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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Variante de Solum – Sistema de Mobilidade do Mondego 

Tipologia de Projectos: 
Anexo II, n.º 13 – 

alteração…de projectos 
incluídos no anexo II… 

Fase em que se encontra 
o Projecto: Estudo Prévio 

Localização: Concelho de Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais 

Proponente: Metro Mondego, SA 

Entidade licenciadora: Secretaria de Estado dos Transportes (MOPTC) 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 3 de Dezembro de 2008 

 

Decisão 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

O projecto agora apresentado corresponde a uma alteração de traçado entre o km 
4+877 e o km 6+038 do ramal da Lousã (inserido no troço urbano da Linha Serpins do 
projecto “Metropolitano Ligeiro do Mondego”, objecto de DIA favorável condicionada, 
emitida a 2 de Abril de 2004, em fase de anteprojecto, e posteriormente prorrogada 
até 31 de Dezembro de 2008), alteração esta que ocorre fora desse corredor 
anteriormente aprovado, pelo que em conformidade com a solicitação do proponente 
do projecto, a presente DIA revoga, para o traçado em causa, a anteriormente emitida. 

 

Condicionantes: 

1. Integração no Projecto de Execução das condicionantes indicadas na secção A) 
das Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto, constantes 
na presente DIA, e demonstração da sua adopção em fase de Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

2. Concretização, no RECAPE, das medidas de minimização e dos elementos 
(relatórios, projectos e estudos específicos) a apresentar em fase de RECAPE, 
constantes da presente DIA, bem como dos programas de monitorização, em 
consonância com as directrizes gerais indicadas na presente DIA, sem prejuízo de 
outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e 
concretização das medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase 
de exploração. 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

1) Antes do início da obra, e em função da execução das escavações, proceder ao 
levantamento completo do estado de conservação das construções mais próximas do 
canal do metro, com registo fotográfico e respectiva localização em planta, por forma a 
obter uma caracterização rigorosa da situação actual e acautelar eventuais danos, 
para além de servir de referência face a eventuais reclamações. 

2) Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas não prospectadas, de 
forma a colmatar as lacunas de conhecimento, devendo os resultados ser 
apresentados ao IGESPAR, IP para aprovação. 

3) Elaborar um Projecto de Integração Paisagística (PIP), adaptado à segmentação 
dos trabalhos, com vista ao reordenamento e requalificação do espaço urbano 
intervencionado. O PIP deverá prever a recuperação e integração paisagísticas de 
todas as áreas intervencionadas, incluindo os locais dos estaleiros, áreas de depósito, 
etc. No âmbito do PIP, deverá ser dada particular atenção à necessidade de 
rearborização da zona afectada. 

4) Elaborar um Estudo de caracterização da envolvente no que diz respeito ao factor 
Vibrações, atendendo necessariamente às características geotécnicas dos solos, 
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concretizando, quer temporal quer espacialmente, as eventuais medidas de 
minimização a adoptar na fase de construção e/ou na fase de exploração. Para 
garantir a análise e validação desta informação, bem como dos eventuais programas 
de monitorização, deverá o proponente obter um parecer junto de entidade 
independente de reconhecido mérito e competência técnica nesta matéria. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

A) Condicionantes para o Projecto de Execução: 

A1) O Projecto de Execução deverá integrar a programação por fases prevista no Estudo de impacte Ambiental (EIA), 
respeitando a segmentação em 4 frentes (fases) de trabalho, tal como se indica no quadro seguinte: 

Quadro: Segmentação dos trabalhos 
Frente/Fase Zona 

1 Casa Branca e Av.ª Fernando Namora 
2 Rua D. João III 
3 Rua General Humberto Delgado 
4 Praça 25 de Abril 

Fonte: EIA da Agri-Pro, Fevereiro de 2008 

A2) O Projecto de Execução deverá assegurar as acessibilidades a todas as construções afectadas pelos trabalhos 
dentro e fora da área de estaleiro, garantindo canais de circulação pedonal e viária. 

A3) O Projecto de Execução deverá garantir os acessos aos diferentes equipamentos (educativos, comerciais e 
desportivo), os quais deverão ser dotados de uma largura mínima de 2,25 m e de um pavimento que permita o acesso 
a cadeiras de rodas, sendo que todos os desníveis deverão ser vencidos através de rampas com pendente inferior a 
10%. Sempre que possível, deverá ser assegurada a visibilidade das entradas dos espaços comerciais e os acessos 
serem estabelecidos o mais perpendicularmente possível face às fachadas. 

A4) O Projecto de Execução deverá garantir que as intervenções nas infra-estruturas existentes são realizadas de 
modo a minimizar os efeitos no quotidiano dos cidadãos, assegurando sempre a continuidade da prestação dos 
serviços de utilidade pública, pelo que, antes da intervenção em qualquer infra-estrutura, deverá encontrar-se 
concluída a construção da nova rede ou dos desvios provisórios. 

A5) O Projecto de Execução deverá respeitar as funcionalidades previstas no EIA para os estaleiros, mantendo 
funções administrativas no estaleiro junto à Rua D. João III e de carácter industrial no estaleiro nas proximidades da 
Rua Jorge Anjinho. 

A6) O Projecto de Execução deverá prever a vedação dos estaleiros e zonas de obra de modo a reduzir os incómodos 
para o exterior, decorrentes da geração de ruído e emissão de poeiras pelo funcionamento de máquinas e 
equipamentos. 

A7) O Projecto de Execução deverá ser estabelecido atendendo às falhas importantes com direcções NNE-SSW e 
NW-SE, que poderão ser activas (indicadas na Folha 19-D da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50.000.”) e que 
apesar de não estarem cartografadas nos terrenos quaternários deverão atravessar a área em estudo. 

A8) O Projecto de Execução deverá integrar os resultados do levantamento do estado de conservação das 
construções, da prospecção arqueológica sistemática das áreas ainda não prospectadas na presente fase de Estudo 
Prévio, do Projecto de Integração Paisagística e do Estudo específico sobre vibrações, discriminados na secção 
“Elementos a entregar em fase de RECAPE”. 

A9) A concretização destas condicionantes deverá ser apresentada detalhadamente no RECAPE. 

B) Medidas de Minimização 

B1) O RECAPE deverá apresentar a programação detalhada da fase de construção. 

B2) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado quer temporal quer espacialmente, as medidas de 
minimização a adoptar para as diferentes acções construtivas (incluindo a instalação dos estaleiros), bem como as 
medidas para a recuperação das áreas intervencionadas. 

B3) O RECAPE deverá concretizar as condições técnicas de que será dotado o estaleiro, por forma a garantir a 
adequação das áreas destinadas ao armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores devidamente 
licenciados/autorizados para o efeito. 

B4) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 
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construção relativas ao factor Geologia, nomeadamente no que diz respeito: 

a) À aplicação de todos os cuidados de segurança, de modo a evitar deslizamentos de terras, na execução das 
escavações e dos aterros. 

b) Às operações de escavação e aos meios envolvidos para o efeito, evitando que as mesmas ocorram na 
proximidade dos estabelecimentos escolares nos períodos do dia mais vulneráveis à sua actividade, 
designadamente no caso do Jardim Escola João de Deus e Jardim de Infância n.º 1 de Coimbra. 

B5) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 
construção relativas ao factor Recursos Hídricos, nomeadamente no que diz respeito: 

a) Ao tratamento dos efluentes provenientes do estaleiro ou sua ligação à rede de esgotos. 

b) Às operações de manutenção das máquinas e equipamentos afectos à obra, por forma a garantir o controlo de 
derrames de combustíveis e lubrificantes. 

c) À execução do restabelecimento das redes de drenagem, de modo a evitar as situações de contaminação 
devido ao derrame de substâncias poluentes. 

B6) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 
construção relativas ao factor Qualidade do Ar, nomeadamente no que diz respeito à redução da emissão e dispersão 
de poeiras e analisar a necessidade de adopção de um programa de monitorização da qualidade do ar durante a fase 
de construção. 

B7) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 
construção relativas ao factor Ambiente Sonoro, nomeadamente no que diz respeito aos seguintes aspectos: 

a) Programação e coordenação das actividades de construção, especialmente as que gerem mais ruído, tendo 
sempre em atenção as funções desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra, especialmente com usos sensíveis 
como o escolar próximo da área de construção (Rua D. João III – Jardim Escola João de Deus e Jardim de 
Infância nº 1 e Rua General Humberto Delgado e Escola Superior de Educação). 

b) Cumprimento dos limites fixados no Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamentos 
para Utilização no Exterior (Directiva 2005/88/CE). 

c) Selecção e utilização de veículos e maquinaria de apoio à obra que possuam e cumpram a certificação da 
classe de nível da potência sonora. 

d) Selecção, sempre que possível, das técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído. 

e) Limitação, na medida do possível, das operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de 
habitações, ao período diurno e dias úteis. 

f) Divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente, até distâncias de 250 m. A informação disponibilizada deve incluir a hora de 
início das obras, o seu regime de funcionamento e duração. Deverá especificar, em particular, as operações 
mais ruidosas, bem como o início e o final previsto. Deverá, ainda, incluir informação sobre o projecto e os seus 
objectivos. 

B8) Ainda relativamente ao factor Ambiente Sonoro, mas para a fase de exploração, o RECAPE deverá apresentar: 

a) Uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis existentes e previstas. 

b)  A tipologia e o dimensionamento das medidas eventualmente preconizadas, atendendo às características do 
projecto de execução, com indicação da sua eficácia, quer ao nível do piso térreo, quer ao nível dos pisos 
superiores dos edifícios. 

B9) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a adoptar na fase de 
construção relativas ao factor Socioeconomia, nomeadamente no que diz respeito: 

a) À definição de um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 
informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra. 

b) À definição das condições que garantam a divulgação atempada, junto das populações, dos locais a 
intervencionar e da respectiva calendarização dos trabalhos, bem como da afectação de serviços, com a 
devida antecedência e com a informação necessária (período e duração da afectação). 

c) À garantia do acesso a cargas e descargas e a veículos prioritários em toda a zona afectada. 

d) À garantia de adopção da sinalética adequada, quer para as vias de tráfego quer para os espaços pedonais, 
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em toda a zona afectada. 

B10) O RECAPE deverá concretizar as medidas de minimização a adoptar na fase de construção relativas ao factor 
Paisagem que garantam que as frentes de obra e os estaleiros serão protegidos com vedações, não devendo ser 
permitida a presença de materiais, maquinaria e equipamentos fora da zona vedada. 

B11) O RECAPE deverá prever para a fase de construção, no que diz respeito ao factor Património, as seguintes 
medidas: 

a) O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

b) Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adopção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

c) Nos cadernos de encargos das diferentes obras/empreitadas/subempreitadas devem constar as medidas 
referentes ao património arqueológico bem como uma carta de condicionantes (com a implantação dos 
elementos patrimoniais identificados) à localização dos eventuais depósitos de terras. 

B12) As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no caderno de encargos e 
nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do projecto. 

C) Programas de Monitorização 

C1) Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Na fase de construção, os locais a monitorizar deverão ser seleccionados em função da proximidade à frente de obra 
e dos estaleiros. 

Na fase de exploração, os locais de amostragem a considerar deverão ter em conta os seguintes objectivos: 

• Confirmar as previsões apresentadas no EIA; 

• Avaliar o cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos dos limites 
legais. 

Em cada um dos locais de amostragem, deverá ser medido o parâmetro LAeq nos três períodos de referência (diurno, 
entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo em vista a determinação dos valores dos parâmetros Lden, Ln. 

As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios definidos 
na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. 

A primeira campanha de monitorização, com entrega de relatório, deverá ser efectuada após a entrada em 
funcionamento da Linha. Após esta primeira campanha, a periodicidade da monitorização deverá ser quinquenal, 
excepto em caso de alterações a nível do número, velocidade e/ou tipologia das composições que circulam na Linha. 
Em situação de reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente após a 
mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

D) Outros Elementos 

No âmbito das competências próprias da entidade licenciadora ou competente para autorização, recomenda-se a 
análise por esta entidade das seguintes questões: 

1) Segurança 

Dado que o EIA não estabeleceu na presente fase limites de aceitabilidade para os riscos, considera-se que 
globalmente o projecto do metropolitano deverá garantir níveis de segurança equivalentes ou melhores do que os 
sistemas de transporte de passageiros intersectados. Para tal, deverão ser adoptadas especificações de segurança 
relativas aos três níveis seguintes: 

• Requisitos de comportamento do sistema em geral (o nível de risco global para ocupantes ou não do 
metropolitano não deve ser superior ao nível geral de risco de qualquer outro tipo de transporte). 

• Requisitos de segurança na colisão e de sobrevivência em caso de acidente (com vista à definição das 
velocidades recomendadas para cada troço, de acordo com esses riscos). 

• Requisitos de comportamento esperado para componentes e subsistemas (no sentido de identificar os 
sistemas de segurança adoptados para evitar colisões, sua fiabilidade e controlo de todos esses sistemas). 

Considera-se, ainda, fundamental o desenvolvimento de estudos de segurança em função da inserção do novo canal 
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ferroviário na malha urbana, aliás, tal como preconizado no Estudo Prévio e no próprio EIA, salientando-se, neste 
particular, na Rua D. João III, a existência de equipamentos escolares (Jardim Escola João de Deus e Jardim de 
Infância n.º 1), bem como o Estádio Municipal de Coimbra, devendo ficar garantida, em todos os casos, a segurança 
dos utilizadores desses equipamentos e, assegurando-se, para todas as situações, condições adequadas de 
evacuação em caso de emergência ou de acidente. 

2) Sustentabilidade financeira do projecto 

O documento técnico denominado “Comentário ao relatório 002/RT-JT da Metro Mondego” (que se encontra 
integralmente reproduzido no Relatório de Consulta Pública) vem pôr em causa os resultados estimados para a 
procura apresentados pela Metro Mondego, SA, identificando um conjunto de deficiências e lacunas relevantes na 
metodologia utilizada para a obtenção desses resultados, concluindo que os valores apresentados para a procura 
poderão estar sobrestimados e, nesse sentido, encontrar-se afectada a própria sustentabilidade financeira do projecto. 

 
Validade da DIA: 3 de Dezembro de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Entidade Licenciadora 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Prazos processuais: 

• Início do procedimento de AIA: 21/05/2008 (Entrada na APA do Ofício nº 1160, da 
Secretaria de Estado dos Transportes) 

• Nomeação da CA: 27/05/2008 (Ofício Circular da APA nº 007283) 

• Suspensão dos prazos: 27/06/2008 a 25/07/2008 (elementos adicionais) 

• Conformidade do EIA: 31/07/2008 

• Consulta Pública: 20/08/2008 a 26/09/2008 (27 dias úteis) 

• Final do procedimento de AIA: 11/12/2008 (120 dias úteis) 

Procedimentos utilizados pela CA: 

• Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em 
consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, na sua actual redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
Abril. 

• Solicitação de informação complementar ao proponente no sentido de serem 
clarificadas algumas questões de pormenor sobre o próprio projecto, mas 
também sobre os factores ambientais “Ordenamento do Território e 
Condicionantes”, “Socioeconomia” e “Património”. 

• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de 
gestão territorial em vigor para a área em estudo. 

• Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente ao 
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI, IP) e à 
Universidade de Coimbra, por forma a melhor habilitar a análise da CA em 
algumas áreas específicas. 

• Realização de uma visita de reconhecimento ao traçado da infra-estrutura em 
análise, no dia 11 de Setembro de 2008, em colaboração com técnicos da 
Metro Mondego, SA e da equipa que realizou o EIA. 

• Realização da Consulta Pública (entre 20 de Agosto e 26 de Setembro de 2008) 
e análise dos seus resultados. 

• Realização de cinco reuniões de trabalho (cujas actas fazem parte do 
respectivo processo na APA), visando a verificação da conformidade do EIA, 
bem como a integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e 
específicas e dos resultados da Consulta Pública, para além da discussão das 
seguintes temáticas principais; objectivos do projecto, caracterização da 
situação existente, identificação e avaliação dos impactes, análise comparativa 
entre soluções e determinação das medidas de minimização. 

• Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos 
referidos anteriormente e demonstrativa das várias etapas do processo de 
avaliação, com ênfase na avaliação dos impactes e na análise comparativa 
entre soluções, na definição de medidas de minimização e orientada para o 
apoio à tomada de decisão. 

• Elaboração do Parecer Final da CA; 

• Elaboração da Proposta de DIA pela Autoridade e envio para a tutela (registo 
de entrada n.º 6148, de 6.11.2008); 

• Emissão da DIA. 
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Resumo dos pareceres das entidades externas consultadas: 

O Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI, IP) refere, 
relativamente à Geologia, que para a área em estudo convergem falhas importantes 
com direcções NNE-SSW e NW-SE, que poderão ser activas, indicadas na Folha 19-D 
da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50.000, e que apesar de não estarem 
cartografadas nos terrenos quaternários (fortemente urbanizados), deverão atravessar 
a área em estudo, e, como tal, ser tidas em conta quando da construção da Variante 
da Solum. 

Relativamente aos recursos minerais, o INETI, IP considera que o EIA é deficiente, 
referindo contudo que os conhecimentos detidos pelo INETI acerca da área em estudo 
permitem inferir da pouca relevância deste descritor na área deste projecto. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No período em que decorreu a Consulta Pública, foram recebidos na Agência 
Portuguesa do Ambiente 6 pareceres. Os resultados encontram-se expressos no ponto 
7 do parecer da CA (páginas 22 a 25). 

De referir que, à excepção da Provedoria de Ambiente e Qualidade de Vida Urbana de 
Coimbra, os cidadãos e empresa participantes manifestam uma posição desfavorável 
ao projecto da Variante de Solum.  

Da análise dos resultados, verificou-se que as questões mais relevantes, 
reiteradamente manifestadas, se prendem com preocupações sobre a segurança física 
do projecto (no que diz respeito à compatibilidade com os restantes modos de 
transporte na utilização do espaço público) e no que concerne à segurança dos 
utilizadores, em particular, dos equipamentos escolares da Rua D. João III e do 
Estádio Municipal de Coimbra, em caso de emergência ou de acidente, bem como com 
a própria sustentabilidade financeira do projecto. 

Uma vez que estas questões extravasam o âmbito do procedimento de AIA, a CA 
considerou que as mesmas deverão ser analisadas no âmbito das competências 
próprias da entidade licenciadora ou competente para autorização, pelo que se 
preconizaram duas recomendações para esse efeito. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

A solução de transporte “metropolitano ligeiro” tem sido utilizada com sucesso em 
grande número de cidades europeias, bem como nos EUA e nas maiores cidades dos 
países em vias de desenvolvimento. Na Europa, são exemplo as cidades de Londres, 
Paris, Milão, Manchester, Valência, Grenoble, Nantes, Hannover, Zurique, Lausanne, 
etc. 

A implementação do modo metropolitano ligeiro constitui, hoje em dia, uma solução 
estruturante nas opções e tendências no contexto do planeamento regional e urbano, 
como eixo preferencial de transporte público. De facto, o metropolitano ligeiro permite 
responder satisfatoriamente a fluxos de passageiros relativamente elevados, 
apresentando elevada “compatibilidade urbana” e grande flexibilidade de traçado. 
Inserido no espaço urbano, assume importantes factores de qualidade do sistema de 
transportes, nomeadamente acessibilidade da rede, fiabilidade (regularidade), rapidez 
da deslocação, segurança e conforto. 

O projecto agora apresentado corresponde a uma alteração de traçado entre o km 
4+877 e o km 6+038 do ramal da Lousã (inserido no troço urbano da Linha Serpins do 
projecto “Metropolitano Ligeiro do Mondego”, objecto de DIA favorável condicionada, 
emitida a 2 de Abril de 2004, em fase de anteprojecto, e posteriormente prorrogada até 
31 de Dezembro de 2008), alteração esta que ocorre fora desse corredor 
anteriormente aprovado. 

A alteração de traçado preconizada localiza-se no troço urbano do ramal da Lousã, na 
zona de Solum, numa área a norte da actual linha (aprovada) compreendida entre a 
estação de S. José e a futura estação de Casa Branca, numa zona dominada pelo 
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Estádio de Coimbra e de vários equipamentos desportivos, comerciais e de lazer 
associados. É também uma área com vários equipamentos de ensino (Escola Superior 
de Educação, Escola Secundária Infanta D.ª Maria, Jardim de Infância n.º 1 de 
Coimbra e Jardim-Escola João de Deus) e de grande crescimento urbano. 

O projecto da Variante de Solum tem subjacente os resultados de estudos recentes 
realizados pela Metro Mondego, SA, que estimam o acréscimo de procura no troço 
urbano entre as Carvalhosas e a Portagem, o qual tem um peso significativo na 
procura total do sistema (37% do total das origens e 34% do total dos destinos). Em 
face da forte componente terciária da zona e, portanto, do seu potencial de captação 
de viagens, foi estimado um aumento de procura da ordem dos 80-90%, isto é, 4100-
4600 passageiros adicionais por dia, o que representa um acréscimo de 7-8% 
relativamente ao número total de passageiros previstos anteriormente para a 
globalidade do sistema. 

De salientar que ao projecto do metropolitano está associado um processo de 
requalificação da envolvente, compreendendo diversas acções com vista à melhoria da 
circulação viária e pedonal, nomeadamente novos arruamentos, espaços de 
estacionamento e de articulação com outros modos de transporte, embora algumas 
destas acções sejam da responsabilidade da Câmara Municipal de Coimbra. 

Da análise específica efectuada, retira-se que os principais impactes positivos do 
projecto, traduzindo os seus próprios objectivos, se farão sentir na fase de exploração 
ao nível socioeconómico local, devido, fundamentalmente, à melhoria do sistema de 
transportes e ao reforço da sua intermodalidade, à dinamização da oferta em termos 
de serviços e actividades existentes e melhoria das condições de atractividade para 
outras e à melhoria das acessibilidades aos equipamentos colectivos existentes e das 
circulações locais. 

Ainda para a fase de exploração, são previsíveis impactes positivos ao nível do uso do 
solo e do ordenamento do território, face à requalificação do espaço urbano e 
valorização da envolvente com o reforço funcional das acessibilidades e das 
circulações locais. Neste sentido, são igualmente expectáveis impactes positivos na 
paisagem urbana, decorrentes essencialmente do reordenamento e requalificação do 
espaço urbano, em particular na Praça 25 de Abril e entre a Avenida Fernando Namora 
e Casa Branca. 

Os principais impactes negativos identificados apresentam-se concentrados na fase de 
construção (duração de 21 meses). Contudo, por forma a minimizar os impactes 
previstos, o projecto prevê uma operação faseada, evitando tornar toda a zona de 
intervenção num enorme estaleiro, preconizando-se uma intervenção segmentada em 
4 frentes (fases) de trabalho, com duração de 4 a 6 meses cada. 

Ao nível dos factores ambientais geologia, recursos hídricos e património, e do item 
gestão de resíduos, não se prevêem impactes significativos, face fundamentalmente às 
características técnicas do próprio projecto, mas também às características da 
envolvente imediata do traçado. 

Ainda relativamente à fase de construção, no que diz respeito aos factores ambientais 
qualidade do ar (emissão de partículas), ambiente sonoro (aumento dos níveis 
sonoros), uso do solo (interferência com infra-estruturas e serviços existentes, 
afectação de usos incluindo demolição de edificações e alteração de usos), 
socioeconomia (transformação dos usos incluindo áreas edificadas, infra-estruturas e 
equipamentos, perturbação das acessibilidades e circulação local, diminuição da 
qualidade de vida) e paisagem (redução de visibilidades, desorganização espacial, 
intrusão visual e alterações morfológicas), os impactes negativos apresentam um 
carácter relevante, ainda que temporários e reversíveis. Na sua maioria são 
minimizáveis, se utilizadas regras de boas práticas nas actividades de construção e 
desde que sejam adoptadas medidas de minimização adequadas. 

Neste particular, importa referir que, globalmente, o conjunto de condicionantes ao 
projecto de execução, projectos e estudos específicos, bem como das medidas de 
minimização e programas de monitorização, já identificados e/ou a 
desenvolver/aprofundar na fase de Projecto de Execução, poderão contribuir 
decisivamente para a minimização dos principais impactes negativos identificados, 
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admitindo-se que a significância dos impactes residuais não seja muito relevante. 

Os principais riscos do projecto identificados no EIA reportam-se a colisões com 
veículos e atropelamentos que, em ambos os casos, são considerados com 
probabilidade de ocorrência média. Ainda de acordo com o EIA, os sistemas de 
metropolitano ligeiro de superfície apresentam riscos muito inferiores a outros meios de 
transporte individuais, sendo que o número de acidentes é mais baixo e os acidentes 
caracterizam-se por terem consequências menos severas. Contudo, dado que na 
presente fase não foram estabelecidos limites de aceitabilidade para os riscos, 
considera-se que globalmente o projecto deverá garantir níveis de segurança 
equivalentes ou melhores do que os sistemas de transporte de passageiros 
intersectados. Considera-se, ainda, fundamental, o desenvolvimento de estudos de 
segurança em função da inserção do novo canal ferroviário na malha urbana, aliás, tal 
como preconizado no Estudo Prévio e no próprio EIA. 

Do ponto de vista da análise comparativa entre as duas soluções, isto é, entre a 
solução anteriormente aprovada (ramal da Lousã) e a Variante de Solum, foi possível 
constatar: 

• Na fase de construção, a solução Variante de Solum apresenta-se claramente 
mais desfavorável, já que consubstancia uma intervenção significativa na malha 
urbana, ao contrário do traçado inicialmente aprovado que se desenvolve num 
corredor ferroviário existente e em exploração. 

• Na fase de exploração, a solução Variante de Solum apresenta-se como mais 
favorável, em função fundamentalmente da disponibilização de uma alternativa 
ao transporte individual, confortável e fiável, com maior proximidade aos 
potenciais utilizadores. 

O significado dos impactes positivos na fase de exploração, aliado ao seu carácter 
permanente, essencialmente no que diz respeito aos factores socioeconomia, uso do 
solo e ordenamento do território, consideram-se determinantes para a opção pela 
solução Variante de Solum numa perspectiva de médio e longo prazo. 

Em resultado da consulta pública, foram apenas recebidos 6 pareceres, sendo que à 
excepção de um caso (Provedoria de Ambiente e Qualidade de Vida Urbana de 
Coimbra), todos os outros participantes (4 cidadãos e 1 empresa) manifestam uma 
posição desfavorável ao projecto da Variante de Solum. 

A posição desfavorável ao projecto (o qual é comparado com a solução anteriormente 
aprovada) assenta fundamentalmente nos impactes negativos na fase de construção 
(emissões de ruído, degradação da qualidade do ar, eliminação da arborização 
existente e degradação da paisagem urbana), aspectos que se encontram 
devidamente acautelados no conjunto de condicionantes ao projecto de execução, 
projectos e estudos específicos a elaborar, bem como nas medidas de minimização e 
programas de monitorização, já identificados e/ou a desenvolver/aprofundar na fase de 
Projecto de Execução. 

A posição desfavorável ao projecto assenta também na percepção de que a 
diminuição da oferta de capacidade rodoviária será prejudicial aos seus utilizadores, 
nomeadamente no que respeita à garantia dos fluxos, mas também do 
estacionamento. Note-se que a restrição prevista da capacidade rodoviária poderá 
facilmente ser percebida como uma restrição da própria liberdade individual, na 
utilização de veículo próprio. 

Sobre a temática das restrições ao transporte individual nas áreas urbanas importa, no 
entanto, referir, que as opções e tendências actuais mostram que são inevitáveis e 
irreversíveis. Veja-se o exemplo de Paris, Londres, Roma, Lisboa, Barcelona e Oslo, e 
até cidades com menor demografia como Trondheim, que criaram zonas de acesso 
condicionado e anéis de portagem em torno do centro histórico, tarifando entradas, 
impedindo deslocações em hora de ponta e restringindo acessos. Este fenómeno 
traduz, aliás, a moderna filosofia de gestão da via pública, assente na harmonização 
das suas diferentes funções e numa utilização correspondendo a uma rentabilidade 
social máxima. Neste contexto, a função transporte é optimizada em termos do maior 
número de deslocações de pessoas e não de veículos. 

Não obstante o referido, as questões mais relevantes emanadas da consulta pública, e 
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reiteradamente manifestadas, prendem-se com preocupações sobre a segurança física 
do projecto (no que diz respeito à compatibilidade com os restantes modos de 
transporte na utilização do espaço público) e no que concerne à segurança dos 
utilizadores, em particular, dos equipamentos escolares da Rua D. João III e do 
Estádio Municipal de Coimbra, em caso de emergência ou de acidente, bem como com 
a própria sustentabilidade financeira do projecto. Neste particular merece destaque o 
documento técnico denominado “Comentário ao relatório 002/RT-JT da Metro 
Mondego” (que se encontra integralmente reproduzido no Relatório da Consulta 
Pública), que põe em causa os resultados estimados para a procura e identifica um 
conjunto de deficiências e lacunas relevantes na metodologia utilizada para a obtenção 
desses resultados. 

Verificando-se que estas questões, embora importantes, extravasam o âmbito do 
procedimento de AIA, considera-se que as mesmas deverão ser analisadas no âmbito 
das competências próprias da entidade licenciadora ou competente para autorização, 
pelo que se preconizaram duas recomendações para esse efeito. 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o Estudo Prévio 
da “Variante de Solum – Sistema de Mobilidade do Mondego”, poderá ser aprovado, 
desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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