados de análise químicas dessas 

terras. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 
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60. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, estas não podem ser depositadas nas áreas 

correspondentes aos perímetros de proteção das três concessões hidrominerais, nas áreas estratégicas de infiltração 

e de proteção e recarga de aquíferos e nas áreas dos perímetros de proteção de captações públicas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

61. Assegurar que as operações de abastecimento, manutenção e lavagem de máquinas e viaturas são efetuadas fora 

das zonas delimitadas pelos perímetros de proteção das três concessões hidrominerais, áreas estratégicas de 

infiltração e de proteção e recarga de aquíferos e áreas dos perímetros de proteção de captações públicas, em locais 

apropriados e devidamente impermeabilizados. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

62. Garantir a continuidade dos cursos de água intercetados e o escoamento dos caudais previstos, de modo a que a 

velocidade da água não origine danos ou erosão. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no P2 – Drenagem (40418-PE-T31 e T32-0200-0001). 

 

63. Os trabalhos nas linhas de água devem, sempre que possível, ser realizados na época de estiagem garantindo as 

condições normais de escoamento. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no P2 – Drenagem (40418-PE-T31 e T32-0200-0001). 

 

64. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ser afetados pelas 

obras. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no P2 – Drenagem (40418-PE-T31 e T32-0200-0001). 

 

65. Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a 

envolver em situações de acidente/emergência e garantir a ligação aos núcleos populacionais existentes. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

P12.1 – Plano de Segurança e Saúde (PSS) 40418-PE- T3-1201-0001-00 

 

66. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras a realizar em todas as áreas a 

intervencionar, deve ser totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado, devendo 

corte não ser executado durante a época de produção e dispersão de sementes. A estilhagem, e o espalhamento 
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desta, não podem ser considerados como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, deve assegurar 

que não há risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada espécie de acordo com as orientações expressas no documento e na cartografia 

elaboradas com este fim. 

Medida considerada no 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas ((40418-PE-T3-1602-0303) do 

P16.2.3 – Estudos Complementares. 

Também considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante 

 

67. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, com corta-matos, 

e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de 

desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As 

áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não 

devem ser desmatadas ou decapadas. 

Medida considerada no 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303) do 

P16.2.3 – Estudos Complementares e enquadrada no Projeto de Integração Paisagística (40418-PE-T3-1602-0600) 

Também considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante 

 

68. Os trabalhos de decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às 

áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser 

desmatadas ou decapadas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE- T31 e 

T32)-0102-0001) e no P1.3 – Terraplenagens Gerais (40418-PE-T31 e T32-0103-0001). 

 

69. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o terreno 

ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já decapado. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE- T31 e 

T32)-0102-0001) e no P1.3 – Terraplenagens Gerais (40418-PE-T31 e T32-0103-0001). 

 

70. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada 

deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de 

horizontes inferiores. 
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Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no P1.2 – Geologia e Geotecnia (40418-PE- T31 e 

T32)-0102-0001) e no P1.3 – Terraplenagens Gerais (40418-PE-T31 e T32-0103-0001). 

 

71. A terra viva/vegetal proveniente da decapagem, possuidora do banco de sementes das espécies autóctones, deve 

ser removida e depositada de acordo com as seguintes orientações: em pargas até 2m de altura; próximo das áreas 

de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; protegida de ações 

de compactação por pisoteio ou por passagem de máquinas; protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de 

uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos de duração 

e das condições atmosféricas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de 

Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303). 

 

72. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, devem ser objeto 

de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação devendo ser levada a depósito definitivo 

devidamente acondicionada. Devem ser totalmente separadas da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de 

recuperação e integração paisagística, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer 

circunstância. A ser aplicada a inversão do perfil deve ser garantida a sua deposição no mínimo a 1m de profundidade. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de 

Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303). 

 

73. Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento na sua origem de todos 

materiais inertes e terras de empréstimo para a construção civil e de terras vivas/vegetais para a 

recuperação/integração paisagística, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies 

vegetais exóticas invasoras, sempre muito frequentes nas áreas de exploração de inertes e de depósito dos stock’s, 

para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de 

Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303). 

 

74. Estando previsto o abate de povoamentos florestais constituídos por espécies resinosas o plano de corte e abate de 

árvores, deve assegurar que o armazenamento e transporte de material lenhoso contém os mecanismos e os 

procedimentos previstos no Decreto-lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, na sua redação atual, para controlo do nemátodo-

da-madeira-do-pinheiro. 
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Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante de acordo com o constante no Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de 

Espécies Exóticas (40418-PE-T3-1602-0303). 

 

75. Assegurar que, se nas áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, forem necessários cortes 

seletivos de vegetação, os mesmos devem ser efetuados por processos motomanuais, de modo a prevenir a afetação 

da galeria ripícola e das suas funções ecológicas e biofísicas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

76. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis para reduzir os 

níveis de poeiras no ar e a sua propagação, como: redução das movimentações de terras em períodos de ventos; 

limpeza regular dos acessos às áreas em obra, acondicionamento/proteção dos solos expostos quer a períodos de 

maior pluviosidade quer em tempo/período seco/ventoso, assegurar a cobertura de materiais suscetíveis de serem 

arrastados pelo vento, como por exemplo o acondicionamento apropriado dos depósitos de terras, e parque de 

materiais, assegurar a cobertura adequada das caixas de carga de camiões de transporte de substâncias 

pulverulentas, assegurar a lavagem regular dos rodados dos veículos afetos à obra. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

77. Assegurar a manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a prevenir o aumento das emissões 

atmosféricas. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

78. A iluminação, incluindo os estaleiros, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a vertical do lugar, e apenas sobre 

os locais que efetivamente seja exigida. Deve assim, a mesma não ser projetada sobre a fachada das habitações e 

espaços públicos. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

79. Garantir a conservação in situ das ocorrências patrimoniais OP 6, OP 4, OP 6, OP 8, OP 10 e OP 15 durante a obra. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

80. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo na fase final, as 

operações de desmonte de pargas, e mesmo durante os arranjos paisagísticos. 
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A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

81. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem 

movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas para instalação de cabos elétricos (desmatações, remoção e 

revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, 

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de obra, quer nas fases 

preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de 

construção. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a 

decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

82. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), 

as quais serão apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão 

implementadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos 

componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

83. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta 

de medidas de minimização a implementar. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

84. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deve 

ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da 

escavação arqueológica integral. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

85. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, em 

função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da Tutela, de tal forma que 

não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural. 
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A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

86. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 

condicionamentos deve ser atualizada. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

87. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo 

organismo de tutela do Património Cultural. 

A medida consta no respetivo subcapítulo de Medidas de Minimização de Impactes no Tomo 16.2.3.5 – Estudo 

Complementar de Património (40418-PE-T3-1602-0305) do P16.2.3 – Estudos Complementares. 

 

88. Garantir as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução 

das vias e manutenção adequada dos acessos. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

89. Assegurar os acessos às propriedades. Caso se verifique a necessidade da sua interrupção deve ser comunicado aos 

proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar devem ser acordados com os 

proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. Estas interrupções devem limitar-se ao mínimo 

período de tempo possível. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante, de acordo com o P1.1.3 – Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos 

(tipo I) (40418-PE- 31 e T32-0113-0001). 

 

90. As vias de comunicação (incluindo caminhos agrícolas e florestais), danificadas em virtude do desgaste induzido pela 

circulação de viaturas afetas à Empreitada, devem ser reabilitadas logo após a fase de obra e com a maior brevidade 

possível. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante, de acordo com o P1.1.3 – Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos 

(tipo I) (40418-PE- 31 e T32-0113-0001). 

 

91. Assegurar que a realização de trabalhos com recurso a explosivos prevê a adoção de mecanismos que permitam 

conter a projeção de materiais. 
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Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

92. Assegurar que na fase de obra são instalados dispositivos dissuasores da preferência das aves para construção de 

ninhos em estruturas de suporte da sinalética e de painéis informativos a construir na via. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

93. Adotar medidas que previnam a utilização por parte das comunidades de quirópteros (morcegos) de galerias e outras 

estruturas internas associadas às pontes e viadutos, nomeadamente pela instalação de portas e grelhas com redes 

de malha fina (1x1cm) nas estruturas de acesso e de ventilação. 

Medida considerada no P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (40418-PE-T3-1602-0500), deverá 

ser cumprida pela Entidade Executante. 

 

6.2.7 FASE DE EXPLORAÇÃO 
 

94. Assegurar a interdição do transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias perigosas 

na ZS do perímetro de proteção da captação pública subterrânea de Tondela (Troço 3, entre o km 101+500 e o km 

104+250), tal como mencionado na legislação (Decreto -Lei n.º 382/99, de 22 de setembro). 

Medida enquadrada nas atividades de gestão da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

95. Nas zonas sensíveis, assegurar e verificar periodicamente a impermeabilização do sistema de drenagem longitudinal. 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

96. Implementar um programa de manutenção e limpeza periódico do sistema de drenagem longitudinal por forma a 

garantir a sua eficiência. 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

97. No troço 0, proceder à instalação de radares de controlo de velocidade de tráfego desincentivando o excesso de 

velocidade (entre os km 61+760 e 62+850 e deste modo minimizando a probabilidade de ocorrência de derrames 

acidentais na zona intermédia do perímetro de proteção (entre o km m 62+180 e 62+395) decorrentes de acidentes 

rodoviários. 

Medida não aplicável ao Troço 3. 
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98. Em caso de derrame de hidrocarbonetos no solo, para além de se procurar rapidamente controlar a descarga, deve 

ser recolhido o contaminante e o solo contaminado, enviando estes materiais para entidade devidamente licenciada. 

Enquanto aguardam o seu encaminhamento, estes materiais devem ser adequadamente armazenados. 

Medida enquadrada nas atividades de gestão da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

99. Garantir a manutenção periódica e adequada da via rodoviária, assegurando o bom estado dos pavimentos e a 

limpeza das bermas, contribuindo para a redução das emissões de poluentes atmosféricos, nomeadamente partículas, 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

100. Efetuar a manutenção e/ou implantação de barreiras arbóreas e arbustivas entre a via  e  a envolvente, particularmente 

junto às zonas habitadas, como medida mitigadora dos impactes negativos na qualidade do ar. 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

101. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para 

consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de 

construção, aplicáveis. 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

102. Minimizar as ações de manutenção na fase de exploração, determinando consequentemente um cuidado muito 

particular na construção do empreendimento, incluindo o estrito cumprimento do projeto, a par da fiscalização 

adequada da obra. 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

 

103. Dado o porte e extensão das escavações e dos aterros previstos, podem ocorrer problemas de instabilidade que 

determinam um cuidado muito especial na manutenção, e eventual posterior reforço das estruturas de proteção, bem 

como na monitorização da obra, nomeadamente no que respeita ao revestimento vegetal, limpeza dos sistemas de 

drenagem, controlo da erosão e manutenção adequada dos taludes. 

Medida enquadrada nas atividades de manutenção da infraestrutura da responsabilidade do IP, Infraestruturas de Portugal. 

6.2.8 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e/ou atualizados, em função do projeto de execução que vier a ser elaborado, os seguintes 

programas de monitorização. 

1. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos  

Recursos Hídricos superficiais 

• Parâmetros a monitorizar: acrescentar CBO5 e CQO. 
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• Na fase de exploração a frequência de amostragem deve ser de três campanhas anuais, a realizar em 

período crítico (após as primeiras chuvadas), em período húmido (Inverno) e em período seco (Verão). 

• Técnicas e métodos laboratoriais: As análises devem ser efetuadas por laboratórios acreditados. 

• Caso se detetem problemas de qualidade de água, devem ser indicadas medidas a implementar para 

ultrapassar os referidos problemas. 

• Quando não houver água para amostrar, tal deve ficar registado. 

• Revisão do plano de monitorização: Ao fim de cinco anos de análises deve ser analisada a possibilidade de 

se proceder à revisão do plano de monitorização (baseado no registo histórico e previsão de tendências de 

evolução dos valores dos parâmetros analisados), incluindo a suspensão total ou parcial deste plano de 

monitorização. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

• Na fase de exploração a frequência de amostragem deve ser de três campanhas anuais, a realizar em 

período crítico (após as primeiras chuvadas), em período húmido (Inverno) e em período seco (Verão). 

• Técnicas e métodos laboratoriais: As análises devem ser efetuadas por laboratórios acreditados. 

• Caso ocorra algum acidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas, devem ser 

indicadas medidas a implementar para ultrapassar os referidos problemas e ser desenvolvido um programa 

de monitorização que permita acompanhar a evolução, sobretudo da qualidade das águas subterrâneas nas 

zonas sensíveis. 

O Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos é apresentado no P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização (40418-

PE-T3-1602-0400), tal como se resume no Capitulo 8.2 do presente relatório. 

 

2. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

• Parâmetros a monitorizar: Dióxido e óxidos de azoto, Monóxido de carbono, Partículas em Suspensão 
(fração PM10 e PM2,5), parâmetros meteorológicos locais, nomeadamente velocidade do vento, direção do 
vento, quantidade de precipitação, temperatura do ar e humidade relativa. 

• Locais de medição e duração das campanhas: propõe-se que sejam monitorizados os seguintes locais, que 
correspondem aos recetores para os quais foram estimados incumprimentos à legislação, ainda que os 
mesmos apenas tenham sido estimados para o recetor coincidente com o eixo da via em avaliação: 

Troço 0: Penacova – Lagoa Azul 

- PK 60+000 

- PK 64+000 

Troço 1: IC2 – Penacova 

- PK 45+578 

- PK 52+000 

- PK 55+500 

- PK 58+000 
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• Período de medição: de acordo com os critérios do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua 
redação atual, para medições indicativas (monitorização em 14% do ano, sob a forma de 8 semanas 
distribuídas uniformemente ao longo do ano). 

• Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários: para cada um dos 
parâmetros a monitorizar, devem ser utilizados, preferencialmente, os métodos de referência estabelecidos 
no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual. Podem ser utilizados outros métodos 
cujos resultados demonstrem ser equivalentes aos dos métodos de referência. 

• O período de integração dos dados medidos deve permitir a comparação com os valores limite estabelecidos 
na legislação. 

• As medições devem ser efetuadas por laboratórios acreditados para os respetivos ensaios, caso existam, 
segundo os métodos de referência, ou métodos equivalentes de acordo com bibliografia publicada em 
revistas ou documentos científicos. 

• Métodos de tratamento dos dados: 

- para cada parâmetro, cálculo estatístico dos dados obtidos nas oito semanas de medição, que permitam a 
comparação com os valores limite e limiares de informação previstos na legislação nacional. 

- para cada local, comparação dos valores obtidos no ano de monitorização com os respetivos valores limite 
e limiares superiores de avaliação presentes no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual. 

- em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite ou limiar de avaliação superiores, deve 
ser investigada para cada ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a 
investigação acerca da exposição do local a massas de ar provenientes diretamente da infraestrutura em 
estudo. 

• De forma a caracterizar a qualidade do ar avaliada ao longo das oito semanas, deve ser aplicada a seguinte 
metodologia: 

- Para cada poluente e para cada local, cálculo dos valores médios das oito campanhas e sua comparação 
com o valor médio de tráfego; 

- Apresentação em forma de tabela, das médias das concentrações relativas aos dias de fim- de-semana e 
aos dias de semana útil, com a indicação das respetivas variações de concentração e de tráfego, visando 
verificar um eventual efeito dos dias de semana útil nas concentrações dos poluentes medidos; 

- Apresentação de gráficos com a evolução diária das concentrações observadas para os poluentes 
monitorizados numa base horária nas oito semanas, com o objetivo de verificar a existência ou não de um 
ciclo médio diário de variação das concentrações horárias ao longo das medições; 

- O cálculo das concentrações médias de poluentes associadas a massas de ar provenientes da via em estudo 
e sem proveniência da mesma, permitindo compreender qual o contributo médio efetivo da via de tráfego 
nos recetores considerados; 

- Aplicação do Índice de Qualidade do Ar (IQar) definido pela Agência  Portuguesa do Ambiente, e que 
pretende dar uma avaliação qualitativa da Qualidade do Ar (de Muito Bom a Mau). 

• Critério de avaliação de dados: com o objetivo de avaliar a existência de impacte significativo, define- se 
como principal critério os valores de limiar superior de avaliação e os respetivos valores limite, para cada 
um dos poluentes definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual. 

• Assim, devem ter-se em conta os seguintes critérios, na definição da periodicidade das medições, na 
definição de estudos adicionais ou na implementação de medidas mitigadoras, ou ainda na substituição de 
locais de medição: 

• Em caso de excedência dos valores de limiar superior de avaliação, deve ser repetida a monitorização, nas 
condições definidas no presente Plano de Monitorização. 
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• Em caso de excedência aos valores limite da legislação, deve também ser repetida a monitorização 
anualmente, devendo, contudo, ser apresentado à entidade competente a proposta de metodologia para um 
estudo aprofundado para avaliação da contribuição real do troço em avaliação face aos valores de fundo 
das massas de ar, antes de serem influenciadas pelas emissões automóveis. Para a realização deste estudo 
aprofundado devem ser tomadas opções no que diz respeito à forma de execução do plano de 
monitorização, que passam por monitorizações simultâneas em ambos os lados da via em estudo, podendo 
ainda serem complementadas por inventário de emissões e/ou realização de simulações de dispersão 
atmosférica (validadas com os resultados das medições). Depois de averiguada a real contribuição do troço 
nos valores medidos, deve ser consultada a entidade responsável, APA ou CCDR, para averiguação das 
medidas de minimização a implementar, e da manutenção ou alteração do presente plano de monitorização. 

• Caso todos os parâmetros evidenciem valores de concentração dentro dos critérios de avaliação definidos, 
o plano apenas deve ser repetido ao fim de dois anos. Se após esses dois anos as concentrações 
continuarem dentro dos critérios de avaliação e, se não houver alterações de relevo ao nível do tráfego 
rodoviário, o plano deve ser repetido ao fim de cinco anos. 

• Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de 
monitorização: caso os resultados do programa de monitorização revelem o incumprimento de um valor 
limite, devem ser estudadas as causas do incumprimento e as formas de minimizar os impactes daí 
recorrentes. Devem ser estudadas e implementadas medidas para evitar que os valores limite voltem a ser 
excedidos. 

Embora este programa tenha sido considerado para o Projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas 

(IC2)/ Nó de Viseu (A25), os pontos de medição estabelecidos não se localizam na área de abrangência do Troço 3: Santa 

Comba Dão / Viseu, pelo que não se considera no âmbito da presente empreitada (e consequentemente do presente 

RECAPE). 

 

3. Programa de monitorização dos sistemas ecológicos 

• Desenvolver um programa de monitorização para fase de exploração, contemplando: 

- A dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de 

julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em fase de exploração na dispersão daquelas 

espécies, a implementar pelo menos durante três anos na fase de exploração; 

- A  mortalidade de vertebrados terrestres causada  por colisão e atropelamento, a implementar pelo menos 

durante três anos na fase de exploração; 

- A utilização que as comunidades de fauna vertebrada fazem das passagens para a fauna, passagens 

hidráulicas, passagens inferiores e superiores, entre outras, de modo a avaliar a permeabilidade da via, a 

implementar pelo menos durante três anos na fase de exploração; 

- O acompanhamento do estado de conservação das vedações, avaliação do funcionamento e da eficácia 

dos dispositivos associados às vedações para permitir a fuga dos animais para fora da área da via (rampas, 

cercas basculantes), a implementar pelo menos durante três anos na fase de exploração. 

• Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 

obter informação com resolução adequada à escala do projeto. A cada um dos programas de monitorização 

deve ser anexado ficheiro com informação em formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a 

localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos). 
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• Incluir todo o IP3 no conjunto de rodovias integradas na atividade nacional de recolha sistemática e 

estandardizada de dados relativos a atropelamentos de animais. 

• Com o objetivo de evitar a utilização de dados genéricos para este tipo de projetos, deve ser adotado um 

programa de acompanhamento da flora e da fauna nos corredores rodoviários com potencialidade de virem 

a ser intervencionados nos próximos anos. 

O Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos é apresentado no P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização 

(40418-PE-T3-1602-0400), tal como se resume no Capitulo 8.4 do presente relatório e engloba três planos, o Plano de 

Monitorização de Espécies Exóticas Invasoras, o Plano de Monitorização da Eficácia do Plano de Ação de 

Passagens Para Fauna e o Plano de Acompanhamento e de Monitorização da Recuperação Biofísica de Linhas de 

Água Afetadas em Habitats Naturais da Rede Natura 2000. 

 

4. Programa de monitorização do Ambiente Sonoro 

• Ajustar o programa de monitorização apresentado no EIA tendo em consideração a solução final a adotar 

para as barreiras acústicas. 

O Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro é apresentado no P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização (40418-

PE-T3-1602-0400), tal como se resume no Capitulo 8.5 do presente relatório 

 

5. Programa de monitorização na área da sócioeconomia 

• Desenvolver um programa de monitorização na área da socioeconomia, nomeadamente no que se refere 

aos aspetos relacionados com as expropriações e as reclamações durante as obras e nos primeiros tempos. 

O Programa de Monitorização na área da Sócioeconomia é apresentado no P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização 

(40418-PE-T3-1602-0400), tal como se resume no Capitulo 8.6 do presente relatório 
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7 ESTUDOS COMPLEMENTARES 

7.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Na sequência da decisão favorável condicionada da DIA, considerou-se relevante proceder ao desenvolvimento de 

estudos e planos sectoriais para os aspetos considerados mais sensíveis, permitindo desta forma ter uma abordagem 

metodológica comum para o empreendimento, por forma a subsidiar a avaliação dos aspetos específicos no que respeita 

à verificação da conformidade ambiental do projeto proposto. 

Tendo presente a DIA, de acordo com as características da área a ser intervencionada conforme anteriormente descrito, 

identificam-se aspetos que assumem particular relevância no contexto da presente avaliação ambiental do Troço 3, com 

o objetivo de assegurar a minimização dos impactes identificados. 

Assim sendo, desenvolveram-se diversos estudos específicos com o objetivo de apoiar a avaliação de conformidade do 

projeto em apreço, destacando-se aqueles que seguidamente se apresentam pela sua especificidade e/ou grau de 

complexidade. 

Refere-se contudo que foram igualmente efetuadas outras avaliações de carácter mais geral, informando naturalmente a 

avaliação de conformidade e outros aspetos relevantes que sustentam as análises ambientais realizadas e expressas 

neste documento, bem como os contributos para a definição das soluções de projeto mais adequadas, nas suas várias 

especialidades. 

7.2 PLANO DE AÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PASSAGENS PARA A FAUNA 

O Plano de Ação para a Instalação de Passagens para a Fauna é apresentado em documento autónomo e pretende 

dar resposta às medidas 25 e 26, dos Elementos a Apresentar em RECAPE, e às medidas 31 e 32, das Medidas de 

Minimização, apresentadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Este plano visa a identificação dos locais mais indicados para a adaptação de passagens para animais de modo a mitigar 

os impactes decorrentes dos atropelamentos da fauna, do efeito barreira e do efeito armadilha, todos estes provocados 

pela exploração da via.  

Os pontos críticos foram identificados com base no procedimento de registo de avistamento de cadáveres, estabelecido 

pela IP, com base em foto interpretação, apoiada por informação vetorial disponível. Esta informação, associada ao 

levantamento de campo, onde foi avaliada a adequabilidade dos diferentes locais pré-selecionados e identificação de 

outros, levou à escolha das localizações propostas para a instalação de passagem da fauna. 

Para além da instalação/adaptação de infraestruturas que assegurem a permeabilidade da via à passagem de animais é 

também importante assegurar a minimização do risco de atropelamento, quer através da instalação de vedações que 

impeçam de forma eficaz a entrada de animais para o interior da via, quer disponibilizando escapatórias próximo dos 

pontos de entrada potencial. 

Assim, em paralelo à escolha das passagem para fauna, e como medida complementar, foram identificados os locais onde 

deverão ser instaladas rampas escapatórias nas vedações, que potenciem a condução de animais que entrem para a zona 

da via.  

O Programa de Monitorização proposto no âmbito do presente plano, encontra-se identificado no Capítulo 8.4, do presente 

Relatório Base e descrito e apresentado, com maior grau de detalhe, no P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização. 
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O Plano de Ação para a Instalação de Passagens para a Fauna consta no Tomo 16.2.3.1 – Plano de Ação para a 

Instalação de Passagens para Animais (40418-PE-T3-1602-0301), no âmbito dos Estudos Complementares (P16.2.3) 

do presente RECAPE. 

7.3 PLANO DE RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA D E LINHAS DE ÁGUA 

No Tomo 16.2.3.2 – Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água (40418-PE-T3-1602-0302) do P16.2.3 – 

Estudos Complementares apresentam-se os princípios que nortearam o projeto de engenharia natural de recuperação 

biofísica para as linhas de água consideradas de maior sensibilidade por terem galerias ripícolas relevantes, sendo que a 

ribeira de Dinha a ribeira do Lobão, a ribeira de Asnes se identificaram como habitats naturais e no rio Pavia também com 

galeria ripícola expressiva. 

7.4 PLANO DE GESTÃO E CONTROLO DE ESPÉCIES EXÓTICAS 

O Plano de Gestão de Plantas Exóticas Invasoras foi realizado com o intuito de dar resposta à medida 32, dos 

Elementos a Apresentar em RECAPE, e às medidas 66, 72 E 73, das Medidas de Minimização, apresentadas na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

No âmbito deste plano, foi percorrido o traçado do IP3 associado ao Troço 3, identificando-se, com recurso ao GPS, cada 

local onde foi observada a presença de um indivíduo ou comunidade de espécies exóticas invasoras.  

Aquando da observação dos indivíduos e/ou comunidades, foram registados os seguintes parâmetros: o Taxa observado, 

o número de indivíduos (real ou estimado), o estado vegetativo dos indivíduos (adulto ou jovem), e a delimitação da(s) 

área(s) invadida(s) pela(s) espécie(s) exótica(s) e invasora(s). 

No quadro seguinte são apresentadas as espécies exóticas invasoras identificadas, assim como a contabilização das 

áreas ocupadas por cada uma delas 

Quadro 7.1- Espécies de plantas vasculares exóticas invasoras presentes no Troço 3 do IP3 e respetiva área de 
ocupação 

ESPÉCIE ÁREA (HECTARES) 

Acacia dealbata 13.29 

Acacia dealbata e Acacia longifolia 1.22 

Acacia dealbata e Cortaderia selloana 0.22 

Acacia dealbata e Phytolacca americana 2.86 

Acacia longifolia 0.35 

Ailanthus altissima 0.08 

Arundo donax 0.12 

Phytolacca americana 0.05 

Total 18,20 
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Assim, o presente documento está orientado e desenvolvido sob o ponto de vista operacional, apresentando as ações de 

gestão e monitorização direcionadas a cada uma das fases de projeto, dando assim as ferramentas necessárias para 

atuação no sentido de minimizar os efeitos negativos da presença e dispersão destas espécies. 

O Programa de Monitorização realizado no âmbito do presente plano encontra-se identificado no Capítulo 8.4, do presente 

Relatório Base e descrito e apresentado, com maior grau de detalhe, no Tomo 16.2.3.3 – Plano de Gestão de Espécies 

Exóticas Invasoras (40418-PE-T3-1602-0303), no âmbito do P16.2.3 – Estudos Complementares do presente RECAPE 

(P16.2). 

7.5 ESTUDO COMPLEMENTAR DE RUIDO 

O Estudo Complementar de Ruído para a Zona da Quinta do Vale Salgueiro, desenvolvido no âmbito do RECAPE do 

IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação, pretende dar resposta à ao mencionado 

nos Elementos a Apresentar em RECAPE, designadamente no seu item 10, apresentados na DIA. 

Esta medida surgiu na sequencia de uma reclamação, tendo sido solicitada uma reavaliação das condições acústicas 

previstas atendendo quer aos volumes de tráfego previstos como à alteração do traçado decorrente da preconização do 

novo Viaduto  da Ribeira de Asnes neste local.  

Assim, no âmbito deste estudo, foi descrito o traçado entre o km 112+000 e o 114+000 (Nó de Fail) que constitui uma 

referencia a uma reavaliação das condições acústicas prospetivadas para os recetores indicados (Quinta de Vale 

Salgueiro), atendendo às condições de projeto consideradas para este local. 

No seguimento deste estudo, não se afigura necessário recomendar qualquer medida específica, no entanto, apela-se a 

que a monitorização incida sobre estes recetores. 

Este estudo consta no Tomo 16.2.3.4-Estudo Complementar de Ruído (40418-PE-T3-1602-0304), realizado no âmbito 

dos Estudos Ambientais (P16.2.3) do presente RECAPE (P16.2). 

7.6 ESTUDO COMPLEMENTAR DE PATRIMÓNIO 

O Estudo Complementar do Património é apresentado no P16.2.3 – Estudos Complementares, Tomo 16.2.3.5 (40418-

PE-T3-1602-0305). 

Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter linear, dado que se estende ao longo da estrada 

existente (IP 3) numa extensão aproximada de 27.5 kms, para o qual se estabeleceu uma estratégia de trabalho composta 

por três etapas: 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível. 

2. Realização de prospeções sistemáticas do terreno, em todas as áreas de projeto que não foram analisadas na 

anterior fase de avaliação (sublinhadas a verde nos desenhos 1 e 2, do Anexo I). 

3. Elaboração de um relatório final. 

O estudo apresentado tem como principais objetivos: 

1. Caraterização dos novos locais com valor patrimonial identificados na área de incidência do projeto (vide Anexo 

II, Fichas de Sítio). 

2. Apresentação dos impactes patrimoniais negativos identificados na área de projeto. 
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3. Avaliação patrimonial de cada sítio. 

4. Avaliação de impactes patrimoniais dos sítios inventariados. 

5. Hierarquizar a solução com maior/menor grau de impacte patrimonial. 

6. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e específicas para os impactes patrimoniais 

negativos conhecidos. 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no âmbito do 

Descritor Património para o RECAPE do Projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 –  Troço 3 (Km 90+200/ 117+722): 

Nó de Souselas (IC2)/Nó de Viseu (A25) contribuíram para o inventário de mais 2 ocorrências patrimoniais na área de 

incidência de projeto (n.º 139 e n.º 140). 

No Troço 3 do projeto de duplicação do IP3, foram então inventariadas 4 ocorrências patrimoniais na área de incidência 

direta: n.º 7 (a escultura Memoriar), n.º 8 (instalação artística do Monumento aos Combatentes do Ultramar), n.º 139 (casa 

de apoio agrícola da Preza 1) e n.º 140 (casa de apoio agrícola da Preza 2). 

As ocorrências n.º 7 (Memoriar) e n.º 140 (Preza 2) têm impactes negativos diretos, sendo necessário proceder à 

transladação do escultura (n.º 7) para um local a designar pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Tondela. No 

que diz respeito à casa de apoio agrícola (n.º 140), será necessário proceder ao seu registo pormenorizado (desenho de 

alçados e planta do edificado, registo fotográfico completo e memória descritiva completa da construção). 

As ocorrências n.º 8 e n.º 139 têm impactes negativos indiretos, sendo necessário garantir a conservação in situ dos 

elementos arquitetónicos móveis (Monumento aos Combatentes do Ultramar) e das construções (casa de apoio agrícola 

de Preza 1). 

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. 

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. 
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8 PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

8.1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da DIA emitida na sequência do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto Base do 

troço do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu (Processo de AIA n.º 3404), foi determinado o desenvolvimento de um Plano 

Geral de Monitorização para os seguintes parâmetros ambientais: 

▪ Recursos Hídricos; 

▪ Qualidade do Ar (não aplicável ao presente troço); 

▪ Sistemas Ecológicos; 

▪ Ambiente Sonoro; 

▪ Socioeconomia. 

Os programas de monitorização preconizados dizem respeito aos parâmetros considerados como mais relevantes neste 

contexto quer para a fase de pré-obra e obra como para os primeiros anos de exploração. 

De seguida será apresentado um resumos dos programas propostos, podendo estes ser vistos com maior detalhe no 

P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização (40418-PE-T3-1602-0400). 

8.2 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

O programa de Monitorização dos Recursos Hídricos, foi proposto na sequencia dos estudos ambientais efetuados na fase 

de EIA, onde se considerou que a carga poluente descarregada no meio hídrico poderia provocar impactes nas zonas 

consideradas como mais sensíveis. Neste sentido, o programa vai de encontro às medidas de minimização recomendadas, 

relativamente à qualidade, quantidade e usos da água da zona em estudo, tendo como objetivo fundamental averiguar e 

quantificar, de forma mais precisa, os impactes associados a este empreendimento. 

Assim, este programa visa a criação de um conjunto de avaliações periódicas, que envolvem ambas as fazes do projeto, 

por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando deste modo, um registo histórico de 

dados e aferir de forma contínua, a qualidade da água face aos seus usos. 

Em síntese, os objetivos inerentes ao programa de monitorização proposto são: 

▪ estabelecer um registo histórico de valores de parâmetros indicadores da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas da zona em estudo, antes e durante a implantação do empreendimento; 

▪ contribuir para a verificação das previsões e análises de impactes efetuadas nos estudos ambientais; 

▪ acompanhar e avaliar os impactes nos recursos hídricos efetivamente associados à exploração do lanço do IP3, 

durante as fases de construção e exploração; 

▪ contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas. 

No âmbito deste programa, foram selecionados 10 locais de amostragem, 6 subterrâneos e 4 superficiais, sendo que 

nestes últimos serão tiradas três amostras em cada local, a Montante, Descarga (no meio) e a jusante.  

Para a análise, foram escolhidos parâmetros a analisar, associados a ambas as fases do projeto, como por exemplo, o 

pH, Temperatura, Condutividade elétrica, entre outros. Estas amostras deverão ser analisadas numa entidade laboratorial 
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acreditada, que irá verificar se estas se encontram dentro dos valores limites na legislação, identificando sempre, caso se 

aplique, a inexistência de água suficiente para a realização da amostragem. 

Neste programa foi proposta uma frequência de amostragem mensal para a fase de construção e três campanhas anuais, 

durante, pelo menos, os três primeiros anos de exploração do projeto. Estas três campanhas anuais deverão ser realizadas 

em três períodos distintos, em período critico (após as primeiras chuvas), em período húmido (Inverno) e em período seco 

(Verão). 

Os relatórios de monitorização deverão ser emitidos anualmente, compilando e interpretando todos os resultados das 

várias campanhas de amostragem efetuadas durante esse mesmo ano. Mediante estes resultados, o programa de 

monitorização poderá ser revisto caso sejam encontrados resultados anormalmente elevados, ou anormalmente baixos 

em pelo menos 50% dos pontos de amostragem, ou caso os dados sejam similares em, pelo menos, 1/3 dos locais de 

amostragem, numa mesma campanha, ou para os mesmos pontos de amostragem em duas ou mais campanhas. 

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminação efetiva da qualidade da água, resultante da construção ou da 

exploração da via em apreço, numa primeira fase será definida uma reprogramação das campanhas que poderá envolver 

uma maior frequência de amostragem, ou outros pontos, para eventual despiste da situação verificada, sendo que, 

posteriormente, serão adotadas medidas adequadas consoante a sua necessidade e em conformidade com os resultados 

das campanhas de amostragem realizadas. 

Em caso de acidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas, devem ser indicadas medidas a 

implementar para ultrapassar os referidos problemas e ser desenvolvido um programa de monitorização que permita 

acompanhar a evolução. 

8.3 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Embora este programa tenha sido considerado para o Projeto de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas 

(IC2)/ Nó de Viseu (A25), os pontos de medição estabelecidos não se localizam na área de abrangência do Troço 3: Santa 

Comba Dão / Viseu, pelo que não se considera no âmbito da presente empreitada (e consequentemente do presente 

RECAPE). 

8.4 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos engloba três planos, o Plano de Monitorização de Espécies 

Exóticas Invasoras, o Plano de Monitorização da Eficácia do Plano de Ação de Passagens Para Fauna e o Plano 

de Acompanhamento e de Monitorização da Recuperação Biofísica de Linhas de Água Afetadas em Habitats 

Naturais da Rede Natura 2000.  

Plano de Monitorização de Espécies Exóticas Invasoras 

O plano de monitorização de espécies exóticas invasoras, integrado no Plano de Gestão e Controlo de Espécies 

Exóticas Invasoras (40418-PE-T3-1602-0303) apresentado no âmbito dos Estudos Complementares (P16.2.3) do 

presente RECAPE, tem como principal objetivo evitar a propagação de espécies exóticas invasoras, que não só têm um 

forte impacte ecológico para a perda de biodiversidade autóctone, mas também, devido ao seu crescimento rápido, 

obrigará a intervenções frequentes na área de implantação do projeto.  
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Assim, com o intuito de evitar esta propagação, são propostas ações para a fase de pré-construção, construção e 

exploração. 

Na fase de pré-construção, são desenvolvidas três etapas para o controlo/erradicação de plantas invasoras. Na primeira, 

Diagnóstico das Espécies Invasoras e Mapeamento, deve ser caracterizada e atualizada a situação de referência, no que 

respeita à situação populacional e a distribuição de cada espécie exótica na área de implantação do projeto. Com base 

neste diagnóstico, a situação de cada espécie exótica será analisada para determinar técnicas adequadas ao seu controlo 

e monitorização, até, sempre que possível, à sua erradicação. 

Na segunda etapa, Controlo/Erradicação, deverão ser utilizadas técnicas mecânicas, químicas ou combinadas para o 

controlo ou erradicação de invasoras de acordo com as condicionantes locais e estado de desenvolvimento da própria 

planta. 

Por último, na terceira etapa, Tratamento da Biomassa, deverão ser tratados os resíduos vegetais, de forma a evitar a 

disseminação de sementes e de partes vegetativas. 

Na fase de Construção, devem ser sinalizados os núcleos ou indivíduos de espécies exóticas invasora identificados para 

um fácil acompanhamento da sua evolução, sendo as medidas de controlo aplicadas, replicadas sempre que se observe 

a regeneração das plantas ou o surgimento de novos locais com espécies invasoras. Ainda nesta fase, importa assegurar 

que o solo, com elevada probabilidade de conter sementes, não seja utilizado nem transportado para outras áreas. 

Na fase de exploração da via, durante os primeiros três anos, deverá ser realizado um controlo anual de espécies exóticas 

invasoras. No entanto, esta campanha deve ser mantida até que não haja evidências de expansão das espécies, sendo 

recomendado, a realização de uma campanha de controlo no 5º e no 10º ano de exploração. 

Os relatórios de monitorização relativos a este plano devem ser elaborados com uma periodicidade anual, onde são 

apresentados os resultados referentes aos levantamentos desse ano e descritas, detalhadamente, as ações de 

controlo/erradicação de espécies exóticas invasoras desenvolvidas. Estes também deverão conter uma comparação com 

os resultados dos anos anteriores e uma revisão da eficácia das metodologias utilizadas até à data, podendo propor 

alterações às mesmas, caso necessário. 

Plano de Monitorização da Eficácia do Plano de Ação de Passagens para a Fauna 

O presente plano de monitorização tem como objetivo principal avaliar o sucesso e a eficácia das medidas definidas no 

Plano de Ação de Passagens para Fauna (40418-PE-T3-1602-0301), apresentado no âmbito dos Estudos 

Complementares (P16.2.3) do presente RECAPE. Neste âmbito, o plano debruça-se sobre três vertentes: 

▪ Monitorização da mortalidade de vertebrados terrestres causada por colisão e atropelamento; 

A realização da monitorização desta vertente será realizada em toda a extensão do IP3, onde será contabilizada a 

mortalidade por km, a identificação dos Taxa mais afetados e a identificação dos locais com maior incidência de 

mortalidade (esta monitorização abrange todo o IP3 no conjunto de rodovias integradas na atividade nacional de recolha 

sistemática e estandardizada de dados relativos a atropelamentos de animais). 

Através destas ações de monitorização, identificam-se os hotspots, que correspondem a zonas de atravessamento 

preferencial, que podem ser condicionadas pelo tipo de habitats da envolvente, orografia do terreno, características físicas 

da estrada ou intensidade e velocidade média do tráfego. 

 



  

40418-PE-T3-1602-0200-00. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO. PROJETO DE EXECUÇÃO 217 

P16.2 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)  

P16.2.2 – RELATÓRIO BASE.  

 

▪ Monitorização da utilização das passagens para a fauna 

Para a monitorização da utilização de passagens da fauna, devem ser selecionadas 2 PI e 3 PA das que foram adaptadas, 

bem como as 2 PH com passadiço, privilegiando os troços críticos, nomeadamente os trechos 49 (km 90+100 a km 

91+100); 52 (km 93+100 a km 94+100), 58 (km 99+100 a km 100+100), 61 (km 102+100 a 103+100), 63 (km 104+100 a 

105+100) e 74 (km 115+100 a km 116+100), identificadas no PAPF. Deverão ser ainda selecionadas outras estruturas 

que potenciem a passagem de fauna (Passagens inferiores - PI, Passagens agrícolas – PA, Obras de Arte – AO, ou 

Passagens Hidráulicas PH), sem adaptações, de modo a funcionarem como locais controlo. Para além disto, também será 

feita uma avaliação do estado de conservação e de manutenção. 

A monitorização da utilização das passagens para fauna, deverá ser realizada sazonalmente: primavera (março a maio), 

verão (junho a agosto), outono (setembro a novembro) e inverno (dezembro a fevereiro), cada campanha de amostragem 

deverá ter a duração de 1 mês (30 dias). 

A monitorização das passagens de nível será executada com recurso a armadilhagem fotográfica e, após a filtragem dos 

resultados, será calculado o Índice de Abundância Relativa (IAR), Riqueza Especifica, Índice de Frequência Pontual (IFP) 

e índice de Uso. 

▪ Monitorização do estado de conservação e da eficácia dos dispositivos de escape. 

A monitorização da eficácia dos dispositivos de escape, à semelhança das passagens para a fauna, realizar-se-ão 

sazonalmente, com quatro campanhas anuais (Primavera, Verão, Outono e Inverno), através do método de armadilhagem 

fotográfica e, após a obtenção e filtragem dos resultados, deverão ser calculados os mesmos índices. 

Por outro lado, a avaliação do estado de conservação da vedação e das escapatórias será feita ao longo do traçado, no 

caso das vedações, e a todas as escapatórias, trimestralmente, durante os dois primeiros anos de exploração, passando 

a ser anualmente, após essa data. 

Deverão ser selecionadas as escapatórias que apresentem melhores condições para serem filmadas sem risco de roubo 

das câmaras, nomeadamente que apresentem nas imediações locais onde as câmaras possam ser colocadas em 

segurança e bem disfarçadas. 

Plano de Acompanhamento e de Monitorização da Recuperação Biofísica de Linhas de Água Afetadas em Habitats 

Naturais da Rede Natura 2000 

Este plano tem como objetivo de aferir os impactes decorrentes da implantação do projeto sobre os habitats naturais alvo, 

o 91E0* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

e o 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba, analisando a sua evolução nas áreas afetadas pelo projeto 

por comparação com áreas de controlo, não afetadas. 

A amostragem deverá ser realizada nos dois habitats alvo, em áreas de afetação e áreas de controlo, com a mesma 

composição florística e de estrutura, devendo ser efetuadas no total 12 parcelas de amostragem, distribuídas do seguinte 

modo: 

▪ Habitat 91E0 – 4 parcelas em área de afetação (2 no rio Dinha, 2 na ribeira de Asnes), 4 parcelas em área controlo; 

▪ Habitat 92AO – 2 parcelas em área de afetação (no rio Dinha), 2 parcelas em área controlo. 
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Este programa de monitorização deverá ser implementado na fase prévia à construção e até, pelo menos, 5 anos durante 

a fase de exploração, através de campanhas anuais, realizadas durante a época de floração e/ou frutificação da maioria 

das espécies associadas aos habitats alvo (abril a julho). 

As parcelas deverá ter uma extensão mínima de 20 metros lineares e serão marcadas no terreno através da marcação, 

com tinta, de uma espécie arbórea caraterística do habitat alvo (amieiro ou salgueiro), localizada no ponto central da 

parcela. Aquando da marcação das parcelas no terreno, a sua localização deverá ser registada com GPS. 

Em cada parcela deverá proceder-se à recolha de dados relativos aos parâmetros estabelecidos neste Plano, que deverão 

ser registados numa ficha de campo (ou formulário eletrónico) a criar para o efeito. 

Os relatórios de monitorização serão elaborados anualmente, contendo as metodologias empregues, bem como os 

resultados obtidos em cada ciclo anual de amostragem e a sua comparação com os anos anteriores e a avaliação da 

evolução temporal das populações e habitats alvo de amostragem. 

8.5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

O Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro visa verificar o cumprimento dos limites acústicos legais, em ambas 

as fazes do projeto, segundo o n.º 5 do Artigo 15.º do DL 9/2007 para a fase de construção e segundo a alínea a) do Artigo 

11.º do DL 9/2007, para a fase de exploração. Assim como controlar a eficácia do tipo de pavimento implementado e das 

características de absorção sonora e de isolamento das barreiras acústicas, na atenuação de ruído. 

Para controlar os limites acústicos legais e de boa prática, na fase de construção, será caracterizado parâmetro LAeq, que 

é representativo do valor diário máximo, em campanhas mensais, durante os três primeiros meses de obra, passando a 

ser trimestrais, consoante os resultados das primeiras campanhas e a incidência de reclamações por parte dos locais. 

Na fase de exploração, serão caracterizados os parâmetros Ld, Le, Ln e Lden, que são representativos da média anual, 

deverá ser feita uma primeira campanha 6 meses após a entrada em funcionamento da via, sendo a periodicidade das 

seguintes campanhas quinquenal (5 em 5 anos). No entanto, em função dos resultados das primeiras campanhas e da 

incidência de reclamações por parte do locais, a periodicidade das restantes poderá ser revista. 

As campanhas realizadas no âmbito do controlo dos limites acústicos e de boa prática, serão efetuadas em 8 pontos de 

medição, onde deverão ser caracterizado o período diurno, entardecer e noturno.  

Deverá ser elaborado um relatório de monitorização por campanha, onde constam eventuais evoluções técnicas que 

possam ocorrer ao longo da monitorização – não só no que concerne aos equipamentos de medição e metodologias de 

análise, como também no que concerne às Medidas de Minimização – e dos benefícios que possam daí advir, para a 

população vizinha do empreendimento, assim como se adaptar às possíveis modificações dos requisitos a analisar, quer 

devido a alterações legislativas, quer devido a alterações vinculativas de outra natureza. 

8.6 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO NA ÁREA DA SOCIOECONOMIA 

O Programa de Monitorização Socioeconómico foi criado com o intuito de dar cumprimento ao que foi  estabelecido na 

DIA, visando o acompanhamento sistemático das questões colocadas, quer durante a fase de pré obra e obra, como ainda 

durante os primeiros anos de exploração, garantindo o seguimento dos problemas que se poderão vir a verificar, de forma 

adequada e eficaz. 
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Neste contexto, foi definido que os parâmetros a monitorizar estariam associados às expropriações, ás reclamações por 

incomodidade e aos desvios de trânsito provisórios e restabelecimentos/caminhos paralelos, sendo apresentados 

relatórios trimestrais, durante a fase de obra e semestrais, durante os primeiros 5 anos da exploração da via, onde conste 

a informação recolhida, sistematizando as ocorrências e as respostas dadas, por forma a avaliar o nível de satisfação.  

Para além destes relatórios, deverá ser mantido aberto um canal de comunicação de atendimento / informação, por forma 

a difundir os procedimentos de disponibilização de informação e de receção de queixas / reclamações, quer ao nível do 

Dono de Obra (IP, S.A), como do Empreiteiro durante a obra. 
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9 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRA 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado nesta fase de Projeto de Execução (P16.2.5 – 

40418-PE-T3-1602-0500), integrando o RECAPE, tem por objetivo subsidiar a realização do Plano de Gestão Ambiental 

(PGA) da responsabilidade do Empreiteiro com vista a documentar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Obra. 

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Obra para o Troço 3: Santa Comba Dão / Viseu, no 

âmbito da Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) assume relevância na 

determinação e definição de um conjunto de medidas e procedimentos que visam minimizar as potenciais incidências 

negativas decorrentes da implementação do projeto, conforme se apresentam neste documento. 

O objetivo fundamental da Gestão Ambiental da Obra é assegurar o correto desempenho ambiental e social na fase de 

implementação do projeto, através da adoção das medidas e procedimentos definidos, bem como de boas práticas 

ambientais.  

Desta forma, o Plano de Gestão Ambiental (PGA) constitui uma ferramenta para a implementação do SGA para a obra, 

tendo como objetivo assegurar a proteção efetiva do ambiente e a minimização da afetação das populações, , tendo, ainda, 

como objetivos:  

▪ Garantir o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente a legislação ambiental, bem como demais 

regulamentos / normas aplicáveis; 

▪ Garantir a aplicação, de uma forma eficaz, das medidas de minimização referidas nos EIA’s para o projeto objeto 

deste PGA; 

▪ Promover a criação de canais de comunicação interna e externa, devidamente estruturados, visando garantir que o 

fluxo de informação seja corretamente e atempadamente atendido por todos os intervenientes; 

▪ Promover, quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados; 

▪ Prevenir situações de risco ambiental; 

▪ Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da definição de procedimentos de 

gestão ambiental. 

Do ponto de vista espacial, o PGA da obra incidirá sobre todas as zonas que serão direta ou indiretamente afetadas pela 

execução do projeto, nomeadamente: 

▪ Estaleiro(s) e outras áreas de apoio; 

▪ Frentes de obra; 

▪ Percursos entre locais de origem e destino de materiais e resíduos; 

▪ E ainda em todas as zonas envolventes, ou seja, aquelas onde não estão previstas frentes de trabalho, mas que 

poderão ser afetadas pelos trabalhos de construção. 

Este documento não pretende ser exaustivo, pelo que poderão existir outras medidas cuja implementação se venha a 

revelar necessária no desenvolvimento dos trabalhos.  

De acordo com o objetivo das medidas/requisitos preconizados neste PGA, a responsabilidade pela sua implementação, 

durante a Empreitada, recai sobre o Adjudicatário da obra. A verificação da implementação dos requisitos/medidas 

ambientais será da responsabilidade do Dono da Obra e das equipas de Fiscalização. 
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Acompanhará a totalidade da execução do empreendimento, desde o início de quaisquer atividades construtivas, no 

sentido de acompanhar os fatores ambientais mais sensíveis, bem como a implementação das medidas de minimização 

apresentadas na DIA e referidas neste estudo, e outros estudos subsequentes a desenvolver. 

De referir igualmente que o acompanhamento ambiental da obra permitirá, em conjunto com a equipa de segurança, 

minimizar impactes e evitar situações de risco, através da adoção de medidas preventivas e corretivas, e que se inserem 

na gestão da fase de construção. 

No caso de ser detetada a necessidade de integrar outras medidas ambientais, ao longo da Empreitada, que não as 

previstas neste documento, será fundamental definir o responsável pela sua implementação, em função da natureza dos 

mesmos. 

Apresenta-se de seguida a estrutura que nesta fase se preconiza para o referido plano, concebido para dar resposta ao 

Sistema de Gestão Ambiental da Obra: 

1. Introdução 

i. Objetivos 

ii. Âmbito 

2. Descrição Geral da Empreitada 

3. Planeamento  

i. Política Ambiental 

ii. Identificação de Aspetos Ambientais 

iii. Requisitos Legais Aplicáveis 

iv. Identificação de Objetivos e Metas 

v. Plano de Gestão Ambiental 

4. Implementação 

i. Estrutura e responsabilidade 

ii. Comunicação 

iii. Controlo de Documentos 

iv. Controlo Operacional 

v. Prevenção e capacidade de resposta a emergências 

5. Verificação 

i. Controlo de Registos 
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10 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 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, foi elaborado o Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), apresentado no P21 (40418-PE-T3-2100-0000). 

Este plano tem como principal propósito, dar cumprimento ao previsto no Artigo 10.º do referido diploma tendo sido 

elaborado com base num modelo disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente no seu sítio da internet. 

Complementarmente, pretende-se que a informação coligida neste plano contribua para assegurar o correto balanço de 

materiais de cada empreitada. 

Objetivos 

De acordo com as políticas de resíduos, o enquadramento legal em vigor, e os requisitos ambientais subjacentes, interessa 

então assegurar a prevenção e melhoria do desempenho ambiental em obra, no domínio dos resíduos, pelo que o 

PPGRCD visa cumprir os seguintes objetivos durante a execução da empreitada: 

▪ Garantir que os fatores fundamentais de preservação ambiental e as melhores práticas ambientais em matéria de 

resíduos sejam consideradas em todas as fases da obra; 

▪ Reduzir os impactes ambientais decorrentes da construção, pela implementação dos procedimentos e normas de 

gestão de resíduos adequadas; 

▪ Gerir os resíduos da obra seguindo uma hierarquia ordenada de ações, ou seja, de acordo com a política dos 4 R’s, 

iniciais das palavras: Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar (por esta ordem); 

▪ Evitar e/ou reduzir a produção de resíduos, através da promoção da reutilização de materiais e a incorporação de 

reciclados de RCD na obra; 

▪ Promover a reutilização de resíduos e, (só) se tal não for viável, proceder à sua reciclagem ou outras formas de 

valorização. A eliminação (deposição em aterro) de RCD só deverá ocorrer como última opção, justificando-se 

apenas quando for técnica ou financeiramente inviável a prevenção, a reutilização, a reciclagem e outras formas de 

valorização; 

▪ Considerar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos 

RCD; 

▪ Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, 

o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

▪ As operações de gestão de resíduos devem decorrer preferencialmente em território nacional, reduzindo ao mínimo 

possível os movimentos transfronteiriços de resíduos; 

▪ Garantir que os RCD serão mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos perigosos, 

esse período não poderá ser superior a 3 meses; 

▪ Sensibilizar todos os colaboradores e subempreiteiros para a prevenção e proteção do ambiente, incluindo a 

formação e educação adequadas a cada função. 

O presente plano pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execução, sob proposta do produtor de RCD, desde que 

a alteração seja devidamente fundamentada. 
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O mesmo deverá estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do 

conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 

Enquadramento Legal 

No âmbito específico deste plano deverá ser tida em consideração toda a legislação comunitária e nacional, com destaque 

para: 

▪ Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico 

da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 

Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852; 

▪ Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho – estabelece o 

regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de 

recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação; foi lançada a primeira de uma série de 

medidas legislativas e normativas no sentido de se colmatarem lacunas de conhecimento, e de se promover a 

aplicação da hierarquia de resíduos; 

▪ Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece o Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), e 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro, relativa aos resíduos; foi entretanto alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho 

(diploma RGGR); 

▪ Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro – publica a Lista Europeia de Resíduos LER (altera a 

Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio e a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março); a LER diz respeito a 

uma lista harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos. Os RCD estão 

inseridos no capítulo 17 da LER; 

▪ Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril – 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 (e-

GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica 

da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.); estabelece as normas para a correta remoção dos materiais 

contendo amianto e para o acondicionamento, o transporte e a gestão dos respetivos resíduos de construção e 

demolição (RCD) com amianto gerados, procedendo, ainda, à primeira alteração à Portaria n.º 40/2014, de 17 de 

fevereiro. 

O Plano de Prevenção e Gestão de RCD pode ser alterado pelo executante da obra na fase de execução, sob proposta 

do produtor de RCD, ou no caso de empreitadas de conceção-construção, pelo adjudicatário com a autorização do dono 

da obra, desde que a alteração seja devidamente fundamentada. As alterações efetuadas ao plano devem ser anexadas 

ao plano original. 

O plano de prevenção e gestão de RCD deve: 

▪ Estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes; 

▪ Ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra; 

▪ Ser complementado, na medida em que a obra seja executada, pelas cópias das guias de acompanhamento do 

transporte rodoviário de resíduos que sejam utilizadas. 

A obrigatoriedade do cumprimento do regime de gestão de RCD está também consagrada no Código dos Contratos 

Públicos (CCP), Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, e ainda no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE) – Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro. 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Classificacao/Decisao2014955UE.pdf
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A utilização de RCD em obra deve ser feita em observância das normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis. Na 

ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil (LNEC), relativas à utilização de RCD. 

Estas especificações sobre RCD e respetivas aplicações já estão disponíveis na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

as quais traduzem as utilizações potenciais mais comuns no sector da construção civil, permitindo dar resposta às 

principais necessidades dos operadores e agentes do sector: 

▪ E 471 – 2009 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados Grossos em Betões de Ligantes Hidráulicos; 

▪ E 472 – 2009 Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em Central; 

▪ E 473 – 2009 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas Não Ligadas de Pavimentos; 

▪ E 474 – 2009 Guia para a Utilização de Resíduos de Construção e Demolição em Aterro e Camada de Leito de 

Infraestruturas de Transporte; 

▪ E 483 – 2016 Guia para a utilização de agregados reciclados provenientes de misturas betuminosas recuperadas 

para camadas não ligadas de pavimentos rodoviários; 

▪ E 484 – 2016 Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em caminhos 

rurais e florestais; 

▪ E 485 – 2016 Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em 

preenchimento de valas. 

De referir ainda que de acordo com o artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, todos os RCD produzidos deverão ser registados no SIRER – Sistema Integrado 

de Registo Eletrónico de Resíduos, incorporado no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente 

(SIRAPA), através do preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR). 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento do Projeto de Execução do Troço 3: Santa Comba Dão / Viseu do Projeto de Duplicação e 

Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25), foram enquadrados os estudos ambientais 

específicos realizados nas fases anteriores de Viabilidade e Projeto Base com o objetivo de acompanhar e contribuir para 

um projeto ambientalmente melhor concebido e dar resposta às condicionantes, recomendações e medidas preconizadas 

na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida no âmbito do procedimento de AIA em fase de Projeto Base (para os 

Troços 1, 2, 3, 4 e 0 deste projeto).  

Assim, a análise ambiental apresentada no presente documento baseou-se nos estudos anteriores, indo ao encontro das 

alterações entretanto efetuadas ao nível de Projeto de Execução e especificando, sempre que possível, as questões 

consideradas como mais sensíveis de acordo com os estudos desenvolvidos estruturados no âmbito do RECAPE.  

Após análise das medidas preconizadas na DIA relativas ao Troço 3 em apreço, procedeu-se, quer à identificação de 

soluções a integrar no Projeto de Execução, cuja implementação foi acompanhada pela equipa de estudos ambientais, 

quer à verificação das condições de implementação, por forma a avaliar a respetiva conformidade, conforme se pode 

verificar no Capítulo 6. 

Foram também analisados os relatórios da Comissão de Avaliação e de Consulta Pública, procurando dar resposta às 

preocupações mais relevantes emitidas para o Troço 3, entre a Santa Comba Dão e Viseu, e constatou-se a necessidade 

de realizar alguns estudos específicos, por forma a sustentar a avaliação detalhada do projeto em alguns locais e aspetos. 

Neste contexto, preconizam-se Estudos Complementares específicos desenvolvidos com o objetivo de verificar os 

impactes associados e propor medidas mitigadoras mais consistentes, naturalmente adaptados ao desenvolvimento do 

presente processo. 

Para além dos aspetos referidos destaca-se ainda o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), cujas 

diretrizes, ora apresentadas, deverão ser detalhadas posteriormente no Plano de Gestão Ambiental a implementar na obra, 

com o objetivo de minimizar as implicações negativas associadas à fase de construção, com destaque para a correta 

localização, gestão e recuperação de áreas de estaleiro e vazadouro, bem como para o Acompanhamento Público das 

ações construtivas face à complexidade urbana das áreas a serem intervencionadas, para além de outras medidas 

habituais. 

Referencia ainda para o Plano Geral de Monitorização que integra vários programas de monitorização para as fases de 

pré-obra, obra e primeiros anos de exploração relativos aos aspetos considerados mais sensíveis, por forma a viabilizar o 

acompanhamento da sua evolução ao longo do tempo, assim como verificar da eficácia de medidas mitigadoras 

implementadas.  

Da avaliação efetuada, e tendo presente os objetivos subjacentes à presente fase, admite-se que o Projeto de Execução 

proposto cumpre, na medida do possível, as recomendações/condicionantes referidas na DIA, admitindo-se a respetiva 

conformidade com as condicionantes da DIA. 

Em síntese, considera-se que o Projeto de Execução do Troço 3 do IP3 que ora se apresenta, assegura, não só o 

cumprimento da DIA e preocupações evidenciadas no âmbito da consulta pública e da avaliação técnica empreendidas no 

decurso do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, como contribui para minimizar os principais impactes 

identificados relativamente à materialização  da duplicação e requalificação deste troço do IP3, assegurando um projeto 

ambientalmente mais sustentável. 
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ANEXO 1: 
QUADRO SÍNTESE DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 



1 1
Informação geográfica do projeto de execução, em formato vetorial (ESRI shapefile), que abranja todas as
componentes do projeto, bem como as condicionantes identificadas, incluindo os elementos patrimoniais
inventariados.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral Informação cartográfica
Pasta apensa ao Relatório Base com Informação em Shapefiles do projeto e 
das  principais condicionantes ambientais e territoriais

Pormenorização e avaliação de todas as medidas a adotar, incluindo as identificadas em sede do presente
procedimento de avaliação e as que vierem a ser propostas no desenvolvimento do projeto de execução e do
RECAPE. As medidas devem ser organizadas por fase (fase prévia à obra, fase de obra, fase de conclusão da obra e
fase de exploração).
Particular detalhe devem merecer a avaliação e as medidas a adotar para determinadas situações, nomeadamente:

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral / Socioeconomia

a. No caso de habitações localizadas na envolvente próxima do projeto. Caso se verifique a concordância dos
proprietários deve proceder‐se à expropriação das habitações localizadas na proximidade do projeto, e respetiva
deslocalização. Em caso contrário devem estes ser indemnizados pela perda de qualidade de vida decorrente da
referida proximidade.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral / Socioeconomia

Expropriações
Km 98+850 - habitação - avaliação de 
viabilidade
Km 103+300 - Nó de Canas de Santa Maria 
(reavaliação)

P11 ‐ EXPROPRIAÇÕES (40418‐PE‐ T3‐0110‐0001)

b. Ao km 83+700 (Passagem superior Caminho de Ferro da Beira Alta e Ponte sobre o rio Vimeiro), para as
habitações localizadas na envolvente próxima.

RECAPE TROÇO 2 Socioeconomia Medida não aplicável ao Troço 3

c. Ao km 84+000, para a Quinta da Memória. RECAPE TROÇO 2 Socioeconomia Medida não aplicável ao Troço 3
d. Ao km 84+600, para as habitações e capela. RECAPE TROÇO 2 Socioeconomia Medida não aplicável ao Troço 3
e. Ao km 87+000 e ao km 88+300, para a Aldeia de Gestosa RECAPE TROÇO 2 Socioeconomia Medida não aplicável ao Troço 3
f. Ao km 113+350 (Ponte sobre a ribeira de Asnes), considerar métodos construtivos e de demolição, bem como
medidas de minimização, que permitam a preservação do habitat natural prioritário 91E0 e dos carvalhos
existentes, bem como a minimização dos eventuais impactes nos recursos hídricos (para salvaguardar a linha de
água e toda a envolvente durante a empreitada).

RECAPE TROÇO 3
Aspetos Ecológicos / 

Paisagem / RH

P8 – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
Estas medidas constam dos volumes do P8 –
Obras de Arte Especiais relativas à Ponte do rio
Dinha e ao Viaduto da Ribª de Asnes (Processos
Construtivos e Demolições)

Ponte do rio Dinha (40418‐PE‐T31‐0822‐MDJ) 
Viaduto da Rib.ª de Asnes (40418‐PE‐T32‐0842‐MDJ).

3 3

Estudo que analise especificamente a drenagem do IP3, na envolvente da concessão hidromineral de Caldas de
Penacova, e que identifique medidas de projeto a adotar, que assegurem o cumprimento dos objetivos enunciados
na referida medida, a fim de garantir a preservação do recurso hidromineral. O referido estudo deve ser
acompanhado de peças desenhadas que permitam uma adequada e rigorosa leitura da informação.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 0

RH
Estudo Complermentar
Medida não aplicável ao Troço 3

4 4

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado e incluindo todas as medidas a implementar na
fase prévia à obra, na fase de obra e na fase de conclusão da obra e a programação das várias ações a realizar
durante estas fases.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(PAAO)

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.5  (40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

5 5

Deve também ser preconizada a preparação e apresentação, ao longo da fase de obra, de relatórios de
acompanhamento da obra, com periodicidade trimestral. Estes relatórios devem ser fundamentalmente apoiados
em registo fotográfico e focar‐se também nas medidas relativas à paisagem. Para elaboração dos diversos
relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente
colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes
do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer‐se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma
a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra
assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(PAAO)

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.5 (40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

6 6

Planta Síntese de Condicionantes atualizada, incluindo, além das condicionantes já identificadas no
EIA, as seguintes:
• envolvente de áreas urbanas e de locais com utilização sensível ao ruído;
• solos com melhor aptidão agrícola (Classes A, A+C e A+F);
• áreas agrícolas;
• áreas com espécies da flora sensíveis, protegidas por legislação nacional ou endémicas;
• áreas com vegetação autóctone (nomeadamente carvalhos);
• habitats naturais (91E0*, 6220*,9230 e 92A0)
• galerias ripícolas;
• áreas até 10 m das margens das linhas de água, nomeadamente as de pequena dimensão;
• áreas preferenciais de drenagem natural;
• raio mínimo de 100 m das captações públicas e das captações privadas de água subterrânea.
A planta de condicionamentos deve também conter a informação e resultados dos estudos desenvolvidos para o
estabelecimento da situação de referência relativa à vegetação, Habitats, flora e fauna.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral

Planta Síntese de Condicionantes (4 folhas ‐ 
1:25000)
Planta Funcional e de Condicionantes – T3.1 e 
T3.2 (1:1000)

P16.2.2 - Relatório Base
40418-PE-T3-1602-0200-100
40418-PE-T3-1602-0200-200
40418-PE-T3-1602-0200-300

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

QUADRO SÍNTESE DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

Nº 
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DOCUMENTO 
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2 2
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7 7

Identificação de locais potenciais para estaleiros, áreas de depósito, e empréstimo, considerando, além das
condicionantes constantes da carta a reformular, que as referidas áreas devem privilegiar a utilização de estaleiros
já existentes, ou a ocupação de áreas já degradadas, nomeadamente explorações de inertes na região e locais de
declive reduzido e com acesso existente próximo. Devem ainda localizar‐se em zonas afastadas dos recetores
sensíveis ou de outros edifícios habitacionais e de impacte visual baixo a moderado.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral

Carta de Condicionantes à Implantação de
Estaleiros e Outras Áreas de Apoio à Obra (4
folhas ‐ 1:25000)
Da responsabilidade da Entidade Executante

P16.2.2 - Relatório Base
40418-PE-T3-1602-0200-400

8 8

Plano de acessos à obra (explicitando acessos existentes, a beneficiar e eventualmente a construir e incluindo
todas as frentes de obra, estaleiros, etc.). O plano deve integrar:
a. A identificação das condicionantes e as medidas de minimização aplicáveis à localização e seleção dos acessos,
incluindo, nomeadamente, a minimização da passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensíveis. Nas situações em que existam condicionantes ou medidas dirigidas especificamente a
determinados acessos, essa análise deve ser concretizada.
b.   A descrição das intervenções a realizar.
c. A caracterização das atividades de abertura e melhoria de acessos, acompanhada da respetiva avaliação d
impactes e proposta de medidas de minimização, bem como as ações de recuperação/desativação dos acessos.
d.   A representação georreferenciada dos acessos nos formatos (kml/kmz) e shapefile.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral

Carta de Condicionantes à Implantação de
Estaleiros e Outras Áreas de Apoio à Obra (4
folhas ‐ 1:25000)
Da responsabilidade da Entidade Executante

P16.2.2 - Relatório Base
40418-PE-T3-1602-0200-400

9 9

Medidas de minimização, compensação e/ou reposição para todas as captações de água que sejam afetadas
diretamente ou indiretamente. As referidas medidas devem assegurar, no mínimo, as atuais condições de
abastecimento e usos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3

Recursos Hidricos

Atravessamento do perímetro de proteção das
Águas do Planalto “Tondela” (perímetro de
proteção alargado), entre o km 101+500 e o km
104+250,

P16.2.2 - Relatório Base
40418-PE-T3-1602-0200-400

10 10

Avaliação detalhada (i.e., compatível com projeto de execução) de impactes sobre o recetor referido na reclamação
apresentada em sede de Consulta Pública (Quinta Vale Salgueiro), bem como sobre o recetor localizado junto ao
viaduto sobre a ribeira de Asnes (lado sul), incluindo avaliação in situ dos níveis sonoros atuais, previsões dos níveis
sonoros (ruído particular e ruído ambiente, nos anos início, intermédio e horizonte de projeto) e respetivas
medidas de minimização.

RECAPE TROÇO 3 Ambiente Sonoro Estudo Complementar de Ruido
P16.2  (RECAPE) 
P16.2.3  (Estudos Complementares)
Tomo 16.2.3.4 (40418‐PE‐T3‐1602‐0304)

11 11

Caraterização das medidas de minimização de ruído, incluindo acerto do dimensionamento das barreiras,
considerando a apreciação desenvolvida em sede do presente procedimento relativa à compatibilização com o
Plano de Ação, bem como eventuais alterações inerentes ao desenvolvimento do projeto de execução.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3

Ambiente Sonoro Barreiras Acusticas
P4 ‐ OBRAS ACESSÓRIAS
P4.8 ‐ OUTROS PROJETOS COMPLEMENTARES 
P4.8.1 ‐ Barreiras Acústicas

12 12

Resultados de um programa de sondagens arqueológicas de diagnóstico sobre a OP 1 – Bacêlos – com os seguintes
objetivos:
• Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão.
• Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens.
• Caraterizar o seu estado de conservação.
• Avaliar o potencial científico e patrimonial de cada arqueossítio.

RECAPE TROÇO 1 Património Medida não aplicável ao Troço 3

13 13

Relatório preliminar das sondagens arqueológicas efetuadas o qual deve incluir:
• Síntese dos resultados obtidos.
• Avaliação do potencial arqueológico do sítio.
• Outras medidas de minimização patrimonial, como a realização de intervenções arqueológicas manuais em área
(localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos).

RECAPE TROÇO 1 Património Medida não aplicável ao Troço 3

14 14

Caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, devem ser apresentadas alterações ao
projeto capazes de garantir a conservação dos vestígios arqueológicos identificados no decurso dos trabalhos.
Ajuste do projeto na envolvente da ocorrência patrimonial de modo que as várias componentes do projeto não
colidam com o arqueossítio, tendo em conta, designadamente, os resultados das sondagens arqueológicas de
diagnóstico.

RECAPE TROÇO 1 Património Medida não aplicável ao Troço 3

15 15

Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto, de forma a colmatar as
lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e
empréstimo de inertes, caso estes locais se situem fora das áreas já prospetadas, bem como das zonas vedadas na
fase de EIA. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património

Estudo Complementar de Património

Prospeção dirigida ‐ locais que não foram 
anteriormente prospetados 

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

16 16

Fichas da Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas (mantendo a numeração), avaliação de impactes
e proposta das respetivas medidas de minimização. Incluem‐se neste caso todas as ocorrências que se localizem a
menos de 100 metros da área de afetação, como seja as que se situam junto aos acessos já existentes e que serão
utilizados na fase de obra.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

ANEXO II: FICHAS DE SÍTIO
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

17 17

Quadro síntese com a distância dos limites exteriores dos elementos patrimoniais relativamente às várias
componentes do projeto (tendo em conta a implementação do projeto e a real afetação provocada pela
materialização das várias componentes de obra).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)
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FATOR AMBIENTAL DOCUMENTO VOLUME / TOMO

18 18

Medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências que possam sofrer afetação, as quais devem ser
previamente submetidas à análise e aprovação da Tutela do Património Cultural.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

19 19

Reavaliação de impactes patrimoniais tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela
concretização das várias componentes de obra, e nova proposta de medidas de minimização.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

20 20

Demonstração/justificação de eventuais situações em que se verifique a inevitabilidade de um afastamento menor
de uma ocorrência patrimonial relativamente às várias componentes do projeto, incluindo aos acessos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

21 21

Cartografia à escala 1:25 000 e 1:5 000, atualizada com a implantação das ocorrências patrimoniais, mantendo a
numeração, e a identificação das condições de visibilidade do terreno das áreas objeto de prospeção. Estes
elementos patrimoniais devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – área de
dispersão / concentração dos vestígios).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património (40418‐PE‐T3‐1602‐
0305) 
No ANEXO IV: Documentação Gráfica

22 22

Cartografia com a implantação das áreas de estaleiro, acessos, depósitos temporários e empréstimos de inertes. As
áreas de estaleiro e parques de materiais ficam interditos em todos os locais onde foram detetadas ocorrências
patrimoniais, conforme Planta de Condicionamentos, e devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50
metros do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Os acessos a construir de novo ou os que carecerem
de melhoramento devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros do limite exterior de todas as
ocorrências patrimoniais constantes da Planta de Condicionamentos atualizada.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património (40418‐PE‐T3‐1602‐
0305) 
No ANEXO IV: Documentação Gráfica

23 23

Projeto de Integração Paisagística para a OP 6 – Capela do Senhor da Ponte, com detalhe à escala de projeto, tendo
em vista a mitigação dos impactes visuais existentes (intrusão visual da via – IP3) e os expectáveis sobre o contexto
cénico / paisagístico (relacionados com a construção do corredor de tráfego local e do caminho paralelo do lado da
Capela. A título orientador deve preconizar:
• Barreiras de vegetação arbórea/arbustiva na plataforma da Capela do Senhor da Ponte, ao longo do IP3 e entre a
Capela, de modo a anular a intrusão visual existente.
• Barreiras de vegetação arbórea/arbustiva entre Capela e a via de tráfego local do lado dos limites expostos da
nova via, tendo em vista a salvaguarda do enquadramento paisagístico e das perspetivas de contemplação do
elemento patrimonial OP 6.
• Requalificação paisagística do local com vista a potenciar a fruição do monumento.
• Os trabalhos, ações e estudos devem ser sujeitos à apreciação prévia da Tutela do Património Cultural.

RECAPE TROÇO 2 Paisagem / PIP Medida não aplicável ao Troço 3

24 24
Medidas de compensação da eventual perda de património natural (Habitats, flora ou fauna) a afetar de forma
irreversível em fase de obra.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de 
Água
Projeto de Integração Paisagística

P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.2 ‐ Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água (40418‐PE‐
T3‐1602‐0302) 
P16.2.6 ‐ Projeto de Integração Paisagística (40418‐PE‐T3‐1602‐0600).

25 25
Programa de Monitorização de Atropelamentos desenvolvido com base na proposta constante no EIA e
aprofundado em função do projeto de execução a desenvolver.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Programa de Monitorização de Atropelamentos
Plano de Ação de Passagens para Fauna 

P16.2  (RECAPE)
P16.2.4 ‐ Plano Geral de Monitorização
(40418‐PE‐T3‐1602‐0400)
e P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Plano de Ação de Passagens para Fauna – PAPF
(40418‐PE‐T3‐1602‐0301)

26 26
Articulação entre o Plano de Ação para a Integração de Passagens para Animais e o referido Programa de
Monitorização de Atropelamentos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos

Plano de Ação para Instalação de Passagens
para a Fauna
Projeto de Drenagem
Obras de Arte: P7 ‐Obras de Arte Correntes
P4.1 – Vedações e Caminhos Paralelos

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.1 ‐ Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna 
(40418‐PE‐T3‐1602‐0301)
Projeto de Drenagem (P2 ‐40418‐PE‐T31‐0200‐0001)
Obras de Arte: P7 ‐Obras de Arte Correntes
P4.1 – Vedações e Caminhos Paralelos (40418‐PE‐ T31 e T32‐0401‐0001)

27 27 Plano de Gestão de Resíduos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Resíduos

PPGRCD
Consideração das novas exigencias legais ‐ 10 %
de incorporação de materiais reciclados
(entrada na obra)
‐ indicação dos materiais que deverão integrar
reciclados

P21 ‐ PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO (PPGRCD) 
(40418‐PE‐T3‐2100‐0000)

28 28
Solução a adotar para cada um dos taludes de aterro e de escavação que compatibilize a integração paisagística e a
minimização da área afetada, nomeadamente muros de betão ou muros de terra armada.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Paisagem / PIP

Projeto de Integração Paisagística
em articulação com as especialidades de
Projeto de Terraplenagens e muros de
contenção 

P16.2 (RECAPE) 
P16.2.6 ‐ Projeto de Integração Paisagística
(40418‐PE‐T3‐1602‐0600)
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Nº 
ESPECÍFICO

Nº
 SEQUENCIAL

DOCUMENTO 
RESPOSTA APA

FATOR AMBIENTAL DOCUMENTO VOLUME / TOMO

29 29

Projeto de Integração Paisagística do IP3 – Nó de Souselas (IC2)/ Nó de Viseu (A25) e Variante, desenvolvido com
base nas seguintes orientações e tendo em consideração o projeto de execução que vier a ser desenvolvido:
i. Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução e, como tal, nele devem constar todas as peças escritas
e desenhadas necessárias à empreitada e à correta execução do Projeto. Devem constar, como peças escritas, a
Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano e Cronograma de
Manutenção. Das peças desenhadas devem fazer parte o Plano Geral, o Plano de Plantação e o Plano de
Sementeiras e Plano de Gestão para a estrutura verde para a Fase de Exploração por um período mínimo de 3 anos
para além do término do período de garantia.
ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre especialistas em
paisagem, em fitossociologia, em biologia e em património, se pertinente. A equipa deve ser identificada no
próprio PIP.
iii. Para cado muro de contenção a construir, independentemente da sua localização, devem ser apresentadas as
soluções de integração.
iv. No alinhamento dos pilares das pontes/viadutos devem ser consideradas plantações de árvores
isoladas/bosquete para ocultação dos mesmos.
v. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos espaçamentos
entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir descontinuidade do material (vegetal)
combustível.
vi. Definir/delimitar graficamente as “faixas de gestão de combustível”.
vii. Assegurar a devida compatibilização com as estruturas e infraestruturas associadas à via garantido o correto
afastamento das copas no seu estado maduro.
viii. Integrar/preservar todos os exemplares existentes de quercíneas e de pinheiro‐manso, que não apresentem
deficientes condições fitossanitárias.
ix. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deve ser acompanhado de certificados de
origem, apresentar boas condições fitossanitárias e estar bem conformado, apresentar portes médios já
significativos, quer em altura quer em dap/pap.
x. Devem ser equacionados eventuais transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação, devendo
ser discriminadas detalhadamente todas as medidas preparatórias das quais depende maior grau de sucesso das
mesmas.
xi. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Paisagem / PIP Projeto de Integração Paisagística 
P16.2 (RECAPE)
16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística
(40418‐PE‐T3‐1602‐0600)

30 30

Projeto de Integração Paisagística de Capela Senhor da Ponte – Ocorrência Patrimonial n.º 6 (T2 – do km 77 ao km
86) devendo observar todas as orientações aplicáveis e previstas no Projeto de Integração Paisagística referido no
ponto anterior, incluindo as seguintes mais específicas:
i. Constituir um Projeto autónomo e separado do IP3.
ii. Prever uma cortina arbóreo‐arbustiva ao longo IP3 que assegure o isolamento visual e o enquadramento cénico
da capela, integrando eventual barreira acústica.
iii. Prever a integração do corredor de tráfego local ou o seu isolamento visual sem comprometer o sistema de
vistas do terrapleno da capela, que deve ser interpretado como miradouro sobre o rio Dão.
iv. Prever uma pavimentação não libertadora de poeiras na rede de caminhos a propor, adequada ao local.
v. Prever a instalação de equipamento e iluminação não intrusiva adequada um local de estadia.

RECAPE TROÇO 2 Paisagem / PIP Medida não aplicável ao Troço 3
PPS / Articulação com o Património / Medida a articular com a Medida 23, 
também sobre a Capela

31 31

Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água Afetadas, desenvolvido de acordo com as seguintes
orientações:
i. Devem constar todas peças escritas e desenhadas necessárias à avaliação e execução do mesmo. Devem estar
incluídas: Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades; Plano e Cronograma de
Manutenção; Plano Geral com localização das intervenções e todos os pormenores necessários.
ii. Deve  ser  elaborado,  preferencialmente,  por  um  especialista  reconhecido  na  área  da
Engenharia Natural.
iii. Aplicação de técnicas de Engenharia Natural nas linhas de água ou de escorrência preferencial afetadas.
iv. Prever a manutenção do estrato herbáceo‐arbustivo em locais estratégicos, a identificar, focado, sobretudo, nas
áreas de maior declive.
v. Incluir um programa de monitorização ou de acompanhamento.
vi. Apresentação de relatórios associado quer à implementação quer ao acompanhamento devendo ser
proposto os intervalos de tempo para a sua apresentação.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Paisagem

Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de
Água
Troço 3 ‐ Ribª Inha, Lobão, Asnes, Pavia (sem
Habitat)
 Projeto de Integração Paisagística

P16.2 (RECAPE)
P16.2.3 – Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.2 ‐ Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água
(40418‐PE‐T3‐1602‐0302)
16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística
(40418‐PE‐T3‐1602‐0600)
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32 32

Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, incluindo:
i. Cartografia atualizada com o levantamento georeferenciado das áreas, sobrepostas à Carta
Militar e Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras.
ii. Quantificação em área, a caracterização das espécies em presença e as metodologias a aplicar no controle
específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes.
iii. As áreas objeto são relativas a todas as áreas de intervenção associadas ao Projeto.
iv. Devem ser definidas as ações a realizar quer para a fase de obra, quer para a fase de exploração.
v. Deve incluir um programa de monitorização para a fase de exploração para um período temporal a
propor/definir.
vi. Deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas ou entidades reconhecidas quanto a esta matéria.
vii. Deve assegurar que:
• a gestão da biomassa das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto‐Lei n.º 92/2019, de 10 de
julho, é realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão daquelas espécies para novos locais;
• a gestão dos solos mobilizados em áreas ocupadas por espécies exóticas classificadas como invasoras pelo
Decreto‐Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, é realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão
daquelas espécies para novos locais;
• os solos mobilizados em áreas ocupadas por espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto‐Lei
n.º 92/2019, de 10 de julho, só podem ser utilizados em ações de aterro, a realizar na fase de obra, a profundidades
superiores a um metro (1m).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas Invasoras

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.3 – Estudos Complementares
16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)

33 33

Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra desenvolvido de acordo com as
seguintes orientações:
i. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística do IP3 – Nó de Souselas (IC2)/Nó de
Viseu (A25) e Variante”, devem ser recuperadas procedendo‐se à criação de condições para a regeneração natural
da vegetação.
ii. Representação em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente, a escala adequada.
Destacam‐se todas as áreas pavimentadas das vias existentes – estradas, nós, rotundas e caminhos paralelos, etc ‐
a desativar.
iii. A cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram durante
a fase de obra.
iv. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais alóctones,
remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos caminhos/acessos existentes e
desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto
possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais.
v. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas o conjunto de operações/ações a aplicar.
vi. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas espécies autóctones
e todos os exemplares a plantar devem apresentar‐se bem conformados e em boas condições fitossanitárias.
vii. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Paisagem / PIP

Plano de Recuperação e Integração Paisagística
das Áreas Afetadas pela Obra, recomendado no
Plano de Integração Paisagistico.

Da responsabilidade da Entidade Executante

16.2.6 – Projeto de Integração Paisagística (40418‐PE‐T3‐1602‐0600)

34 34

Soluções a adotar para os materiais inertes a utilizar nos caminhos paralelos, sobretudo para a camada de
desgaste. Os materiais a utilizar devem observar as seguintes condições: não serem excessivamente refletores de
luz, como saibros ou tonalidades brancas, devendo contemplar materiais com tonalidades próximas do existente
ou tendencialmente neutras e oferecer reduzida libertação de poeiras durante a Fase de Exploração.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Paisagem Pavimentação P3 – Pavimentação: 40418‐PE‐ T31 e T32‐0300‐0001

35 35

Ficha técnica do modelo tipo de luminária a adotar para todas as situações que exijam iluminação. A mesma não
deve ser geradora de poluição luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar deve assegurar a
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Poluição luminosa Projeto de Iluminação
P4 – OBRAS ACESSÓRIAS
P 4.5 – ILUMINAÇÃO
(40418‐PE‐T32‐0405‐MDJ)

36 36

Exemplos através de imagens reais dos tipos de soluções – redes metálicas em tensão, pregagens ou outras ‐
passíveis de serem adotados, ou que estão previstas realizar, para a contenção das áreas rochosas/taludes que,
eventualmente, apresentem instabilidade. Para cada situação/talude em que esteja previsto o uso de contenções
deve ser realizada a respetiva correspondência para a sua localização. As soluções a apresentar devem ter em
consideração que as mesmas devem minimizar os impactes visuais pelo que as soluções de betão projetado não
devem ser consideradas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Paisagem Obras de contenção

P1 – TERRAPLENAGENS
P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0103‐0001)
e P4.2 ‐ Obras de Contenção
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0402‐0001)

37 37

Plano a adotar no caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte matérias perigosas,
incluindo uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou para o solo.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH / Solos Riscos 

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.2 ‐ Relatório Base
40418‐PE‐T3‐1602‐0200‐400

38 38

Resultados da Auditoria de Segurança Rodoviária a realizar, conforme estipulado nos artigos 4.º e 5.º do Decreto‐
Lei n.º 122/2014, de 11 de agosto, de modo a validar as opções tomadas para a melhoria das ligações, bem como
para a melhoria das condições de segurança de circulação no IP3, com eventual eliminação de pontos de conflito.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Segurança Rodoviária
Os resultados da Auditoria de Segurança 
Rodoviária a realizar serão disponibilizados 
pelo IP, Infraestruturas de Portugal

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.2 ‐ Relatório Base
40418‐PE‐T3‐1602‐0200‐400
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39 39

Programas de monitorização dos recursos hídricos, da qualidade do ar, dos sistemas ecológicos e do ambiente
sonoro, desenvolvidos de acordo com as orientações constantes do presente documento.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH / Qualidade do Ar / 
Aspetos Ecológicos / 
Ambiente Sonoro 

Plano Geral de Monitorização
P16.2  (RECAPE) 
P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização
(40418‐PE‐T3‐1602‐0400)

40

As medidas previstas para a fase de conceção do projeto de execução devem ser integradas no projeto a
apresentar.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral

41

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra, fase de obra e fase final de execução da obra
devem constar no respetivo plano de acompanhamento ambiental da obra, o qual deve integrar o caderno de
encargos da empreitada.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral

42 1

Assegurar que o projeto de alargamento dos restabelecimentos (PI e PS), bem como a calendarização da sua
execução garantem a passagem de tráfego durante a fase de obra, nomeadamente no caso da PS 14 (km 51+588),
PS 15 (km 52+85), PS 16 (km 53+847), PS 17 (54+708) e PS 19 (99+898).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 3

Socioeconomia

Obras de Arte do Tipo Passagens Superiores e 
Obra de Arte dos Nós
Troço 3 ‐ PS 19 (99+898) trafego vai ser 
interrompido

P6 ‐ OBRAS DE ARTE DO TIPO DE PASSAGENS SUPERIOREE E OBRA DE ARTE 
NOS NÓS

43 2
Km 78+200 Nó do Chamadouro ‐ minimizar a ocupação dos quintais das habitações que ficarão afetados pelo
traçado dos ramos de acesso ao IP3. RECAPE TROÇO 2 Socioeconomia Medida não aplicável ao Troço 3

44 3
Km 80+100 ‐ Nó do Rojão Grande ‐ proceder à ripagem do ramo A+B para norte, a fim de minimizar a afetação de
área agrícola envolvente à habitação (localizada no interior dos ramos do nó). RECAPE TROÇO 2 Socioeconomia Medida não aplicável ao Troço 3

45 4
Km 84+625 – Capela do Senhor da Ponte ‐ garantir a salvaguarda da integridade física e visual da ocorrência
patrimonial OP 6 – Capela do Senhor da Ponte e da OP 10 – Igreja de Santa Cruz – classificada no Plano Diretor
Municipal de Santa Comba Dão.

RECAPE TROÇO 2
Socioeconomia / 

Património
Medida não aplicável ao Troço 3

46 5

Km 87+000 e km 88+300 Aldeia de Gestosa – integrar, nomeadamente no projeto de prolongamento da PI02, no
projeto de drenagem, no projeto das medidas de minimização do ruído, e no plano de integração paisagística as
soluções a adotar que assegurem uma resposta adequada às solicitações e questões apresentadas pelo Centro
Cultural Recreativo e Social da Gestosa.

RECAPE TROÇO 2
Socioeconomia / RH / 
Ambiente Sonoro / PIP

Medida não aplicável ao Troço 3 Projeto de Drenagem

47 6

Km 100+600 ‐ equacionar a solicitação apresentada pela Comissão Intermunicipal de Viseu e Dão Lafões (CIVDL) de
que os atuais ramos de saída e entrada do Nó de Tondela Norte, no sentido Coimbra‐Viseu, sejam convertidos no
acesso à superfície comercial existente, prevendo a relocalização do atual acesso para um ponto mais afastado da
rotunda.

RECAPE TROÇO 3 Socioeconomia
Nós de Ligação
Ver alegação no relatorio de consulta Pública

P1 – TERRAPLENAGENS
P1.1 – Traçado 
P1.1.2 – Nós de Ligação
(40418‐PE‐T31‐0112‐MDJ‐00)

48 7

A solução a adotar para o referido nó deve minimizar a afetação da propriedade localizada junto ao km 0+150 do
caminho paralelo ao ramo C, bem como da habitação localizada junto ao km 0+220 do citado caminho.

RECAPE TROÇO 3 Socioeconomia Nós de Ligação

P1 – TERRAPLENAGENS
P1.1 – Traçado 
P1.1.2 – Nós de Ligação
(40418‐PE‐T31‐0112‐MDJ‐00)

49 8

Km 103+400 ‐ Nó de Canas de Santa Maria – assegurar que a solução a adotar para a rotunda norte do nó minimiza
a afetação da área agrícola (associada a uma habitação), induzida pelo restabelecimento do trânsito local associado
à rotunda, bem como a criação de constrangimentos ao núcleo urbano, equacionando nomeadamente a solução
identificada pela CIVDL, e a relocalização do referido restabelecimento.

RECAPE TROÇO 3
Socioeconomia / 
Ocupação Solo

Nós de Ligação

P1 – TERRAPLENAGENS 
P1.1 – Traçado 
P1.1.2 – Nós de Ligação
(40418‐PE‐T31‐0112‐MDJ‐00)

50 9
Km 109+180 – assegurar a minimização da afetação da propriedade localizada junto ao muro MD6,
reequacionando nomeadamente o traçado do caminho paralelo (CP34) face ao parcelário. RECAPE TROÇO 3

Socioeconomia / 
Ocupação Solo

Caminhos Paralelos
P1 – TERRAPLENAGENS 
P1.1 – Traçado 

51 10

Km 109+425 – Ponte sobre o rio Lobão ‐ assegurar que os novos pilares não interferem com o leito da linha de água
e margens (incluindo galeria ripícola). Acresce que os pilares não podem situar‐se nem no leito nem nas margens
da linha de água, para além de deverem estar orientados de acordo com o sentido preferencial de escoamento e
apresentar configurações hidrodinâmicas.

RECAPE TROÇO 3 Recursos Hídricos Projeto da Ponte sobre o Ribeira do Lobão
P08 – Obras de Arte Especiais
Tomo 08.37 – Ponte sobre a Ribeira de Lobão OA37 (0418‐PE‐T32‐0837‐MDJ)

52 11
Km 113+350 Ponte sobre a ribeira de Asnes – assegurar que são adotados métodos construtivos e de demolição
que permitem a preservação do habitat natural prioritário 91E0 e dos carvalhos existentes, bem como a
salvaguarda da linha de água.

RECAPE TROÇO 3 RH / Aspetos Ecológicos Projeto da Ponte sobre o Ribeira de Asnes
P08 – Obras de Arte Especiais
Tomo 08.42 – Ponte sobre a Ribeira de Asnes OA42 (0418‐PE‐T32‐0842‐MDJ)

53 12

Km 114+915 – Nó de Faíl – equacionar a revisão da zona de desaceleração por forma a permitir uma melhor
transição do tráfego para o ramo de saída que comporta duas vias de tráfego, conforme solicitado pela CIVDL. RECAPE TROÇO 3 Socioeconomia Nós de Ligação

P1 – TERRAPLENAGENS
P1.1 – Traçado 
P1.1.2 – Nós de Ligação
(40418‐PE‐T31‐0112‐MDJ‐00)

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

FASE DE CONCEÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

Medidas específicas para o Projeto de Execução

P16.2 (RECAPE) 
P16.2.5 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
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54 13

Prever as reposições de todas as servidões, caminhos paralelos existentes e infraestruturas afetadas. RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Vedaç~poes e Caminhos Paralelos
P4 – OBRAS ACESSÓRIAS
P4.1 – Vedações e Caminhos Paralelos 
(40418‐PE‐T31 e T32‐0401‐0001‐00)

55 14

Adotar barreiras centrais com secções amovíveis, por forma a facilitar a intervenção de meios de emergência em
caso de necessidade.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral Desvios de Emergência  P5 – Sinalização e Segurança (40418-PE-T32-0500-MDJ)

56 15

Assegurar que o projeto de iluminação acautela todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Poluição luminosa Projeto de Iluminação
P4 – OBRAS ACESSÓRIAS
P 4.5 – ILUMINAÇÃO
(40418‐PE‐T32‐0405‐MDJ)

57 16

Integrar, no desenvolvimento das soluções de minimização dos impactes sobre o ambiente sonoro, os aspetos
críticos e solicitações apresentadas nos pareceres externos e na consulta pública.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Ambiente Sonoro Barreiras Acústicas

P3 – PAVIMENTAÇÃO
(40418‐PE‐T31 e T32‐0300‐0001),
P4.8 – OUTROS PROJETOS COMPLEMENTARES 
P4.8.1 ‐ Barreiras Acústicas
(40418‐PE‐ T31‐0481‐0001)
e P16.2 –  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.4 ‐ Estudo Complementar de Ruido
(40418‐PE‐T3‐1602‐0304)

58 17

Assegurar que as águas pluviais recolhidas pela drenagem longitudinal e dos taludes adjacentes são descarregadas
fora das zonas sensíveis (ZS), nomeadamente das áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de
aquíferos (AEIPRA) da REN, dos perímetros de proteção dos recursos hidrominerais (aproximadamente entre os km
54+350 a 56+025 e km 56+625 a 58+675), das captações de abastecimento público subterrâneas e da albufeira da
Aguieira (incluindo as águas das plataformas dos parques de estacionamento do nó de Cunhedo), em situação de
não retorno às mesmas, devendo ser garantida ainda a adequada impermeabilização e eficiência da drenagem.
Como medida de segurança adicional, nos locais onde não podem ser efetuadas descargas de águas de escorrência
da via para o meio circundante devem ser adotados sistemas de tratamento que permitam a separação dos
hidrocarbonetos e a deposição dos sólidos suspensos totais presentes nas águas de escorrência da via. O
dimensionamento dos referidos sistemas de tratamentoisco de dispersão daquelas espécies para novos locais;
• a gestão dos solos mobilizados em áreas ocupadas por esp

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH

Projeto de Drenagem
Perímetro de proteção, atravessado pelo troço
entre o km 101+500 e o 104+200, das Águas do
Planalto, a Concessionária do Sistema Publico
de Abastecimento e Distribuição de Água aos
Municípios de Mortágua, Santa Comba Dão,
Tábua e Tondela.

RECAPE 9
e P2 – DRENAGEM
(40418‐PE‐T31 e T32‐0200‐MDJ)

59 18

Garantir que o projeto de drenagem longitudinal assegura que a localização dos pontos de descarga das águas
pluviais de escorrência da via de circulação e dos taludes adjacentes é afastada das infraestruturas de rega
(sistemas de regadio tradicional ‐ presa ou poça, canais, valas, etc.), das captações subterrâneas para
abastecimento público e privadas, e que é garantida a adequada eficiência da drenagem.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH Projeto de Drenagem
P2 – DRENAGEM
(40418‐PE‐T31 e T32‐0200‐MDJ)

60 19

Assegurar que no troço 0, o sistema de drenagem longitudinal é alvo de requalificação e de um programa de
manutenção e limpeza periódico por forma a garantir a sua eficiência, e que as águas pluviais de escorrência da via
de circulação são descarregadas fora do perímetro de proteção da concessão hidromineral de Caldas de Penacova,
em situação de não retorno ao mesmo. Como medida de segurança adicional, deve ser assegurado o tratamento
das referidas águas de escorrência, incluindo a contenção de derrame em caso de acidente, a fim de garantir a
preservação do recurso hidromineral.

RECAPE TROÇO 0 Recursos Hidricos Medida não aplicável ao Troço 3

61 20
Reequacionar a localização, dimensão e acessos do parque de estacionamento P2 (Troço 0) a fim de minimizar a
afetação da área agrícola/RAN e da margem do rio Mondego. RECAPE TROÇO 0

Ocupação do solo / 
Condicionantes / RAN

Medida não aplicável ao Troço 3

62 21

O projeto de alteração dos viadutos deve assegurar que os encontros e os restabelecimentos previstos sob os
mesmos não interferem com o leito das linhas de água e/ou ocupem áreas inundáveis. Os pilares não podem situar‐
se nem no leito nem nas margens das linhas de água, para além de deverem estar orientados de acordo com o
sentido preferencial de escoamento e apresentar configurações hidrodinâmicas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos Obras de Arte Especiais P08 – Obras de Arte Especiais

63 22

Nos estudos geológico‐geotécnicos subsequentes (estudo geotécnico associado ao Projeto de Execução), as
situações mais críticas identificadas devem ser estudadas com maior pormenor face à campanha de prospeção
geotécnica intensa. Assim haverá que acautelar com base em prospeção geotécnica detalhada todas as questões
mencionadas na avaliação de impactes, por forma a permitir uma efetiva minimização de impactes quando da
construção e exploração do empreendimento.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0103‐0001)

64 23

Definição do perfil de estabilidade dos taludes a aferir localmente e tendo presente quer as condições de suporte e
os materiais a utilizar nos aterros, como a sensibilidade da ocupação marginal em presença.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0103‐0001)

Medidas gerais para o Projeto de Execução
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65 24

Definição clara das condições de execução dos aterros, em particular daqueles que apresentem maior expressão ou
dos que se desenvolvem na transição de estruturas rígidas (obras de arte) ou nas situações de prolongamento num
dos lados da via função do alargamento da terraplenagem existente, determinando mesmo a execução de aterros
técnicos adequadamente dimensionados, neste sentido deve ser definido nesta fase o lado preferencial para o
alargamento, quer em termos geotécnicos como da afetação marginal.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0103‐0001)

66 25

Para as escavações, e igualmente de acordo com as formações a serem interferidas e a ocupação marginal, definir
as condições de estabilidade a conferir os taludes, prevendo, caso necessário, o recurso a soluções excecionais.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0103‐0001)

67 26

Selecionar criteriosamente os materiais escavados, de forma a permitir a sua adequada reutilização nos aterros e
outros fins, com o objetivo de minimizar o recurso a áreas de empréstimo e/ou depósito.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)
Item 4.6.4 ‐ Reutilização dos Materiais Escavados

68 27

Caso os materiais escavados não apresentem características adequadas para o seu uso em aterro, recorrer, sempre
que possível, a sistemas de melhoria de solos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)

69 28

Considerar o revestimento vegetal integral dos taludes de escavação e aterro, quer por forma a minimizar a erosão
e melhorar a sua estabilidade, quer visando a integração visual e paisagística do empreendimento.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia / Paisagem / PIP
Estudos Geológico‐Geotécnicos
Terraplenagens

P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia
(40418‐PE‐T31 e T32‐0102‐0001)
Itens 4.6.5 ‐ Revestimento Vegetal dos Taludes de Escavação
e 4.7.5 ‐ Revestimento Vegetal dos Taludes de Aterro

70 29

Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos os elementos
patrimoniais identificados no EIA (com exceção da OP 7 – a trasladar), bem como os que vierem a ser
identificados/confirmados no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica a realizar, compatível com a sua
conservação no decurso da obra.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)
Anexo IV: Documentação Gráfica

71 30

Caso sejam identificados elementos patrimoniais no local de implantação das componentes do projeto ou dos
acessos a construir ou a melhorar, deve ser avaliado o ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

72 31

Definição e adaptação de estruturas (novas ou existentes) que sirvam de passagem para a fauna local,
nomeadamente nas zonas de atravessamento de biótopos com maior valor para a biodiversidade (atravessamento
de florestas de folhosas e/ou vegetação ripícola), e cujas características respeitem os requisitos mínimos das
espécies mais relevantes do ponto de vista conservacionista

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Plano de Ação para Instalação de Passagens
para a Fauna

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.1 ‐ Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna
(40418‐PE‐T3‐1602‐0301)
e P16.2.6 ‐ Projeto de Integração Paisagística
(40418‐PE‐T3‐1602‐0600)

73 32

Definição de escapatórias para fauna para instalar na vedação para minimizar o risco de atropelamento de animais 
que acidentalmente se encontrem do lado de dentro da vedação. Estas devem ser instaladas nas zonas 
atravessadas por áreas florestais.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Plano de Ação para Instalação de Passagens
para a Fauna

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.1 ‐ Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna
(40418‐PE‐T3‐1602‐0301),
P4.1 ‐ Vedações e Caminhos Paralelos
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0401‐0001)
e desenho 40418‐PE‐T32‐0041‐0015

74 33

Assegurar a reposição da quantidade de Habitas ripícolas, nomeadamente o 91E0*, afetados em fase de obra e
sem possibilidades de recuperação.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos / 
Paisagem

Plano de Recuperação Biofísica de Linhas de
Água

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.2 ‐ Plano de Recuperação Biofísica d e Linhas de Água
(40418‐PE‐T3‐1602‐0302)

75 34

Assegurar que as passagens hidráulicas existentes e a intervencionar em fase de execução da obra são adaptadas
para diminuir os obstáculos ao continuum ecológico das espécies da fauna com ecologia dependente, ou
associada, às linhas de água. As mesmas caraterísticas devem ser aplicadas às novas passagens hidráulicas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Plano de Ação para Instalação de Passagens
para a Fauna

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.1 ‐ Plano de Ação para Instalação de Passagens para a Fauna
(40418‐PE‐T3‐1602‐0301)
e P2 – Drenagem
(40418‐PE‐ T31 e T32)‐0200‐0001)

76 35

Assegurar que a vedação a instalar na berma da via, para impedir a entrada de animais na zona de circulação,
quando localizada nas proximidades de linhas de água, tem uma malha na zona basal (até cerca de 25 cm de altura)
que seja pouco permeável a anfíbios (sapos e salamandras).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos Vedações e Caminhos Paralelos 
P4.1 ‐ Vedações e Caminhos Paralelos
(40418‐PE‐ T31 e T32‐0401‐0001)

77 36 Apresentação da caracterização dos estaleiros.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
Desenho: Condicionantes à Instalação de Estaleiros e Áreas de Apoio á Obra 
(40418‐PE‐T3‐1602‐0200‐400)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

FASE PRÉVIA À OBRA 
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78 37

Assegurar que caso se verifique ser necessário o recurso a explosivos, é elaborado um plano de fogo equacionando, 
para além das questões geotécnicas, a segurança e a informação às populações locais, assim como a salvaguarda
dos seus bens.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia / 
Socioecobnomia

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

79 38

Realizar ações de formação/sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
obra, relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos trabalhos, às ações suscetíveis de causarem impactes e
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
Estas ações devem ser realizadas por um técnico de ambiente sempre que há entrada de novos funcionários e/ou
subempreiteiros na obra e, no mínimo, devem abranger os seguintes conteúdos:
 Medidas constantes decisões ambientais emitidas e constantes do PAAO;
 Procedimentos ambientais a executar nas diferentes fases de obra;
 Normas de u lização em segurança do espaço de obra e do estaleiro;
 Controlo da produção de resíduos;
 Procedimentos de separação e armazenamento temporário de resíduos no estaleiro;
 Forma de atuação em situações de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e óleos;
Procedimentos a adotar em caso de acidente ou qualquer outra emergência que ocorra durante a fase de obra

em consonância com o preconizado no Plano de Segurança;
 Valores patrimoniais em presença e medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso de construção.
 Valores naturais e visuais (vegetação, afloramentos rochosos, muros de pedra entre outros).
Espécies vegetais autóctones e exóticas invasoras e os procedimentos/metodologias a ter em obra para cada um

delas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
Item 3.6 ‐ Formas de Comunicação (Interna/Externa/Fiscalização)

80 39

Colocar painéis informativos em locais estratégicos da área envolvente com indicação dos objetivos, prazo de
execução da empreitada e número de contacto para informações/reclamações.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

81 40

Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, 
durante a fase de obra, que contemple, entre outras informações, os procedimentos e ações a adotar pela empresa 
responsável, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos, designadamente o cumprimento das normas de 
segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral Plano de Segurança e Saúde
P12 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA
P12.1 – Plano de Segurança e Saúde
(40418‐PE‐ T3‐1201‐0001)

82 41

Alertar sobre o início das obras todas as entidades envolvidas em operações de proteção civil e socorro,
nomeadamente os corpos de bombeiros, cujas áreas de atuação intercetem a zona de implementação do projeto, e
os Serviços Municipais de Proteção Civil dos concelhos abrangidos, bem como o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

83 42

Divulgar o cronograma de execução da obra às populações da área envolvente ao projeto (através das Juntas de
Freguesias). A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a localização da obra, as principais ações a
realizar, a respetiva calendarização (início e fim previsível da obra) e contactos (telefónico, email) do responsável
da obra para obtenção de esclarecimentos de dúvidas e envio de eventuais reclamações por parte da população.
Esta divulgação pode ser realizada através de documento informativo (cartaz, folhetos) a disponibilizar nas Juntas
de Freguesia e nas Câmaras Municipais.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

84 43

Comunicar, com antecedência, às autarquias, juntas de freguesia e à população interessada, as eventuais
alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias de comunicação.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

85 44

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações recebidas no decurso da obra.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

86 45

Os estaleiros e áreas de apoio à obra e depósitos de terras da obra devem situar‐se fora das áreas dos perímetros
de proteção dos recursos hidrominerais (Luso, Caldas de Penacova e Corgas‐Buçaco), áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos e áreas dos perímetros de proteção de captações de abastecimento 
público.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 0

RH Medida não aplicável ao Troço 3

87 46

Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem
ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas
quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais de forma a reduzir a compactação dos solos. No caso
da circulação de veículos e máquinas, deve a mesma realizar‐se de forma controlada, fundamentalmente, dentro
de corredores balizados. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados considerando
uma área de proteção em torno das mesmas e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo
permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
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88 47

Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e Pinus (Pinus pinea) quando
próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e não apenas sinalizados. A balizagem,
enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção vertical da
copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão
voltada para o lado da intervenção.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

89 48

No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever‐se‐á respeitar o exposto na
respetiva legislação em vigor.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Condicionantes Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

90 49

Os trabalhos associados à execução da obra devem ser planeados de forma a minimizar os conflitos com a
atividade agrícola, na zona de intervenção, considerando o calendário agrícola e o estado das culturas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia / 
Ocupação Solo

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

91 50

O planeamento da obra deve procurar minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel resultantes do
encerramento temporário de faixas de rodagem.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

92 51

A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma antecedência
mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

93 52

OP 7 – Memoriar:
‐ Realização de levantamento Fotográfico;
‐ Proceder  à  sua  transladação  para  um  local  a  indicar  pela  Câmara  Municipal  de  Tondela, conservando‐se a 
sua estrutura intacta.

RECAPE TROÇO 3 Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

94 53

Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e
escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as
lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e
empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de
medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre
outras).

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

95 54

Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos
ou outras que venham a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de
acompanhamento), situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e
pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da
ocorrência. A sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser
regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem
ser vedadas com recurso a painéis.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

96 55

Realizar os trabalhos de corte de vegetação e de remoção da camada superficial dos solos nos locais a
intervencionar fora do período compreendido entre 15 de março e 15 de julho, que corresponde ao período de
maior frequência de episódios de reprodução da flora e da fauna. Nas áreas ocupadas por espécies exóticas os
trabalhos de corte de vegetação podem ser realizados em qualquer altura do ano. Nas restantes áreas os trabalhos
apenas podem ser realizados naquele período se os resultados obtidos nos estudos para a definição da situação de
referência fundamentem que não existe possibilidade de ocorrência de impactes negativos significativos sobre as
comunidades da flora e da fauna.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

97 56

São interditas eventuais sondagens mecânicas profundas, sob pena das mesmas virem a intersetar fraturas ou
níveis que estejam em ligação hidráulica com o aquífero hidromineral.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

98 57

Nas operações de escavação previstas nos perímetros de proteção das concessões hidrominerais, apenas se devem
utilizar meios mecânicos no apoio ao desmonte, excluindo‐se o recurso a explosivos que podem desenvolver
fissuras suscetíveis de induzirem alterações hidrodinâmicas nos sistemas aquíferos, com eventuais repercussões no
aquífero hidromineral.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2

RH / Geologia Medida não aplicável ao Troço 3

99 58

Caso nas operações de escavação, dentro dos perímetros de proteção, se venha a intersetar algum nível produtivo 
de água subterrânea, a mesma deve ser sujeita a análise físico‐química resumida, nos termos do Despacho n.º 
14413/2016, de 29 de novembro. Se esta apresentar o perfil típico da correspondente água mineral natural, a 
emergência deve ser selada e devem ser adotadas medidas especiais para a proteção da área em causa. Essa 
operação de selagem deve obrigatoriamente ser efetuada na presença do Diretor Técnico da concessão 
hidromineral em causa.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2

Recursos Hídricos Medida não aplicável ao Troço 3

FASE DE OBRA
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QUADRO SÍNTESE DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

Nº 
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Nº
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RESPOSTA APA

FATOR AMBIENTAL DOCUMENTO VOLUME / TOMO

100 59

Caso seja necessário utilizar terras de empréstimo, no interior do perímetro de proteção dos recursos
hidrominerais, deve ser dada especial atenção à sua origem, devendo a DGEG ter acesso a resultados de análise
químicas dessas terras.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2

RH / Geologia Medida não aplicável ao Troço 3

101 60

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, estas não podem ser depositadas nas áreas
correspondentes aos perímetros de proteção das três concessões hidrominerais, nas áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos e nas áreas dos perímetros de proteção de captações públicas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH / Geologia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

102 61

Assegurar que as operações de abastecimento, manutenção e lavagem de máquinas e viaturas são efetuadas fora
das zonas delimitadas pelos perímetros de proteção das três concessões hidrominerais, áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos e áreas dos perímetros de proteção de captações públicas, em
locais apropriados e devidamente impermeabilizados.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

103 62

Garantir a continuidade dos cursos de água intercetados e o escoamento dos caudais previstos, de modo a que a
velocidade da água não origine danos ou erosão.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
P2 – Drenagem
(40418‐PE‐T31 e T32‐0200‐0001)

104 63

Os trabalhos nas linhas de água devem, sempre que possível, ser realizados na época de estiagem garantindo as
condições normais de escoamento.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
P2 – Drenagem
(40418‐PE‐T31 e T32‐0200‐0001)

105 64

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ser afetados pelas
obras.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
P2 – Drenagem
(40418‐PE‐T31 e T32‐0200‐0001)

106 65

Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de socorro a
envolver em situações de acidente/emergência e garantir a ligação aos núcleos populacionais existentes.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Segurança 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
Plano de Segurança e Saude

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
P12.1 ‐ Plano de Segurança e Saúde (PSS) 40418‐PE‐ T3‐1201‐0001‐00

107 66

O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras a realizar em todas as áreas a
intervencionar, deve ser totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado,
devendo corte não ser executado durante a época de produção e dispersão de sementes. A estilhagem, e o
espalhamento desta, não podem ser considerados como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino
adequado, deve assegurar que não há risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as
medidas de acondicionamento adequadas a cada espécie de acordo com as orientações expressas no documento e
na cartografia elaboradas com este fim.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos ecológicos
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas Invasoras
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.3 – Estudos Complementares
16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

108 67

As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e,
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, com corta‐
matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as
operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, commistura do mato cortado na camada superficial
do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de
apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos ecológicos
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas Invasoras
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE) 
P16.2.3 – Estudos Complementares
16.2.3.3 – Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

109 68

Os trabalhos de decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às
áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser
desmatadas ou decapadas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500),
P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia (40418‐PE‐ T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais (40418‐PE‐T31 e T32‐0103‐0001)

110 69

A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o
terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer‐se sempre sobre o terreno já decapado.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500),
P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia (40418‐PE‐ T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais (40418‐PE‐T31 e T32‐0103‐0001)

111 70

As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada
deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de
horizontes inferiores.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500),
P1.2 ‐ Geologia e Geotecnia (40418‐PE‐ T31 e T32‐0102‐0001)
e P1.3 ‐ Terraplenagens Gerais (40418‐PE‐T31 e T32‐0103‐0001)
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112 71

A terra viva/vegetal proveniente da decapagem, possuidora do banco de sementes das espécies autóctones, deve
ser removida e depositada de acordo com as seguintes orientações: em pargas até 2m de altura; próximo das áreas
de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; protegida de ações
de compactação por pisoteio ou por passagem de máquinas; protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de
uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos de duração
e das condições atmosféricas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas

P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
e P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.3 ‐ Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)

113 72

As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, devem ser
objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação devendo ser levada a depósito definitivo
devidamente acondicionada. Devem ser totalmente separadas da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações
de recuperação e integração paisagística, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer
circunstância. A ser aplicada a inversão do perfil deve ser garantida a sua deposição no mínimo a 1m de
profundidade.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos / Aspetos Ecológicos
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas

P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
e P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.3 ‐ Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)

114 73

Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento na sua origem de todos
materiais inertes e terras de empréstimo para a construção civil e de terras vivas/vegetais para a
recuperação/integração paisagística, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por
espécies vegetais exóticas invasoras, sempre muito frequentes nas áreas de exploração de inertes e de depósito
dos stock’s, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Solos / Aspetos Ecológicos 
/ Paisagem / PIP

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas

P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
e P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.3 ‐ Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)

115 74

Estando previsto o abate de povoamentos florestais constituídos por espécies resinosas o plano de corte e abate de 
árvores, deve assegurar que o armazenamento e transporte de material lenhoso contém os mecanismos e os
procedimentos previstos no Decreto‐lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, na sua redação atual, para controlo do
nemátodo‐da‐madeira‐do‐pinheiro.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
Plano de Gestão e Controlo de Espécies
Exóticas

P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
e P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.3 ‐ Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas
(40418‐PE‐T3‐1602‐0303)

116 75

Assegurar que, se nas áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, forem necessários cortes
seletivos de vegetação, os mesmos devem ser efetuados por processos motomanuais, de modo a prevenir a
afetação da galeria ripícola e das suas funções ecológicas e biofísicas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recuirsos Hídricos/ 
Aspetos Ecológicos

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

117 76

O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis para reduzir
os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, como: redução das movimentações de terras em períodos de ventos;
limpeza regular dos acessos às áreas em obra, acondicionamento/proteção dos solos expostos quer a períodos de
maior pluviosidade quer em tempo/período seco/ventoso, assegurar a cobertura de materiais suscetíveis de serem
arrastados pelo vento, como por exemplo o acondicionamento apropriado dos depósitos de terras, e parque de
materiais, assegurar a cobertura adequada das caixas de carga de camiões de transporte de substâncias
pulverulentas, assegurar a lavagem regular dos rodados dos veículos afetos à obra.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Qualidade do Ar Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

118 77

Assegurar a manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a prevenir o aumento das emissões
atmosféricas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Qualidade do Ar Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

119 78

A iluminação, incluindo os estaleiros, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a vertical do lugar, e apenas sobre
os locais que efetivamente seja exigida. Deve assim, a mesma não ser projetada sobre a fachada das habitações e
espaços públicos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

120 79

Garantir a conservação in situ  das ocorrências patrimoniais OP 6, OP 4, OP 6, OP 8, OP 10 e OP 15 durante a obra.
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

121 80

Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo na fase final, as
operações de desmonte de pargas, e mesmo durante os arranjos paisagísticos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

122 81

Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que
impliquem movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas para instalação de cabos elétricos
(desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno,
escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase
de obra, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a
afetar pelos trabalhos de construção. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais
que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)
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123 82

Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de
minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre
outras), as quais serão apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que
serão implementadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar‐se a localização dos
componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

124 83

Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo
obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta
de medidas de minimização a implementar.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

125 84

Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável,
deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar,
através da escavação arqueológica integral.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

126 85

As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, em
função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da Tutela, de tal forma que
não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

127 86

Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser atualizada.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

128 87

Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do Património Cultural.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Património Estudo Complementar de Património

P16.2  (RECAPE)
P16.2.3 ‐ Estudos Complementares
Tomo 16.2.3.5 ‐ Estudo Complementar de Património
(40418‐PE‐T3‐1602‐0305)

129 88

Garantir as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza,
desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

130 89

Assegurar os acessos às propriedades. Caso se verifique a necessidade da sua interrupção deve ser comunicado aos
proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar devem ser acordados com os
proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. Estas interrupções devem limitar‐se ao
mínimo período de tempo possível.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeoconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
e P1 ‐ Terraplanagens
P1.1.3 ‐ Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos (tipo I) (40418‐
PE‐ 31 e T32‐0113‐0001)

131 90

As vias de comunicação (incluindo caminhos agrícolas e florestais), danificadas em virtude do desgaste
induzido pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, devem ser reabilitadas logo após a fase de obra e com a
maior brevidade possível.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

P16.2  (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)
e P1.1 ‐ Traçado
P1.1.3 ‐ Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos (tipo I) (40418‐
PE‐ 31 e T32‐0113‐0001)

132 91

Assegurar que a realização de trabalhos com recurso a explosivos prevê a adoção de mecanismos que permitam
conter a projeção de materiais.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geologia / Socioeconomia Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

133 92

Assegurar que na fase de obra são instalados dispositivos dissuasores da preferência das aves para construção de
ninhos em estruturas de suporte da sinalética e de painéis informativos a construir na via.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

134 93

Adotar medidas que previnam a utilização por parte das comunidades de quirópteros (morcegos) de galerias e
outras estruturas internas associadas às pontes e viadutos, nomeadamente pela instalação de portas e grelhas com
redes de malha fina (1x1cm) nas estruturas de acesso e de ventilação.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2 (RECAPE)
P16.2.5 ‐ Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(40418‐PE‐T3‐1602‐0500)

135 94

Assegurar a interdição do transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias
perigosas na ZS do perímetro de proteção da captação pública subterrânea de Tondela (Troço 3, entre o km
101+500 e o km 104+250), tal como mencionado na legislação (Decreto ‐Lei n.º 382/99, de 22 de setembro).

RECAPE TROÇO 3 Recursos Hídricos
Aguas Subterraneas ZS perimetro de proteção
da captação pública subterranea de Tondela

Gestão da Infraestrutura

136 95

Nas zonas sensíveis, assegurar e verificar periodicamente a impermeabilização do sistema de drenagem
longitudinal.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos
Medida enquadrada nas atividades de gestão
da infraestrutura da responsabilidade do IP,
Infraestruturas de Portugal

Manutenção dos sistemas de drenagem

FASE DE EXPLORAÇÃO
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137 96

Implementar um programa de manutenção e limpeza periódico do sistema de drenagem longitudinal por forma a
garantir a sua eficiência.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos
Medida enquadrada nas atividades de gestão
da infraestrutura da responsabilidade do IP,
Infraestruturas de Portugal

Manutenção dos sistemas de drenagem

138 97

No troço 0, proceder à instalação de radares de controlo de velocidade de tráfego desincentivando o excesso de
velocidade (entre os km 61+760 e 62+850 e deste modo minimizando a probabilidade de ocorrência de derrames
acidentais na zona intermédia do perímetro de proteção (entre o km 62+180 e 62+395) decorrentes de acidentes
rodoviários.

RECAPE TROÇO 0 Recursos Hídricos Medida não aplicável ao Troço 3

139 98

Em caso de derrame de hidrocarbonetos no solo, para além de se procurar rapidamente controlar a descarga, deve
ser recolhido o contaminante e o solo contaminado, enviando estes materiais para entidade devidamente
licenciada. Enquanto aguardam o seu encaminhamento, estes materiais devem ser adequadamente armazenados.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Recursos Hídricos
Medida enquadrada nas atividades de gestão 
da infraestrutura da responsabilidade do IP, 
Infraestruturas de Portugal

Gestão da Infraestrutura

140 99

Garantir a manutenção periódica e adequada da via rodoviária, assegurando o bom estado dos pavimentos e a
limpeza das bermas, contribuindo para a redução das emissões de poluentes atmosféricos, nomeadamente
partículas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Qualidade do Ar
Medida enquadrada nas atividades de gestão 
da infraestrutura da responsabilidade do IP, 
Infraestruturas de Portugal

Gestão da Infraestrutura

141 100

Efetuar a manutenção e/ou implantação de barreiras arbóreas e arbustivas entre a via e a envolvente,
particularmente junto às zonas habitadas, como medida mitigadora dos impactes negativos na qualidade do ar.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Qualidade do Ar
Medida enquadrada nas atividades de gestão 
da infraestrutura da responsabilidade do IP, 
Infraestruturas de Portugal

Gestão da Infraestrutura

142 101

Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro
para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a
fase de construção, aplicáveis.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral
Medida enquadrada nas atividades de gestão 
da infraestrutura da responsabilidade do IP, 
Infraestruturas de Portugal

Gestão da Infraestrutura

143 102

Minimizar as ações de manutenção na fase de exploração, determinando consequentemente um cuidado muito
particular na construção do empreendimento, incluindo o estrito cumprimento do projeto, a par da fiscalização
adequada da obra.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral
Medida enquadrada nas atividades de gestão 
da infraestrutura da responsabilidade do IP, 
Infraestruturas de Portugal

Gestão da Infraestrutura

144 103

Dado o porte e extensão das escavações e dos aterros previstos, podem ocorrer problemas de instabilidade que
determinam um cuidado muito especial na manutenção, e eventual posterior reforço das estruturas de proteção,
bem como na monitorização da obra, nomeadamente no que respeita ao revestimento vegetal, limpeza dos
sistemas de drenagem, controlo da erosão e manutenção adequada dos taludes.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Geral
Medida enquadrada nas atividades de gestão 
da infraestrutura da responsabilidade do IP, 
Infraestruturas de Portugal

Gestão da Infraestrutura

145 1

Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos
Recursos Hídricos superficiais
 •Parâmetros a monitorizar: acrescentar CBO5 e CQO.

• Na fase de exploração a frequência de amostragem deve ser de três campanhas anuais, a realizar em períod
crítico (após as primeiras chuvadas), em período húmido (Inverno) e em período seco (Verão).
 •Técnicas e métodos laboratoriais: As análises devem ser efetuadas por laboratórios acreditados.

• Caso se detetem problemas de qualidade de água, devem ser indicadas medidas a implementar para ultrapassa
os referidos problemas.
 •Quando não houver água para amostrar, tal deve ficar registado.

• Revisão do plano de monitorização: Ao fim de cinco anos de análises deve ser analisada a possibilidade d
se proceder à revisão do plano de monitorização (baseado no registo histórico e previsão de tendências de
evolução dos valores dos parâmetros analisados), incluindo a suspensão total ou parcial deste plano de
monitorização.
Recursos Hídricos subterrâneos
• Na fase de exploração a frequência de amostragem deve ser de três campanhas anuais, a realizar em períod
crítico (após as primeiras chuvadas), em período húmido (Inverno) e em período seco (Verão).
 •Técnicas e métodos laboratoriais: As análises devem ser efetuadas por laboratórios acreditados.

• Caso ocorra algum acidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas, devem ser indicada
medidas a implementar para ultrapassar os referidos problemas e ser desenvolvido um programa de monitorização
que permita acompanhar a evolução, sobretudo da qualidade das águas subterrâneas nas zonas sensíveis.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

RH Plano Geral de Monitorização
P16.2  (RECAPE) 
P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização
(40418‐PE‐T3‐1602‐0400)

Programas de Monitorização

Devem ser desenvolvidos e/ou atualizados, em função do projeto de execução que vier a ser elaborado, os seguintes programas de monitorização.
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Programa de Monitorização da Qualidade do Ar
• Parâmetros a monitorizar: Dióxido e óxidos de azoto, Monóxido de carbono, Partículas em Suspensão (fração
PM10 e PM2,5), parâmetros meteorológicos locais, nomeadamente velocidade do vento, direção do vento,
quantidade de precipitação, temperatura do ar e humidade relativa.
• Locais de medição e duração das campanhas: propõe‐se que sejam monitorizados os seguintes locais, que
correspondem aos recetores para os quais foram estimados incumprimentos à legislação, ainda que os mesmos
apenas tenham sido estimados para o recetor coincidente com o eixo da via em avaliação:
• Troço 0: Penacova – Lagoa Azul
‐ PK 60+000
‐ K 64+000
• Troço 1: IC2 – Penacova
‐ PK 45+578
‐ PK 52+000
‐ PK 55+500
‐ PK 58+000
• Período de medição: de acordo com os critérios do Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação
atual, para medições indicativas (monitorização em 14% do ano, sob a forma de 8 semanas distribuídas
uniformemente ao longo do ano).
• Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários: para cada um dos parâmetros a
monitorizar, devem ser utilizados, preferencialmente, os métodos de referência estabelecidos no Decreto‐Lei nº
102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual. Podem ser utilizados outros métodos cujos resultados
demonstrem ser equivalentes aos dos métodos de referência.
• O período de integração dos dados medidos deve permitir a comparação com os valores limite estabelecidos na
legislação.
• As medições devem ser efetuadas por laboratórios acreditados para os respetivos ensaios, caso existam, segundo
os métodos de referência, ou métodos equivalentes de acordo com bibliografia publicada em revistas ou
documentos científicos.

• Métodos de tratamento dos dados:
‐ para cada parâmetro, cálculo estatístico dos dados obtidos nas oito semanas de medição, que permitam a
comparação com os valores limite e limiares de informação previstos na legislação nacional.
‐ para cada local, comparação dos valores obtidos no ano de monitorização com os respetivos valores limite
e limiares superiores de avaliação presentes no Decreto‐Lei n.º
102/2010, na sua redação atual.
‐ em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite ou limiar de avaliação superiores, deve ser
investigada para cada ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a investigação
acerca da exposição do local a massas de ar provenientes diretamente da infraestrutura em estudo.
• De forma a caracterizar a qualidade do ar avaliada ao longo das oito semanas, deve ser aplicada a seguinte
metodologia:
‐ Para cada poluente e para cada local, cálculo dos valores médios das oito campanhas e sua comparação com o
valor médio de tráfego;
‐ Apresentação em forma de tabela, das médias das concentrações relativas aos dias de fim‐ de‐semana e aos dias
de semana útil, com a indicação das respetivas variações de concentração e de tráfego, visando verificar um
eventual efeito dos dias de semana útil nas concentrações dos poluentes medidos;
‐ Apresentação de gráficos com a evolução diária das concentrações observadas para os poluentes monitorizados
numa base horária nas oito semanas, com o objetivo de verificar a existência ou não de um ciclo médio diário de
variação das concentrações horárias ao longo das medições;
‐ O cálculo das concentrações médias de poluentes associadas a massas de ar provenientes da via em estudo e sem
proveniência da mesma, permitindo compreender qual o contributo médio efetivo da via de tráfego nos recetores
considerados;
‐ Aplicação do Índice de Qualidade do Ar (IQar) definido pela Agência Portuguesa do Ambiente, e que
pretende dar uma avaliação qualitativa da Qualidade do Ar (de Muito Bom a Mau).

2146 Medida não aplicável ao Troço 3Qualidade do Ar
RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
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146 2

• Critério de avaliação de dados: com o objetivo de avaliar a existência de impacte significativo, define‐ se como
principal critério os valores de limiar superior de avaliação e os respetivos valores limite, para cada um dos
poluentes definidos no Decreto‐Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua redação atual.
• Assim, devem ter‐se em conta os seguintes critérios, na definição da periodicidade das medições, na definição de
estudos adicionais ou na implementação de medidas mitigadoras, ou ainda na substituição de locais de medição:
• Em caso de excedência dos valores de limiar superior de avaliação, deve ser repetida a monitorização, nas
condições definidas no presente Plano de Monitorização.
• Em caso de excedência aos valores limite da legislação, deve também ser repetida a monitorização anualmente,
devendo, contudo, ser apresentado à entidade competente a proposta de metodologia para um estudo
aprofundado para avaliação da contribuição real do troço em avaliação face aos valores de fundo das massas de ar,
antes de serem influenciadas pelas emissões automóveis. Para a realização deste estudo aprofundado devem ser
tomadas opções no que diz respeito à forma de execução do plano de monitorização, que passam por
monitorizações simultâneas em ambos os lados da via em estudo, podendo ainda serem complementadas por
inventário de emissões e/ou realização de simulações de dispersão atmosférica (validadas com os resultados das
medições). Depois de averiguada a real contribuição do troço nos valores medidos, deve ser consultada a entidade
responsável, APA ou CCDR, para averiguação das medidas de minimização a implementar, e da manutenção ou
alteração do presente plano de monitorização.
• Caso todos os parâmetros evidenciem valores de concentração dentro dos critérios de avaliação definidos, o
plano apenas deve ser repetido ao fim de dois anos. Se após esses dois anos as concentrações continuarem dentro
dos critérios de avaliação e, se não houver alterações de relevo ao nível do tráfego rodoviário, o plano deve ser
repetido ao fim de cinco anos.
• Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de monitorização:
caso os resultados do programa de monitorização revelem o incumprimento de um valor limite, devem ser
estudadas as causas do incumprimento e as formas de minimizar os impactes daí recorrentes. Devem ser estudadas
e implementadas medidas para evitar que os valores limite voltem a ser excedidos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2 Qualidade do Ar Medida não aplicável ao Troço 3

147 3

Programa de monitorização dos sistemas ecológicos
• Desenvolver um programa de monitorização para fase de exploração, contemplando:
‐ A dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto‐Lei n.º 92/2019, de 10 de
julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em fase de exploração na dispersão daquelas espécies, a
implementar pelo menos durante três anos na fase de exploração;
‐ A mortalidade de vertebrados terrestres causada por colisão e atropelamento, a implementar pelo menos
durante três anos na fase de exploração;
‐ A utilização que as comunidades de fauna vertebrada fazem das passagens para a fauna, passagens hidráulicas,
passagens inferiores e superiores, entre outras, de modo a avaliar a permeabilidade da via, a implementar pelo
menos durante três anos na fase de exploração;
‐ O acompanhamento do estado de conservação das vedações, avaliação do funcionamento e da eficácia dos
dispositivos associados às vedações para permitir a fuga dos animais para fora da área da via (rampas, cercas
basculantes), a implementar pelo menos durante três anos na fase de exploração.
• Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita obter
informação com resolução adequada à escala do projeto. A cada um dos programas de monitorização deve ser
anexado ficheiro com informação em formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais
de amostragem (pontos, linhas ou polígonos).
• Incluir todo o IP3 no conjunto de rodovias integradas na atividade nacional de recolha sistemática e
estandardizada de dados relativos a atropelamentos de animais.
• Com o objetivo de evitar a utilização de dados genéricos para este tipo de projetos, deve ser adotado um
programa de acompanhamento da flora e da fauna nos corredores rodoviários com potencialidade de virem a ser
intervencionados nos próximos anos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Aspetos Ecológicos Plano Geral de Monitorização
P16.2  (RECAPE)
P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização
(40418‐PE‐T3‐1602‐0400)

148 4

Programa de monitorização do Ambiente Sonoro
• Ajustar o programa de monitorização apresentado no EIA tendo em consideração a solução final a adotar para as
barreiras acústicas.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Ambiente Sonoro Plano Geral de Monitorização
P16.2  (RECAPE)
P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização
(40418‐PE‐T3‐1602‐0400)

149 5

Programa de monitorização na área da sócioeconomia
• Desenvolver um programa de monitorização na área da socioeconomia, nomeadamente no que se refere aos
aspetos relacionados com as expropriações e as reclamações durante as obras e nos primeiros tempos.

RECAPE TROÇO 1
RECAPE TROÇO 2
RECAPE TROÇO 3
RECAPE TROÇO 0

Socioeconomia Plano Geral de Monitorização
P16.2 (RECAPE)
P16.2.4 – Plano Geral de Monitorização
(40418‐PE‐T3‐1602‐0400)

RECAPE Troço 1
RECAPE Troço 2
RECAPE Troço 3
RECAPE Troço 0

Santa Comba Dão / Viseu ‐ km 90+450 / km 118+200

Extensão de projeto tratada em cada RECAPE
IC2 / Penacova ‐ km 43+000 / km 59+000

Penacova / Lagoa Azul ‐ km 59+000 / km 77+000

Lagoa Azul / Sta Comba Dão ‐ km 77+000 / km 90+450
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