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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto de execução em análise corresponde à 

Mobilidade do Mondego (SMM)

uma solução de metro ligeiro 

emitida em 2004, para um sistema de circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal 

dedicado do tipo BRT – Bus Rapid Transit

O presente relatório de avaliação da conformidade 

face à Declaração de Impacte Am

do Mondego em 2004, surge na sequência do 

suburbano, entre Alto de S. João e Serpins, cuja Declaração de Conformidade Ambiental 

Projeto de Execução (DCAPE) 

Este sistema de transporte que 

de Metrobus, aplica a tipologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, 

atribuindo-lhes direitos de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a 

aplicação de sistemas de transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço elevados 

por um custo muito inferior ao que normalmente está associado à ferrovia.

Foto 

 

Metrobus 
P16 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução (RECAPE)

 

1.211
 

IPE.MOD.019 | V00

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de execução em análise corresponde à adaptação do projeto 

Mobilidade do Mondego (SMM), no troço urbano entre Coimbra B e o Alto de S. João

uma solução de metro ligeiro aprovada pela respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

para um sistema de circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal 

Bus Rapid Transit. 

valiação da conformidade das adaptações que se realizam 

Declaração de Impacte Ambiental que aprovou a implantação do Sistema de Mobilidade 

em 2004, surge na sequência do mesmo procedimento já realizado para o troço 

Alto de S. João e Serpins, cuja Declaração de Conformidade Ambiental 

(DCAPE) foi emitida em fevereiro de 2019.  

sistema de transporte que agora se propõe e que de forma mais vulgar se pode designar 

ologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, 

lhes direitos de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a 

aplicação de sistemas de transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço elevados 

um custo muito inferior ao que normalmente está associado à ferrovia.

Foto 1 – Exemplo de um sistema Metrobus 
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do projeto do Sistema de 

entre Coimbra B e o Alto de S. João, de 

aprovada pela respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

para um sistema de circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal 

das adaptações que se realizam no projeto 

Sistema de Mobilidade 

realizado para o troço 

Alto de S. João e Serpins, cuja Declaração de Conformidade Ambiental do 

de forma mais vulgar se pode designar 

ologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, 

lhes direitos de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a 

aplicação de sistemas de transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço elevados 

um custo muito inferior ao que normalmente está associado à ferrovia. 
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O Sistema de Mobilidade do Mondego que foi aprovado, com localização no antigo Ramal 

Ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre 

Coimbra B (concelho de Coimbra) e Serpins (concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de 

Coimbra e a zona dos Hospitais Universitários de Coimbra (HUC), tendo para a sua 

implantação, se desativado em 2009 a ligação ferroviária existente entre Alto de S. João e 

Serpins e iniciadas as intervenções de preparação do Ramal da Lousã para o metro ligeiro.  

Em 2012 o processo foi contudo interrompido por decisão governamental (período de 

contenção orçamental) e a obra ficou por terminar, ficando somente com a plataforma 

executada entre Alto de S. João e Serpins e ainda sem os elementos necessários à circulação 

por metro ligeiro prevista (balastro, travessas, carris e catenária e todo o sistema técnico e de 

sinalização).  

É assim objetivo da presente adaptação de projeto poder levar a cabo um empreendimento que 

irá potenciar a infraestrutura existente para uma solução alternativa à solução ferroviária e que 

sendo idêntica do ponto de vista do serviço prestado e de funcionamento, em canal dedicado e 

segundo um modo ecologicamente sustentável (modo elétrico), é contudo substancialmente 

menos onerosa e mais adaptada a territórios de densidade populacional mais baixa, onde a 

procura não justifica assim um investimento tão elevado com infraestruturas ferroviárias, mais 

pesadas.  

É por isso um modo de transporte que atualmente se encontra em rápida expansão em todo o 

mundo, essencialmente por ter um baixo custo de investimento e manutenção para a 

capacidade obtida, ter flexibilidade de operação, construção rápida, alto desempenho 

(pontualidade) e consequentemente satisfação do utilizador e benefícios ambientais pelo uso 

de uma energia limpa. 

A adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego baseia-se assim no aproveitamento do 

canal aprovado para a sua implantação e no projeto de execução antes desenvolvido e 

aprovado, promovendo as adaptações e algumas alterações localizadas face às exigências 

desta solução rodoviária. 

Na FIG. I. 1 apresenta-se para enquadramento a rede do Sistema de Mobilidade do Mondego, 

correspondendo o projeto em avaliação no presente RECAPE ao troço identificado a verde 

claro na figura, Coimbra B / Alto São João, localizado na zona urbana de Coimbra, no antigo 

Ramal da Lousã. 
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Este RECAPE surge na sequência de idêntico procedimento já realizado para o troço 

suburbano, entre Alto de S. João e Serpins (a verde escuro na figura), cujo RECAPE datado de 

novembro de 2018, teve, como já referido, a respetiva declaração de conformidade emitida em 

fevereiro de 2019.   

Seguidamente, será apresentado num terceiro RECAPE, a avaliação do restante traçado 

urbano, na designada Linha do Hospital, correspondente ao troço identificado a amarelo na 

figura e que liga a Linha da Lousã, na zona da Baixinha, aos Hospitais Universitários de 

Coimbra. 

 

FIG. I. 1 – Enquadramento do Sistema de Mobilidade do Mondego e do troço em avaliação Coimbra B / Alto 
São João (a verde claro na figura) 

 

Na FIG. I. 2 apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto em análise, sendo que o 

troço em análise se insere exclusivamente em território do concelho de Coimbra, cujas 

freguesias são as indicadas no Quadro I. 1. 
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FIG. I. 2 – Enquadramento Administrativo do Projeto em Análise 
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Quadro I. 1 – Localização Administrativa do Projeto 

NUTS II NUTS III Concelho Freguesia 

Centro Região de Coimbra Coimbra 
Santo António dos Olivais 

União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, 
Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) 

 

Tratando-se de uma alteração a um projeto de execução aprovado e já em parte 

implementado, sem alterações significavas ao mesmo (manutenção de canal dedicado à 

circulação com substituição de veículos ferroviários por rodoviários elétricos e supressão de 

catenária), realiza-se o presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) do SMM, relativo ao troço urbano, entre Coimbra B e Alto de S. 

João, que pretende demonstrar que as alterações efetuadas ao projeto cumprem com a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que aprovou o Anteprojeto, constituindo uma 

atualização dos RECAPE anteriormente realizados e aprovados neste troço para o sistema de 

metro ligeiro (Coimbra B / Portagem, Portagem / S. José, São José / Casa Branca e Casa 

Branca / Alto S. João) realizados entre 2009 e 2016. Deste modo, as alterações efetuadas são 

também avaliadas ambientalmente com base numa atualização da situação existente e 

consequente avaliação de impactes (em relatório anexo ao RECAPE – Anexo 3 do Volume 3 – 

Anexos) e com reanálise da demonstração do cumprimento das medidas da DIA. 

Face ao planeamento para a elaboração e conclusão dos projetos de execução e da 

correspondente aprovação ambiental, é propósito da IP que a construção do troço suburbano, 

entre Alto de S. João e Serpins, já aprovado ambientalmente, se inicie no início de 2020 de 

forma a estar concluída no primeiro trimestre do ano 2021.  

O troço urbano que compreende os trechos Coimbra B - Alto de S. João e Linha do Hospital 

não tem à data o processo de avaliação de conformidade realizado. Os trabalhos de 

construção serão, previsivelmente, iniciados no primeiro trimestre de 2020 e concluídos durante 

o ano de 2022.  

A partir de 2022 julga-se estarem reunidas as condições para que após a homologação do 

Sistema de Mobilidade do Mondego, este possa entrar em fase de exploração.  
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2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O proponente do projeto, e simultaneamente a entidade licenciadora, é a IP – Infraestruturas 

de Portugal, S.A.. 

A IP substitui assim a empresa Metro Mondego S.A, anteriormente responsável pela execução 

dos estudos e projetos do Sistema de Mobilidade do Mondego, conforme decisão 

governamental.  

De facto, no que se refere ao projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego, o Plano 

Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – PETI3+ (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 61-A/2015, de 20 de agosto) define a importância de “se estudar, de forma racional e 

objetiva, outras soluções para a concretização deste projeto que permitam reduzir 

significativamente o seu volume de investimento e custos de funcionamento e que ofereçam 

uma resposta adequada às necessidades de mobilidade das populações e melhor enquadrada 

no volume de procura estimada para este projeto.  

Após o desenvolvimento dos estudos técnicos e económicos, o Ministério do Planeamento e 

das Infraestruturas (MPI) mandatou assim a Infraestruturas de Portugal, SA (IP) para promover 

os necessários projetos e obras para a implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego, 

numa solução em Metrobus.  

Face ao exposto, e tendo em conta estas orientações do MPI, a IP assume-se como o 

proponente e entidade licenciadora do projeto, sem prejuízo da indispensável articulação e 

coordenação com a sociedade Metro do Mondego, SA. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO E DO RECAPE 

A elaboração do Projeto de Execução esteve a cargo da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., 

tendo o RECAPE sido elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. que 

reuniu para o efeito uma equipa técnica cuja identificação se encontra descrita no quadro 

seguinte. 

Quadro I. 2 – Composição da Equipa Técnica 

Função Principal Nome Formação Áreas de Intervenção 

Direção Técnica Fátima TEIXEIRA Licenciatura pré-Bolonha em 
Geografia 

Coordenação dos Estudos 
Definição e Descrição do Projeto. 
Verificação da conformidade ambiental 

Técnicos das 
Especialidades 

Rui Costa 
Licenciatura pré-Bolonha em 
Geologia Aplicada e do 
Ambiente 

Geologia 

Carla QUEIRÓS 
Susana COSTA 

Licenciatura pré-Bolonha em 
Engenheira Química (ramo 
Tecnologias Proteção Ambiental) 

Clima e Alterações Climáticas 
Gestão de Resíduos 
Plano de Acompanhamento Ambiental e 
Plano de Resíduos 

Rui FERREIRA  
Licenciatura pré-Bolonha em 
Engenharia Mecânica, Mestrado 
em Acústica e Vibrações 

Ambiente Sonoro 

David da FONTE 
Licenciatura pré-Bolonha em 
Biologia Animal aplicada, 
Mestrado em Biologia 

Apoio à Coordenação  
Uso do Solo 
Sistemas Ecológicos 
Recursos Hídricos 

Nuno Cruz de CARVALHO Licenciatura pré-Bolonha em 
Arquitetura Paisagista 

Paisagem 

Fátima TEIXEIRA Licenciatura pré-Bolonha em 
Geografia 

Aspetos Socioeconómicos 
Ordenamento do Território 

João ALBERGARIA 
Licenciatura pré-Bolonha em 
História (variante de 
Arqueologia) 

Património Cultural 

Cartografia Tiago FERREIRA Curso Técnico Profissional de 
Desenhador Projetista  

Cartografia temática 

 

Os estudos técnicos que suportam o presente RECAPE e no qual se faz também uma 

atualização da situação atual do ambiente no local e uma reavaliação de impactes, face às 

alterações inerentes ao projeto de adaptação ao Metrobus tiveram um desenvolvimento de 

Projeto de Execução tendo a sua realização decorrido entre janeiro e julho de 2019.  
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4 ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime 

jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

A elaboração do RECAPE, e face à não publicação ainda de portaria regulamentadora, seguiu 

o definido na secção IV deste novo decreto-lei relativa ao procedimento de verificação da 

conformidade ambiental do projeto de execução e atendeu ainda ao documento orientador da 

Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), “Normas Técnicas para a elaboração de Estudos de 

Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” de 

projetos não abrangidos pelo regime LUA.  

Teve-se também em conta o definido no anexo do documento “Conteúdo tipo de um Estudo de 

Impacte Ambiental” do documento “Critérios para a fase de conformidade em AIA” da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), bem como o Caderno de Encargos da IP para a elaboração de 

RECAPE. 

Para a elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foi considerado o documento “Critérios de 

Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo ex-

IPPAMB (Instituto de Promoção Ambiental), atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 

considerando a revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de 

Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008. 
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5 OBJETIVOS DO RECAPE 

O Sistema de Mobilidade do Mondego trata-se de um projeto aprovado e em parte já 

executado, cuja construção foi suspensa em 2012 por decisão governamental em face do 

período de restrição orçamental a que o país esteve sujeito e que se pretende agora retomar 

num modelo de funcionamento em tudo idêntico, mas menos oneroso, com base na 

substituição da circulação em carris por veículos rodoviários elétricos. 

O projeto do Metrobus utilizará o canal definido para o SMM, não tendo quaisquer alterações 

significativas que não adaptações da plataforma e a criação de zonas para a inversão dos 

autocarros e a substituição do veículo de transporte a usar, ferroviário por rodoviário elétrico, 

com a consequente eliminação das linhas aéreas de tração elétrica.  

Tratando-se assim de dar continuidade ao projeto aprovado e já em parte implementado no 

troço Alto S. João / Serpins, com a construção da respetiva plataforma, pretende-se demonstrar 

com o presente RECAPE que as alterações a efetuar para adaptação do sistema de metro 

ligeiro a uma solução de Metrobus no restante traçado do antigo Ramal da Lousã, na cidade de 

Coimbra (entre Coimbra B e Alto de São João), não alteram o cumprimento das condições 

definidas na DIA.  

Este troço entre Coimbra B e Alto S. João foi já avaliado e aprovado ambientalmente pelos 

RECAPE realizados para os sub-troços Coimbra B / Portagem (junho de 2010), Portagem / S. 

José (2016) e Casa Branca / Alto de S. João (janeiro de 2010) e no caso do sub-troço S. José / 

Casa Branca, a alteração que se fez por via da implantação de uma variante à Linha da Lousã 

e ao projeto original nesta zona (Variante da Solum), foi também sujeita a novo procedimento 

de AIA (DIA de dezembro de 2008) e de verificação da conformidade (DCAPE de 2010), mas a 

sua aprovação acabou por caducar por não se ter realizado obra no período de validade da 

DIA – (ver Capitulo II – Antecedentes deste relatório), sendo contudo intenção da IP continuar a 

integrar esta Variante ao Ramal da Lousã no traçado do Metrobus. 

No presente RECAPE e, face também ao tempo decorrido desde essas avaliações, bem como 

das alterações a efetuar, é assim realizada uma atualização da situação atual do ambiente com 

avaliação dos impactes das alterações nos descritores ambientais considerados pertinentes.  
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Com esta metodologia pretende-se assim realizar no documento ambiental produzido uma 

análise e apreciação das implicações das alterações / adaptações do projeto em causa, para 

que a Autoridade de AIA e a entidade competente para a autorização a possam apreciar e 

emitir decisão sobre a aplicação / cumprimento das medidas da DIA. 

Em suma, o presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução tem assim 

por objetivo fundamental descrever e demonstrar que o Projeto de Execução de adaptação do 

Sistema de Mobilidade do Mondego a uma solução de Metrobus, tendo por base o 

aproveitamento integral do canal aprovado, obedece às condições definidas na Declaração de 

Impacte Ambiental, emitida em fase de Anteprojeto e considerando ainda os Pareceres da CA 

que verificaram e aprovaram a conformidade ambiental do projeto de execução entre 

Coimbra B e o Alto de São João, apresentando todos os elementos necessários ao processo 

de avaliação nos termos da legislação em vigor. 

 

  



   

Infraestruturas de Portugal SA 
Sistema de Mobilidade do Mondego 
Adaptação a uma Solução de BRT – Metrobus 
Troço Coimbra B – Alto de São João 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
P16 – ESTUDOS AMBIENTAIS 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do  
Projeto de Execução (RECAPE) 

Volume 2 – Relatório Base 
 

 

 11.211
 

 Ficheiro: 48143.PE.16.02-RB_0 IPE.MOD.019 | V00 
 

6 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

A estrutura e o conteúdo do presente RECAPE foram elaborados tendo em conta a legislação 

e documentos normativos em vigor.  

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução é assim composto por três 

volumes, correspondendo: 

 O VOLUME 1 ao Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico transmite de uma forma resumida as principais informações 

que constam do RECAPE, destinando-se a publicitação junto do público. 

Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do 

projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as medidas de 

minimização existentes e os planos de monitorização a executar para o seu controlo 

ambiental. 

 

 O VOLUME 2 ao Relatório Base, correspondente ao presente documento, subdividido 

nos seguintes capítulos: 

• Capítulo I – Introdução 

Faz a identificação do projeto, da entidade proponente e dos responsáveis pelo 

RECAPE e o seu enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo. 

• Capítulo II – Antecedentes do Projeto 

Apresenta os antecedentes do projeto em termos do procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental e das condicionantes estabelecidas na DIA. 

• Capítulo III – Descrição do Projeto 

- Descreve as características técnicas principais do projeto; 

- Identifica e justifica as alterações introduzidas no projeto. 
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• Capítulo IV – Conformidade com a DIA 

- Apresenta os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas, que se julgaram 

necessários para assegurar a conformidade do Projeto de Execução com as 

Condicionantes apresentadas na DIA; 

- Analisa e discute as condicionantes e medidas de minimização propostas na 

DIA, bem como descreve os programas de monitorização a implementar nas 

várias fases de projeto; 

- As medidas definidas na DIA e aplicáveis ao presente troço são respondidas 

uma a uma detalhadamente e conforme a ordem apresentada. Os projetos e 

estudos complementares são apresentados em anexo. 

• Capítulo V – Conclusões 

Apresenta as conclusões do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução. 

 

 O VOLUME 3 aos Anexos: 

Os Anexos incluem os elementos considerados necessários para a compreensão dos 

aspetos descritos no Relatório Base, nomeadamente o kmz com a implantação do 

projeto no GoogleMaps, Estudos Complementares, o Plano Geral de Monitorização e o 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

A consulta dos elementos de projeto e pelos numerosos volumes que o constituem com 

separação em dois subtroços (Coimbra B / Portagem e Portagem / Alto S. João) terá de 

ser consultada nas peças de projeto que também se disponibilizam em complemento ao 

RECAPE. 
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CAPÍTULO II – ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

 

1 O SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO: DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO 

TERRENO 

O Ramal da Lousã, onde se implanta o Sistema de Mobilidade do Mondego, foi inaugurado em 

1885, ligando então, com o nome de Ramal de Coimbra, apenas a Estação de Coimbra B, na 

Linha do Norte, à Estação de Coimbra A, no centro da cidade. O prolongamento da linha até à 

Lousã foi concluído em dezembro de 1906 e a Serpins em agosto de 1930, perfazendo uma 

extensão total de 36,89 km em via única e bitola ibérica. Esta ligação ferroviária entre Coimbra 

B e Serpins era assegurada pelo serviço regional da CP.  

O Ramal da Lousã entre Coimbra Parque e Serpins circulava em canal em sítio próprio, com 

passagens de nível devidamente identificadas e sinalizadas. Entre Coimbra Parque e           

Coimbra A havia confluência de tráfego ferroviário e rodoviário, nomeadamente no cruzamento 

da Av. Emídio Navarro com a Ponte de Santa Clara e o Largo da Portagem. Por razões de 

segurança, com o aumento de tráfego rodoviário e pedonal no centro da cidade de Coimbra, no 

início do século XX relocalizou-se o terminal comercial para Coimbra Parque, implicando um 

transbordo dos passageiros para outro modo até Coimbra A, onde se manteve a ligação 

ferroviária a Coimbra B. Desde então, a infraestrutura ferroviária entre Coimbra Parque e 

Coimbra A continuou apenas a assegurar ligações de caracter eminentemente técnico. 

Para solucionar as questões de mobilidade da população desta região e com o objetivo de ser 

mais flexível em questões de circulação urbana e suburbana e complementar com outros 

modos de transporte, em 1994 deram-se os primeiros passos para a introdução de um 

metropolitano ligeiro de superfície nos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, 

designado de Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).  
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O SMM, com uma extensão total de 42 km, foi criado com 2 linhas com características 

distintas, a saber: 

− Linha da Lousã (linhas a verde), com 2 troços: 

 Troço suburbano entre Serpins e Alto de São João, em via única, com extensão de 

32 km, com 17 estações; 

 Troço urbano entre Alto de São João e Coimbra B, em via dupla, com uma extensão 

de 7 km, 16 paragens; 

− Linha do Hospital (linha amarela), entre estação de Aeminium / Loja do Cidadão e 

Hospitais Universitários de Coimbra, em via dupla, com extensão de aproximadamente 

3,9 km, 9 paragens. 

 

Fonte: Metro Mondego 

FIG. II. 1 – Configuração geral do SMM 

 

Face às correspondentes aprovações ambientais e em termos da sua implementação no 

terreno, refere-se que em 2007 e 2008 foram realizadas as empreitadas relativas aos interfaces 

da Lousã, Miranda do Corvo e Sobral de Ceira.  
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Entre 2009 e 2012 foram realizadas as empreitadas de construção das infraestruturas de base 

nos troços Alto de São João / Miranda do Corvo e Miranda do Corvo / Serpins, que incluíram a 

realização da plataforma de via e várias obras em pontes, pontões, túneis e outras 

infraestruturas de apoio, como estações.  

O desenvolvimento destas intervenções conduziu, em dezembro de 2009, à inviabilização da 

exploração ferroviária e à interrupção do serviço ferroviário, marcando o início dos serviços de 

transporte alternativos entre Serpins e Coimbra, usando a rede rodoviária existente, situação 

que se mantém na atualidade com níveis de serviço pouco adequados, pela duração das 

viagens que cobrindo todas as paragens do MM e realizando-se pelas estradas nacionais, 

resulta em deslocações muito demoradas, para além dos impactes ambientais associados ao 

consumo de combustíveis fósseis e respetivas emissões atmosféricas.  

Em maio de 2010, na sequência do Plano de Estabilidade e Crescimento aprovado pelo 

Governo, foram suspensos todos os concursos na zona urbana do SMM e relativamente às 

empreitadas que se encontravam em curso (nos troços Alto de São João/Miranda do Corvo e 

Miranda do Corvo/Serpins), foi considerado o cenário de conclusão de todas as especialidades, 

com exceção das relativas à superestrutura de via e os sistemas técnicos (sinalização, 

telecomunicações, bilhética) e mobiliário urbano. As empreitadas das infraestruturas de base 

ficaram assim concluídas no primeiro trimestre de 2012 e a partir dai ficou suspensa a obra.  

 

2 APROVAÇÕES AMBIENTAIS DO PROJETO 

O projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego foi sujeito à realização dos correspondentes 

estudos ambientais nas várias fases do projeto, dando cumprimento à legislação em vigor. 

O projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego ou Metro Mondego (MM) tem assim a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida (fase de Anteprojeto), com decisão favorável 

condicionada, datada de 2 de abril de 2004, com uma alteração da Medida I, em 22 de 

novembro de 2010 (no âmbito da aprovação do RECAPE da Linha do Hospital, troço 

Aeminium / Câmara Municipal) (ver documentos no Anexo 1 do Volume 3 – Anexos deste 

relatório). 
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A DIA inicial foi prorrogada até 31 de dezembro de 2008, conforme Despacho exarado pela 

Secretaria de Estado do Ambiente em 31 de maio de 2007, com comunicação através do ofício 

e que consta igualmente do Anexo 1 do Volume 3 – Anexos deste relatório. 

Na sequência da DIA foram entregues e aprovados os RECAPE de todos os troços em 

que foi dividido o projeto de execução, com exceção do troço da Linha do Hospital entre 

a Câmara Municipal de Coimbra e os Hospitais Universitários de Coimbra (HUC), onde se 

propuseram posteriormente à DIA alterações ao projeto, com o prolongamento do túnel da 

Sereia desde Celas até aos HUC, com base num novo EIA, cuja DIA foi emitida em 2005, 

com decisão favorável condicionada. Esta DIA encontra-se, contudo, caducada face ao tempo 

já decorrido e à não construção do projeto. 

Igual situação acontece na Linha da Lousã, no troço urbano entre São José e Casa 

Branca, onde se propôs posteriormente à DIA, uma alteração de traçado com a criação da 

designada Variante de Solum, que pretende servir os equipamentos desportivos e 

educacionais aqui existentes, bem como o pólo comercial. O EIA que analisou esta alteração, 

teve DIA emitida em 2008 e o RECAPE desenvolvido no final de 2009 com o respetivo 

processo de verificação subsequente em 16 de julho de 2010, os quais se encontram, 

contudo, também caducados por nunca se ter iniciado a obra. 

Face à DIA original de 2004 e na sequência da aprovação do projeto de execução, os trabalhos 

de construção do SMM iniciaram-se no troço suburbano, entre Alto de São João e Serpins, com 

as interfaces de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã, que ficaram concluídas em dezembro de 

2008.  

Neste troço suburbano, de cerca de 30 km, foi também realizada toda a empreitada de 

reabilitação do antigo Ramal da Lousã, onde o mesmo se implanta (plataforma, pontes e 

tuneis) e a construção de infraestruturas associadas (cais de passageiros, parques de 

estacionamento, estruturas de contenção, obras de arte, caminhos de cabos, drenagem e 

maciços de catenária). A obra decorreu entre 2009 e 2012, quando, por decisão 

governamental, foi suspenso o projeto do SMM e estaria por executar, nessa data, a 

superestrutura da via (balastro, travessas, carril, postes de catenária e linhas aéreas) e os 

sistemas técnicos (sinalização, telecomunicações, bilhética) e mobiliário urbano.  
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Também e na sequência de aprovação ambiental do projeto de execução, a abertura do canal 

de atravessamento da Baixa de Coimbra, no início da Linha do Hospital, numa extensão de 

350 m, entre a Av. Aeminium e a Câmara Municipal se encontra realizada, tendo ficado apenas 

por executar as obras relativas à superestrutura da via, postes de catenária e linhas aéreas e 

sistemas técnicos que interessariam somente numa solução de metro ligeiro.  

No restante traçado do troço urbano não se realizaram quaisquer obras. 

No quadro seguinte faz-se uma síntese das aprovações ambientais e das obras realizadas no 

SMM, sendo que para o troço urbano agora em análise entre Coimbra B e Alto de São João, a 

situação é resumidamente sistematizada: 

• Troço Coimbra B / Portagem, com processo instruído pela APA com conformidade 

emitida em 7 de julho de 2010; 

• Troço Portagem / São José, o primeiro RECAPE foi entregue à Secretaria de Estado 

dos Transportes, a 19 de maio de 2011, que o enviou à APA.  

A 19 de dezembro de 2011, foi emitido parecer pela Comissão de Avaliação através 

do qual se concluía da não conformidade do projeto. Após reuniões, troca de 

correspondência e esclarecimentos entre a MM, REFER, APA e DRCC, foi 

elaborado/reformulado o RECAPE e enviado à APA a 29 de abril de 2016, com 

conhecimento à IP e à SEI. A APA solicitou que fosse a entidade licenciadora a instruir 

o processo, o que foi feito a 22 de maio de 2017 pela SEI; 

• Troço São José / Alto de São João, com processo instruído pela APA e com 

conformidade emitida em 25 de janeiro de 2010; 

• A Variante da Solum, com cerca de 1,8 km que constitui a criação de uma variante a 

norte do Ramal da Lousã entre as estações de São José e Casa Branca, foi sujeita a 

procedimento individualizado de AIA, com DIA emitida em 2008, tendo o respetivo 

projeto de execução recebido conformidade ambiental em julho de 2010. Esta DIA 

encontra-se contudo caducada por as obras não se terem iniciado no período de 

validade da mesma. 
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Quadro II. 1 – Síntese das Aprovações Ambientais e Obras Realizadas 

Estudo Impacte Ambiental (EIA) Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 
Observações (Obras) 

Linha / Troço km Entregue Decisão 

EIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego 

(julho 2003) 

EIA Variante da 
Solum  

(maio 2008) 

DIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego, datada 

de 02-04-2004 

Prorrogação da 
DIA até 31-12-

2008 

Alteração da 
Medida I da DIA 
em 22-11-2010 

DIA Variante da 
Solum, datada de 

03-12- 2008 

Linha da 
Lousã 

Interfaces Ceira, M 
Corvo, Lousã 

- Agosto 2007 
08-11-2007 

(Processo concluído) 
Executadas 

PMO Ao km 9+200 06-04-2010 
01-07-2010 

(Conformidade c/ DIA) 

Realizada parte dos 
acessos rodoviários (PI 

de Ceira) 

Miranda Corvo / 
Serpins 

19+518 / 
35+930 10-12-2008 

19-02-2009 

(Processo concluído) 

Empreitada de 
reabilitação da Linha da 

Lousã concluída 
(plataforma, pontes e 

tuneis), cais, interfaces, 
estacionamentos, 

drenagem, caminhos 
cabos 

Alto S João / 
Miranda Corvo 5+238 / 19+518 20-04-2009 

22-07-2009 

(Conformidade c/ DIA) 

Casa Branca / Alto 
S. João(1) 4+563 / 5+238 

09-11-2009 

 

12-04-2010  

(Elem. Adicionais) 

25-01-2010 

(Conformidade c/ DIA) (2)  

Variante da Solum 

(S. José / Casa 
Branca) 

2+684 / 4+563 09-11-2009 

16-07-2010 

(Processo concluído) (3) 

APA fez a consulta pública e o 
parecer de conformidade seria 
da SEOP que nunca o fez ou 

enviou. 

 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Estudo Impacte Ambiental (EIA) Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 
Observações (Obras) 

Linha / Troço km Entregue Decisão 

EIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego 

(julho 2003) 

 

(Cont.) 

EIA Variante da 
Solum  

(maio 2008) 

 

(Cont.) 

DIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego, datada 

de 02-04-2004 

Prorrogação da 
DIA até 31-12-

2008 

Alteração da 
Medida I da DIA 
em 22-11-2010 

 

(Cont.) 

DIA Variante da 
Solum, datada de 

03-12- 2008 

 

(Cont.) 

Linha da 
Lousã 

 

(Cont.) 

Portagem / S. José 0+000 / 2+684 

19-05-2011 
(RECAPE inicial) 

 

29-04-2016 
(RECAPE 

reformulação) 

16-12-2011 

(Não conformidade c/ DIA) 

 

Após reuniões, troca de 
correspondência e 

esclarecimentos, entre a MM, 
REFER, APA e DRCC, foi 
elaborado/reformulado o 

RECAPE e enviado à APA a 
29/04/2016 com conhecimento 
à IP e a SEI. A APA solicitou 

que fosse a entidade 
licenciadora a instruir o 

processo, o que foi feito a 
22/05/2017 pela SEI. A esse 

ofício a APA respondeu com o 
de 29/07/2017 solicitando o 

aferimento da relevância de dar 
continuidade ao procedimento 
de avaliação face aos últimos 
desenvolvimentos (Metrobus). 

 

Coimbra B / 
Portagem 0+000/2+222 16-04-2010 

23-06-2010 

(Conformidade c/ DIA) (4)  

(Cont.) 
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(Cont.) 

Estudo Impacte Ambiental (EIA) Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 
Observações (Obras) 

Linha / Troço km Entregue Decisão 

EIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego 

(julho 2003) 

 

(Cont.) 

EIA do 
Prolongamento do 
Túnel da Sereia 
até ao Pólo III 
(janeiro 2005) 

DIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego, datada 

de 02-04-2004 

Prorrogação da 
DIA até 31-12-

2008 

Alteração da 
Medida I da DIA 
em 22-11-2010 

DIA do 
Prolongamento do 
Túnel da Sereia ao 
Pólo III, datada de 

02-08-2005 

Linha do 
Hospital 

Aeminium / Câmara 
Municipal 

0+000 / 0+385 01-06-2010 
05-04-2012 

(Conformidade c/ DIA) (5) 

Demolições realizadas e 
trabalhos arqueologia 

realizados 

(1) APA designa incorretamente de S. José / Alto S. João no seu site  

(2) O site da APA indica “25-01-2010 – Conformidade com a DIA”, o que não parece correto quanto à data, pois o ofício recebido é de 11-02-2010, ao qual foram enviados os esclarecimentos 
necessários (12.04.2011) e posteriormente a APA enviou (15/06/2011) mais 2 pareceres complementares da CCDR e IGESPAR. 

(3) O RECAPE deste troço, assim como o do troço Casa Branca – Alto de S. João, foram entregues à Secretaria de Estado dos Transportes a 09/11/2009, que o remeteu à APA para apreciação. A 
APA fez a consulta pública e o parecer de conformidade seria da SEOP que nunca o fez ou enviou. 

(4) Foram enviados esclarecimentos ao parecer a 12/04/2011 aos quais a APA respondeu a 06/11/2011. 

(5) O RECAPE foi enviado à Secretaria de Estado dos Transportes a 01/06/2010 e a 16/06/2010, que o remeteu à APA para apreciação. O parecer da comissão de avaliação foi enviado à MM 
através de dois ofícios, um de 27 e outro de 30/08/2010. O parecer informava da não conformidade face ao não cumprimento da Medida I. 

A 15/09/2010 foi enviado à APA pedido de alteração da Medida I da DIA. 

A 10/11/2011, já com a aprovação da alteração da Medida I da DIA, foram enviados os esclarecimentos à APA. Na sequência foram também enviados elementos diretamente à DRCC com 
conhecimento à APA. 

A 05/04/2012 foi emitido novo parecer pela APA. Posteriormente foi enviado esclarecimentos ao parecer e recebida resposta da APA a 09/04/2013, mas apenas sobre os planos de gestão e 
monitorização. 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

1 LOCALIZAÇÃO  

1.1 Enquadramento Geral e Administrativo 

Como se referiu já antes, o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) é constituído por 

duas linhas estruturantes, a Linha do Hospital, que se insere na malha urbana da cidade de 

Coimbra, ligando a Baixa à zona dos Hospitais Universitários de Coimbra e todo o complexo 

hospitalar e de serviços existente nas proximidades destes, e a Linha da Lousã, que liga 

Coimbra aos concelhos de Miranda do Corvo e da Lousã, através da reconversão do antigo 

Ramal da Lousã (ver Enquadramento na FIG. I. 1). Esta linha, entre Coimbra e Alto de São 

João, apresenta um carácter urbano, desenvolvendo-se na cidade de Coimbra e freguesias 

periféricas à mesma e entre Alto de São João e Serpins, presta já um serviço suburbano.  

Face à suspensão em 2012 das obras iniciadas e sem qualquer evolução desde então em 

termos do futuro a dar à infraestrutura que foi já em grande parte criada [pelo menos nos 30 km 

entre Alto de S. João (concelho de Coimbra) e Serpins (concelho da Lousã) e que com isso já 

tinha também levado à desativação do serviço ferroviário que existia no Ramal da Lousã], 

pretende-se agora, com o atual projeto, implementar uma solução que dê a devida 

continuidade ao Sistema de Mobilidade do Mondego, adaptando a infraestrutura planeada e 

aprovada, para um sistema de circulação em autocarro elétrico, igualmente em canal dedicado, 

com um funcionamento em tudo idêntico ao metro ligeiro, mas sem carris e sistema de 

catenária associado. 

Este sistema de transporte (BRT – Bus Rapid Transit), também designado de Metrobus, aplica 

a tipologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, atribuindo-lhes direitos 

de passagem segregados e estações em plataforma, facilitando a aplicação de sistemas de 

transporte inteligentes e disponibilizando níveis de serviço elevados por um custo muito inferior 

ao que normalmente está associado à ferrovia. 
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O projeto de adaptação agora proposto abrangerá toda a rede do SMM, entre Coimbra B e 

Serpins (na antiga Linha da Lousã) e na ligação entre a baixa de Coimbra e a zona dos 

hospitais, apresentando-se e avaliando-se no presente RECAPE o troço entre Coimbra B 

e o Alto S. João, e na sequência da avaliação já antes realizada para o troço Alto de São João 

/ Serpins, com avaliação ambiental favorável ao projeto de execução da Adaptação, cuja 

DCAPE foi emitida em fevereiro de 2019. 

Seguidamente, será apresentado num terceiro RECAPE, a avaliação do restante traçado, 

correspondente ao troço urbano que se desenvolve também exclusivamente na cidade de 

Coimbra, na designada Linha do Hospital. 
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2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO DE ADAPTAÇÃO DO SMM AO PROJETO 

APROVADO E EM PARTE JÁ CONSTRUÍDO 

Como já referido, os trabalhos anteriormente realizados para o projeto do metro ligeiro 

ocorreram no troço suburbano entre o Alto de São João e Serpins, onde se concluiu, entre 

2007 e 2012, a intervenção ao nível da infraestrutura da via e em toda a sua extensão de cerca 

de 30 km. 

 

Foto 2 – Vista atual do canal suburbano do Metrobus no troço Alto S. João / Serpins, onde decorreram já 
obras do projeto do metro ligeiro e que implica agora adaptação ao sistema de Metrobus (DCAPE do projeto 

de alterações aprovado em fevereiro de 2019) 

 

Desse projeto de execução ficou, no essencial, a faltar executar: 

- a superestrutura de via (balastro, travessas, carril, postes de catenária e linhas aéreas); 

- os sistemas técnicos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem como 

ainda o mobiliário urbano. 

Como referido no RECAPE desse trecho (novembro de 2018) que avaliou as alterações a 

executar para a adaptação do SMM a um sistema de transporte do tipo Metrobus, toda a 

infraestrutura aqui construída é aproveitada, com introdução apenas de algumas alterações 

localizadas face às exigências desta solução rodoviária (criação de zonas de inversão de 

marcha, paragens com cais duplo para cruzamento adicional de veículos, acessos de 

emergência e alargamento do tabuleiro das obras de arte para comportar o perfil transversal 

necessário). 
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Também no primeiro trecho da Linha do Hospital, no troço urbano, mais concretamente entre a 

estação Aeminium / Loja do Cidadão e a estação da Câmara Municipal, se executaram as 

expropriações e a desconstrução da zona de implantação (com exceção dos dois edifícios na 

Rua da Sofia), bem como se realizaram todos os trabalhos patrimoniais preconizados na DIA. 

No troço agora em análise, entre Coimbra B e o Alto de São João, na continuidade do Ramal 

da Lousã, já avaliado, não se executaram quaisquer obras.  
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3 ESTUDOS DE SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA ATUAL SOLUÇÃO DE BRT – 

METROBUS  

Desde a data de suspensão das obras do SMM, em 2012, foram desenvolvidos pela tutela um 

conjunto de estudos de avaliação da possível solução a dar a este sistema de transporte que já 

tinha sido em parte implantado no terreno e com isso levado à desativação da linha ferroviária 

da Lousã, bastante usada pelas populações dos concelhos de Miranda do Corvo e Lousã nas 

suas deslocações a Coimbra e em particular nas deslocações casa-trabalho.  

Assim, em 2015, a Comissão de Coordenação Regional Centro (CCDR Centro) solicitou ao 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) um estudo contendo uma análise comparada 

de soluções tecnológicas de transporte com o propósito da implementação de um SMM 

assente na viabilidade tecnológica e económico-financeira do projeto, tendo este estudo sido 

desenvolvido em 2 fases  

A Fase 1 (2015) dedicou-se à análise e diagnóstico da situação de referência, como base para 

desenvolvimento de uma nova solução de transporte coletivo de passageiros em sítio próprio, 

que otimizasse as infraestruturas rodoferroviárias e as obras de arte já construídas no canal 

intervencionado. Esta análise tinha como objetivo verificar das condições de viabilidade de uma 

nova candidatura a fundos comunitários. 

A Fase 2 (2017) visou a análise comparada das soluções tecnológicas e análise de 

sustentabilidade, tendo sido estruturada em 7 tarefas: 

− T1: Levantamento do estudo de boa prática e análise comparada de soluções 

tecnológicas de âmbito rodoviário (benchmarking) eficientes, com identificação das 

mais relevantes para o contexto do SMM; 

− T2: Análise comparada do conjunto de soluções identificadas e selecionadas na tarefa 

anterior e confrontação das mesmas com os requisitos a cumprir no contexto do SMM, 

tendo em conta as componentes tecnológica e de sustentabilidade, resultando numa 

ordenação qualitativa por custo-eficácia; 
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− T3: Análise da viabilidade das soluções retidas, considerando otimização das soluções 

de percurso no que se refere a infraestruturas e equipamentos, veículos rodoviários, 

capacidade operacional e custos; 

− T4: Acompanhamento e controle técnico do estudo de procura, sobre atualização das 

estimativas da procura numa primeira fase, e sobre a avaliação dos impactes na 

procura decorrentes do cenário de oferta, numa segunda fase. Este estudo de procura 

foi adjudicado pela CCDR-Centro, em paralelo com a Fase 2, a uma empresa de 

consultoria (TRENMO); 

− T5: Definição do conceito de oferta de serviço e modelo de exploração; 

− T6: Aferição da viabilidade económico-financeira das soluções alternativas propostas, 

através de análise custo-benefício (ACB) e análise do modelo de financiamento; 

− T7: Relatório Final. 

O desenvolvimento do estudo da Fase 2 evidencia que a aplicação de uma solução rodoviária 

(BRT – Bus Rapid Transit) no SMM, embora seja um desafio técnico e tecnológico novo para o 

nosso país, afigura-se mais favorável face à solução de reposição da linha ferroviária da Lousã 

na sua forma original ou através do sistema de metro ligeiro anteriormente previsto.  

A solução BRT a implementar recaiu em veículos elétricos de carregamento noturno e de 

oportunidade, com um sistema de guiamento eletrónico. 

As adaptações a fazer ao projeto de execução do metro ligeiro, já com aprovação do seu 

projeto de execução no troço em análise, são seguidamente descritas.  
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO

SISTEMA DE BRT NO TROÇO COIMBRA B /

4.1 Enquadramento 

O Sistema de Mobilidade do Mondego baseado no uso de autocarros elétricos a circulare

plataforma prevista para o modo ferroviário em metro ligeiro, pressupõe a realização de 

intervenções de adaptação do existente 

No presente troço, entre Coimbra B e Alto de São João, 

ligeiro deverá ser por isso agora preparado para albergar uma plataforma rodoviária em 

concordância com a envolvente onde se insere:

- entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade) adaptando o canal ferroviário 

para a solução rodoviária:

Foto 3 – Canal ferroviário existente entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade)

 

- entre Coimbra Cidade e Coimbra Parque, que corresponde a um troço de confluência 

de tráfego ferroviário e rodoviário, nomeadamente no cruza

Navarro com a Ponte de Santa Clara e o Largo da Portagem, delimitando

efeito a faixa do Metrobus ao longo dos carris em que seguiu no passado o Ramal da 

Lousã e em articulação semaforizada com
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DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A ADAPTAÇÃO DO SMM A UM

NO TROÇO COIMBRA B / ALTO DE SÃO JOÃO

O Sistema de Mobilidade do Mondego baseado no uso de autocarros elétricos a circulare

para o modo ferroviário em metro ligeiro, pressupõe a realização de 

do existente a uma plataforma ou faixa rodoviária de via dupla

entre Coimbra B e Alto de São João, o espaço canal ap

ligeiro deverá ser por isso agora preparado para albergar uma plataforma rodoviária em 

concordância com a envolvente onde se insere: 

entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade) adaptando o canal ferroviário 

oviária: 

 
Canal ferroviário existente entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade)

entre Coimbra Cidade e Coimbra Parque, que corresponde a um troço de confluência 

de tráfego ferroviário e rodoviário, nomeadamente no cruzamento da Av. Emídio 

Navarro com a Ponte de Santa Clara e o Largo da Portagem, delimitando

faixa do Metrobus ao longo dos carris em que seguiu no passado o Ramal da 

em articulação semaforizada com as vias rodoviárias existentes.
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DAPTAÇÃO DO SMM A UM 

ALTO DE SÃO JOÃO 

O Sistema de Mobilidade do Mondego baseado no uso de autocarros elétricos a circularem na 

para o modo ferroviário em metro ligeiro, pressupõe a realização de 

a uma plataforma ou faixa rodoviária de via dupla.  

aprovado para o metro 

ligeiro deverá ser por isso agora preparado para albergar uma plataforma rodoviária em 

entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade) adaptando o canal ferroviário existente 

Canal ferroviário existente entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade) 

entre Coimbra Cidade e Coimbra Parque, que corresponde a um troço de confluência 

mento da Av. Emídio 

Navarro com a Ponte de Santa Clara e o Largo da Portagem, delimitando-se para o 

faixa do Metrobus ao longo dos carris em que seguiu no passado o Ramal da 

as vias rodoviárias existentes. 
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Foto 4 – Av. Emídio Navarro, no troço de confluência rodoviária e ferroviária entre Coimbra A e 

- entre Coimbra Parque e o Alto de São João, adaptando igualmente o canal ferroviário 

do Ramal da Lousã já desativado, 

Foto 5 – Ramal da Lousã desativado no troço entre Coimbra parque e Alto de São João

 

Nesta adaptação privilegiou-se a realização 

anterior projeto, evitando-se deste modo a afetação de novas áreas, que a ocorrerem

caráter justificado, são muito localizad

correspondendo aos locais das duas rotundas de inversão de marcha, localizadas no início e 

fim do troço (em Coimbra B e em 

na FIG. III. 1. De forma pontual surgem ajustes relacionados com a integração urbana do 

projeto face aos arruamentos e espaços verdes de enquadram

concertação com a Câmara Municipal de Coimbra.
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Av. Emídio Navarro, no troço de confluência rodoviária e ferroviária entre Coimbra A e 

Coimbra Parque 

entre Coimbra Parque e o Alto de São João, adaptando igualmente o canal ferroviário 

desativado, para a solução rodoviária. 

 
Ramal da Lousã desativado no troço entre Coimbra parque e Alto de São João

se a realização das intervenções na área já intervencionada pelo 

deste modo a afetação de novas áreas, que a ocorrerem

muito localizadas e marginais à área de intervenção do anterior projeto

aos locais das duas rotundas de inversão de marcha, localizadas no início e 

em Alto de São João), como se enquadra de forma esquemática 

De forma pontual surgem ajustes relacionados com a integração urbana do 

projeto face aos arruamentos e espaços verdes de enquadramento, em resultado da 

concertação com a Câmara Municipal de Coimbra. 
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Av. Emídio Navarro, no troço de confluência rodoviária e ferroviária entre Coimbra A e  

entre Coimbra Parque e o Alto de São João, adaptando igualmente o canal ferroviário 

Ramal da Lousã desativado no troço entre Coimbra parque e Alto de São João 

na área já intervencionada pelo 

deste modo a afetação de novas áreas, que a ocorrerem, e com 

à área de intervenção do anterior projeto, 

aos locais das duas rotundas de inversão de marcha, localizadas no início e 

, como se enquadra de forma esquemática 

De forma pontual surgem ajustes relacionados com a integração urbana do 

ento, em resultado da 
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Todas as intervenções do projeto e para além da sua localização no Esboço Corográfico, à 

escala 1/25 000 (FIG. III. 2), sobretudo para uma visão de conjunto, têm também a sua 

representação feita numa escala de maior pormenor (ver Anexo 2 do Volume 3 – Anexos) e 

para a qual se usou como base a fotografia aérea. Nesta cartografia de pormenor e para 

referencial, é também delimitada a área de intervenção do anterior projeto, conforme 

apresentado nas peças desenhadas dos anteriores RECAPE e que integra o DPF, bem como 

todas as áreas adicionais necessárias expropriar para a execução da obra do Metrobus.  

Neste troço, Coimbra B / Alto de São João, a circulação será feita em canal dedicado, em 

via dupla, sendo a diretriz em plena via, coincidente com a do projeto de execução do metro 

ligeiro. A largura do canal é de 7,50 m, com uma faixa de circulação de dois sentidos, exclusiva 

para a circulação do Metrobus, e caracterizada por uma velocidade máxima de 50 km/h e com 

prioridade aos veículos Metrobus em todos os cruzamentos de nível.  

Para apoio ao funcionamento do sistema e possibilidade de inversão do sentido de marcha, 

prevê-se a execução de interseções giratórias (rotundas) junto ao início e fim do troço 

urbano, em Coimbra B e no Alto de S. João, que constituem as únicas zonas onde o projeto 

extravasa de forma pontual e localizada o limite da área de intervenção associada ao projeto 

de metro ligeiro aprovado. 

Em Coimbra B, e após apresentação e discussão de diversas opções, tanto a nascente como a 

poente da estação, foi escolhida a solução a nascente (a poente implicaria a sua localização 

entre o Mondego e a estação), em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) e 

depois de auscultada a APA/ARH Centro, pelo desvio que é necessário fazer da via rodoviária 

existente (Rua Manuel de Almeida e Sousa), transpondo a Ribeira do Gorgulão a montante do 

local da atual via. A atual via restabelece a linha de água por via de PH, sendo que a proposta 

que é feita no desvio desse arruamento prevê o atravessamento do vale por pontão. 

No Alto de S. João será feita a implantação da segunda rotunda de inversão de marcha, no 

local da antiga paragem de Alto de S. João que é eliminada, sendo que existe uma outra 

paragem próxima, Vale das Flores, que fica a cerca de 200 m de distância.  

As paragens (14 no total) têm dupla plataforma de passageiros, uma em cada sentido da 

circulação e localização nos locais antes previstos para o metro ligeiro, tendo apenas sido 

eliminada a estação final, no Alto de São João, pela necessidade de implantar no final do troço 

urbano a rotunda para retorno dos autocarros. 
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O projeto de adaptação a uma solução BRT – Metrobus, mantém assim a globalidade da 

intervenção inicialmente preconizada, porém introduzindo as alterações decorrentes da 

mudança de sistema, as quais foram compatibilizadas com as intervenções entretanto levadas 

a cabo pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC) e por projetos seus presentemente em fase 

de arranque de obra ou previstos. Seguidamente resume-se as principais modificações e 

compatibilizações que foi necessário implementar: 

• Empreitada de Estabilização da Margem Direita do Mondego – Estão a ser iniciados 

os trabalhos de uma empreitada da CMC de “Projeto de Estabilização da Margem Direita 

do rio Mondego entre a Ponte de Santa Clara e a Ponte-Açude” ao longo da Avenida 

Cidade de Aeminium, implicando a requalificação do próprio arruamento. Esta empreitada 

altera alguns elementos que serviram de base ao projeto do Metro Ligeiro, tendo de ter 

sido analisadas as implicações do mesmo com o projeto do Metrobus e compatibilizadas 

as soluções. 

• Sentidos de tráfego na Avenida Cidade de Aeminium – Foram estudadas propostas 

feitas pela CMC, de alteração dos sentidos de tráfego na Avenida Cidade de Aeminium, 

Rua dos Oleiros e Rua do Arnado. Após análise de alternativas, foi decidido manter os 

sentidos de tráfego desses arruamentos, da forma como estavam previstos no projeto do 

Metro Ligeiro e, portanto, em conformidade com o “Estudo de Reordenamento de Tráfego 

para Integração Funcional do Metro Ligeiro na Baixa de Coimbra” que lhe serviu de base. 

• Empreitada de Ligação dos Parques de Estacionamento – Estão também em curso 

os trabalhos de empreitada da CMC da “Interface Intermodal Coimbra Norte – 1ª Fase – 

PEDU (Ligação Parques de Estacionamento Av. Fernão de Magalhães / Rua Padre 

Estevão Cabral)” adjacentes à passagem inferior rodoviária existente na zona da Ponte-

Açude, os quais mantêm a solução desnivelada atual, com o prolongamento desta obra 

de arte. Foi decidido que o cruzamento a implementar neste local deveria ser semelhante 

ao previsto no projeto do Metro Ligeiro, porém atravessando de nível o canal do 

Metrobus. A supressão desta passagem inferior, não deverá inviabilizar os arruamentos 

executados no âmbito da empreitada acima referida. 
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Importa também ainda referir que o projeto foi sempre sendo desenvolvido em articulação com 

a Câmara Municipal de Coimbra, tendo o estudo prévio do projeto sido sujeito a apreciação 

prévia desta entidade (abril de 2019), de modo a que o projeto de execução se realizasse em 

articulação com as suas intenções previstas ou em execução para esta zona da cidade. 

Globalmente a área de intervenção associada ao projeto de metro ligeiro (incluindo a 

Variante da Solum) e que integra, para além do canal de circulação e paragens, o 

reordenamento de arruamentos e a integração urbana, totalizava 27,5 ha, sendo que dos 

ajustes agora efetuados e, incluindo já as áreas de inversão de marcha em Coimbra B e Alto 

de S. João (com um valor de 3,4 ha), totaliza agora 24,9ha. 

De facto, face ao limite de intervenção anterior existe uma ocupação adicional nas áreas das 

rotundas de inversão de marcha, mas existem também vários locais onde pontualmente se 

reduziu a área de expropriação necessária. Deste modo, com o atual projeto existe assim 

uma redução global de 2,6 ha de área ocupada.  

 

4.2 Traçado 

O traçado entre Coimbra B o Alto de S. João e Serpins tem uma extensão de cerca de  

7,1 km, estando subdividido em dois trechos: 

• Coimbra B / Portagem – do km 0+000 ao km 1+843; 

• Portagem / Alto de S. João – do km 0+000 ao km 5+236. 

O funcionamento do sistema pressupõe a desativação do serviço ferroviário entre a estação 

de Coimbra Cidade (Coimbra A) e Coimbra B, com o uso do atual canal da linha ferroviária, 

sendo a inversão do sentido de circulação dos veículos realizada em Coimbra B, numa nova 

rotunda a construir. O troço urbano termina após a antiga estação do Alto de S. João prevista 

no metro ligeiro, no antigo Ramal da Lousã já desativado, onde também será criada uma 

zona de inversão dos veículos. A circulação será de nível e far-se-á em via dupla, sendo a 

diretriz em plena via coincidente com a do projeto de execução do MM; a velocidade máxima 

de circulação é de 50 km/h, com prioridade aos veículos Metrobus em todos os cruzamentos. 
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4.2.1 Perfil Transversal Tipo 

O canal tem uma largura de 7 m (3,50 m de largura para cada via) e funciona de forma 

dedicada, sendo fisicamente delimitado por lancis com 0,3 m de largura. 

 

FIG. III. 3 – Perfil Transversal Tipo do canal Metrobus 

 

As exceções ao perfil transversal tipo correspondem às seguintes situações: 

 

4.2.1.1 Coimbra B / Portagem 

Rua Manuel de Almeida e Sousa, junto à Estação de Coimbra B. 

Para a zona da estação de Coimbra B, houve necessidade de se ripar a rua Manuel Almeida e 

Sousa para nascente, de modo a incorporar a rotunda de retorno entre esta rua e a estação de 

Coimbra B. Neste local ocorre: 

• Faixa de rodagem com 2 x 3.40 metros de largura, com duas vias de circulação em 

cada sentido. 

• Passeios laterais de 1.50 m e de 2.00 m, respetivamente à esquerda e à direita, 

Este arruamento, comportará uma via lateral direita, onde será implantada a gare 

de paragem de transportes públicos. Esta via adicional terá cerca de 40 m de 

extensão e 3.50 m de largura, exclusivamente destinada a estes veículos. 
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Retorno 

• Faixa de rodagem unidirecional com 8,50 e 9,50 metros, nos topos. 

• Passeios laterais com largura variável, contemplando lancil com 0,12 metros. 

Ligação à Av. Fernão Magalhães, na zona da Ponte-Açude  

• Faixa de rodagem com 9,50 metros de largura, constituída por três vias de 

circulação, 2 delas com 3,00 metros de largura e outra, no sentido contrário, com 

3.50 m. 

• Passeios laterais com largura e inclinação transversal variável ladeado por lancil 

com 0.20 x 0.12 m metros de espelho. 

• Pontualmente, zona verde do lado direito, contemplando lancil com 0,12 metros. 

Av. Marginal 4 (troço 4) 

• Faixa de rodagem com 6,50 metros de largura, com uma via de circulação de  

3,25 metros em cada sentido. 

• Passeio lateral com largura mínima de 2.70 metros, contemplando lancil com  

0,12 metros. 

 

4.2.1.2 Portagem / Alto de São João 

Neste troço existe também uma zona de exceção, entre o km 0+500 e 0+825, onde foi inserido 

um separador com 1.50 m de largura. Esta alteração do perfil transversal deve-se ao facto de 

ser necessário existir uma zona de espera para os peões, nas travessias semaforizadas 

propostas para este troço do canal ao longo da Av. Emídio Navarro, visto a largura transversal 

total (canal e arruamentos contíguos ao mesmo) ser muito extensa. 
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4.2.2 Descrição do Traçado e sua Integração Urbana 

Tendo em vista a sua integração urbana, o projeto foi desenvolvido com as seguintes 

preocupações gerais: 

• Novo espaço canal que permitirá boa legibilidade do espaço e circulação pedonal 

e viária. A legibilidade do espaço permite ao utilizador ter a clara perceção do espaço 

enquanto os fluxos pedonais e viários, devidamente diferenciados e delimitados, 

permitem a fácil identificação, minimizando-se possíveis conflitos; 

• Os eixos identificados como “alimentadores” da rede do Metrobus devem ser 

atrativos para o seu utilizador de forma a promover a utilização da rede sobretudo nos 

primeiros tempos de funcionamento. Este fator corresponde assim à conectividade da 

rede pedonal que será fundamental para garantir o acesso conveniente e evidente de 

forma a introduzir este meio de transporte nas rotinas diárias dos potenciais utilizadores; 

• O Espaço Público na envolvente imediata ao canal deve ser seguro, tanto do ponto 

vista da segurança pessoal como da segurança rodoviária. Deve ser garantida, através 

das soluções definidas, a segurança dos utentes de acordo com as disposições 

técnicas de segurança inerentes a este tipo de transporte e a sua intersecção com o 

tecido existente.  

• O Espaço Público produzido com esta intervenção deve ser acessível e 

confortável. O desenho das soluções de inserção urbana e paisagística deve 

contemplar as disposições da legislação em vigor relativa às condições de 

acessibilidade em espaço público, bem como as boas práticas de desenho de espaço 

público garantindo boas condições de conforto ambiental. 

Seguidamente é feita uma descrição de como o projeto se desenvolve e se insere no espaço 

urbano atravessado, cuja representação integral em planta se apresenta no Anexo 2 (Planta 

de Ocupação sobre fotografia aérea). No Anexo 6 apresenta-se também a implantação do 

projeto no GoogleMaps. 
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4.2.2.1 Coimbra B / Portagem 

• Zona da Estação de Coimbra B 

A necessidade de se prever a possibilidade de inversão de sentido dos veículos BRT e de se 

criar um términus para esta infraestrutura, assim como de se contemplar uma interface com a 

estação ferroviária de Coimbra-B, levou à inclusão da rotunda do Retorno, de formato oval. 

A Rua Manuel de Almeida e Sousa será para o efeito ripada para nascente, permitindo a 

introdução do Retorno entra ela e a estação de Coimbra B e comportará o Pontão sobre a Ribª 

de Gorgulão, para que esta reposição não interfira com o volume da bacia de retenção aí 

existente.  

Esta rua terá um traçado em planta mais sinuoso que a atual, porém as suas caraterísticas 

geométricas permitirão a velocidade de circulação de 50 Km/h. Serão mantidos os passeios 

pedonais e os serviços públicos atualmente existentes. 

 

FIG. III. 4 – Zona da Estação de Coimbra B 
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• Zona envolvente à Paragem Açude / Choupal 

A zona envolvente à paragem do Açude/Choupal é onde se localizam as principais 

intervenções do ponto de vista rodoviário, nomeadamente o arruamento que liga a Av. Fernão 

de Magalhães à Av. Marginal cruzando, atualmente, o caminho-de-ferro através de uma 

Passagem Inferior (PI), que será demolida e aterrada por forma a permitir o cruzamento de 

nível com o canal do Metrobus, e simultaneamente compatibilizar com as obras entretanto 

efetuadas. 

A supressão da PI permitirá que a faixa de rodagem da Ligação à Av. Fernão Magalhães seja 

aumentada das atuais duas vias para três vias, ficando duas delas destinadas ao sentido Av. 

Fernão de Magalhães/Av. Marginal, para além da criação de passeios laterais. 

Apesar da articulação com a Av. Fernão de Magalhães, a nascente, se manter idêntica à 

existente, toda a área situada a poente do Canal será objeto de uma profunda reformulação, na 

articulação com a Av. Marginal, tendo em conta a construção da plataforma giratória com 

ligação à rotunda existente na Av. Cidade Aeminium, junto à Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). 

 

FIG. III. 5 – Zona envolvente à Estação Açude/Choupal 

  

Av. Cidade Aeminium 
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Esta plataforma giratória, cuja faixa de rodagem será composta por duas vias unidirecionais, 

garantirá a ligação da Av. Marginal (situado entre o acesso pedonal à Mata Nacional do 

Choupal e a Ponte-Açude) com a nova infraestrutura e comportará uma zona de tomada e 

largada de passageiros (Kiss & Ride). 

A nascente do canal do Metrobus prevê-se a demolição e reconstrução de parte da intervenção 

preconizada pela CMC garantindo o planeamento para aqui previsto. 

Para norte, em direção à estação de Coimbra B prevê-se intervenção na rua existente, 

aproximadamente entre o km 0+200 e o km 0+800 do canal, no sentido de se reduzir a sua 

largura, mantendo, no entanto, os dois sentidos de circulação. 

O parque de estacionamento existente no início desta rua, será reformulado para que comporte 

o Kiss and Ride (tomada e largada de passageiros), a praça de táxis, também existente e a 

manutenção do parque de estacionamento. 

 

• Intersecção da Rua Padre Estevão Cabral com a Av. Marginal 

A Rua Padre Estêvão Cabral não possui atualmente qualquer ligação à Av. Marginal em face 

do obstáculo que representa o canal ferroviário existente (ver enquadramento na figura 

anterior). 

Com a execução do canal do Metrobus, que permitirá a transposição para a zona ribeirinha, 

preconiza-se o prolongamento desta rua e a interseção com a Av. Marginal. 

Previu-se também o acesso às instalações da APA, permitindo apenas movimentos de 

viragens à direita, de e para a Av. Marginal, com “movimentos na mão”. 

Complementarmente será realizada a beneficiação do arruamento que circunda o Edifício 

Tricana e o parque de estacionamento que lhe está associado, com o reposicionamento dos 

lugares adjacentes ao próprio arruamento. Na reposição destes lugares, teve-se em 

consideração a facilidade na execução das manobras assim como a garantia de acesso às 

garagens dos edifícios aí existentes e ainda a articulação com o projeto da Interface Intermodal 

de Coimbra Norte. 
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• Intersecção da Rua do Arnado com Av. Marginal 

À semelhança da anterior intersecção, também a Rua do Arnado atualmente não apresenta 

qualquer ligação à Av. Marginal (em face do canal ferroviário existente), estabelecendo apenas 

ligação a Nascente com a Av. Fernão de Magalhães. 

 

FIG. III. 6 – Intersecção da Rua do Arnado com Av. Marginal 

 

Na presente data, este arruamento possui uma ampla plataforma de acesso às instalações 

aqui existentes, parte das quais se encontram desativadas. 

Com a execução do canal Metrobus, este arruamento passará a ser dotado de duas vias, de 

sentido único, Nascente / Poente com a finalidade de destinar uma delas às viragens à 

esquerda e a outra às viragens à direita. 

A Av. Marginal, nesta zona de intersecção, mantém o perfil atual, ou seja, uma plataforma com 

uma via em cada sentido, porém não permitindo viragens para a Rua do Arnado.  
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A Av. da Marginal, no troço até à Portagem, encontra-se a ser alvo de requalificação e 

beneficiação no âmbito do projeto de Estabilização da Margem Direita do rio Mondego, pelo 

que, no âmbito deste projeto, apena se prevê a adequação da sinalização. 

 

• Intersecção da Rua dos Oleiros 

A intersecção da Rua dos Oleiros faz-se com a Av. Cidade Aeminium e à semelhança das 

anteriores também não apresenta atualmente qualquer ligação com esta. A intervenção 

prevista consiste na materialização de um entroncamento, o qual coincide com a zona em que 

a plataforma da Av. Cidade Aeminium transitará para uma única via em direção a Sul, tendo o 

seu término nas imediações do Largo da Portagem, cerca de 230 metros a Sul do referido 

entroncamento.  

 

FIG. III. 7 – Intersecção da Rua dos Oleiros e Entroncamento com a Linha do Hospital 
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A Rua dos Oleiros manterá as caraterísticas atuais, ou seja, uma plataforma com uma via em 

cada sentido e estacionamento longitudinal. 

Neste âmbito, refere-se também, que o troço correspondente à Av. Cidade Aeminium, que será 

constituída por uma única via de circulação, com sentido Norte/Sul, ladeada a nascente pelo 

Canal Metrobus e a poente pelo rio Mondego, obrigará à adaptação da obra executada no 

âmbito da Estabilização da Margem Direita do rio Mondego, incluindo a execução de um muro 

de suporte. 

 

• Entroncamento com a Linha do Hospital  

O anterior entroncamento, em forma de Y, tinha condicionamentos específicos derivados do 

modo ferroviário, menos flexível em termos geométricos. A anterior solução afetava por isso o 

cais coberto da Estação de Coimbra A, imóvel que, entretanto, foi classificado como de 

interesse público. Assim, considerou-se que a intervenção a adotar deveria preservar o cais 

coberto e mantendo as áreas reservadas para as futuras edificações, no âmbito do previsto 

no Estudo de Integração Urbana do Canal do Metro Ligeiro do Mondego entre as Estações 

Aeminium / Loja do Cidadão e Câmara”, da autoria do Arq.º Gonçalo Byrne, pelo que a 

curva do traçado junto ao cais da estação se afasta agora do mesmo, não o afetando como 

anteriormente.  

 

4.2.2.2 Portagem / Alto de S. João 

• Troço km 0+000 – 1+000  

Este troço corresponde à zona compreendida entre a estação ferroviária de Coimbra A, Av. 

Emídio Navarro e o Parque Verde do Mondego (FIG. III. 8). 

A área de intervenção compreendida entre a estação de Coimbra A e a Ponte de Santa Clara, 

procura regular o espaço público, organizando os vários fluxos, à semelhança do que sucedia 

com o projeto do metro ligeiro, bem como compatibilizar-se com o Projeto da Estabilização das 

Margens, da responsabilidade da CMC.  
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FIG. III. 8 – Troço km 0+000 – 1+000 – Portagem / Alto S. João 
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Em traços largos, estabelecem-se passeios relativamente generosos, junto ao edificado, que 

cingem os canais de circulação, ao centro. Uma zona central verde corre ao longo da 

Portagem, permitindo enquadrar o canal do Metrobus, acolher a paragem da Portagem, e 

organizar as intersecções rodoviárias, tal como previsto no projeto do metro ligeiro. 

Assim, em frente ao Largo da Portagem, o projeto procura instalar uma solução rodoviária 

adequada, tendo a geometria da rotunda proposta sido definida tendo em conta os principais 

alinhamentos existentes, bem como os limites previstos no Projeto de Estabilização das 

Margens, da responsabilidade da CMC. 

Na Avenida Emídio Navarro foram realizadas várias adaptações à geometria da integração 

urbana prevista no metro ligeiro, para inserção do espaço canal com uma largura de 7,0 metros 

e considerando a supressão das vias de resguardo anteriormente previstas. 

Com as adaptações realizadas, foi possível aumentar a largura anteriormente prevista para os 

passeios junto aos edifícios e alterado o percurso pedonal junto ao Parque Manuel Braga, 

passando a ter um separador verde e um passeio com cerca de 5,10 m de largura revestido a 

inerte. 

 

Foto 6 – Percurso Pedonal ao Parque Manuel Braga / intervenções futuras 

 

Cria-se ainda um separador central para segurança dos peões no atravessamento, com 1,50 m 

de largura na extensão do km 0+525 ao 0+790. 
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Nos restantes aspetos, apesar dos ajustes realizados à geometria da inserção urbana, os 

restantes aspetos e critérios, mantêm-se os previstos anteriormente.  

Assim, importa salientar que a manutenção do edifício “Hotel” na Avenida Emídio Navarro, 

implicou uma ligeira inflexão aos canais de circulação, dada a sua posição avançada e sendo o 

único objeto saliente face ao plano principal de fachada daquele importante eixo urbano – a Av. 

Emídio Navarro. 

 

Foto 7 – Av. Emídio Navarro, com vista focada no edifício do "Hotel" 

 

A paragem Parque foi instalada entre o final da Avenida Emídio Navarro e o arranque da 

Avenida da Lousã e da R. do Brasil. Este ponto parece o mais ajustado na medida em que 

permite a articulação com o projeto de requalificação do Parque Manuel Braga desenvolvido 

pela CMC. 

Tal como na zona da Portagem, foi articulada a paragem do Metrobus com as paragens Bus, e 

respetivas travessias pedonais. A proximidade do estacionamento automóvel do Parque Verde 

do Mondego permite perspetivar ainda a inter-relação entre estes modos de transporte. 
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• Troço km 1+000 - 2+750  

Este troço desenvolve-se no canal ferroviário do Ramal da Lousão entre o Parque Verde do 

Mondego - limite Poente da Av. da Lousã – e a zona imediatamente anterior à Praça 25 de 

Abril, integrando as paragens Rainha Santa; Arregaça e Norton de Matos. 

O projeto segue o preconizado no projeto do metro ligeiro e foram nomeadamente mantidas as 

passagens sobre o canal que permitem o acesso pedonal e/ou viário a propriedades privadas 

ou de conexão entre duas zonas distintas da cidade. 

 

• Troço km 2+750 - 4+000 

Este troço corresponde à designada Variante de Solum (FIG. III. 9), já prevista no projeto do 

metro ligeiro, mas cuja DIA caducou entretanto caducou. É contudo intenção mantê-la no 

projeto do Metrobus, de modo a aproximar a infraestrutura de transporte aos principais pólos 

geradores de tráfego desta zona. O traçado segue o alinhamento nas vias rodoviárias previstas 

anteriormente.  

 

FIG. III. 9 – Troço km 2+750 – 4+000 – Praça 25 de Abril / R. D. João III / Av. Gen. Humberto Delgado  
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A introdução do novo canal Metrobus, ao exigir a reorganização dos espaços e a sua 

repavimentação, gerou a oportunidade para se renovar e requalificar os trechos da cidade 

afetados pelo lançamento da nova infraestrutura. Neste quadro, a Praça 25 de Abril mereceu 

particular atenção, bem como o parque de estacionamento da Rua D. João III. 

Em termos genéricos, procurou-se conformar o espaço público em continuidade com a 

realidade urbana presente. Nesse sentido, mantém-se praticamente inalterada a estrutura 

urbana do projeto do metro ligeiro. A exceção será o espaço em torno da Praça 25 de Abril, 

que apresentou um projeto de reestruturação da solução antes prevista. 

 

- Praça 25 de Abril 

A Praça 25 de Abril corresponde ao espaço urbano que sofre a intervenção mais profunda de 

transformação e reabilitação de modo a encontrar uma harmonia e equilibro no seu uso de 

lugar de encontro.  

O canal Metrobus é, neste ponto, desviado do Ramal da Lousã; constrói-se uma nova paragem 

– Paragem S. José, junto do futuro interface de transportes; e, reestrutura-se o sistema 

rodoviário envolvente, reduzindo-se esta intervenção ao sistema viário afetado com a 

reformulação da Praça 25 de Abril. 

A solução de geometria da Praça 25 de Abril e desenho urbano proposto está de acordo com o 

objetivo de reestruturar a Praça para enquadramento da pré-existência da fonte e das árvores 

existentes a manter. Procura reforçar o carácter representativo da praça, entendida como 

espaço nobre da cidade, e também pela presença próxima do Estádio Cidade de Coimbra.  

No enquadramento da fonte e do viaduto há uma área ajardinada, sendo a restante 

pavimentação da área em lajeado de lioz branco e azul. No percurso envolvente aos espaços 

verdes optou-se por um pavimento em inerte estabilizado, tudo proposto em articulação com a 

CMC. 

  



   

Infraestruturas de Portugal SA 
Sistema de Mobilidade do Mondego 
Adaptação a uma Solução de BRT – Metrobus 
Troço Coimbra B – Alto de São João 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
P16 – ESTUDOS AMBIENTAIS 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do  
Projeto de Execução (RECAPE) 

Volume 2 – Relatório Base 
 

 

 50.211
 

 Ficheiro: 48143.PE.16.02-RB_0 IPE.MOD.019 | V00 
 

A instalação do interface nesta zona será um fator de dinamização, quer como dispositivo que 

articula BRT Metrobus, bus, táxis e parque automóvel, impulsionando a intermodalidade, mas 

também pelos serviços complementares que poderá oferecer ao cidadão (cafetaria, quiosque, 

instalações sanitárias). 

Tal como previsto na SML, de modo a garantir a correta inserção do canal BRT Metrobus sobre 

a praça e a justa geometria do traçado rodoviário tornou-se imprescindível a demolição de três 

construções, de reduzido interesse arquitetónico. Estabelece-se também a demolição de parte 

da rampa de saída do estacionamento do estádio, definindo-se uma nova geometria para o 

mesmo, tendo como objetivo melhorar as condições de segurança e o encaixe daquela 

estrutura, na nova configuração rodoviária, muito próximo de um cruzamento com o sistema 

BRT Metrobus. 

A manutenção do atual viaduto permite a fácil conexão ao Bairro Norton de Matos e delimita a 

praça a poente, fazendo cortina ao estacionamento e bomba de gasolina situados naquele 

lado. Procede-se, contudo, ao redesenho da amarração desta ponte, de modo a reduzir o 

espaço consumido pela infraestrutura rodoviária e a melhor integrá-la no desenho da praça. 

 

Foto 8 – Zona de Interseção do antigo ramal ferroviário com a Praça 25 de Abril. Em vista, observam-se o 
viaduto e a bomba de gasolina, bem como o gaveto com as construções que serão demolidas,  

como já antes previsto  
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As passadeiras foram posicionadas de modo a garantir a continuidade dos percursos pedonais, 

no seguimento dos passeios, em pontos com boa visibilidade. Rasgou-se uma nova travessia, 

paralela ao canal do BRT Metrobus, unindo a Praça 25 de Abril e a plataforma em torno do 

estádio, melhorando a acessibilidade entre estes dois espaços, importantes no que toca aos 

fluxos pedonais. 

Associado à praça está também a reconversão do troço do canal ferroviário a desativar, em 

novo arruamento, permitindo a instalação de uma via estruturante. O acesso rodoviário a este 

canal permitirá, a longo prazo, a requalificação do tecido edificado, ao suscitar a transformação 

das atuais traseiras em novas frentes construídas. 

 

FIG. III. 10 – Praça 25 de Abril e articulação com rede viária envolvente 

 

- Rua D. João III e Parque D. João III 

Pelas condicionantes e características específicas do arruamento, a instalação do canal do 

BRT Metrobus foi localizado de modo a garantir não só a acessibilidade aos equipamentos ali 

presentes, bem como a segurança de todos os utilizadores. Foi assim definido um perfil 

transversal que estabelece três zonas: a nascente uma faixa de circulação pedonal, arborizada; 

a meio o canal do BRT Metrobus, com um revestimento distinto; e a poente uma outra faixa 

pedonal que compatibiliza os vários acessos ao estádio, bem como as saídas de emergência. 
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Por questões de segurança reduziram-se os pontos de travessia do canal do metro, ficando 

definidos dois nos extremos e um praticamente a meio, junto da entrada do centro comercial e 

da entrada VIP do estádio. 

 
Foto 9 – Entrada para o Centro Comercial - Rua D. João III, conforme existente 

 

De modo a melhorar a circulação longitudinal, importante por questões de evacuação do 

estádio e mitigação do efeito barreira do muro de suporte do canal do BRT Metrobus, tal como 

previsto na SML, propõe-se a supressão da faixa poente de mobiliário urbano e da atual 

arborização. 

Já a faixa nascente será arborizada, com elementos de médio porte, equilibrando ambos os 

lados do arruamento, criando um contraponto ao volume construído do lado oposto. Procurou-

se instalar um passeio próximo da escala humana e mais agradável pela presença do elemento 

verde. 

Serão previstas guardas em frente das entradas da escola João de Deus e Jardim de Infância 

1, com o intuito de evitar que alguma criança se lance, inadvertidamente sobre o canal do BRT 

Metrobus. Já o muro de suporte do canal BRT Metrobus, é elevado aproximadamente até aos 

90 cm, acima do solo (do lado Nascente), como proteção face às quedas, mas sobretudo para 

impedir a travessia do canal fora das áreas definidas para o efeito. Este muro de suporte, que 

resolve as diferenças de cotas, propõe-se que seja em betão pintado branco, tal como previsto 

na SML. 
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A introdução do BRT Metrobus na Rua D. João III, implica retirar toda a circulação automóvel 

deste arruamento (com a exceção de veículos de emergência), de modo a evitar conflitos e 

aumentar a segurança, particularmente relevante pela proximidade dos equipamentos 

escolares. 

Procurou-se, por isso, tal como previsto na SML, criar as condições adequadas para a entrega 

e recolha das crianças, em alternativa ao estacionamento ao longo da Rua D. João III, tal como 

hoje se processa. Prevê-se assim a instalação de um parque de usos múltiplos, a Sul da 

escola, onde a determinadas horas do dia os pais poderão parar os veículos evitando a atual 

situação de algum congestionamento junto às entradas. 

Este parque, com um pavimento rígido, permite acolher atividades diversas, como feiras 

sazonais, eventos culturais e recreativos, espetáculos de rua, entre outros. Foram previstos 

diversos pontos de abastecimento de água e eletricidade para apoio àquelas atividades.  

A bilheteira do estádio será reimplantada, neste parque, conforme previsto na SML, 

desimpedindo o entroncamento do eixo pedonal Este-Oeste com o Norte-Sul.   

 

Foto 10 – Atual Parque da Rua D. João III e futuro parque de estacionamento e multiusos. 
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- Av. General Humberto Delgado 

Esta avenida divide-se em dois tramos cada qual com características distintas (ver 

enquadramento na figura anterior). Seguiu-se a solução prevista na SML, ajustada ao Sistema 

do BRT Metrobus que implicou eliminar os espaços ajardinados junto ao topo dos edifícios de 

habitação, a Sul da Avenida, bem como alterar os próprios limites do Jardim de Infância n.º 1. 

 

 

FIG. III. 11 – Av. General Humberto Delgado – Rede Viária Envolvente 

 

O raio de curvatura anteriormente previsto na SML, entre a Rua D. João III e esta avenida (para 

além da faixa pedonal que acompanha esta viragem), foi revisto, bem como os alinhamentos 

retos associados à referida curva, tendo sido possível assim evitar-se a demolição do anexo do 

Jardim de Infância nº 1, anteriormente prevista na SML. O muro existente será demolido e 

reconstruído, para Poente, tomando o alinhamento dos blocos habitacionais vizinhos. 

Com a introdução da paragem de passageiros no tramo Poente da avenida, os acessos 

rodoviários ao interior do quarteirão, tal como na SML, tiveram de ser reorganizados, na 

medida em que já não poderiam ser feitos a partir diretamente da avenida. Prevê-se 

igualmente a instalação de um banco corrido no topo dos espaços exteriores, entre os blocos 

habitacionais, de modo a impedir o trânsito automóvel sobre o passeio e abriu-se um novo 

acesso, em rampa, a partir da Rua João de Deus Ramos, ficando a saída a debitar diretamente 

para a rotunda da ACIC. 
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As zonas verdes, ao longo da avenida, serão alvo de ligeiras intervenções de modo a rematar 

os espaços e aproximá-los da imagem do conjunto da operação, tal como previsto na SML. 

Particular interesse reveste-se a intervenção na rotunda da ACIC, pela área que representa, 

permitindo requalificar os espaços que rodeiam aquela intersecção. 

No troço Nascente da avenida, as diferenças altimétricas entre o arruamento e os espaços de 

parqueamento, entre blocos habitacionais, exigem a introdução de um elemento rampa, que 

permita articular as diferentes cotas. Refira-se que a entrada automóvel, para as garagens do 

último bloco habitacional, tal como na SML, foi eliminada, de modo a evitar conflitos com o BRT 

Metrobus, sendo o acesso àquelas garagens feito pela rampa anterior ao bloco. 

Do lado Norte, desse tramo da avenida, redesenharam-se os acessos ao posto de 

abastecimento, o que implicará o reposicionamento de algum equipamento, nomeadamente no 

que se refere à sinalética. A rampa de acesso, a uma garagem, contígua ao posto de 

abastecimento, sofre também uma intervenção, pela redução da sua extensão e consequente 

aumento de inclinação. 

A intervenção na rotunda de Chão do Bispo, prende-se sobretudo com o seu redesenho, ao 

definir um novo centro e ao ser retificada a geometria dos seus ramos.  

A instalação do canal do BRT Metrobus implica a deslocação da rotunda para Nordeste, e a 

redução da sua superfície global. Ampliaram-se os passeios e arborizaram-se as margens com 

o intuito de melhor definir os limites visuais daquele espaço, tal como previsto na SML. 

 

- Av. Fernando Namora 

A intervenção neste sector é semelhante à prevista no SML, adaptada ao Sistema BRT 

Metrobus. A solução implementada aproxima-se apenas tangencialmente à avenida. De facto, 

o canal do BRT Metrobus foi implantado sobre o talude verde existente do lado direito da 

avenida, o que permitiu conter a área de intervenção, encontrando-se previsto, tal como na 

SML, um muro de betão branco para conter o novo talude, em resultado do espaço canal do 

BRT Metrobus. Este elemento é articulado em vários momentos, com escadas e rampas, 

permitindo relacionar espaços a cotas distintas.  
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Entretanto, desde a execução do Projeto do Metro Ligeiro, foram construídos novos acessos 

pedonais entre a Rua Francisco Lucas Pires e a Av. Fernando Namora, cujo projeto em 

desenvolvimento se pretende manter, não só pelo seu bom estado de conservação, como pela 

vantagem de permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

FIG. III. 12 – Av. Fernando Namora / Casa Branca 

 

• Troço km 4+000 - 5+236.416 

- Casa Branca 

Nesta zona em que o projeto se desenvolve em terreno não edificado na atualidade, a proposta 

teve em consideração os compromissos já assumidos pela CMC no que se refere a novas 

construções, à semelhança do previsto na SML. 

Procurou-se ainda, garantir a acessibilidade à paragem Casa Branca, colocando-a a um nível 

intermédio entre os arruamentos que lhe darão acesso. Estando previsto dar continuidade à 

Rua Fausto Gonçalves, garantem-se as condições de acesso ao BRT Metrobus a partir das 

zonas circundantes. Procura-se salvaguardar espaço para passeio, ao conter a superfície 

destinada ao tráfego motorizado, e regulando o estacionamento à superfície, através de baías 

de estacionamento. 
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Na zona superior da paragem, estabeleceu-se um impasse, que para além de permitir a 

inversão de marcha dos veículos automóveis, com o mínimo de manobra, oferece um pequeno 

largo, arborizado, com o intuito de qualificar o espaço público daquela zona. De facto, trata-se 

de uma intervenção numa área urbana pouco consolidada e com edifícios de reduzido valor 

arquitetónico, pelo que a intervenção para a implementação da Solução BRT Metrobus, poderá 

ser um importante fator de requalificação e dinamização desta zona da cidade, tal como 

previsto anteriormente na SML. 

 

FIG. III. 13 – Paragem Casa Branca – Rede Viária Envolvente 

 

Pouco depois da paragem, o Metrobus retoma o antigo canal ferroviário, atravessando uma 

nova rotunda, alongada, que articula quatro arruamentos locais (ver figura acima). Esta solução 

permite resolver não só o cruzamento dos arruamentos, mas, particularmente, a relação dos 

mesmos com o canal BRT Metrobus. 

Dada a variação altimétrica dos arruamentos e o reduzido espaço disponível, para os articular, 

junto à Associação da Casa Branca, introduziu-se, tal como previsto na SML, um elemento de 

contenção, em jeito de banco, que permite lançar o arruamento a uma cota distinta da do 

passeio. 
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- Vale das Flores 

A integração urbana na paragem de Vale das Flores compreende as respetivas acessibilidades 

a efetuar e o arranjo exterior da envolvente. 

 

FIG. III. 14 – Casa Branca / Vale Flores / Alto de São João 

 

Do lado Poente foram estabelecidos acessos às plataformas por escadas e rampas a partir da 

urbanização existente no local. A urbanização localiza-se a uma cota 5.0 m inferior à cota da 

plataforma. 

Do lado Nascente foram estabelecidos percursos pedonais de acesso a partir da Rua  

D. João II, incluindo o atravessamento da Av. Fernando Namora. 

O estabelecimento deste percurso exige o reposicionamento das paragens de autocarro 

existentes e o arranjo dos passeios laterais da avenida. 
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A solução desenvolvida baseou-se no previsto das integrações funcionais da SML, apesar de 

ter sofrido algumas alterações devido às mudanças ao nível do traçado, que ocorreram de 

forma a minimizar a expropriações.   

A ligação pedonal à Rua D. João II será efetuada através de uma passadeira com semáforos 

na Av. Fernando Namora. O desnível entre a Avenida e a Rua referidas será vencido por um 

corpo de escadas alinhado com a passadeira e por uma rampa alternativa. 

Na Av. Fernando Namora apenas serão previstos trabalhos de reposicionamento de lancis, 

pavimentação das paragens de autocarro, execução da passadeira e sinalização. 

Um dos pressupostos base de adaptação do Projeto do Metro Ligeiro para o BRT Metrobus 

inclui a supressão da paragem do Alto São João para utilizar a mesma área como zona de 

inversão do sentido de marcha, em complemento à prevista para a zona de Coimbra-B. 

O projeto de integração urbana estabelece a relação entre o canal BRT e respetiva zona de 

inversão do sentido de marcha, a paragem de Vale de Flores e os caminhos pedonais que 

fazem a ligação entre a Rua Túnel, a Rua Carlos Ramos e urbanizações envolventes e 

localizadas a poente do canal. 

 

Foto 11 – Alto de São João conforme existente - futuro local de inversão do sentido de marcha e ligação ao 
Troço Alto S. João – Serpins 
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4.3 Paragens 

Neste traçado que liga Coimbra B a Alto de São João, numa extensão aproximada de 

7,1 km, estão previstas 14 paragens com 

As paragens são constituídas por duas plataformas de passageiros, do lado direito de cada 

uma das vias, conforme perfil transversal tipo a seguir apresentado:

FIG. III. 

 
Quadro III. 

Paragem

1. Coimbra B

2. Padrão / Monte Formoso

3. Açude / Choupal

4. Arnado

5. Portagem

6. Parque

7. Rainha Santa

8. Arregaça

9. Norton de Matos

10. São José

11. Estádio

12. Solum

13. Casa Branca

14. Vale das Flores

 

 

Metrobus 
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Neste traçado que liga Coimbra B a Alto de São João, numa extensão aproximada de 

7,1 km, estão previstas 14 paragens com layout em via dupla.  

As paragens são constituídas por duas plataformas de passageiros, do lado direito de cada 

das vias, conforme perfil transversal tipo a seguir apresentado: 

FIG. III. 15 – Corte esquemático das paragens 

Quadro III. 1 – Paragens – localização  

Paragem Localização 
(km) 

Coimbra B / Alto de São João 

1. Coimbra B 0+440 – 0+480 

2. Padrão / Monte Formoso 0+840 – 0+880 

3. Açude / Choupal 1+340 – 1+380 

4. Arnado 1+730 – 1+770 

Portagem / Alto de São João 

5. Portagem 0+260 – 0+300 

6. Parque 0+890 – 0+930 

7. Rainha Santa 1+620 – 1+660 

rregaça 1+980 – 2+020 

9. Norton de Matos 2+580 – 2+620 

10. São José 2+930 – 2+970 

11. Estádio 3+420 – 3+460 

12. Solum 3+830 – 3+870 

13. Casa Branca 4+210 – 4+250 

14. Vale das Flores 4+865 – 4+905 
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Neste traçado que liga Coimbra B a Alto de São João, numa extensão aproximada de  

As paragens são constituídas por duas plataformas de passageiros, do lado direito de cada 
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Todas as plataformas das paragens têm um comprimento de 40 m, uma largura de 3 m e uma 

altura de 0,29 m em relação à cota do pavimento. Terão ainda um abrigo de passageiros (12 m 

x 2,50 m x 1,70 m) e terão acoplados bancos, máquinas de venda, papeleiras e painéis 

informativos com tempo de espera. 

Como delimitador de espaço, a alturas inferiores a 0,40 m em relação à cota das zonas 

adjacentes, localiza-se uma estrutura de barras de apoio que funcionam como guardas-corpos 

de segurança.  

 

4.4 Obras de Arte 

Em termos de Obras de Arte preveem-se 4 localizadas no troço Coimbra B / Portagens: 

a) Pontão sobre a Ribeira Gorgulão, cuja construção se impõe para viabilizar o desvio da 

Rua Manuel de Almeida e Sousa sobre a Ribeira do Gorgulão, em face da rotunda de 

inversão de marcha a construir, junto à estação de Coimbra B. 

 A Ribeira do Gorgulão é uma pequena linha de água que, derivado das intervenções 

urbanas efetuadas, nomeadamente do posicionamento da Estrada de Eiras, tem o seu leito 

primário encostado ao talude desta estrada. O seu leito de cheia está atualmente 

encaixado entre a Estrada de Eiras e a Rua Manuel de Almeida e Sousa. O escoamento é 

garantido por uma passagem hidráulica circular com 2 m de diâmetro, a qual atravessa 

toda a extensão da Estação de Coimbra B.  

 No decurso do presente projeto foi desenvolvido um Estudo Hidrológico e Hidráulico onde 

foi determinado o nível de máxima cheia centenário na zona de implantação do pontão. 

Concluiu-se que a bacia existente oferece um amortecimento da cheia, sendo possível 

escoar o caudal afluente sem que o nível de água extravase para a Estrada de Eiras e 

Rotunda existente na zona. Esse nível de cheia está apresentado na FIG. III. 16, 

correspondendo à cota 19.04 m. 
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FIG. III. 16 – Ribeira do Gorgulão – Bacia de inundação para T=100 anos – Situação Atual 

 

Tendo em conta este aspeto, desenvolveu-se o projeto do pontão procurando minimizar a 

ocupação da bacia de retenção existente. Contudo, as necessidades de espaço para 

materialização da rotunda de inversão do Metrobus, bem como com as que resultaram do 

desenvolvimento do projeto de renovação da Estação de Coimbra B, implicaram alguma 

ocupação da área que presentemente funciona como bacia de retenção, diminuindo o 

volume de encaixe para a cheia centenária em cerca de 4%.  

Para compensar essa perda de volume, procedeu-se à regularização e alargamento do 

leito primário da linha de água. No estudo hidráulico procedeu-se à determinação do nível 

de máxima cheia para a bacia que resulta da intervenção preconizada, tendo-se chegado a 

um nível semelhante (cota 19.20 m). Na FIG. III. 17 apresenta-se o leito de cheia após a 

intervenção. 
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FIG. III. 17 – Ribeira do Gorgulão – Bacia de inundação para T=100 anos – Situação Futura 

 

Tendo em conta a reduzida altura ao solo, do tabuleiro, considerou-se que se deveria 

minimizar a espessura do tabuleiro. Assim, a solução estrutural consiste num pórtico 

laminar em betão armado, com o tabuleiro monolítico com os encontros, formando uma 

solução normalmente designada por “ponte integral”. O tabuleiro é constituído por uma laje 

com uma largura total de 16.70 m na secção corrente. O pórtico tem 4 vãos, com 13.5 m 

de comprimento nos vãos centrais, 11 m no vão de extremidade do lado norte e 11.00 a  

13.70 m no vão de extremidade do lado sul.  

Os alinhamentos de apoio intermédios são constituídos por 4 pilares cilíndricos, com  

0.70 m de diâmetro, cada um deles fundado por uma estaca com 0.80 m de diâmetro.  
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FIG. III. 18 – Secção Transversal Tipo do Pontão 

 

b) Pontão ao km 0+614, que permite a transposição de uma passagem hidráulica existente 

sobre a qual se encontra um interceptor em betão de 1.00 m de diâmetro.  

O novo traçado do Metrobus, tal como no projeto anterior do Metro Ligeiro, cruza a 

passagem hidráulica e o intercetor a uma cota inferior à da via férrea existente, obrigando 

à demolição do pontão existente, à execução de uma nova obra e ao desvio definitivo do 

intercetor. 

No local desta obra existe um pontão ferroviário, constituído por encontros de alvenaria de 

pedra, determinando um vão livre da ordem dos 5.5 m, e uma estrutura metálica que 

sustenta a atual linha ferroviária que liga Coimbra A a Coimbra B. No interior desse pontão 

foi executada uma Passagem Hidráulica constituída por um quadro em betão armado com 

um vão de 4.50 m. A passagem hidráulica atravessa a obra praticamente na perpendicular 

ao seu eixo, encontrando-se a cota superior do tabuleiro desta passagem cerca de 2.40 m 

abaixo da cota do carril existente.  
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Sobre a passagem hidráulica encontra-se o intercetor com Ø1.00 m. 

Com estas condicionantes optou-se por executar os apoios atrás dos montantes do pontão 

existente, chegando-se a um vão livre de 9.50 m, com um alargamento para 11.5 m no 

bordo poente, de modo a não interferir com a caixa de visita do interceptor existente. 

A laje a executar deverá comportar uma plataforma rodoviária com 7.0 m de largura.  

A obra será executada após a interdição da atual linha ferroviária que liga Coimbra A a 

Coimbra B, pelo que não há condicionamento ferroviários a ter em conta. 

A solução proposta para o pontão é um pórtico laminar em betão armado. O vão livre da 

obra é de 9.50 m e a altura livre é de 1.80 m. A largura do tabuleiro é de 7.98 m, 

constituída pela faixa de circulação do Metrobus com 7.20 m de largura, um lancil com  

0.30 m e uma guarda betonada in situ com geometria de um meio New-Jersey, com 0.48 m 

de largura na base. O passeio pedonal do lado nascente da via é assente diretamente 

sobre o aterro. 

 

FIG. III. 19 – Pontão ao km 0+614 – Corte Transversal 
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c) Passagem Rodoviária Inferior (PRI) ao km 0+079, sendo o objetivo desta obra viabilizar 

a transposição da estrada N111-1 pela via do Metrobus, e restabelecer a travessia pedonal 

entre a Estação de Coimbra B e Praça de Táxis e os Estacionamentos existentes, 

adaptando e alargando a Passagem Inferior já existente. A obra acomodará a via dupla do 

Metrobus e uma Passagem Superior Pedonal. 

A Passagem Inferior existente é constituída por quatro troços com modelos estruturais 

distintos, sendo o troço mais a Poente constituído por um pórtico em betão armado, os dois 

troços centrais constituídos por arcos de alvenaria com diferentes gabarit e o troço do lado 

Nascente constituído por dois encontros aparentes em alvenaria sobre os quais apoia um 

tabuleiro metálico de vão único. 

Neste último troço da PIR o tabuleiro existente sob a via mais a nascente será substituído 

por uma estrutura com geometria compatível com o traçado do Metrobus, prolongando-se 

para o lado nascente da obra. 

Lateralmente à Passagem Inferior Rodoviária existe uma Passagem Superior Pedonal 

metálica, que será demolida e integrada na estrutura da nova obra 

A obra desenvolve-se de forma paralela à Linha n.º 7 da Estação de Coimbra B. Tendo em 

conta a proximidade entre a via do Metrobus, deverá ser posicionada uma barreira de 

betão armado que impeça que os veículos do Metrobus possam invadir o canal ferroviário 

em situação de acidente. A distância entre o eixo da via e essa barreira de proteção deverá 

ser superior a 4 m. A barreira deverá integrar uma vedação que impeça o acesso de 

pessoas ao canal ferroviário. 

A obra será executada sem circulação rodoviária na via inferior, o que permite a execução 

de um tabuleiro em betão armado, mais esbelto do que a solução prevista em Estudo 

Prévio, de forma a que o gabarit vertical atual não seja diminuído. 
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FIG. III. 20 – Secção Transversal Tipo da PIR 0+079 

 

d) Proteção do Emissário ao km 0+817. Neste local existe atualmente um pontão que 

permite a transposição pela via férrea da infraestrutura de saneamento aí existente. O 

traçado do Metrobus cruza as infraestruturas a uma cota inferior à da via férrea existente, 

obrigando à demolição da obra existente e à execução de uma estrutura de proteção do 

Emissário. 

A solução que estava prevista no projeto de Metro Ligeiro consistia numa laje apoiada em 

estacas. Entretanto, após análise do projeto de ligação dos parques de estacionamento da 

envolvente, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra e atualmente em execução, 

constatou-se que se teria de afetar a laje de proteção a executar, pelo que a estrutura a 

conceber teria de abranger não só o canal do Metrobus, mas também a via de ligação dos 

parques. Tendo em conta as restantes infraestruturas existentes no local (abastecimento 

de água e gasoduto), concluiu-se que a estrutura anteriormente prevista não era adequada 

e teria de se pensar numa solução distinta que resolvesse todos os problemas em 

presença. 

A geometria da obra foi assim condicionada pelas referidas infraestruturas existentes, que 

incluem um interceptor Ø1.20 m em betão, uma adutora DN600 em FFD, uma adutora 

DN110 em FFD e um gasoduto em aço. 
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Foi efetuado um levantamento a clássico a 3D da zona da estrutura existente, tendo-se 

localizado o intercetor, uma vez que este se encontra à superfície. Relativamente às outras 

duas infraestruturas, estas encontram-se enterradas, pelo que não se conhece a sua 

localização exata. No entanto, pelos cadastros existentes, presume-se que estas cruzam a 

via férrea a Norte do intercetor, encontrando-se obviamente limitadas pelo encontro Norte 

do pontão existente. Segundo indicações recolhidas junto da Galp, o gasoduto encontra-se 

enterrado a uma profundidade de 1.00 m, estando o seu eixo afastado da face exterior do 

interceptor cerca de 0.60 m para Norte.  

A proteção a executar deverá ter largura suficiente para abranger a via do Metrobus e a via 

de ligação aos parques de estacionamento. A obra será executada após a interdição da 

atual linha ferroviária que liga Coimbra A a Coimbra B, pelo que não há condicionamento 

ferroviário a ter em conta. 

Devido à reduzida altura existente entre a geratriz superior do coletor φ1200 em betão e a 

cota das rasantes da via Metrobus e da via de ligação aos parques de estacionamento, 

optou-se pela substituição do troço do coletor em betão sob as vias existentes por um 

coletor em ferro fundido dúctil DN1200, de modo a ganhar-se algum espaço com a redução 

de espessura daí resultante. Preconizou-se ainda o seu envolvimento por um maciço de 

betão armado com secção transversal de 1.65 m * 1.65 m, garantindo-se assim uma 

espessura mínima de 0.20 m de betão envolvendo o tubo. 

A ligação do novo troço em ferro fundido aos troços do coletor existente em betão é feita 

através de duas caixas de visita em betão armado. 

Prevê-se ainda a colocação de lajetas de betão pré-fabricadas, com 2.00 m de largura e 

0.15 m de espessura, ao longo do comprimento do maciço em betão, alinhadas pela cota 

de fundação do mesmo, de forma a proteger a adutora e o gasoduto existentes. 
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FIG. III. 21 – Proteção de Emissário ao km 0+817 – Corte Tipo 

 

4.5 Estruturas de Contenção 

As estruturas de contenção referem-se a muros a executar, mais precisamente: 

• aos muros M1 a M12, no Trecho Coimbra B / Portagem; 

• aos muros M1 a M49, no Trecho Portagem / Alto de São João. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a localização e características destes muros. 
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Quadro III. 2 – Muros de Contenção 

Muro Lado da 
via 

Extensão 
(aprox.) 

H média 
(m) 

Km inicial 
(aprox.) Solução estrutural 

Trecho Coimbra B / Portagem 

M1 Dir. 77 1,0 0+045 Meio New Jersey em betão armado 

M2 - 48 5,5 - Muro pregado 

M3 Dir 93 5,4 0+120 Muro / pregado / betão armado em “T” 
invertido 

M4 Esq. 63 8,7 0+185 Betão armado em “T” invertido 

M5 Esq. 28 8,0 0+000 Betão armado em “T” invertido 

M6 - 40 1,1 - Novo coroamento em betão armado em 
muro de alvenaria existente 

M7 Dir. 217 2,1 0+080 Betão armado em “T” invertido 

M8 Esq. 140 1,7 0+250 Betão armado em “T” invertido 

M9 Esq. 14,5 0,9 0+900 Betão armado em “L”  

M10 Dir. 18,5 0,9 0+000 Betão armado em “L” 

M11 Esq. 29,3 1,1 1+220 Betão armado em “L” 

M12 Esq. 14,8 1,5 1+235 Betão armado em “L” 

Trecho Portagem / Alto de São João 

M1 Esq. 76 2,0 1+609 Betão armado em "T" invertido 

M2 Dir. 55 0,25 1+609 Betão armado em "T" invertido 

M3 Esq. 50 1,1 1+613 Betão armado em "T" invertido 

M4 Dir. 30 2,75 1+755 Betão armado em "T" invertido 

M5 Esq. 54 1,5 1+891 Betão armado em "T" invertido 

M6 Esq. 48 0,7 1+937 Betão armado em "T" invertido 

M7 Esq. 33 1,8 1+957 Betão armado em "T" invertido 

M7A Esq. 33 1,0 1+942 Betão armado em "T" invertido 

M8 Dir. 63 1,2 1+978 Betão armado em "T" invertido 

M9 Esq. 10 2,0 1+980 Betão armado em "L" 

M10 Esq. 88 0,5 1+980 Betão armado em "L" 

M11 Esq. 33 2,6 2+071 Betão armado em "T" invertido e Muro 
em cortina de estacas 

M12 Esq. 98 2,1 2+073 Betão armado em "T" invertido 

M13 Esq. 148 1,45 2+403 Betão armado em "T" invertido 

M14 Dir. 54 0,7 2+566 Betão armado em "T" invertido 

M15 Esq. 50 1,25 2+570 Betão armado em "T" invertido e em "L" 
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Muro Lado da 
via 

Extensão 
(aprox.) 

H média 
(m) 

Km inicial 
(aprox.) Solução estrutural 

M16 Esq. 50 0,8 2+610 Betão armado em "T" invertido e em "L" 

M17 - 9 1,4 Praça 25 abril Betão armado em "T" invertido 

M18 - 51 1,25 Praça 25 abril Betão armado em "T" invertido 

M19 - 26 1,2 Praça 25 abril 
(viaduto) Betão armado em "L" 

M20 - 32 1,1 Praça 25 abril 
(viaduto) Betão armado em "L" 

M21 Esq. 92 1,5 3+125 Betão armado em "T" invertido 

M22 Esq. 23 1,2 3+010 Lintel Retangular 

M23 Esq. 16 0,8 3+010 Lintel Retangular 

M24 Esq. 84 1,9 3+233 Betão armado em "T" invertido 

M25 Esq. 2 0,85 3+238 Lintel Retangular 

M26 Esq. 42 0,6 3+275 Lintel Rctangular 

M27 Dir. 13 - 3+360 Muro de vedação em betão armado em 
"T" invertido 

M28 Dir. 14 1,1 
Rotunda 3 
Ligação 1 Betão armado em "T" invertido 

M29 Dir. 7 1,0 Rotunda 3 
Ligação 1 Betão armado em "T" invertido 

M30 Dir. 23 1,3 Rotunda 3 
Ligação 1 Betão armado em "T" invertido 

M31 Dir. 40 0,85 3+775 Betão armado em "T" invertido 

M32 Dir. 95 3,2 3+825 Betão armado em "T" invertido 

M33 Dir. 53 1,0 3+866 Betão armado em "T" invertido 

M34 Dir. 163 2,15 3+911 Betão armado em "T" invertido 

M35 Esq. 8 0,9 Impasse, junto 
ao PT Betão armado em "T" invertido 

M36 Dir. 8 0,9 Impasse, junto 
ao PT Betão armado em "T" invertido 

M37 Dir. 35 0,9 4+164 Betão armado em "T" invertido 

M38 Dir. 85 0,9 4+206 Betão armado em "T" invertido 

M39 Esq. 24 0,9 4+206 Betão armado em "T" invertido 

M40 Esq. 125 1,0 4+287 Betão armado em "T" invertido 

M41 Esq. 8,5 1,1 
Urbanização 

junto à estação 
Vale das Flores 

Betão armado em "L" 

M42 Dir. 44 1,8 4+810 Betão armado em "T" invertido 

M42A Dir. 44 2,9 4+810 Betão armado em "T" invertido 

M42B Dir. 44 1,7 4+810 Betão armado em "T" invertido 
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Muro Lado da 
via 

Extensão 
(aprox.) 

H média 
(m) 

Km inicial 
(aprox.) Solução estrutural 

M43 Dir. 54 - 4+814 Betão armado em "T" invertido 

M44 Esq. 83 1,5 4+828 Betão armado em "T" invertido 

M44A Esq. 35 2,65 4+879 Betão armado em "T" invertido 

M45 Dir. 52 2,5 4+858 Betão armado em "T" invertido 

M46 Esq. 37 3,1 
Urbanização 

junto à estação 
Vale das Flores 

Betão armado em "T" invertido 

M47 Esq. 32 2,35 
Urbanização 

junto à estação 
Vale das Flores 

Betão armado em "T" invertido 

M48 Dir. 25 3,8 4+925 Betão armado em "T" invertido 

M49 Dir. 70 3,6 4+915 Betão armado em "T" invertido 

 

Com exceção do Muro M11, os muros propostos são em geral muros de gravidade em consola, 

em betão armado, com uma geometria em “L” ou em “T” invertido. 

As paredes têm espessuras entre 0.25 m e 0.35 m, sendo que nos muros de maior altura a 

espessura na base é superior variando entre 0.40 m e 0.45 m. 

 

4.6 Drenagem 

O projeto de drenagem divide-se nas seguintes componentes: 

• Drenagem transversal, correspondente às passagens hidráulicas que permitem dar 

continuidade às linhas de água que atravessam o canal do BRT-Metrobus no troço 

Portagem / Alto S. João. 

• Drenagem longitudinal, que compreende: 

- Drenagem do canal, que tem por objetivo recolher as águas da plataforma rodoviária 

e que consiste num sistema constituído por sumidouros com grelha para recolha das 

águas superficiais que serão ligados a uma rede de coletores com recurso a caixas 

de visita. Estes coletores acabarão por efetuar a descarga das águas em órgãos de 

drenagem existentes. 
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- Drenagem longitudinal superficial, que se destina a evitar que as águas das zonas da 

plataforma que têm taludes associados provoquem a erosão dos mesmos e/ou 

atinjam a plataforma, correspondendo à execução de valetas de pé de talude e 

valetas de plataforma para encaminhamento das águas recolhidas nos taludes até às 

passagens hidráulicas ou linhas de água existentes. Situação sobretudo aplicável ao 

troço Portagem / Alto de São João, com inserção no canal ferroviário do Ramal da 

Lousã e ainda no trecho inicial em Coimbra B com o desvio da Rua Almeida e Sousa; 

 

O projeto desenvolvido pretende beneficiar a totalidade da zona de intervenção com um 

sistema de drenagem de águas pluviais que permita garantir o escoamento das águas 

provenientes das bacias ou sub-bacias que ali convergem, o qual é seguidamente descrito. 

 

a) Coimbra B / Portagem  

Dada a inserção em meio urbano, a drenagem será no essencial assegurada por coletores ou 

sumidouros que drenam para a rede de águas pluviais da cidade. 

Apenas no caso dos colectores pluviais C4 a C8 se fará a descarga diretamente para o rio. 

Esta situação decorre do projeto de Estabilidade da Margem Direita do Rio Mondego (projeto 

ainda em curso), com desenvolvimento paralelo a parte deste troço, e onde está previsto que 

as infraestruturas de drenagem existentes na avenida Cidade Aeminium sejam desativadas e 

substituídas por coletores novos. Neste enquadramento, não foi possível prever a ligação, das 

redes agora projetadas para essa zona, às infraestruturas existentes. 

Assim, uma vez que o prazo de elaboração do presente projeto não se adequa aos prazos do 

projeto de Estabilidade da Margem Direita do Rio Mondego, optou-se por prever a descarga 

dos colectores pluviais C4 a C8 diretamente para o rio, tendo por base a preocupação de 

minimizar o número de descargas. 

No quadro seguinte apresenta-se a verificação do dimensionamento do sistema de drenagem 

previsto entre Coimbra B e Portagem (Quadro III. 3). 
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Quadro III. 3 – Dimensionamento dos Coletores – Coimbra B / Portagem 

 

  

(m) (%) (mm) (m³/s) (m/s) (m) (%) (N/m²) 0,9 < V < 5 m/s

1,3 1,2 25,00 0,55 300 0,0077 0,65 0,07 22,43 2,16 V < 0,9
1,2 1.1 (CR1) 7,80 0,55 300 0,0171 0,82 0,10 33,69 3,04 V < 0,9

1.1 (CR1) E1 5,00 0,55 300 0,0259 0,92 0,13 42,17 3,60 Ok
2,3 2,2 23,00 0,60 300 0,0051 0,59 0,05 17,87 1,92 V < 0,9
2,2 2,1 17,80 0,60 300 0,0143 0,80 0,09 29,99 3,01 V < 0,9
2,1 CR4 6,50 0,60 300 0,0247 0,93 0,12 40,06 3,78 Ok

CR4 E2 5,00 0,60 300 0,0247 0,93 0,12 40,06 3,78 Ok
3,4 3,3 25,00 0,60 300 0,0169 0,84 0,10 32,68 3,23 V < 0,9
3,3 3,2 25,00 0,60 300 0,0302 0,98 0,13 44,79 4,10 Ok
3,2 3,1 25,00 0,60 300 0,0426 1,07 0,16 54,86 4,67 Ok
3,1 CR5 14,50 0,60 300 0,0585 1,15 0,20 67,70 5,17 Ok

CR5 9,3 5,00 0,60 300 0,0585 1,15 0,20 67,70 5,17 Ok
4,9 4,8 24,90 0,60 300 0,0302 0,98 0,13 44,82 4,10 Ok
4,8 4,7 25,00 0,60 300 0,0467 1,10 0,17 58,15 4,82 Ok
4,7 4,6 25,00 0,60 300 0,0619 1,16 0,21 70,70 5,24 Ok
4,6 4,5 25,00 0,60 400 0,0787 1,25 0,20 50,01 5,88 Ok
4,5 4,4 29,90 0,60 400 0,0986 1,32 0,23 57,38 6,38 Ok
4,4 CR6 7,90 0,60 400 0,1051 1,34 0,24 59,78 6,52 Ok

CR6 4,3 9,00 0,60 400 0,1116 1,36 0,25 62,20 6,65 Ok
4,3 4,2 21,50 0,60 400 0,1245 1,39 0,27 67,16 6,87 Ok
4,2 4,1 28,00 0,60 400 0,1375 1,41 0,29 72,43 7,04 Ok
4,1 Descarga 1 7,20 0,50 500 0,2632 1,51 0,42 83,01 7,45 Ok

4

4

VerificaçãoY/DDN QDimensionamento V hu Ƭ

1

2

3

Colector

Troço
Comprimento Inclinação

Cx 
montante

Cx 
jusante
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(m) (%) (mm) (m³/s) (m/s) (m) (%) (N/m²) 0,9 < V < 5 m/s

5,9 5,8 26,00 0,60 300 0,0122 0,77 0,08 27,62 2,81 V < 0,9
5,8 5,7 26,00 0,60 300 0,0274 0,96 0,13 42,44 3,95 Ok
5,7 5,6 26,00 0,60 300 0,0400 1,06 0,16 52,81 4,56 Ok
5,6 5,5 26,00 0,60 400 0,0539 1,13 0,16 40,38 5,07 Ok
5,5 5,4 26,00 0,60 400 0,0669 1,20 0,18 45,55 5,53 Ok
5,4 5,3 26,00 0,60 400 0,0794 1,25 0,20 50,30 5,90 Ok
5,3 5,2 26,00 0,60 400 0,0898 1,29 0,22 54,14 6,17 Ok
5,2 5,1 20,70 0,60 400 0,1015 1,33 0,23 58,44 6,44 Ok
5,1 CR7 7,00 0,60 400 0,1257 1,39 0,27 67,60 6,88 Ok

CR7 4,1 11,00 0,60 400 0,1257 1,39 0,27 67,60 6,88 Ok
6,7 6,6 23,00 0,30 300 0,0045 0,45 0,06 19,85 1,06 V < 0,9
6,6 6,5 19,60 0,30 300 0,0136 0,62 0,10 34,97 1,71 V < 0,9
6,5 6,4 22,90 0,50 300 0,0308 0,92 0,14 47,75 3,57 Ok
6,4 6,3 25,10 0,50 300 0,0364 0,96 0,16 52,70 3,80 Ok
6,3 6,2 25,00 0,50 300 0,0445 1,01 0,18 59,78 4,07 Ok
6,2 6,1 23,60 0,50 300 0,0524 1,04 0,20 66,82 4,28 Ok
6,1 7,1 12,00 0,50 300 0,0675 1,07 0,25 83,14 4,47 Ok
7,8 7,7 22,00 0,50 300 0,0281 0,90 0,14 45,28 3,44 Ok
7,7 7,6 20,10 0,50 300 0,0394 0,98 0,17 55,27 3,90 Ok
7,6 7,5 25,00 0,50 400 0,0480 1,03 0,16 39,82 4,18 Ok
7,5 7,4 25,00 0,50 400 0,0597 1,09 0,18 44,95 4,56 Ok
7,4 7,3 26,60 0,30 400 0,0708 0,94 0,23 57,95 3,21 Ok
7,3 7,2 25,50 0,30 400 0,0825 0,97 0,26 64,13 3,37 Ok
7,2 7,1 15,00 0,30 500 0,0948 1,01 0,24 48,22 3,59 Ok
7,1 Descarga 2 24,90 0,30 500 0,1623 1,14 0,34 67,95 4,31 Ok

Y/D Ƭ Verificação
Cx 

montante
Cx 

jusante

Inclinação DN QDimensionamento V hu
Colector

Troço
Comprimento

5

6

7
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(m) (%) (mm) (m³/s) (m/s) (m) (%) (N/m²) 0,9 < V < 5 m/s

8,5 8,4 25,00 0,50 300 0,0146 0,76 0,10 31,81 2,64 V < 0,9
8,4 8,3 25,00 0,50 300 0,0327 0,94 0,15 49,42 3,65 Ok
8,3 8,2 25,00 0,50 400 0,0518 1,05 0,17 41,51 4,31 Ok
8,2 8,1 21,00 0,50 400 0,0664 1,12 0,19 47,78 4,76 Ok
8,1 Descarga 3 20,20 0,50 400 0,0851 1,19 0,22 55,39 5,21 Ok
9,6 9,5 27,90 1,00 300 0,0364 1,25 0,13 43,09 6,65 Ok
9,5 9,4 24,10 0,50 300 0,0558 1,06 0,21 70,00 4,35 Ok
9,4 9,3 14,70 0,50 500 0,0692 1,12 0,18 35,20 4,76 Ok
9,3 9,2 16,90 0,50 500 0,1411 1,35 0,26 52,45 6,31 Ok
9,2 9,1 22,30 0,50 500 0,1946 1,45 0,32 64,46 7,03 Ok
9,1 E3 26,40 0,50 500 0,2773 1,49 0,45 89,90 7,31 Ok
10,4 10,3 18,00 0,60 300 0,0197 0,88 0,11 35,51 3,45 V < 0,9
10,3 10,2 23,00 0,60 300 0,0257 0,94 0,12 40,97 3,85 Ok
10,2 10,1 25,00 0,60 300 0,0337 1,01 0,14 47,73 4,28 Ok
10,1 9,2 29,50 0,60 300 0,0467 1,10 0,17 58,10 4,82 Ok
11,2 11,1 17,00 0,50 300 0,0089 0,66 0,07 24,71 2,13 V < 0,9
11,1 E3 18,00 0,50 300 0,0402 0,99 0,17 55,97 3,93 Ok
12,4 12,3 28,60 0,50 300 0,0134 0,74 0,09 30,37 2,54 V < 0,9
12,3 12,2 30,00 0,50 300 0,0291 0,91 0,14 46,22 3,49 Ok
12,2 12,1 32,00 0,50 300 0,0475 1,02 0,19 62,36 4,16 Ok
12,1 9,1 21,20 0,50 300 0,0475 1,02 0,19 62,36 4,16 Ok

V hu Y/D Ƭ Verificação
Troço

Comprimento Inclinação DN QDimensionamento

Cx 
montante

Cx 
jusante

11

12

8

9

10

Colector
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(m) (%) (mm) (m³/s) (m/s) (m) (%) (N/m²) 0,9 < V < 5 m/s

13.10 13,9 15,50 3,00 300 0,0455 1,98 0,11 36,08 17,47 Ok
13,9 13,8 14,00 3,00 300 0,0526 2,06 0,12 39,04 18,56 Ok
13,8 13,7 17,00 3,00 300 0,0567 2,10 0,12 40,65 19,12 Ok
13,7 13,6 18,00 3,00 400 0,0621 2,11 0,11 28,44 19,23 Ok
13,6 13,5 25,00 3,40 400 0,0671 2,25 0,11 28,66 21,94 Ok
13,5 13,4 25,00 4,50 400 0,0738 2,56 0,11 28,00 28,48 Ok
13,4 13,3 25,00 5,30 400 0,0803 2,78 0,11 28,05 33,59 Ok
13,3 13,2 25,00 6,00 400 0,0869 2,97 0,11 28,29 38,29 Ok
13,2 13,1 7,00 6,00 400 0,0935 3,04 0,12 29,37 39,50 Ok
13,3 Descarga 9,90 6,00 400 0,1185 3,25 0,13 33,23 43,68 Ok
14,3 14,2 22,00 6,00 300 0,0064 1,42 0,03 11,41 12,70 Ok
14,2 14,1 21,50 6,00 300 0,0131 1,77 0,05 16,15 17,53 Ok
14,1 Descarga 7,00 1,00 300 0,0211 1,07 0,10 32,13 5,31 Ok
15,6 15,5 31,20 0,50 300 0,0107 0,69 0,08 27,06 2,31 V < 0,9
15,5 15,4 14,10 0,50 300 0,0116 0,71 0,08 28,22 2,39 V < 0,9
15,4 15,3 38,70 0,50 300 0,0116 0,71 0,08 28,22 2,39 V < 0,9
15,3 15,2 50,00 0,50 300 0,0389 0,98 0,16 54,84 3,89 Ok
15,2 15,1 29,50 0,50 400 0,0814 1,18 0,22 53,89 5,13 Ok
15,1 CR8 12,00 0,50 400 0,0904 1,21 0,23 57,55 5,32 Ok
CR8 E4 15,00 0,50 400 0,0904 1,21 0,23 57,55 5,32 Ok

V hu Y/D Ƭ Verificação
Troço

Comprimento Inclinação DN QDimensionamento

Cx 
montante

Cx 
jusante

13

14

15

Colector
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Como aspetos a salientar refere-se ainda que para viabilizar a ligação do Colector 9 à rede 

pluvial existente, será necessário que o traçado em planta deste novo colector cruze o 

Emissário Geral da Cidade, de betão DN1200.  

Trata-se de uma situação que implica cuidados na execução dos trabalhos uma vez que o 

emissário em causa transporta um caudal elevado, funciona em contínuo e qualquer rotura 

e/ou interrupção do mesmo representa um gravíssimo problema com sérias consequências e 

de difícil resolução no imediato.  

Acresce ainda o facto de que qualquer rotura neste emissário provocará grandes 

derramamentos de efluente, com subsequente arrastamento de material, potenciando o 

deslizamento de terras e o consequente assentamento das restantes infraestruturas existentes 

(gás e água), podendo originar rotura das mesmas.  

Neste enquadramento, para viabilizar a execução do troço final do Colector 9 sob o Emissário 

Geral da Cidade, recorreu-se à solução de instalação da tubagem do colector por perfuração 

dirigida. Trata-se de um método construtivo que, face ao desnível previsto entre as duas 

tubagens, permite a execução do troço de colector, sem causar interferências com o emissário 

existente. 

Esta solução implica a execução de um levantamento pormenorizado das infraestruturas 

enterradas existentes no local e identificar eventuais constrangimentos, para garantir que os 

trabalhos de perfuração não irão causar dados às mesmas. 

No Troço Coimbra B / Portagem a drenagem longitudinal prevista nos reduzidos taludes 

ocorrentes surgem nas seguintes situações: 

 

 Valetas de Crista de Talude e de Banqueta na Rua Manuel Almeida e Sousa 

Na zona em escavação, na Rua Almeida e Sousa, a condução das águas de escorrência do da 

banqueta e das áreas adjacentes é efetuada por valetas constituída por meias manilhas de 

betão com 0,40 metros de diâmetro interior. As águas recolhidas pela valeta de crista são 

conduzidas à caixa de receção/ligação à Valeta de Pé de Talude.  

As águas recolhidas pela valeta de banqueta, por terem pouca expressão, são conduzidas 

diretamente para o terreno.  
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 Valeta de Pé de Talude na Rua Manuel Almeida e Sousa 

Na zona em escavação, na Rua Almeida e Sousa, a condução das águas de escorrência do 

talude de escavação e das áreas adjacentes é efetuada por uma valeta constituída por meias 

manilhas de betão com 0,50 metros de diâmetro interior.  

As águas recolhidas pela valeta são conduzidas à caixa de receção do sistema de drenagem 

através de ramal de 300 mm.  

 

 Valetas Tipo II 

Nos terrenos delimitados pela plataforma giratória e zona ajardinada junto à Rua Manuel 

Almeida e Sousa, as águas dos terrenos contíguos escorrem no sentido do pé de talude, são 

intercetadas por valetas Tipo II, constituídas por meias manilhas de betão com 0,20 m de 

diâmetro interior. As águas recolhidas pelas valetas são conduzidas às câmaras de visita do 

sistema de drenagem através de ramal de 200 mm.  

 

a) Portagem / Alto de S. João 

Apenas no troço Portagem – Alto de São João se identificam quatro estruturas de drenagem 

transversal existentes (passagens hidráulicas), cuja localização e geometria se resumem no 

quadro seguinte. Todas estão situadas no Ramal da Lousã e serão mantidas por terem seção 

adequada. 

Quadro III. 4 – Passagens Hidráulicas – Portagem / Alto de São João 

PH km Diâmetro  
(mm) Inclinação (%): i 

Caudal 
afluente 
(m3/s): Q 

Caudal em 
secção cheia 

(m3/s): Qh 

Velocidade 
(m/s): U 

PH1 1+327 1000 1,0 1,51 2,18 3,00 

PH2 2+062 1200 1,0 3,39 3,55 3,57 

PH3 4+806 1200 1,9 4,30 4,88 4,89 

PH4 5+194 1200 1,8 3,48 4,76 5,59 
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Neste troço a drenagem longitudinal prevista encontra-se sintetizada no Quadro III. 5, em 

termos de valetas e no Quadro III. 6 ao nível de coletores. 

Quadro III. 5 – Dimensionamento de Valetas – Portagem / Alto de São João 

Troço 
Lado 

Área (m2) i Qacum 
Valeta tipo 

Qmax Qacum/ 
Qmax km início km fim Pavimento Talude Terreno (m/m) (l/s) (l/s) 

1+208 1+325 Dir 0 820 0 0,50% 26,64 Val 1.20*0.3 150,10 18% 

1+290 1+325 Esq 0 101 0 0,50% 3,00 Val 1.20*0.3 150,10 2% 

1+325 1+600 Esq 0 1792 0 0,50% 53,28 Val 1.20*0.3 150,10 36% 

1+675 1+780 Dir 0 460 0 0,50% 13,68 Val 1.20*0.3 150,10 9% 

1+690 1+860 Esq 0 299 0 0,50% 8,89 Val 1.20*0.3 150,10 6% 

1+815 1+875 Dir 0 169 0 0,50% 5,02 Val 1.20*0.3 150,10 3% 

2+035 2+062 Dir 0 546 0 0,50% 16,23 Val 1.20*0.3 150,10 11% 

2+062 2+565 Dir 0 1455 0 0,50% 43,26 Val 1.20*0.3 150,10 29% 

2+630 2+842 Esq 0 320 0 0,50% 9,51 Val 1.20*0.3 150,10 6% 

4+290 4+370 Esq 0 360 0 0,50% 10,70 Val 1.20*0.3 150,10 7% 

4+390 4+455 Dir 0 100 0 0,50% 2,97 Val 1.20*0.3 150,10 2% 

4+560 4+590 Esq 0 415 0 0,50% 12,34 Val 1.20*0.3 150,10 8% 

4+560 4+810 Dir 0 1307 0 0,50% 38,86 Val 1.20*0.3 150,10 26% 

4+915 5+020 Esq 0 180 0 0,50% 5,35 Val 1.00*0.2 101,50 5% 

5+190 5+236 Esq 0 150 0 0,50% 4,46 Val 1.00*0.2 101,50 4% 

5+236 0+165  
(Inv. Sen) Dir 730 730 730 0,50% 21,71 Val 1.20*0.3 150,10 14% 

 

Quadro III. 6 – Dimensionamento de Coletores – Portagem / Alto de São João 

Troço Área (m2) i Qacum 
Material Diâmetro 

Qmax V Qacum/ 
Qmax km início km fim Pavimento Talude Terreno (m/m) (l/s) (l/s) (m/s) 

0+992 1+325 2324 1805 0 0,3% 135,73 Betão Col Ø 500 188,20 1,04 0,72 

1+325 2+040 4940 1036 0 0,5% 205,58 Betão Col Ø 500 242,97 1,39 0,85 

2+065 2+125 1750 0 0 0,5% 61,79 Betão Col Ø 400 134,01 1,05 0,46 

2+175 3+090 4900 934 0 0,5% 200,78 Betão Col Ø 500 242,97 1,38 0,83 

2+890 3+092 2000 0 0 0,5% 70,62 Betão Col Ø 400 134,01 1,08 0,52 

3+740 4+005 3180 0 0 0,5% 112,28 Betão Col Ø 400 134,01 1,20 0,84 

4+305 4+460 1085 200 0 0,5% 44,26 Betão Col Ø 300 62,22 0,96 0,71 

4+537 5+016 3360 2200 0 0,5% 184,05 Betão Col Ø 500 242,97 1,36 0,76 
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4.7 Terraplenagens e Movimentação de Terras 

4.7.1 Terraplenagens 

Dado a inserção do projeto em zona urbana, nomeadamente em zona pavimentada (como é o 

caso entre Portagem e Coimbra Parque) ou usando o canal ferroviário existente, que será para 

o efeito levantado, não se esperam terraplenagens relevantes a executar.  

Nestes troços de via férrea existente a morfologia é também de um modo geral plana e apenas 

no troço do Ramal da Lousã entre Coimbra Parque e o Alto de São João existem zonas de 

relevo um pouco mais movimentado que se traduzem na existência de alguns taludes de aterro 

e escavação, mas de reduzida altura. 

É assim nos trechos de via férrea existente que tem lugar a movimentação de terras com a 

execução do aterro para a construção da plataforma rodoviária e que pode implicar também a 

intervenção nos taludes existentes, para o alargamento do canal, em particular entre Coimbra 

Parque e Alto de São João (onde o canal da via ferroviária é de via única), uma vez que a 

circulação do Metrobus se fará em via dupla, necessitando de uma plataforma de 7 m. 

 

4.7.1.1 Coimbra B / Portagem 

Aterros na zona da Rib.ª do Gorgulão (Retorno e ligação com o MetroBus) 

Na zona inicial do Retorno entre os km 0+000 e 0+060 e na parte inicial do traçado do 

Metrobus entre os km 0+000 e 0+025, está prevista a construção de aterro de nivelamento da 

plataforma com cerca de 6,5 m de altura máxima ao eixo, confinado do lado sul por muro de 

betão fundado por duas fiadas de estacas ligadas por sapata.  

O dispositivo geotécnico do local envolve a ocorrência de cerca de 12 m espessura de solos 

aluvionares argilo-siltosos com alguma fração arenosa, por vezes com componente lodosa nos 

níveis superiores, depositados sobre terrenos calco-margosos jurássicos.  

A execução dos aterros do projeto deverá ser antecedida de alguns trabalhos preparatórios e 

complementares de reforço do nível de assento, envolvendo nomeadamente o enxugo prévio 

dos terrenos (que em grande parte do ano se encontram submersos). 
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Escavações e muros no Retorno e Rua Manuel de Almeida e Sousa 

O traçado do restabelecimento da Rua Manuel de Almeida e Sousa processa-se em escavação 

sensivelmente entre o km 0+050 e o km 0+175 (ao eixo).  

A geometria é de V/H=2/3 com banquetas de transição a cada 6 ou 7 m de altura (a partir da 

base) e 3 m de largura. 

 

4.7.1.2 Portagem / Alto de São João 

Escavações  

Devido ao alargamento da plataforma do Ramal da Lousã no Trecho Coimbra Parque / Alto S. 

João haverá lugar à intervenção nas escavações existentes que serão recuadas.  

Dada a consistência leve a média apresentada pelas formações, considera-se que o maciço 

será maioritariamente escavável e ripável com meios mecânicos, através do recurso a uma 

escavadora giratória, pelo que não se prevê a necessidade de recorrer à utilização de 

explosivos.  

Com base na análise geológico-geotécnica efetuada, considera-se que alguns dos materiais 

provenientes da escavação poderão ser aplicados em aterro. 

Nos taludes de escavação será genericamente adotada uma geometria de 1:2 (V:H), em 

conformidade com as ocorrências geológicas e respetivas propriedades geotécnicas 

identificadas nos trabalhos de prospeção realizados. 

O revestimento com terra vegetal será feito em todos os taludes de escavação 

intervencionados (0,15 m), excluindo-se os taludes em domínio de maciços rochosos.  

 

Aterros  

Não se prevê a execução de aterros de dimensão significativa, sendo na sua generalidade 

correspondem a aterros de pequena dimensão por via do alargamento da plataforma ferroviária 

do Ramal da Lousã.  
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Nas zonas de aterros ao longo do traçado deverá ser adotada, genericamente, uma geometria 

para os taludes de 1:2 (V:H). 

O revestimento dos taludes de aterro será feito com 0,20 m de espessura de terra vegetal. Este 

procedimento servirá para evitar ou minimizar o ravinamento provocado pela escorrência das 

águas superficiais. Essa proteção deverá ser efetuada logo após a conclusão dos trabalhos a 

fim de evitar que as primeiras chuvas gerem fenómenos erosivos. 

 

4.7.2 Movimentação de terras 

4.7.2.1 Coimbra B / Portagem 

Para a construção do canal rodoviário e adaptação do canal ferroviário existente e da rede 

viária adjacente à nova infraestrutura que inclui a realização de obras de arte, prevê-se a 

necessidade de executar 6 563 m3, em que 2 373 m3 são provenientes da escavação e os 

restantes 4 190 m3 de materiais de empréstimo. 

As escavações conduzem a 25 737 m3 de materiais dos quais 20 072 m3 serão conduzidos a 

depósito. 

 

4.7.2.2 Portagem / Alto de São João 

Para a construção do canal rodoviário e adaptação da rede viária adjacente à nova 

infraestrutura prevê-se a necessidade de executar 22 036 m3 de aterro com materiais 

provenientes dos 36 555 m3 da escavação.  

Com base nos volumes totais obtidos (Escavação-Aterro) verifica-se um excesso de terras de 

14 519 m3. 

Ocorre assim um excedente de terras de 19 174 m3. 
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4.7.2.3 Síntese  

Quadro III. 7 – Resumo do Volume de Terras Movimentadas (m3) 

Troço Escavação 
(m3) 

Aterro com materiais 
provenientes das 
escavações (m3) 

Escavação e 
Condução a 

Depósito (m3) 

Aterro com materiais 
provenientes de 

empréstimos (m3) 

Coimbra B / 
Portagem 5 665 2 373 20 072 4 190 

Portagem / Alto 
de São João 36 555 22 036 14 519 - 

Total 42 220 24 409 34 591 4 190 

 

Globalmente no Troço Coimbra B / Alto de São João ocorre um excedente global de terras de 

13 621 m3 que serão conduzidas a depósito ao exterior. A incorporação de materiais 

escavados na obra é de 24 409 m3, face ao total de escavação de 42 220 m3. 

 

4.8 Serviços Afetados 

4.8.1 Rede de Abastecimento de Água 

Identificaram-se algumas situações de interseção de infraestruturas existentes mais específicas 

que implicam o respetivo restabelecimento e que são a seguir destacadas, todas no troço entre 

Coimbra B e Portagem: 

• Duas condutas instaladas ao longo da Rua Manuel Almeida e Sousa (PEAD DN90 e 

PEAD DN250), as quais terão de ser desativadas e relocalizadas uma vez que esta via 

irá ser desviada; 

• Atravessamento, cerca do km 0+125 do canal do Metrobus, de uma conduta de PEAD 

DN160  

• Atravessamento de uma conduta adutora de Ø600 mm em FFD e uma tubagem da rede 

de distribuição em PVC de Ø110 mm, cerca do km 0+816 do canal do Metrobus; 
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• Tubagem da rede de distribuição em PVC de Ø110 mm, implantada na via de ligação à 

Av. Fernão Magalhães, via cuja rasante sofrerá alteração em virtude de ser eliminada a 

sua passagem sob a atual via férrea; 

• Conduta de FFD 450 cerca do km 0+150 da Av. Marginal 4; 

• Adutora de poliéster DN400 mm, desativada, implantada paralelamente à linha férrea, 

desde a secção mais a sul da intervenção, até ao atravessamento para a Rua Padre 

Estevão Cabral. 

Para todas estas situações relativas ao traçado de rede de abastecimento de água, e devido à 

cota a que estarão implantadas não haverá, em princípio, interferência nos trabalhos a realizar. 

Será exceção a conduta da rede de distribuição, de PVC de Ø110 mm, implantada na via de 

ligação à Av. Fernão Magalhães, uma vez que será substituída por uma outra que acompanhe 

a nova rasante desta via, que será alteada devido à eliminação da sua passagem sob a atual 

via férrea. 

Relativamente à conduta adutora de Ø600 mm em FFD, existente ao km 0+816 do canal do 

Metrobus, está prevista a execução de uma proteção adicional para as cargas a que vai passar 

a estar sujeita. Neste local existe atualmente um pontão que permite a transposição das 

infraestruturas aí existentes pela via férrea. O novo traçado de via cruza as infraestruturas a 

uma cota inferior à da via férrea existente, obrigando à demolição da obra de arte existente e à 

execução de uma estrutura de proteção do emissário, conforme já identificado no Ponto 4.4 

das Obras de Arte (proteção à conduta adutora ao km 0+816). 

Assim e devido à reduzida altura existente entre a geratriz superior do coletor φ1200 em betão 

e a cota das rasantes da via Metrobus e da via de ligação aos parques de estacionamento, 

optou-se pela substituição do troço do coletor em betão sob as vias existentes por um coletor 

em ferro fundido dúctil DN1200, de modo a ganhar-se algum espaço com a redução de 

espessura daí resultante. Preconizou-se depois o envolvimento desse troço em ferro fundido 

por um maciço de betão armado com secção transversal de 1.65 m * 1.65 m, garantindo-se 

assim uma espessura mínima de 0.20 m de betão envolvendo o tubo. 

Prevê-se ainda a colocação de lajetas de betão pré-fabricadas, com 2.00 m de largura e 0.15 m 

de espessura, ao longo do comprimento do maciço em betão, alinhadas pela cota de fundação 

do mesmo, de forma a proteger a adutora e gasoduto existentes nesse local. 
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4.8.2 Redes de Esgotos Pluviais e Domésticos 

a) Esgotos 

Identificaram-se algumas situações de interseção de infraestruturas existentes mais específicas 

que implicam o respetivo restabelecimento e que são a seguir destacadas, todas no troço entre 

Coimbra B e Portagem: 

 

• Interceptor com Ø800 mm em betão, na zona do Pontão ao km 1+614. Neste local 

também existe um Colector de PVC DN 160  

Trata-se de um interceptor das Águas do Mondego de Ø800, que está parcialmente implantado 

por cima de uma passagem hidráulica das Águas de Coimbra com 4,5 m e que atravessa a 

linha férrea por baixo do atual tabuleiro. 

Embora não tenha interferência na execução da obra, foram previstas algumas intervenções 

para garantir a sua estabilidade no decorrer dos trabalhos, nomeadamente do pontão aqui 

previsto construir (Pontão ao km 0+614 – ver Ponto 4.4 – Obras de Arte). 

Assim o cimbre metálico necessário para a execução do tabuleiro do pontão, deverá assentar 

sobre um conjunto de perfis metálicos transversais à PH existente, de forma a transmitir as 

cargas da betonagem para os montantes da PH existente e as fundações do novo pontão. O 

cimbre integrará ainda um conjunto de perfis metálicos sobre a conduta existente, por forma a 

não introduzir quaisquer esforços na mesma. Prevê-se ainda a execução de 3 maciços de 

apoio do interceptor existente, em betão de modo a impedir movimentos no interceptor 

causados pelos trabalhos de demolição e construção. Foi previsto o reforço do colector que 

também aqui ocorre por substituição da atual tubagem de PVC por tubagem de FFD num troço 

com cerca de 6 metros. 

 

• Emissário Geral da Cidade de betão DN1200 instalado a uma profundidade de  

1,40 m (km 0+186) 

Foi previsto o reforço estrutural do Emissário Geral da Cidade que está apresentado em projeto 

específico no Ponto 4.4 – Obras de Arte - Proteção do Emissário ao km 0+816. 
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• Colector doméstico de Ø200 na Rua dos Oleiros ao km 1+675  

Prevê-se a execução de um troço de colector FFD DN400 na Rua dos Oleiros, que ficará já 

instalado a aguardar a sua ligação ao futuro Emissário da AdCL a ser implantado ao longo da 

Av. Cidade Aeminium, evitando deste modo uma futura intervenção no canal do Metrobus. 

 

b) Drenagem Pluvial  

Ao longo da área de intervenção foram identificados vários órgãos de drenagem interferidos, os 

quais na sua maioria se resumem a sumidouros e a caixas de visita  

Constitui exceção a situação do colector pluvial ao km 0+040 do troço Coimbra B / Portagem 

em que se terá proceder ao aumento da sua secção, cuja tubagem de betão DN250 terá de ser 

substituída por betão DN400 para assegurar a capacidade de vazão dos caudais afluentes. A 

intervenção corresponde à substituição em cerca de 60 m de colector. 

Está prevista ainda uma intervenção num colector pluvial/unitário existente. Trata-se da 

substituição de um troço da galeria de alvenaria existente na Rua do Arnado, ao km 1+406 do 

canal do Metrobus. Esta intervenção está dependente do avanço das obras previstas para a 

estabilização da margem direita do rio Mondego que implicam a remodelação das 

infraestruturas de drenagem ali existentes. Assim, caso a obra do Metrobus se inicie antes 

destas, será necessário prever desde logo esta substituição da galeria por uma tubagem de 

Betão DN600, Classe V, para evitar uma futura intervenção nesta infraestrutura e 

consequentemente no canal do Metrobus. 

 

4.8.3 Eletricidade 

Os serviços afetados identificados correspondem às colunas de iluminação pública existentes, 

que estão localizadas na área de implantação da nova rede viária, e que por isso deverão ser 

relocalizadas ou removidas. 

Nesta intervenção prevê-se a relocalização de 11 colunas, 11 aparelhos de iluminação pública, 

e 52 colunas, aparelhos de iluminação pública, a remover.  
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4.8.4 Gás 

As infraestruturas de gás existentes, que estão localizadas na área de implantação da nova 

rede viária, serão removidas e serão instaladas tubagens novas, idênticas às existentes, 

seguindo o traçado representado nas peças desenhadas do projeto, sendo que nas travessias 

das vias será instalado uma tubagem com proteção mecânica extra, envolvida em tubagem 

FFD.  

 

4.8.5 Telecomunicações  

As infraestruturas de telecomunicações existentes e localizadas nas zonas de intervenção, 

serão removidas e será instalada uma nova rede de tubagem a profundidade regulamentar, 

idênticas às existentes, seguindo o traçado representado nas peças desenhadas do projeto.  

 

4.8.6 Rede de troleicarros da cidade 

No âmbito da rede de troleicarros da cidade, haverá a afetação de alguns postes de catenária 

no troço Portagem / Alto de S. João, cuja localização é afetada pela implementação do projeto 

do Metrobus.  

A área de afetação compreende, essencialmente, a Praça da Portagem e Avenida Emídio 

Navarro (km 0+000 a km 1+000) na zona de coincidência da área de intervenção do projeto, 

mas só há necessidade de relocalização dos postes instalados na praça da Portagem  

(km 0+000 a km 0+500), uma vez que os que se encontram ao longo da avenida Emídio 

Navarro destinam-se a ser retirados, conforme acordado com os Serviços Municipalizados de 

Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) nas reuniões havidas sobre este tema.  

O projeto de relocalização adota as mesmas soluções encontradas no projeto de metro ligeiro, 

apenas relocalizando ligeiramente alguns dos postes, em função da adaptação do projeto de 

integração urbana. 
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4.9 Pavimentação  

O dimensionamento das estruturas de pavimento teve em conta o seu dimensionamento para 

tráfego de veículos pesados. 

De referir como elemento de interesse ambiental que para a camada de desgaste foram 

adotadas misturas do tipo SMA (Stone Mastic Asphalt - Norma EN 13108) com betume 

modificado PMB 25/55 – 65. Este é um betume de alto desempenho, mais duro, habitualmente 

usado em estradas de elevado tráfego. 

A adoção de misturas betuminosas do tipo “Stone Mastic Asphalt” para o pavimento do Sistema 

de Mobilidade do Mondego justifica-se pela necessidade de dotar o pavimento de misturas de 

alto desempenho e durabilidade. Estas misturas betuminosas, ricas em ligante, apresentam 

boa resistência à fadiga e à deformação permanente e incluem a adição de um granulado de 

fibras de celulose para distribuir o betume de forma homogénea e impedir o seu escorrimento. 

Esta necessidade advém do sistema de guiamento preconizado, que privilegiará a circulação 

dos rodados sempre no mesmo local (tráfego rodoviário canalizado), propiciando a formação 

de rodeiras. Para mitigar este risco, e tendo presente os condicionalismos altimétricos 

existentes e que a solução de pavimentação será do tipo pavimento flexível, optou-se pela 

escolha de misturas betuminosas de elevado desempenho, que tenham um comportamento 

que não seja suscetível à formação de rodeiras. 

Acresce referir que estas misturas apresentam desempenhos funcionais relevantes em matéria 

de resistência ao deslizamento e drenagem superficial, menor ruído pneu-pavimento, menor 

reflexão das luzes noturnas e melhor visibilidade das marcas rodoviárias. 

 

4.10 Canal Técnico 

As redes e sistemas de suporte são constituídas pelas infraestruturas e equipamentos que 

garantem de forma transversal aos diversos sistemas e aplicações os meios de transmissão 

para suporte das respetivas comunicações, onde se incluí o subsistema de caminho de cabos 

ou canal técnico. 
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Foi considerado instalar dois cabos de fibra ótica para incremento de redundância através da 

constituição de redes em anel, os caminhos de cabos nos quais estes serão instalados deverão 

ser distintos, de modo a minimizar a possibilidade das comunicações serem afetadas pela 

destruição do caminho de cabos.  

A rede de comunicações do sistema BRT deve interligar-se à rede de comunicações da IP, 

sendo para isso necessário construir em Coimbra B o caminho de cabos que permita interligar 

a SET do sistema BRT à SET da IP. Esta interligação deverá ser realizada com recurso a dois 

caminhos de cabo fisicamente distintos. 

O canal técnico divide-se assim em dois troços paralelos à via rodoviária em lados opostos, 

sendo definidos por: 

• canal técnico rodoviário de telecomunicações (do lado da cidade); 

• canal técnico rodoviário de telecomunicações, para efeitos de redundância (do lado do 

rio Mondego). 

 

4.11 Iluminação  

Ao longo do canal da Metrobus vai também existir uma nova iluminação pública, preconizando-

se também a iluminação das paragens através de luminárias a instalar nas plataformas e 

abrigos de passageiros.  

Todas as travessias pedonais e rodoviárias do traçado serão também convenientemente 

iluminadas.  

 

4.12 Sinalização 

A sinalização prevista compreende a marcação rodoviária (sinalização horizontal) e a 

sinalização vertical de código, que tem por finalidade proteger, orientar e balizar os fluxos de 

tráfego, subdividindo-se nos seguintes grupos: 
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a) Sinalização vertical, no presente caso apenas compreende a sinalização de código;  

b) Sinalização horizontal, constituída por marcas no pavimento que delimitam e orientam as 

zonas correspondentes às vias de circulação, disciplinando o tráfego e indicando as 

trajetórias a efetuar.  

 

4.13 Semaforização  

A implementação do Metrobus obriga a ajustar significativamente a infraestrutura rodoviária e 

pedonal, de modo a compatibilizar os diferentes modos de transporte. Assim, a semaforização 

é totalmente revista, sendo que os atravessamentos do tráfego misto no canal Metrobus 

requerem uma atenção especial, por representarem os principais pontos de conflito.  

A introdução de sinalização luminosa nas intersecções ao longo do canal Metrobus tem como 

principais objetivos a regulação os fluxos de tráfego pedonal e rodoviário (misto e Metrobus), 

otimização do funcionamento das intersecções e garantia de adequadas condições de 

segurança na circulação de veículos e peões e minimizar também possíveis perturbações na 

fluidez da circulação do Metrobus. 

As passadeiras são também semaforizadas em todas as intersecções entre o Metrobus e o 

tráfego misto, inclusivamente os atravessamentos pedonais no tráfego misto, de modo a 

garantir a segurança dos peões uma vez que estas intersecções apresentam um elevado 

número de movimentos possíveis dos veículos. 

Propõe-se a instalação de sinalização luminosa de comando atuado, que integra ações de 

micro-regulação, de modo a otimizar a segurança, o funcionamento das intersecções e o 

sistema Metrobus, permitindo fazer variar o tempo de cada fase. O tempo de verde associado 

às travessias pedonais é estabelecido em função do comprimento de atravessamento das vias, 

entre outros aspetos. 

Assim, cada tipo de intersecção tem um conjunto de regras pré-estabelecidas:  
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a) Travessias entre Metrobus e tráfego misto: funcionamento normal de uma intersecção 

rodoviária semaforizada, com tempos mínimos e máximos de verde em cada fase, 

podendo o peão interromper uma corrente de tráfego, desde que decorrido um tempo 

mínimo de verde da fase ativa. Com a deteção de um veículo de Metrobus é 

interrompida a fase ativa, impedindo qualquer travessia do canal Metrobus pelo tráfego 

automóvel e pedonal;  

b) Travessias pedonais isoladas no canal Metrobus: funcionamento com sinal verde para 

os peões, interrompido no momento da deteção dos veículos de Metrobus; 

c) Travessias pedonais em tráfego misto: funcionamento com sinal verde para os veículos, 

interrompido a pedido do peão, desde que decorrido um tempo mínimo de verde para 

os veículos. 

O projeto de semaforização é apresentado no volume de projeto P17 – Semaforização. 

 

4.14 Plataformas de Estacionamento e Carregamentos de Oportunidade dos veículos 

Estão preconizadas zonas de estacionamento junto das rotundas de inversão de marcha, no 

início e fim do troço, onde os autocarros podem estacionar fazer carregamento de oportunidade 

das baterias, havendo para o efeito postos de carregamento também aí instalados. 

 

4.15 Sistema de Telemática Rodoviária 

O sistema de telemática rodoviária (STR) serve de suporte à exploração do sistema de BRT e é 

constituído por 2 tipo de subsistemas que se agrupam essencialmente em duas classes: 

− Redes e Sistemas de Suporte - constituída pelas infraestruturas e equipamentos que 

garantem de forma transversal aos diversos sistemas e aplicações os meios de 

transmissão para suporte das respetivas comunicações; 
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− Sistemas e Aplicações de Exploração – constituída pelas plataformas informáticas, 

equipamentos e aplicações que permitem implementar os diversos sistemas e serviços 

de apoio à exploração, cujas comunicações se suportam nas infraestruturas referidas 

no ponto anterior. 

Os subsistemas (infraestruturas, redes, sistemas e aplicações) que fazem parte de cada uma 

destas duas classes são os seguintes:  

• Redes e Sistemas de Suporte 

- Suportes Físicos de Transmissão: constituído por infraestruturas de cabos; 

- Caminhos de Cabos 

- Espaços Técnicos 

- Sistemas de Alimentação de Energia; 

- Rede de Comunicações Fixas; 

- Rede de Comunicações Móveis; 

- Informação Horária. 

• Sistemas e Aplicações de Exploração 

- Comunicações de Voz Operacionais (fixas e móveis); 

- Informação ao Passageiro; 

- Videovigilância; 

- Supervisão técnica de infraestruturas. 

4.16 Sistema de Guiamento 

O sistema de guiamento eletrónico a aplicar na via permite uma abordagem de precisão às 

paragens bem como um conjunto de outras vantagens a nível da exploração e sua segurança, 

sendo mais vantajoso face aos sistemas tradicionais, nomeadamente:  

− rigor no posicionamento dinâmico do veículo na acostagem às paragens; 

− menor tempo de paragem, associada ao acesso de nível dos passageiros aos veículos;  
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− maior nível de segurança rodoviária, por expectável diminuição da frequência de erros 

de condução; 

− menor nível de carga mental de condução sujeita ao condutores;  

− custo de construção da infraestrutura tendencialmente menor, por diminuição da largura 

das faixas de rodagem, da superfície pavimentada e da área de expropriação, fruto da 

maior repetibilidade e exatidão no seguimento das trajetórias ideais. 

Importa salientar que o sistema de guiamento a preconizar não pode envolver dispositivos que 

impeçam a circulação dos veículos em partes do percurso com guiamento manual, por 

condutor devidamente habilitado, como sejam as linhas consideradas no troço urbano.  

Complementarmente os sistemas de guiamento eletrónico apresentam assim uma interface 

homem-máquina concebida para transmitir ao condutor toda a informação relevante sobre o 

estado de operacionalidade do sistema, fornecer diagnósticos, emitir alarmes, ativar ou 

desativar funções e apoiar a condução através de várias formas que podem ser visuais, 

audíveis ou táteis. Uma componente fundamental e crítica deste tipo de sistemas consiste na 

deteção de falhas e gestão de contingências. Quando são detetadas falhas ou incongruências 

no funcionamento dos sensores, dos atuadores ou do controlador são emitidos avisos ao 

condutor e à central de condução, entrando o sistema em modo degradado, geralmente com 

redução do desempenho mas garantindo a segurança. 

Os sistemas de guiamento eletrónico podem ser distinguidos pelo tipo de sensores que são 

usados para determinar o desvio lateral do veículo, sendo que, em qualquer caso, os sistemas 

de sensores aplicados têm requisitos de elevada exatidão, largura de banda, robustez e 

redundância. 

O sistema de guiamento corresponde à instalação de marcadores magnéticos, por orientação 

GPS e através de visão artificial, podendo estes últimos recorrer a marcas colocadas para o 

efeito, ou apenas à configuração da envolvente rodoviária. 

É obrigatório que haja articulação prévia entre os fornecimentos da frota de veículos, do 

sistema de guiamento eletrónico e da infraestrutura rodoviária, para que estes elementos 

estejam em sintonia e em perfeita articulação das especificidades necessárias ao sucesso 

desta solução.  

  



   

Infraestruturas de Portugal SA 
Sistema de Mobilidade do Mondego 
Adaptação a uma Solução de BRT – Metrobus 
Troço Coimbra B – Alto de São João 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
P16 – ESTUDOS AMBIENTAIS 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do  
Projeto de Execução (RECAPE) 

Volume 2 – Relatório Base 
 

 

 95.211
 

 Ficheiro: 48143.PE.16.02-RB_0 IPE.MOD.019 | V00 
 

4.17 Bilhética 

O sistema de bilhética a adotar pelo Metrobus passa por uma solução de arquitetura articulada 

entre este sistema e os demais modos de transporte, assegurando a compatibilidade 

(interoperabilidade) e intermodalidade dos sistemas de bilhética dos vários operadores, não só 

na zona urbana, mas também na zona suburbana. 

Para desenvolvimento do sistema de bilhética do Metrobus, foram assumidos os seguintes 

pressupostos: 

− Uso de um cartão de transportes único (smartcard), por exemplo o Coimbra Convida, 

associado a um tarifário intermodal; 

− Existir um supra-operador para gestão do sistema global, que garanta a articulação dos 

demais operadores do sistema; 

− Definição de um centralizador da informação de cartões, clientes, vendas e validações 

para a área de Coimbra; 

− Definição dos canais de venda (ATM, portal, comissionistas, mobile, quiosques para 

emissão de cartões e carregamento de títulos). 

O estudo em desenvolvimento define as componentes do sistema que interferem com a 

infraestrutura e com a operação. Os estudos da bilhética do Metrobus estão a ser 

desenvolvidos em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra, em particular 

com os SMTUC.  

 

4.18 Trafego 

Os dados de tráfego são os constantes em “Análise comparada de soluções tecnológicas de 

transportes para um Sistema de Mobilidade do Mondego custo-eficiente - 2ª Fase Tarefa 5 (T5) 

- Definição do conceito de oferta de serviço e do modelo de exploração - Relatório Final (R5) ”. 
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Quadro III. 8 – Tráfego 

Secção TMDA 
2020 

Coimbra B / Aeminum 91 

Aeminium / Coimbra B 91 

Aeminium / Alto de São João 94 

Alto de São João / Aeminium  94 

 

4.19 Integração Paisagística 

A Integração Paisagística visa a integração do canal Metrobus com a paisagem envolvente, 

valorizando deste modo todo o espaço.  

As zonas verdes irão estabelecer a articulação entre o sistema: rio Mondego – canal do Metro 

– tecido urbano, permitindo a criação dum corredor verde. Numa perspetiva cénica e ambiental 

procura-se proporcionar um espaço com elevada qualidade cénica, enquadrado com a 

envolvente, minimizando o impacte visual decorrente da implantação do canal Metrobus. 

A vegetação proposta é composta por um conjunto de espécies arbóreas, arbustivas e 

herbáceas bem-adaptadas às condições edafo-climáticas da zona, facilitando o equilíbrio entre 

a qualidade paisagística, conforto ambiental e a necessidade diminuta de consumo de água 

para a rega, bem como de ações de manutenção. 

A diversidade de espécies utilizadas tem como objetivo a diversificação visual, utilizando as 

características das próprias espécies, como seja as diferenças de porte, alternância de 

espécies de folha caduca e perene, diferentes tonalidades de folhagem e floração, quer pela 

sua disposição de forma a obter uma estrutura visual mais orgânica e apelativa, assumindo 

também uma função importante ao nível ecológico. 

A utilização dos três estratos de vegetação diferentes (herbáceo, arbustivo e arbóreo) cria uma 

ilusão de ótica de ampliação do espaço, constituindo por outro lado, um cenário de elevado 

valor ambiental e cénico.   
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4.19.1 Espécies Adotadas 

4.19.1.1 Árvores 

Surgem como elementos marcantes da paisagem, pontuando e distribuindo-se por toda a área 

de intervenção. Existem espécies arbóreas de folhagem caduca ou semi-perene que permitem 

um melhor conforto bioclimático deixando penetrar a radiação solar no Outono - Inverno e 

dando sombra no Verão, para além de comporem os três estratos com o intuito da criação de 

ilusão de ótica, ampliando o espaço: 

 Árvores de grande porte:  

- Acer saccharinum;  

- Liquidambar styraciflua;  

- Liriodendron tulipífera; 

- Platanus x hispanica  

- Quercus robur  

- Quercus palustris  

 Árvores de médio porte: 

- Fraxinus angustifolia  

- Jacaranda mimosifolia 

- Melia azedarach  

- Sophora japónica  

- Schinus molle  

 Árvores de pequeno porte: 

- Prunus cerasifera atropurpurea  

- Prunus serrulata ‘Kanzan’ 
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FIG. III. 22 – Imagens das espécies de Árvores propostas 

 

4.19.1.2 Arbustos de delimitação  

Explorando volumes, texturas e cores, delimitam o perímetro do canal do Metrobus sempre que 

necessário, com o intuito de proteção do espaço. Este alinhamento é constituído por uma 

mistura de arbustos constituído por: 

• Nerium oleander, cujo nome vulgar é loendro; 

• Viburnum tinus, cujo nome vulgar é folhado; 

• Crataegus monoguina, cujo nome vulgar é pilriteiro; 

• Cytisus scoparius, cujo nome vulgar é giesteira; 

• Juniperus procubens 'nana', cujo nome vulgar é junipero/zimbro; 

• Lantana montevidensis 'nana', cujo nome vulgar é lantana; 

• Lavandula dentata, cujo nome vulgar é alfazema; 

• Leptospermum scoparium, cujo nome vulgar é falsa érica; 

• Mahonia aquifolium; 

• Rosmarinus officinalis, cujo nome vulgar é alecrim; 

• Teucrium fruticans, cujo nome vulgar é sargaço-branco; 



   

Infraestruturas de Portugal SA 
Sistema de Mobilidade do Mondego 
Adaptação a uma Solução de BRT – Metrobus 
Troço Coimbra B – Alto de São João 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
P16 – ESTUDOS AMBIENTAIS 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do  
Projeto de Execução (RECAPE) 

Volume 2 – Relatório Base 
 

 

 99.211
 

 Ficheiro: 48143.PE.16.02-RB_0 IPE.MOD.019 | V00 
 

 
FIG. III. 23 – Imagens das espécies de Arbustos propostas 

 

4.19.1.3 Sementeira 

A sementeira proposta é constituída por uma mistura de espécies herbáceas bem-adaptadas 

às condições edafo-climáticas da zona, contendo assim uma grande adaptabilidade e elevado 

poder germinativo de forma a promover uma rápida cobertura do solo.  

A Área de Relvado Regado tem como objetivo suportar as atividades de recreio ativo e 

passivo. Esta é composto por: 

 - 70% Festuca arundinacea  

 - 20% Lolium perenne  

 - 10% Poa pratensis a aplicar à razão de 60 gr/m2 

A Área de Prado de Sequeiro proposta tem como objetivo revestir o solo em toda a área 

adjacente ao canal do Metrobus, protegendo-o contra as ações erosivas tanto hídricas como 

eólicas. Por outro lado, possui capacidade de carga para ser utilizado e desfrutado. Esta 

sementeira é composta por: 

 - 35% Lolium perenne 

 - 20% Festuca arundinacea  
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 - 20% Lolium multiflorum 

 - 15% Festuca rubra rubra 

 - 10% Trifolium repens a aplicar à razão de 45 gr/m2 

 

4.19.2 Rega 

Propõe-se um sistema de rega automático em toda a extensão da área de intervenção (linha 

do metro de superfície e espaços verdes de enquadramento).  

O sistema de rega pretende adequar o melhor fornecimento de água às necessidades hídricas 

das plantas adotando soluções com o recurso à rega localizada. São utilizados vários sistemas 

de rega, de acordo com a especificidade da aplicação. Nas zonas de enquadramento será 

utilizada rega gota-a-gota superficial e pontualmente, nas zonas de prado, 

pulverização/aspersão, dependendo da área e extensão da zona a regar. Não obstante, será 

ainda contemplado um sistema de rega manual, com bocas de rega. 

 

4.19.3 Revestimento do solo 

Será utilizada para a cobertura do solo, nas zonas de plantação de arbustos e algumas 

espécies herbáceas, a casca de pinheiro.  

A utilização deste revestimento permite a retenção da humidade junto das raízes, o que otimiza 

a utilização da rega, ao mesmo tempo que favorece o crescimento das espécies vegetais. A 

utilização deste revestimento permite ainda, a redução do crescimento de espécies infestantes, 

a redução da erosão resultante do escoamento superficial, a passagem de ar e água para o 

solo e a uniformização da temperatura do solo, protegendo-o do frio e do calor.  

Todos estes factores associados permitem diminuir a manutenção destes espaços e contribuir 

para sua a valorização estética. 

As caldeiras das arvores serão revestidas em pedra ornamental de modo a cobrir o solo, com o 

objetivo de manter a humidade do solo reduzindo a necessidade de rega, e de impedir o 

crescimento rápido da vegetação infestante reduzindo também a necessidade de ações de 

manutenção.   



   

Infraestruturas de Portugal SA 
Sistema de Mobilidade do Mondego 
Adaptação a uma Solução de BRT – Metrobus 
Troço Coimbra B – Alto de São João 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
P16 – ESTUDOS AMBIENTAIS 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do  
Projeto de Execução (RECAPE) 

Volume 2 – Relatório Base 
 

 

 101.211
 

 Ficheiro: 48143.PE.16.02-RB_0 IPE.MOD.019 | V00 
 

 

5 PROJETO COMPLEMENTAR 

Como projeto complementar, localizado junto do início do Metrobus, em Coimbra B, refere-se a 

intervenção de renovação que ocorrerá na estação de Coimbra B da Linha do Norte, 

adjacente ao canal do Metrobus, que compreende a modernização e reabilitação do edifício de 

passageiros e das plataformas de passageiros, tendo em vista a melhoria dos níveis de 

serviço, conforto e segurança, bem como o arranjo do layout das vias, uma vez que com a 

execução do troço Coimbra B / Portagem do Metrobus, se fará a desativação da Estação de 

Coimbra A, e para isso acontecer, é contudo necessário criar condições em Coimbra B para 

albergar as famílias de comboios que atualmente partem de Coimbra A, razão pela qual o 

layout das linhas será assim também alterado.  

A intervenção na estação melhorará as acessibilidades, nomeadamente entre as plataformas 

de passageiros e as suas zonas laterais, onde a nascente funcionará a futura interface com o 

Metrobus e a poente, o já existente parque de estacionamento, zona em que a autarquia tem 

intenções de proceder a melhorias em termos urbanísticos. 

Estas intervenções que decorrem em área de Domínio Publico Ferroviário foi assim articulada 

com o projeto do Metrobus, e permitindo também a criação de uma interface de transportes a 

nascente da estação, razão pela qual e, para além da necessidade de se criar uma zona de 

inversão de sentido dos veículos BRT e um términus para esta infraestrutura, levou à inclusão 

da rotunda do Retorno, de formato oval, no início do projeto do Metrobus junto a Coimbra B. 

Para a execução da rotunda, a Rua Manuel de Almeida e Sousa será ripada para nascente, 

permitindo a introdução do Retorno entra ela e a estação de Coimbra B e comportará o Pontão 

sobre a Ribª de Gorgulão, para que esta reposição não interfira com o volume da bacia de 

retenção aí existente, conforme descrito no ponto 4.2.2 do presente relatório.  
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FIG. III. 24 – Futuro layout funcional da Estação de Coimbra B já em articulação com o projeto do Metrobus 
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6 FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.1 Programação Temporal da Execução da Obra 

É intenção da IP – Infraestruturas de Portugal e em face do planeamento para a elaboração e 

conclusão dos projetos de execução e da correspondente aprovação ambiental que a 

construção do troço urbano, entre Coimbra B e o Alto de S. João (assim como a Linha do 

Hospital do troço urbano), se inicie no segundo trimestre de 2020 e possa estar concluído no 

decorrer de 2022, quando todo o sistema estará globalmente construído, uma vez que para o 

troço suburbano, as obras decorrerão entre o início de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. 

 

6.2 Faseamento Construtivo  

O troço do Metrobus entre Coimbra B e o Alto de S. João será realizado em duas empreitadas 

distintas, Coimbra B / Portagem e Portagem / Alto de S. João, cujos princípios gerais de 

organização são seguidamente expostos constituindo, elementos orientadores para a 

programação de obra que cada concorrente deverá apresentar de forma pormenorizada no 

âmbito do processo de concurso, com a posterior e devida aprovação pela IP e a obtenção dos 

respetivos licenciamentos junto das entidades responsáveis. 

A intervenção, pela sua complexidade e inserção em meio urbano, implica uma cuidada 

programação dos trabalhos de modo a minimizar o seu impacto. Procurar-se-á salvaguardar 

o funcionamento quotidiano da cidade, contendo os transtornos inerentes a uma intervenção 

sobre o espaço publico. 

A segmentação da obra, para além das vantagens associadas à gestão dos recursos 

materiais e humanos por parte do adjudicatário, permitirá estabelecer uma operação por 

fases, evitando transformar toda a zona de intervenção num grande e contínuo estaleiro, de 

modo a manter zonas livres, sem qualquer afetação.  
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A introdução das obras será feita de forma gradual, procurando reduzir o primeiro impacto 

junto dos cidadãos e, sobretudo, dos moradores.  

Deverá ser, naturalmente, assegurada a acessibilidade a todas as construções afetadas pela 

operação e sempre que necessário, serão estabelecidos desvios de pequena extensão, e de 

traçado simples, para o trânsito automóvel e pedonal. 

 

6.2.1 Coimbra B / Portagem 

A execução do troço Coimbra B / Portagem do Sistema de Mobilidade do Mondego pressupõe 

a desativação da Estação de Coimbra A e para isso acontecer, é necessário criar condições na 

estação de Coimbra B para albergar as famílias de comboios que atualmente partem de 

Coimbra A, constituindo esta empreitada de intervenção na estação um projeto complementar 

ao projeto do Metrobus, conforme exposto no Ponto 5, e cujas obras se encontram por isso 

articuladas. 

Assim, os trabalhos previstos para o troço Coimbra B / Portagem serão executados em duas 

empreitadas distintas: 

• Fase 1 – Empreitada de Renovação da Estação de Coimbra B nos aspetos que implicam 

articulação com o Metrobus; 

• Fase 2 – Empreitada do Troço Coimbra B / Portagem do Metrobus. 

 

6.2.1.1 Fase 1 – Empreitada de Renovação da Estação de Coimbra B nos aspetos que 

implicam articulação com o Metrobus  

Na Fase 1 desta empreitada será renovada toda a área a nascente da estação e será criado 

um conjunto de linhas que permitirá albergar as famílias de comboios que presentemente 

partem de Coimbra B. No decurso desta fase estarão interditadas as duas linhas mais a poente 

da Estação (Linhas 7 e 8), sendo, portanto, uma fase propícia para executar os trabalhos do 

projeto Coimbra B / Portagem confinantes com a Estação. 
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Assim, serão executados dentro desta empreitada todos os trabalhos pertencentes ao Projeto 

do Troço Coimbra B / Portagem do Sistema de Mobilidade do Mondego que antecedem o  

km 0+300 do Canal do Metrobus, nomeadamente: 

• Execução do Pontão sobre a Ribeira do Gorgulão e das Terraplenagens da Rua Manuel 

de Almeida e Sousa, até à cota da plataforma, incluindo os Muros M4, M5 e M6 

• Reposição dos Serviços afetados atualmente existentes na Rua Manuel de Almeida e 

Sousa, no traçado definitivo deste arruamento. 

• Colocação em serviço do novo traçado da Rua Manuel de Almeida e Sousa 

• Interdição ao Tráfego Ferroviário das Atuais Linhas 7 e 8 da Estação de Coimbra B. 

Manter-se-ão em serviço as duas linhas da Linha do Norte e o AMV de acesso da linha 

de Coimbra A às mesmas. O serviço ferroviário entre Coimbra A e Coimbra B será 

mantido, com encaminhamento dos comboios para as restantes linhas da estação em 

funcionamento. 

• Conclusão das terraplenagens da Rua Manuel de Almeida e Sousa e da zona da 

Rotunda de Inversão do Metrobus, incluindo a execução dos Muros M1, M2 e M3 e da 

Escada Norte. Parte destes trabalhos (os mais afastados do canal ferroviário) poderão 

ser iniciados antes da atividade anterior. 

• Interdição do tráfego rodoviário na EN 111-1, sob a PIR ao Km 0+079. O acesso ao 

lado Poente da Estação e à Avenida Cidade de Aeminium será processado a partir da 

ligação em Coimbra A e através da PI da Casa do Sal (ver Desvio de Tráfego 1 no 

ponto 6.3.1).  

• Levantamento definitivo da Linha 8 na zona de implantação da PIR ao Km 0+079 e 

demolição da grelha metálica que atualmente a sustenta 

• Execução da PIR ao Km 0+079 

• Para executar o Muro M7, paralelo à Linha do Norte, será necessário executar 

previamente uma estrutura de contenção provisória que garanta a segurança dos 

trabalhos face à linha em serviço.  
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• Execução do Canal do Metrobus, juntamente com o Muro M8 

• Execução dos trabalhos no novo Kiss&Ride e acabamentos gerais. 

 

Para esta Fase 1 está prevista uma duração de 1 ano, prevendo-se que os trabalhos se iniciem 

no primeiro trimestre de 2020 e terminem no final do primeiro trimestre de 2021. 

 

6.2.1.2 Fase 2 – Empreitada do Troço Coimbra B / Portagem do Metrobus 

A empreitada do Troço Coimbra B / Portagem do SMM incluirá a totalidade dos trabalhos 

previstos no projeto, exceto os descritos no capítulo anterior. 

Os trabalhos desta empreitada só se iniciarão quando estiver concluída a Fase 1, portanto com 

a desativação da circulação de comboios na atual linha entre Coimbra A e Coimbra B. 

Quando esta empreitada se iniciar, estará também já em serviço o tráfego rodoviário sob a PIR 

ao km 0+079. 

Segue-se o levantamento da superestrutura de via e o levantamento de todas as 

infraestruturas de catenária. 

Em termos gerais, preconiza-se que os trabalhos se desenvolvam por setores, no sentido de 

Coimbra B para a Portagem. Prevê-se assim a seguinte sequência de trabalhos indicativa: 

 

FASE 2A: 

• Implementação de desvio provisório de trânsito para interditar o tráfego rodoviário na 

atual PI da Casa do Sal (ver Desvio de Tráfego 2 no ponto 6.3.1).  

• O acesso ao edifício da APA e ao tabuleiro inferior da Ponte-açude será feito a partir de 

Coimbra B e a partir de Coimbra A, estando a Avenida Cidade de Aeminium em 

funcionamento 

• Execução do Pontão ao Km 0+614 
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• Execução da Proteção de Emissário ao km 0+817 

• Execução do troço do Canal de Metrobus e intervenções adjacentes até ao km 1+100, 

aproximadamente.  

• A execução do o arruamento Avenida Marginal 4 e a zona da plataforma giratória 

posicionada sob a Avenida cidade de Aeminhum, terá de ser feita de forma faseada, 

com uma via de cada vez e impondo circulação alternada, com semaforização 

provisória. 

• Colocação em serviço da travessia de nível na Casa do Sal. 

 

FASE 2B: 

• Implementação de desvio provisório de trânsito para interditar o tráfego rodoviário a 

partir de Coimbra A (ver Desvio de Tráfego 3 no ponto 6.3.1).  

• O Acesso ao edifício da APA e à Ponte-açude será feito a partir de Coimbra B e a partir 

da nova ligação de nível da Casa do Sal. 

• Execução das intervenções previstas entre o Km 1+100, aproximadamente e o final do 

traçado. 

 

FASE 2C: 

• Execução da camada de desgaste do Canal do Metrobus desde a rotunda de inversão 

em Coimbra B até ao final do traçado.  

 

A empreitada do Troço Coimbra B / Portagem do SMM tem uma duração prevista de 18 meses, 

com início previsto no primeiro semestre de 2021 e conclusão durante o ano de 2022. 
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6.2.2 Portagem / Alto S. João 

Para a execução do troço Portagem / Alto de S. João propõe-se que a construção da 

infraestrutura seja realizada em diversas frentes de trabalho, com a sequência apresentada de 

seguida e decorrendo de forma faseada durante um período de 18 meses, com início previsto 

no primeiro trimestre de 2021 e conclusão prevista para o segundo trimestre de 2022. 

Assim para a execução do troço Portagem / S. João propõe-se o seguinte faseamento: 

− Numa primeira fase serão realizados em simultâneo os trabalhos em 3 frentes, duas em 

extremidades opostas e uma na zona central: 

• Intervenção no Vale da Arregaça, ou seja, troço Parque – S. José; 

• Intervenção na zona do Alto de S. João, desde a de inversão de marcha no Alto de S. 

João até à Rotunda Artur Paredes; 

• Intervenção na Praça 25 de Abril; 

Para a realização dos trabalhos nestas três zonas serão implementados diversos 

desvios de trânsito.  

Optou-se por um dos troços onde se inicia a intervenção ser o troço do Vale da 

Arregaça, pois é o troço que causará menos impacto junto dos cidadãos, sendo apenas 

necessário o desvio de uma travessia existente nesta zona. 

A intervenção na zona do Alto de S. João será realizada em duas fases: 

 1.ª fase – Intervenção na zona de inversão de marcha do Alto de S. João; 

 2.ª fase – Intervenção no troço Alto de S. João – Rotunda Artur Paredes, tendo em 

conta os desvios de trânsito apresentados; 

Os trabalhos a serem realizados na Praça 25 de Abril, serão executados em três fases, 

de acordo com os desvios de trânsito apresentados: 

 1.ª fase – Intervenção nos dois arruamentos novos que fazem a ligação nascente e 

poente à Praça 25 de Abril; 

 2.ª fase – Intervenção na Praça 25 de Abril, no início da Rua D. João III (até à zona 

do Parque de Estacionamento) e no Parque de estacionamento na rua D. João III; 

 3.ª fase – Intervenção na Rua do Brasil; 
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− Numa segunda fase serão realizados em simultâneo os trabalhos na Avenida Emídio 

Navarro e na Rua General Humberto Delgado. 

• Na Avenida Emídio Navarro os trabalhos serão realizados primeiro afetando um 

sentido do tráfego e depois o outro, de acordo com os desvios de trânsito 

apresentados. 

• Na Rua General Humberto Delgado, primeiro será realizada a intervenção do lado do 

Estádio, incluindo a Rua D. João III (zona pedonal) e posteriormente será realizada a 

intervenção do lado contrário. 

 

6.3 Desvios Provisórios de Trânsito 

No âmbito do faseamento construtivo e das orientações gerais para a execução da obra, 

importa destacar o que se prevê em termos de desvios provisórios de trânsito.  

É seu objetivo salvaguardar o funcionamento quotidiano da cidade, contendo os transtornos 

inerentes a uma intervenção no espaço publico e reduzindo o impacto das obras. Na proposta 

feita, procurou-se minimizar a respetiva extensão e salvaguardar traçados simples para os 

automóveis particulares e, em especial, os transportes públicos. 

No entanto, o plano de trabalhos da obra será da responsabilidade das entidades executantes 

que poderão optar por desvios de trânsito alternativos aos que se indicam, em função desse 

planeamento.  

Assim no Volume P10 – Desvios Provisórios de Trânsito apresentam-se indicações mínimas 

a cumprir pelas entidades executantes e que servirão de orientação para os respetivos projetos 

específicos. 

Considera-se ainda que os desvios de trânsito deverão ser objeto de adequada publicitação e 

anúncio atempados nos órgãos de informação escrita e falada (rádio - informações de trânsito) 

para que os habituais utilizadores dos percursos que são afetados possam decidir por outros 

trajetos o que, a acontecer com o grau de eficácia desejável, deverá permitir uma redução 

substancial da procura de tráfego durante os períodos de obra. Só assim será possível 

compatibilizar as soluções preconizadas com o tráfego de passagem, sabendo-se que, em 

período de obras, não se poderá responder adequadamente aos atuais níveis de procura.  
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A sinalização associada aos desvios de trânsito carece de um projeto específico que será 

desenvolvido pela entidade executante, em cumprimento da legislação aplicável (DR 22-A/98) 

e de acordo com as entidades com responsabilidade no território afetado (Câmara Municipal de 

Coimbra - CMC), tendo em consideração as condições de exploração dos Serviços 

Municipalizados de Transporte Urbano de Coimbra (SMTUC) e de outros eventuais 

exploradores de serviços de transporte público, as circunstâncias locais no momento da 

implementação dos desvios e o prazo em que os mesmos estarão ativos.  

 

6.3.1 Coimbra B / Portagem 

Desvio de Tráfego 1: 

O Desvio de Tráfego 1, necessário para executar a PIR 0+079, implica a interdição da Estrada 

EN111-1, na zona sob a Estação de Coimbra B (a vermelho na figura). O acesso ao lado 

Poente da Estação e à Avenida Cidade de Aeminium será processado a partir da ligação em 

Coimbra A e através da PI da Casa do Sal.  

Na figura apresenta-se o desvio de 

tráfego a efetuar para estabelecer a 

conexão entre a rotunda do lado poente 

e a rotunda do lado nascente. A verde 

apresenta-se a conexão no sentido 

inverso. 

 

 

FIG. III. 25 – Desvio de Tráfego 1 
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Desvio de Tráfego 2: 

O Desvio de Tráfego 2 é um desvio de tráfego correspondente ao encerramento ao tráfego 

rodoviário da designada PI da Casa do Sal, uma via que liga a Avenida Fernão de Magalhães à 

Avenida Cidade de Aeminium, passando sob a atual linha que liga Coimbra A a Coimbra B. 

A conectividade entre o lado poente da linha de caminho de ferro em serviço e o lado nascente, 

ou seja, entre a Avenida Fernão de Magalhães e a Avenida Cidade de Aeminium será 

assegurada pela Passagem Inferior Rodoviária da EN111-1 e pelo acesso junto à Estação de 

Coimbra A. 

Na figura seguinte apresenta-se a vermelho 

o troço interditado neste desvio e o esquema 

de circulações em torno da zona dos 

trabalhos que assegurará a ligação entre os 

dois lados da linha de caminho de ferro.  

 

FIG. III. 26 – Desvio de Tráfego 2 
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Desvio de Tráfego 3: 

Neste desvio de tráfego é interditado o acesso entre o Largo da Portagem e a Avenida Cidade 

de Aeminium, junto à Estação de Coimbra A. Não existindo qualquer habitação ou 

equipamento a servir na Avenida Cidade de Aeminium entre a Estação de Coimbra A e o 

Edifício onde está instalada a APA / ARH, este troço desta avenida será também interditado, 

ficando afeto apenas a trânsito de obra. O acesso ao edifício da APA / ARH será assegurado 

apenas pelo lado norte da Avenida Cidade de Aeminium, a partir do cruzamento da Casa do 

Sal ou a partir da EN111-1, conforme figura seguinte. 

 

FIG. III. 27 – Desvio de Trafego 3 
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6.3.2 Portagem / Alto de São João 

Os desvios provisórios de trânsito serão implementados em função do faseamento previsto da 

obra, ou seja, a constituição de seis frentes de trabalho: 

• Parque – S. José (Vale da Arregaça): Nesta frente de trabalho não se preveem desvios 

de trânsito por outros arruamentos, mas apenas alternâncias de circulação nas 

travessias sobre o canal.  

• Parque – Portagem: Nesta frente de trabalho não se preveem desvios de trânsito por 

outros arruamentos, atendendo à impossibilidade prática de supressão do trânsito 

rodoviário na zona afetada, que envolve, nomeadamente, o acesso à ponte de Santa 

Clara. Assim, previram-se desvios de trânsito pelos arruamentos a intervencionar ou já 

intervencionados pelas áreas libertas contrárias às que são objeto de obra.   

• Rua General Humberto Delgado: Para a concretização das obras nesta frente de 

trabalho prevê-se a alteração do sentido de trânsito na rua D. João III, no troço 

compreendido entre a Rua General Humberto Delgado e a Rua Infanta D. Maria, de 

forma a permitir o acesso ao centro comercial. De resto, não se preveem desvios de 

trânsito por outros arruamentos, mas a partilha do arruamento a intervencionar, 

aproveitando as áreas libertas contrárias às que são objeto de obra. A rotunda com a 

Rua João de Deus Ramos, será realizada faseadamente, de maneira a permitir a 

continuidade de trânsito neste arruamento. 

• Alto de S. João – Rotunda Artur Paredes: Esta frente de trabalho será realizada 

faseadamente, afetando principalmente as rotundas deste troço, de maneira a permitir a 

continuidade de trânsito na Avenida Fernando Namora e na Rua de Casa Branca.  

• Inversão de Marcha – Alto de S. João: Não há necessidade de desvios de trânsito, mas 

apenas a supressão no troço de arruamento afetado. 

• Praça 25 de Abril – Preveem desvios de trânsito em conformidade com as 3 fases de 

faseamento construtivo. A 1ª por inversão do sentido de trânsito na rua General Martins 

de Carvalho; a 2ª pela criação de uma variante à Rua Jorge Anjinho aproveitando o 

antigo canal ferroviário marginal à rua Tomé Rodrigues Sobral e arruamento existente a 

nascente da rua Monsenhor Augusto Neves Pereira (onde se constituirá uma rotunda 

provisória no sentido de minimizar os conflitos de circulação previsíveis para esse local); 
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a 3ª fase apenas prevê a alteração dos sentidos de trânsito em dois arruamentos de 

forma a permitir a realização dos trabalhos na Rua do Brasil.   

 

6.4 Estaleiros e Áreas de Apoio à Obra. Principais Preocupações de Funcionamento 

Durante a fase de construção será necessária a implantação de estaleiros de apoio à obra. 

Esses locais deverão ser definidos no âmbito do planeamento de obra, respeitando sempre as 

condicionantes existentes e as indicações constantes da DIA, relativas à não ocupação de 

áreas de RAN e REN, bem como os aspetos condicionantes das Medidas Gerais da APA para 

a fase de construção dos projetos e que se encontram identificados no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4 do Volume 3 – Anexos), como obrigações a 

cumprir pelo empreiteiro. 

Na figura seguinte identificam-se para isso as condicionantes presentes na área de projeto e 

que devem ser tidas em conta pelo adjudicatário da obra no âmbito de seu planeamento da 

fase de construção.  

Também e para a minimização geral dos impactes desta fase de construção, dever-se-ão 

seguir as medidas da DIA e as medidas gerais preconizadas pela APA, com a adaptação 

necessária, e que estão também contempladas no Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos. 

 

6.5 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

No Volume P21 do Projeto apresenta-se o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD), onde consta a caracterização sumária da obra a executar 

e dos métodos construtivos, uma previsão / estimativa dos resíduos produzidos, a encaminhar 

a destino final e/ou reincorporar em obra, o tipo de resíduos produzidos, respetivo 

acondicionamento e triagem aquando a execução da obra e o destino final do RCD produzido. 
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CAPÍTULO IV – VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO COM A DIA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A DIA que se apresenta no Anexo 1 do Volume 3 – Anexos e que foi emitida em fase de 

Anteprojeto para a globalidade do SMM, estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito 

do Projeto de Execução e respetivas medidas de minimização, bem como os planos de 

monitorização e os estudos a elaborar.  

Os projetos de execução, realizados e aprovados, para o troço suburbano entre Alto de S. João 

e Serpins, permitiram que se desse inicio à construção deste troço, ainda em 2009, e da qual 

resultou, até à suspensão da obra em 2012, a conclusão de toda a plataforma correspondente 

à infraestrutura de via, tendo ficado só a faltar executar os elementos da superestrutura de via 

(balastro, carris, travessas, catenária e linhas aéreas), os sistemas técnicos (sinalização, 

telecomunicações, bilhética) e o mobiliário urbano. 

No troço urbano, embora os projetos de execução tenham sido realizados, não chegou a ser 

realizada qualquer obra face à suspensão do SMM que entretanto se decretou. 

Em concreto para o troço entre Coimbra B e o Alto de S. João, foi realizada a respetiva 

avaliação de conformidade ambiental do projeto de execução do metro ligeiro, conforme 

RECAPE’s elaborados referentes aos três trechos em que o projeto se apresentava então 

subdividido: Coimbra B / Portagem, Portagem / S. José e Casa Branca / Alto de S. João. O 

RECAPE do primeiro e terceiro troços tiveram a sua aprovação ambiental, em junho de 2010 e 

fevereiro de 2010, respetivamente (pareceres apresentados no Anexo 1 do Volume 3 – 

Anexos). O RECAPE do projeto entre Portagem e S. José, foi solicitado reformular conforme 

ofício da APA de janeiro de 2012 e o mesmo entregue em abril de 2016, contudo e face a 

nessa altura estar já a ser equacionado uma alteração ao sistema de mobilidade, a APA (que 

estava somente responsável pela consulta pública, sendo a SEI a entidade avaliadora e 

licenciadora) questionou a então Metro Mondego sobre a pertinência de prosseguir com o 

processo, não tendo o mesmo sido formalmente concluído.  
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Para o troço S. José / Casa Branca, o mesmo foi posteriormente à DIA original da globalidade 

do SMM, de 2004, sujeito a uma alteração de traçado, correspondente à designada Variante de 

Solum que teve a respetiva DIA favorável condicionada emitida em dezembro de 2008 e a 

verificação conformidade, também favorável, em janeiro de 2010. Contudo, esta aprovação da 

alteração de traçado caducou por não se terem iniciado as obras, mantendo-se todavia a 

intenção no projeto de adaptação do SMM, em manter a Variante da Solum, pela melhoria de 

serviço que presta a esta zona da cidade.  

Refira-se que pela extensão (1,45 km) e âmbito do projeto (inserção de faixa de circulação 

rodoviária nos arruamentos existentes), a Variante da Solum não se insere nos limiares de 

obrigatoriedade de procedimento de AIA, mas será contudo de novo avaliado no projeto global 

da adaptação, seguindo os mesmos princípios do restante projeto que é fazer-se no canal já 

antes aprovado e segundo o mesmo traçado. 

Deste modo e retomado que é agora o projeto, mas num sistema de circulação em que ao 

invés do metro ligeiro circulam nesse canal autocarros elétricos (Bus Rapid Transit – BRT), 

pretende-se com o presente RECAPE e na sequência do já realizado para o troço suburbano 

(Alto S. João / Serpins), demonstrar também que no troço urbano, entre Coimbra B e Alto S. 

João, se mantém de igual modo assegurado o cumprimento dos pressupostos da DIA da 

globalidade do SMM e da Variante da Solum e que as alterações propostas mantêm a tipologia 

de serviço, embora com um investimento associado menos oneroso e mais adaptado ao tipo 

de território e densidade populacional. 

De facto, mantendo o projeto o mesmo objetivo e âmbito, nomeadamente a motorização 

elétrica e os impactes e ganhos ambientais associados, bem como o mesmo traçado, não se 

verifica alteração da afetação dos usos do solo, da qualidade dos recursos e zonas naturais, 

das normas de qualidade ambiental, da extensão e impacto geográfico e população afetada, 

bem como do impacto paisagístico, histórico, cultural ou arqueológico, incluindo das zonas 

classificadas ou protegidas.  

Todavia e face ao tempo decorrido desde os anteriores estudos e à introdução localizada de 

estruturas de apoio específicas à circulação do Metrobus, como são as rotundas de inversão 

no início e fim do troço, incluiu-se no presente RECAPE um anexo específico (Anexo 3 do 

Volume 3 – Anexos), onde se procede à avaliação de impactes destas alterações com 

atualização da situação de referência.  
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O seu objetivo foi assim o de poder dar também à Autoridade de AIA todas as informações 

necessárias sobre a avaliação ambiental da adaptação da infraestrutura do SMM e dos seus 

impactes, que não se incluindo nos limiares de realização obrigatória de AIA, é todavia avaliado 

ambientalmente segundo os princípios da análise caso a caso definida na legislação, com uma 

analise que dá resposta ao solicitado no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, quanto à 

descrição do local do projeto, identificação e avaliação de impactes e que complementam 

assim toda a análise feita no próprio RECAPE, quanto aos antecedentes, descrição do projeto 

e das alterações efetuadas e avaliação de conformidade face à DIA que aprovou o projeto do 

SMM e à DIA da variante da Solum (quanto aos seus condicionamentos gerais).  

Correspondendo à decisão da DIA do SMM (e também espelhado na DIA da Variante da 

Solum), foi também desenvolvido o conjunto de estudos complementares e documentos, bem 

como de procedimentos para a fase de construção, correspondentes a: 

− Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos; 

− Plano Geral de Monitorização no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos. 

O RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AIA aprecie a 

conformidade das alterações ao Projeto de Execução com a DIA. Para tal, nos pontos 

seguintes: 

− Enquadra-se em primeiro lugar o Projeto de Execução, analisando-se a sua 

conformidade com os condicionamentos gerais da DIA (ponto 2 do Capítulo); 

− Apresentam-se em segundo lugar os estudos complementares que foram 

desenvolvidos no âmbito do RECAPE, com vista a dar resposta ao estipulado na 

DIA (ponto 3 do capítulo); 

− Por fim, são analisadas, detalhadamente, as medidas de minimização propostas 

na DIA e averiguada a sua conformidade com o projeto de execução e 

desenvolvidos os planos de monitorização solicitados e o plano de gestão 

ambiental (ponto 4 do Capítulo).  

No quadro seguinte sistematizam-se as medidas da DIA do SMM com referência aos 

documentos que lhes dão cumprimento de forma a verificar a sua conformidade. Para facilitar a 

consulta, neste quadro cada medida está identificada com a numeração da DIA, que é também 

a equivalente à atribuída na análise do presente capítulo, onde se faz a verificação da sua 
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conformidade. Considerou-se também para mais fácil identificação, assinalar a sombreado de 

diferente côr as medidas que são aplicáveis ao troço do SMM que se desenvolve na área 

urbana de Coimbra e que são por isso avaliados no âmbito do presente RECAPE e os relativos 

ao troço suburbano entre Alto de S. João e Serpins, já avaliado e aprovado conforme DCAPE 

emitida em fevereiro de 2019: 

• as medidas não aplicáveis por serem relativas à Linha do Hospital ou ao troço 

suburbano (a laranja); 

• as medidas aplicáveis ao presente projeto e a ambos os troços (urbano e suburbano) e 

(sem sombreado). 

Refere-se também desde já que os elementos associados ao presente projeto que se 

encontram significativamente fora da área intervencionada anteriormente, e conforme 

cartografia de pormenor, correspondem apenas às Rotundas de Inversão de Marcha de 

Coimbra B e de Alto de S. João (FIG. IV. 1), localizadas respetivamente no início e fim do 

projeto deste troço urbano que usa o Ramal da Lousã para a sua implantação. De forma 

pontual surgem ajustes relacionados com a integração urbana do projeto face aos arruamentos 

e espaços verdes de enquadramento, em resultado da concertação com a Câmara Municipal 

de Coimbra. 

Para a Variante da Solum e mantendo-se igualmente o projeto no canal aprovado e segundo o 

mesmo traçado, avalia-se ainda no último ponto deste capítulo do RECAPE (ponto 5 do 

capítulo), as condicionantes gerais da DIA que aprovou esse projeto, em 2008, e o seu 

cumprimento pelo projeto de adaptação do SMM a um sistema de Metrobus. 

Globalmente a área de intervenção associada ao projeto de metro ligeiro (incluindo a 

Variante da Solum que é na prática um projeto aprovado) e que integra, para além do canal de 

circulação e paragens, o reordenamento de arruamentos e a integração urbana, totalizava 

27,5 ha, sendo que dos ajustes agora efetuados e, incluindo já as áreas de inversão de marcha 

em Coimbra B e Alto de S. João (com um valor de 3,4 ha), totaliza 24,9 ha.  

De facto, verifica-se conforme a FIG. IV. 1 que face ao limite de intervenção anterior existe uma 

ocupação adicional nas áreas das rotundas de inversão de marcha, mas existem também 

vários locais onde pontualmente se reduziu a área de expropriação necessária. Deste modo, 

com o atual projeto existe assim uma redução global de 2,6 ha de área ocupada.  
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Quadro IV. 1 – Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

I – Condicionantes ao Projeto 

I-1 
A faixa rodoviária prevista em paralelo com a via do MLM, na zona da Baixinha, não 
pode suportar tráfego rodoviário, mas exclusivamente tráfego de emergência e 
serviços de carga e descarga devidamente controlados. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

I-2 
O projeto de execução deve ser elaborado de modo a que não interfira com qualquer 
tipo de infraestruturas existentes ou previstas, nomeadamente redes de 
abastecimento de água, de saneamento, de gás, de eletricidade e telecomunicações. 

P4.3 – 
Serviços 
Afetados 

Vol. 2 – RT 
(IV.2) 

-- -- FC 

II – Estudos e Projetos a Desenvolver 

II-1 Plano de Gestão dos Resíduos gerados nos estaleiros e nas frentes de obra, tendo 
em conta o faseamento e a calendarização da obra. 

P21 – 
PPGRCD 

Vol. 2 – RT (IV.3) Vol. 3 – AX4 -- 
FP 

FpC 
FC 

II-2 
Plano Especial de Emergência, em toda a envolvência territorial do MLM, para 
acidentes que, em caso de ocorrência, identifique e avalie o cenário mais crítico e 
indique os mecanismos de ação a desenvolver. 

-- Vol. 2 – RT (IV.3) Vol. 3 – AX4 -- 
FpC 
FE 

II-3 Estudo rigoroso sobre o reordenamento do trânsito, incluindo uma clara identificação 
de alternativas, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração. 

P10.1 – 
Desvios 

Prov. 
Tráfego 
P17 – 

Semafori-
zação 

Vol. 2 – RT (IV.3) -- -- 
FP 

FpC 

II-4 

Estudo mais aprofundado das passagens de nível de Vendas de Ceira, Sobral de 
Ceira e ainda do Parque Dissuasor da Estação de Ceira, com o objetivo de maximizar 
os benefícios ambientais, de segurança, de rapidez, e de comodidade para os 
utentes. 

Não aplicável (Troço Suburbano – Alto de São João / Serpins) 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas de 
Minimização /  

Outros Projetos 

II – Estudos e Projetos a Desenvolver (cont.) 

II-5 

Na ZEP do Mosteiro de Santa Cruz, M.N., Igreja do São João das Donas, M.N, jardim 
da Manga M.N e ZEP da Rua da Sofia, I.I.P: devem ser presentes ao IPPAR, projeto 
de demolições, projeto de consolidação do edificado a manter, projeto de 
requalificação dos espaços a intervencionar, assim como os do edificado a construir. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-6 

Na ZEP do Mosteiro de Santa Cruz, M.N., Igreja de São João das Donas, M.N., 
Jardim da Manga, M.N, e ZEP da Rua da Sofia, 1.1.P: caso venham a ser detetadas 
condutas de águas, devem ser devidamente estudadas e indicadas as medidas 
necessárias à sua manutenção ou substituição. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-7 
Na ZP do Aqueduto de São Sebastião, M.N: deve ser presente ao IPPAR, o projeto 
de arranjos exteriores referente ao novo posicionamento da rotunda e respetiva área 
envolvente. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-8 

No Parque de Santa Cruz e ZP, 1.I.P.: dentro do Jardim e em toda a área de 
influência do MLM, deve ser efetuado um detalhado estudo às minas, galerias e 
canais de água existentes, de forma a implementar as medidas necessárias a evitar a 
contaminação dos seus caudais e o desequilíbrio dos ecossistemas existentes, 
nomeadamente a colónia de sapos-parteiros existente na parte superior do Jardim. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-9 No Parque de Santa Cruz e ZP, l.l.P.: deve ser presente ao IPPAR, o projeto 
paisagístico que contemple a requalificação da fauna e flora existentes. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-10 
Nas Zonas sob Servidão Administrativa tutelada pelo IPPAR, deve ser apresentado o 
respetivo projeto de arquitetura para apreciação, devendo após a sua aprovação, ser 
incluído no RECAPE. 

-- Vol. 2 – RT (IV.3) -- -- FpC 

II-11 

O PMO deve ser alvo de um estudo de risco, atendendo ã sensibilidade dá área (leito 
de cheia), elaborado para um período de retorno, T=100 anos. A sua construção 
deverá ser adequada aos resultados obtidos, por forma a resultar menor risco de 
inundação para pessoas e bens. 

Não aplicável por já não ser necessário esta estrutura 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

II – Estudos e Projetos a Desenvolver (cont.) 

II-12 Estudo da Requalificação do Jardim da Sereia. Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-13 

Estudo de integração paisagística que contemple a manutenção e eventual 
fortalecimento da barreira visual (sebe viva) envolvente ao PMO, e introdução de 
espécies arbustivas e arbóreas resistentes e tradicionais na paisagem local, 
preservando, como um espaço verde, a área não ocupada pelo parqueamento e 
edifícios. 

Não aplicável (Troço Suburbano – Alto de São João / Serpins)) 

III – Medidas de Minimização – Antes do Início de Obras 

III-1 
Informar previamente as populações das áreas a serem afetadas pelas obras, 
duração prevista das obras, serviços e infraestruturas afetadas e soluções 
alternativas. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 -- FpC 

III-2 
Deve proceder-se à prospeção arqueológica sistemática do traçado e de outras áreas 
funcionais da obra que não tenham sido prospetadas, tais como as áreas de 
estaleiros. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 -- FpC 

III-3 

Deverão realizar-se os seguintes trabalhos arqueológicos específicos: 

• Sítio n° 2 (Bota-Abaixo): Realização de sondagens arqueológicas prévias;  

• Sítio n° 8 (Rua João Cabreira): Realização de escavações arqueológicas prévias 
aplicado a todo o bairro a demolir;  

• Sitio n° 11 (Ribela): Levantamento topográfico georeferenciado das estruturas e 
caso se verifique a sua afetação deverão ser realizadas escavações 
arqueológicas;  

• Sítio n° 17 (Minas de água, Jardim Botânico): Levantamento topográfico 
georeferenciado das estruturas.  

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-4 

Nos casos onde se preconiza a realização de escavações arqueológicas prévias 
impõe-se que esses trabalhos sejam realizados antes do início de obra de forma a 
que os mesmos possam decorrer sem constrangimentos de tempo. Salienta-se neste 
caso a zona a demolir da Baixinha. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FpC 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

III – Medidas de Minimização – Antes do Início de Obras (cont.) 

III-5 
Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IPA, 
devendo os respetivos relatórios ser entregues para avaliação. Após a sua aprovação 
devem ser incluídos no RECAPE. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO)  FpC / FC 

III-6 
Quanto ao troço em túnel previsto para montante do Jardim da Sereia devem 
realizar-se sondagens geofísicas de modo a verificar se a construção subterrânea da 
Ribela será afetada pelo projeto.  

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-7 Na Rua Olímpio Nicolau Fernandes deverá também proceder-se de igual modo a 
sondagens geofísicas dado que também aqui a Ribela poderá ser intercetada. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-8 

Devem ser revistos os dimensionamentos das passagens hidráulicas (PH) existentes 
no traçado, devendo as mesmas ser de secção única e ter, no mínimo, 1 metro de 
diâmetro e serem adequadas às características das respetivas bacias hidrográficas. 
As novas PH, a executar, deverão respeitar as mesmas regras. 

P2 – 
Drenagem  

Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- 
FP 
FC 

III-9 
Revisão das secções de vazão dos pontões que permitem o atravessamento de 
linhas de água e, caso seja necessário, devem ser construídos novos e adequados 
às respetivas bacias hidrográficas. 

P7 – Obras 
de Arte 

Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- Já executado na 
anterior empreitada 

III-10 

Efetuar o registo fotográfico, memória descritiva tão exaustiva quanto possível e 
desenho técnico dos seguintes elementos que serão destruídos: 

• Zona da Baixinha / Bota Abaixo / Rua Direita – situado no PK 0+260 a 0+350  

• Rua da Sofia (dois edifícios) – situado ao PK 04-380.  

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-11 

Efetuar uma vistoria prévia ao estado de conservação dos edifícios que possam vir a 
ser afetados. A verificação do estado de conservação deve ser executada com 
recurso ao preenchimento de uma ficha de inventário devidamente assinada pelos 
proprietários. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

III – Medidas de Minimização - Fase de Construção (cont.) 

III-12 

Efetuar um inventário dos pontos de água bem como um levantamento dos sistemas 
de captação que deverá incluir, entre outros aspetos, a medição dos respetivos níveis 
freáticos e obtenção de informações adicionais, como as variações sazonais ou o seu 
regime de exploração, com vista ao Projeto de Execução prever o restabelecimento 
dos sistemas direta ou indiretamente afetados. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- FP 

III-13 

Efetuar um levantamento rigoroso da topografia e condições de drenagem das minas 
subterrâneas existentes ao longo do vale da antiga Ribela (Cruz de Celas, Rua 
Augusto Rocha, Jardim da Sereia, Praça da República, Av. Sá da Bandeira, 
prolongando-se até ao Mondego pela zona do Bota Abaixo). Devendo, também, ser 
efetuado um levantamento das bocas de mina, que a respetiva linha de água 
alimenta, assim como do troço que ainda se mantém com a função de coletor de 
águas pluviais. Deve ser verificado onde se encontram as áreas de captação destas 
águas. Caso se verifique que as obras de implantação do MLM, colidem com estas 
estruturas subterrâneas, deve ser elaborado um plano de minimização específico.  

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-14 
Prever no PMO, uma bacia de decantação e respetivo sistema de coleta e drenagem 
de águas residuais, ou um sistema que encaminhe os efluentes para uma estação de 
tratamento de águas residuais, com vista a proteger a qualidade da água. 

Não aplicável por já não ser necessário esta estrutura de apoio 

III-15 

Assegurar a informação e participação do público em ações de divulgação, 
apresentando as características do MLM e as suas vantagens, o seu contributo na 
qualidade de vida urbana nos três concelhos. As ações de divulgação e 
sensibilização da população devem prolongar-se para a fase de exploração. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FC / FE 

III-16 Deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico integral da obra, o qual deve 
contemplar um arqueólogo por frente de obra. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FC 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

III – Medidas de Minimização - Fase de Construção 

III-17 

Delimitar a área a desmatar por piquetagem, devendo ser estudadas (e indicadas no 
RECAPE) medidas que visem a minimização da afetação da vegetação associada: 

• Às linhas de água existentes e na faixa de servidão da linha ferroviária entre 
Vale de Açor e Trémoa. 

• Nos locais onde foram identificados habitats da Diretiva Habitats, 
nomeadamente junto à Ponte de Serpins (margens do rio Ceira). Neste caso 
não pode ser efetuada qualquer desmatação para lá da plataforma a 
requalificar, nem deve ocorrer a circulação de máquinas fora dos caminhos já 
existentes na envolvente.  

Não aplicável (Troço Suburbano – Alto de São João / Serpins)) 

III-18 
As obras de recuperação e consolidação dos edifícios, a manter, devem ser 
executadas antes das demolições. Este facto deve ficar bem explícito na 
calendarização da execução do projeto. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- Não ocorre 

III-19 O abate dos plátanos deve ser compensado pela plantação de, pelo menos, igual 
número de árvores, em zona próxima daquela. 

P4.8 – 
Integração 
Urbana e 

Paisagismo 

Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- 
FP 
FC 

III-20 Ao longo do edifício do Mosteiro de Santa Cruz e Jardim da Manga, a faixa do MLM 
deve localizar-se o mais afastada possível do Monumento. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-21 
Proceder à remoção e devida acomodação do imóvel “Cruzeiro de Celas” durante a 
fase de obra, no caso de se prever a existência de trepidação e/ou vibração de média 
ou elevada magnitude, na zona da Cruz de Celas. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-22 
A definição das vias e acessos aos estaleiros das obras deve ter em conta as 
densidades de tráfego, privilegiando a solução que menos interfira com o tráfego 
diário. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FPC / FC 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

III – Medidas de Minimização - Fase de Exploração 

III-23 
Os caminhos para a circulação das máquinas não devem coincidir com os locais de 
recarga de aquíferos e implicar a compactação de grandes áreas de solos. -- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 PAAO) -- FPC / FC 

III-24 
A circulação de máquinas e veículos pesados deve ser condicionada nas imediações 
dos seguintes imóveis: Mosteiro de Santa Cruz; Jardim da Manga; Fonte Nova; Fonte 
da Madalena; Aqueduto de São Sebastião e Parque de Santa Cruz. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-25 

Em fase de projeto de execução devem ser definidos os locais para a localização dos 
estaleiros, sendo que estes não devem ficar localizados em áreas de REN e RAN. No 
espaço urbano, devem ficar em áreas que interfiram o menos possível com o 
quotidiano da população. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4(PAAO) -- FpC 

III-26 

Minimizar os impactes paisagísticos decorrentes da instalação de estaleiros. Para o 
efeito, sugere-se, para a dissimulação de estaleiros, a utilização de barreiras visuais 
decoradas exteriormente com temas relacionados com o próprio projeto do MLM. 
Quando em zonas de interesse patrimonial, nomeadamente no centro de Coimbra, 
esses tapumes poderão ter design ou estruturas alusivas aos principais elementos de 
interesse existentes nas imediações. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FpC 

III-27 

Equacionar o ajustamento do horário do MLM, de forma a responder às 
necessidades da população, concretamente, aumentar o período de funcionamento 
começando mais cedo do que o previsto, bem como acabar mais tarde, de modo a 
corresponder com as aspirações das populações suburbanas. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- FE 

III-28 
Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos 
pelas operações de manutenção da Linha, tendo em conta as suas características e 
a sua classificação na Lista Europeia de Resíduos. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) -- P21 FE 

III-29 
Recuperar, após o término da obra, todas as áreas utilizadas durante a fase de 
construção, procedendo à integração paisagística desses locais. No que concerne à 
plantação de vegetação deve-se recorrer, preferencialmente, às espécies autóctones. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FPC 

 (Cont.) 
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(Cont.) 

Medidas de Minimização e Monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 
Execução 

RECAPE 
(Volume) 

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra 

Projeto de Medidas 
de Minimização / 
Outros Projetos 

III – Medidas de Minimização - Fase de Exploração (cont.) 

III-30 Reparar todas as vias rodoviárias interferidas, assim como passeios e jardins, e com 
danos pelas obras e circulação, de forma a não prejudicar a circulação local. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FPC 

III-31 
Efetuar a observação periódica das passagens de nível (as que se mantêm do Ramal 
da Lousã e as novas), assegurando as condições de visibilidade do MLM e as 
condições de atravessamento da linha do MLM. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) -- -- FE 

III-32 Colocar painéis informativos nas passagens de nível que foram suprimidas com a 
indicação da travessia mais próxima, e se possível com um mapa.  Não Aplicável (Troço Suburbano – Alto de São João / Serpins) 

IV – Planos de Monitorização 

IV-1 Deve ser apresentado um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 
independentemente dos Planos de Monitorização a seguir mencionados.  

-- Vol. 2 – RT (IV.4) Vol. 3 – AX4 (PAAO) -- FP / FpC / FC / FPC 

IV-2 
Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Deve ser apresentado um plano de monitorização da qualidade da água superficial e 
subterrânea, com o detalhe necessário à sua implementação em fase de RECAPE. 

-- Vol. 2 – IV.4 -- Vol. 3 – AX5 (PGM) FpC / FC / FE 

IV-3 
Programa de Monitorização do Ruído 

Deve ser apresentado um plano de monitorização com o detalhe necessário à sua 
implementação, em fase de RECAPE. 

-- Vol. 2 – RT (IV.4) -- Vol. 3 – AX5 (PGM) FE 

Legenda: 
FP – Fase de Projeto 

FpC – Fase de Pré-construção 

FC – Fase de Construção 
FPC – Fase de Pós-construção 

FE – Fase de Exploração 
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2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO DE EXECUÇÃO FACE AOS CONDICIONAMENTOS 

GERAIS DA DIA 

A DIA emitida para a globalidade do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) em fase de 

Anteprojeto definiu um conjunto de condicionantes gerais para o Projeto de Execução (Ponto I 

– Condicionantes ao Projeto) que foram devidamente consideradas na adaptação do projeto do 

SMM no troço em análise, Coimbra B / Alto de S. João. 

Para acompanhamento da análise de conformidade, na FIG. III. 2 do Capítulo III (Descrição do 

Projeto) consta a implantação do troço Coimbra B / Alto de S. João sobre a carta militar, à 

escala 1/25 000 e no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos implanta-se o projeto sobre fotografia 

aérea, com indicação também da área de intervenção associada ao anterior projeto, bem como 

da respetiva área de expropriação. 

 

I – CONDICIONANTES AO PROJETO 

Como referido no Ponto 1 deste capitulo, nem todas as medidas na DIA têm aplicação ao 

presente troço, por muitas delas serem exclusivas do troço suburbano ou da Linha do Hospital 

do troço urbano, pelo que as mesmas e conforme identificação no Quadro IV. 1 estão já 

excluídas da análise seguinte. 

“(…) 

I-2. O projeto de execução deve ser elaborado de modo a que não interfira com qualquer tipo 

de infraestruturas existentes ou previstas, nomeadamente redes de abastecimento de água, de 

saneamento, de gás, de eletricidade e telecomunicações. 

a) Infraestruturas existentes 

A compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes encontra-se realizada no 

âmbito da especialidade de Serviços Afetados (Volume P4.3 – Serviços Afetados), cuja síntese 

foi apresentada no ponto 4.8 do Capitulo III – Descrição do Projeto do presente relatório, e da 

qual se conclui que todas as situações de interferência com o projeto do Metrobus têm o devido 

restabelecimento assegurado.  
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As infraestruturas ocorrentes são de variada natureza, abastecimento de água, esgotos pluviais 

e domésticos, eletricidade, gás natural, telecomunicações e ainda da rede de troleicarros da 

cidade.  

Para todas as situações de interferência foram definidos os respetivos restabelecimentos que 

constam das peças desenhadas do respetivo volume de projeto (P4.3 – Serviços Afetados) e já 

feita a articulação com as entidades responsáveis. 

As situações de maior intervenção, pela natureza dos serviços e por vezes sobreposição de 

vários serviços numa única zona, está essencialmente mais confinada ao troço entre  

Coimbra B e Portagem, e cuja análise em pormenor está também sintetizada no ponto 4.8 do  

Capitulo III. 

Para todas as situações relativas ao traçado de rede de abastecimento de água, e devido à 

cota a que estarão implantadas não haverá interferência nos trabalhos a realizar, sendo 

exceção a conduta da rede de distribuição, de Ø110 mm, implantada na via de ligação à Av. 

Fernão Magalhães, na zona da Ponte-Açude (km 0+817), que deverá ser substituída por uma 

outra que acompanha a nova rasante desta via, que será alteada devido à eliminação da sua 

passagem sob a atual via férrea. 

Neste local existe atualmente um pontão que permite a transposição das infraestruturas aí 

existentes pela via férrea, contudo como o traçado do Metrobus cruza as infraestruturas a uma 

cota inferior à da via férrea existente, obrigando à demolição da obra de arte existente, far-se-á 

assim uma estrutura de proteção das infraestruturas no local, onde se inclui também o 

Emissário Geral da Rede de Esgotos da Cidade e a Adutora das Águas do Centro Litoral, 

conforme já identificado no Ponto 4.8 dos Serviços Afetados / Ponto 4.4 das Obras de Arte 

(proteção à conduta adutora e ao emissário ao km 0+817). 

Ao nível da rede de esgotos constituem também pontos a relevar o restabelecimento do  

intercetor com Ø800 mm, na zona do Pontão ao km 0+614. Trata-se de um intercetor das 

Águas do Centro Litoral de Ø800, que está parcialmente implantado por cima de uma 

passagem hidráulica das Águas de Coimbra com 4,5 m e que atravessa a linha férrea por baixo 

do atual tabuleiro, que tem aqui implantado um pontão.  
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Embora não tenha interferência na execução da obra, foram contudo previstas algumas 

intervenções para garantir a sua estabilidade no decorrer dos trabalhos de execução do novo 

pontão aqui previsto construir (Pontão ao km 0+614 – ver Ponto 4.4 – Obras de Arte da 

Descrição do Projeto), através do reforço do colector por substituição da atual tubagem de PVC 

por tubagem de FFD num troço com cerca de 6 metros. 

Relativamente ao Emissário Geral da Cidade de betão DN1200 instalado a uma profundidade 

de 1,40 m (km 0+187) foi previsto o reforço estrutural conforme se referiu já antes. 

Também relativamente ao coletor doméstico de Ø200 na Rua dos Oleiros, intercetado ao  

km 1+675, prevê-se a execução de um novo troço de que ficará já instalado e a aguardar a sua 

ligação ao futuro Emissário da AdCL a ser implantado ao longo da Av. Cidade Aeminium, 

evitando deste modo uma futura intervenção no canal do Metrobus 

Ao longo da área de intervenção foram também identificados vários órgãos de drenagem 

pluvial interferidos, os quais na sua maioria se resumem a sumidouros e a caixas de visita. 

Constitui exceção a situação do coletor pluvial ao km 0+040 do troço Coimbra B / Portagem em 

que se terá proceder ao aumento da sua secção, cuja tubagem de betão DN250 terá de ser 

substituída por betão DN400 para assegurar a capacidade de vazão dos caudais afluentes. A 

intervenção corresponde à substituição em cerca de 60 m de colector. 

Está prevista ainda uma intervenção num coletor pluvial/unitário existente. Trata-se da 

substituição de um troço da galeria de alvenaria existente na Rua do Arnado, ao km 1+406 do 

troço Coimbra B / Portagem. Esta intervenção está dependente do avanço das obras previstas 

para a estabilização da margem direita do rio Mondego que implicam a remodelação das 

infraestruturas de drenagem ali existentes. Assim, caso a obra do Metrobus se inicie antes 

destas, será necessário prever desde logo esta substituição da galeria por uma tubagem de 

Betão DN600, Classe V, para evitar uma futura intervenção nesta infraestrutura e 

consequentemente no canal do Metrobus. 

Nos restantes serviços afetados não se identificam situações particulares, sendo que de todas 

as interferências haverá o respetivo restabelecimento conforme o projeto definido.  
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De referir ainda que no âmbito da rede de troleicarros da cidade, haverá a afetação de alguns 

postes de catenária no troço Portagem / Alto de S. João, essencialmente, entre a Praça da 

Portagem e Avenida Emídio Navarro (km 0+000 a km 1+000). Contudo só há necessidade de 

relocalização dos postes instalados na praça da Portagem (km 0+000 a km 0+500), uma vez 

que os que se encontram ao longo da avenida Emídio Navarro destinam-se a ser retirados, 

conforme acordado com os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra 

(SMTUC) nas reuniões havidas sobre este tema.  

 

b) Infraestruturas previstas 

Importa ainda referir a articulação do projeto do Metrobus com a execução da empreitada de 

construção das futuras condutas das Águas do Centro Litoral (AdCL) (conduta de 

abastecimento de água e coletor de águas residuais), cuja localização margina o canal do 

Metrobus entre a portagem e a Praça 25 de Abril / Calhabé. Esta situação corresponde ao que 

já se encontrava previsto no âmbito do projeto de metro ligeiro, de modo a se articular a 

construção das respetivas infraestruturas.  

De facto, a implantação destas infraestruturas de abastecimento de água / saneamento ocorre 

no espaço canal, adjacente à faixa do Metro Mondego, no trecho Portagem/S. José, sendo que 

por isso a sua execução esteve desde sempre prevista ser lançada em articulação com as 

obras da Metro Ligeiro, mas atendendo às restrições orçamentais ocorridas em 2012, com a 

suspensão deste projeto, acabou também por ficar pendente a execução da empreitada da 

então Águas do Mondego, atual Águas do Centro Litoral. 

Trata-se das infraestruturas que falta executar no âmbito do Setor Central do Sistema da 

Boavista que é o sistema principal de abastecimento de água à região abrangida pelo Sistema 

Multimunicipal do Baixo Mondego – Bairrada, sendo que este Setor Central é o que abastece a 

cidade de Coimbra. 
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Este projeto do “Sistema Adutor da Boavista – Sector Central I”, promovido pela Águas do 

Centro Litoral, contempla as seguintes obras:  

I. Abastecimento de água:  

- Conduta adutora entre o cruzamento Av. Urbano Duarte/ Av. Da Lousã e a zona da 

Ponte-Açude.  

II. Saneamento de águas residuais:  

- Colector gravítico no troço Calhabé – Estação Elevatória do Parque;  

- Estação elevatória (EE), a construir no parque de estacionamento de autocarros, junto 

ao Parque Manuel Braga;  

- Conduta Elevatória entre a EE e a Câmara de Transição localizada junto à Ponte de 

Santa Clara;  

- Colector gravítico de ligação entre a Câmara de Transição e o Emissário existente 

junto à Ponte-Açude.  

No troço compreendido entre o Calhabé e a Estação Nova (Coimbra A), estas infraestruturas 

serão implantadas num espaço adjacente à faixa do Metrobus, em articulação com a 

construção deste projeto.  

No troço final, entre a Estação Nova e a Ponte-Açude, prevê-se a execução da conduta 

adutora e do coletor de águas residuais no âmbito da empreitada de reabilitação dos muros 

marginais do Rio Mondego, promovida pelo Município de Coimbra.  

De referir todavia que parte do projeto original que envolvia 4,5 km de condutas adutoras de 

abastecimento de água (de diâmetros 600, 700 e 800 mm), 4 km de emissário 

gravítico/conduta elevatória de águas residuais (de diâmetros 700, 800 e 900 mm) e uma 

estação elevatória de água residuais, e dada a necessidade urgente de reabilitação/renovação 

da conduta adutora de abastecimento de água ao Reservatório da Quinta Nova, em 2015 foi 

concluída a execução da empreitada referente a esse troço, ou seja, parte da conduta prevista 

foi já executada, estando em falta a execução do troço, entre o Nó Urbano Duarte e a Ponte-

Açude, correspondendo a 2.8 km de diâmetro 700 mm.  
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No que se refere à drenagem de águas residuais ainda não foi executado qualquer troço do 

previsto no projeto (entre o Calhabé e Ponte-Açude, sendo de referir que entre a Portagem e a 

Ponte Açude, a sua execução ocorrerá em conjunto com a empreitada de reabilitação dos 

Muros Marginais do rio Mondego.  

Com o reatamento do projeto do SMM, a AdCL procedeu à revisão do Projeto de Execução do 

designado “Sistema Adutor da Boavista – Sector Central I”, atendendo à alteração do projeto 

do Metro Mondego para a solução de Metrobus e tendo em consideração também a execução 

das empreitadas, por parte do Município de Coimbra, da reabilitação dos muros marginais do 

Rio Mondego e requalificação do Parque Dr. Manuel Braga. 

Também as Águas de Coimbra têm previsto infraestruturas adjacentes ao canal do Metrobus, 

correspondentes a dois coletores de drenagem pluvial e doméstico, a executar em articulação 

com o futuro emissário da AdCL, na zona de Arregaça / Norton de Matos. 
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3 ESTUDOS E PROJETOS A DESENVOLVER EM FASE DE RECAPE 

A DIA estabelece no ponto II – Estudos e Projetos a Desenvolver, um conjunto de elementos a 

entregar em fase de RECAPE, correspondentes a estudos / projetos com aplicação à fase de 

construção e à fase de exploração do projeto, dos quais seguidamente se faz o respetivo 

enquadramento e descrição. 

 

II-1. Plano de Gestão dos resíduos gerados nos estaleiros e nas frentes de obra, tendo em 

conta o faseamento e a calendarização da obra. 

No âmbito do projeto desenvolveu-se já o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD) que se apresenta no Volume P21 do Projeto.  

No âmbito da obra, o empreiteiro a quem for adjudicada a construção será responsável pela 

elaboração do Plano Integrado de Gestão de Resíduos, para cumprimento da legislação em 

vigor, sendo esta uma obrigação que consta das orientações do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos do RECAPE. 

 

II-2. Plano Especial de Emergência, em toda a envolvência territorial do MLM, para acidentes 

que, em caso de ocorrência, identifique e avalie o cenário mais crítico e indique os mecanismos 

de ação a desenvolver. 

Durante a fase de construção, o empreiteiro responsável pela execução da obra, implementará 

o Plano de Segurança, Higiene e Saúde elaborado de acordo com a legislação em vigor, do 

qual constará um plano de emergência que assegura a prevenção de acidentes e emergências 

decorrentes da construção do projeto e apenas válido durante essa fase. 

Para a fase de exploração, o Plano de Emergência aplicável ao funcionamento da 

infraestrutura deverá ser desenvolvido pelo Operador, no âmbito do contrato de exploração que 

vier a efetuar com a IP – Infraestruturas de Portugal.  
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II-3. Estudo rigoroso sobre o reordenamento do trânsito, incluindo uma clara identificação de 

alternativas, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração. 

Pelo desenvolvimento deste troço do Metrobus na cidade de Coimbra, os aspetos da circulação 

em fase de construção e a natural articulação com o sistema de circulação rodoviária e pedonal 

em fase de exploração, são aspetos cruciais para o bom funcionamento e construção do 

sistema de Metrobus. 

Estes aspetos de projeto e planeamento foram por isso sempre desenvolvidos em estreita 

colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra, no sentido de adequar este novo meio de 

transporte à rede viária existente e aos projetos que a CMC tem em curso ou previstos. 

 

a) Fase de Construção  

Deste modo, no âmbito do faseamento construtivo e das orientações gerais para a execução 

da obra, foram devidamente contemplados os desvios provisórios de trânsito, de modo a 

salvaguardar o funcionamento do quotidiano da cidade, contendo os transtornos inerentes a 

uma intervenção no espaço publico e reduzindo o impacto das obras junto dos cidadãos e, 

sobretudo, dos moradores.  

Na proposta de desvios provisórios de trânsito que integra o projeto e que constitui o Volume 

P10.1 – Desvios Provisórios de Transito, procurou-se minimizar a respetiva extensão e 

salvaguardar traçados simples para os automóveis particulares e, em especial, os transportes 

públicos. O plano de trabalhos da obra será contudo da responsabilidade das entidades 

executantes que poderão optar por desvios de trânsito alternativos aos que se indicam, em 

função desse planeamento. 

No âmbito do atual projeto apresentam-se assim as indicações gerais a cumprir pelas 

entidades executantes e que servirão de orientação para os respetivos projetos específicos. 

Note-se que a sinalização local dos desvios de trânsito dever ser complementada (e 

antecedida) por um sistema de informação mais abrangente, para a divulgação dos próprios 

desvios, bem assim como por painéis informativos dos desvios, em articulação com a CMC, 

instalados a certa distância das áreas afetadas. 
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Considera-se que os desvios de trânsito deverão ser objeto de adequada publicitação e 

anúncio atempados nos órgãos de informação escrita e falada (rádio - informações de trânsito) 

para que os habituais utilizadores dos percursos que são afetados possam decidir por outros 

trajetos o que, a acontecer com o grau de eficácia desejável, deverá permitir uma redução 

substancial da procura de tráfego durante os períodos de obra. Só assim será possível 

compatibilizar as soluções preconizadas com o tráfego de passagem, sabendo-se que, em 

período de obras, não se poderá responder adequadamente aos atuais níveis de procura.  

Esta sinalização associada aos desvios de trânsito carecerá assim de um projeto específico 

que será desenvolvido pela entidade executante, em cumprimento da legislação aplicável (DR 

22-A/98) e de acordo com as entidades com responsabilidade no território afetado (Câmara 

Municipal de Coimbra), tendo em consideração as condições de exploração dos Serviços 

Municipalizados de Transporte Urbano de Coimbra (SMTUC) e de outros eventuais 

exploradores de serviços de transporte público, as circunstâncias locais no momento da 

implementação dos desvios e o prazo em que os mesmos estarão ativos.  

Seguidamente e, porque o troço Coimbra B / Alto S. João será alvo de empreitadas distintas 

entre Coimbra e Portagem e entre Portagem e Alto S. João, apresentam-se as orientações 

gerais propostas a considerar pelo empreiteiro. 

 

Coimbra B / Portagem 

Desvio de Tráfego 1: 

O Desvio de Tráfego 1, necessário para executar a PIR 0+079, implica a interdição da Estrada 

EN111-1, na zona sob a Estação de Coimbra B (a vermelho na FIG. III. 25 do Capitulo III). O 

acesso ao lado Poente da Estação e à Avenida Cidade de Aeminium será processado a partir 

da ligação em Coimbra A e através da PI da Casa do Sal. Na figura, apresenta-se o desvio de 

tráfego a efetuar para estabelecer a conexão entre a rotunda do lado poente e a rotunda do 

lado nascente. A verde apresenta-se a conexão no sentido inverso. 
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Desvio de Tráfego 2: 

O Desvio de Tráfego 2 é um desvio de tráfego correspondente ao encerramento ao tráfego 

rodoviário da designada PI da Casa do Sal, uma via que liga a Avenida Fernão de Magalhães à 

Avenida Cidade de Aeminium, passando sob a atual linha que liga Coimbra A a Coimbra B. 

A conectividade entre o lado poente da linha de caminho de ferro em serviço e o lado nascente, 

ou seja, entre a Avenida Fernão de Magalhães e a Avenida Cidade de Aeminium será 

assegurada pela Passagem Inferior Rodoviária da EN111-1 e pelo acesso junto à Estação de 

Coimbra A. 

Na FIG. III. 26 no Capitulo III apresenta-se a vermelho o troço interditado neste desvio e o 

esquema de circulações em torno da zona dos trabalhos que assegurará a ligação entre os 

dois lados da linha de caminho de ferro.  

 

Desvio de Tráfego 3: 

Neste desvio de tráfego é interditado o acesso entre o Largo da Portagem e a Avenida Cidade 

de Aeminium, junto à Estação de Coimbra A. Não existindo qualquer habitação ou 

equipamento a servir na Avenida Cidade de Aeminium entre a Estação de Coimbra A e o 

Edifício onde está instalada a APA / ARH, este troço desta avenida será também interditado, 

ficando afeto apenas a trânsito de obra. O acesso ao edifício da APA / ARH será assegurado 

apenas pelo lado norte da Avenida Cidade de Aeminium, a partir do cruzamento da Casa do 

Sal ou a partir da EN111-1, conforme FIG. III. 27 no Capitulo III. 

 

Portagem / Alto S. João 

Os desvios provisórios de trânsito serão implementados em função do faseamento previsto da 

obra, ou seja, com a constituição de seis frentes de trabalho: 

• Parque – S. José (Vale da Arregaça): Nesta frente de trabalho não se preveem desvios 

de trânsito por outros arruamentos, mas apenas alternâncias de circulação nas 

travessias sobre o canal.    
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• Parque – Portagem: Nesta frente de trabalho não se preveem desvios de trânsito por 

outros arruamentos, atendendo à impossibilidade prática de supressão do transito 

rodoviário na zona afetada, que envolve, nomeadamente, o acesso à ponte de Santa 

Clara. Assim, previram-se desvios de trânsito pelos arruamentos a intervencionar ou já 

intervencionados pelas áreas libertas contrárias às que são objeto de obra.   

• Rua General Humberto Delgado: Para a concretização das obras nesta frente de 

trabalho prevê-se a alteração do sentido de trânsito na rua D. João III, no troço 

compreendido entre a Rua General Humberto Delgado e a Rua Infanta D. Maria, de 

forma a permitir o acesso ao centro comercial. De resto, não se preveem desvios de 

trânsito por outros arruamentos, mas a partilha do arruamento a intervencionar, 

aproveitando as áreas libertas contrárias às que são objeto de obra. A rotunda com a 

Rua João de Deus Ramos, será realizada faseadamente, de maneira a permitir a 

continuidade de trânsito neste arruamento. 

• Alto de S. João – Rotunda Artur Paredes: Esta frente de trabalho será realizada 

faseadamente, afetando principalmente as rotundas deste troço, de maneira a permitir a 

continuidade de trânsito na Avenida Fernando Namora e na Rua de Casa Branca.  

• Inversão de Marcha – Alto de S. João: Não há necessidade de desvios de trânsito, mas 

apenas a supressão no troço de arruamento afetado. 

• Praça 25 de Abril – Preveem desvios de trânsito em conformidade com as 3 fases 

identificadas. A 1ª por inversão do sentido de trânsito na rua General Martins de 

Carvalho; a 2ª pela criação de uma variante à Rua Jorge Anjinho aproveitando o antigo 

canal ferroviário marginal à rua Tomé Rodrigues Sobral e arruamento existente a 

nascente da rua Monsenhor Augusto Neves Pereira (onde se constituirá uma rotunda 

provisória no sentido de minimizar os conflitos de circulação previsíveis para esse local); 

a 3ª fase apenas prevê a alteração dos sentidos de trânsito em dois arruamentos de 

forma a permitir a realização dos trabalhos na Rua do Brasil.   

b) Fase de Exploração  

No âmbito do programa de implantação do Sistema de Mobilidade do Mondego, segundo o 

sistema de metro ligeiro, foi promovido pela Metro Mondego e coordenado pela Professora Ana 

Bastos, um estudo denominado “Integração Funcional do Sistema de Metro Ligeiro na Baixa de 
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Coimbra – Interligação das Linhas da Lousã e do Hospital” (junho de 2009), onde se apresenta 

a proposta de integração do projeto nesta zona da cidade de Coimbra procurando promover-se 

o conceito de intermodalidade de transportes. 

Este estudo que enquadra as opções de organização funcional, tem como objetivos principais 

definir a articulação entre as duas linhas que compõem o Sistema de Mobilidade do Mondego 

(a Linha da Lousã e a Linha do Hospital) e contribuir para a alteração do paradigma da 

acessibilidade e mobilidade na Baixa de Coimbra, procurando promover o conceito de 

intermodalidade de transportes, centrada na rede de transportes públicos, devidamente 

coordenada e articulada. 

O estudo foi na altura aprovado pela Câmara Municipal de Coimbra e Direção Regional de 

Cultura do Centro, e no âmbito da adaptação do projeto do SMM, o mesmo foi considerado 

como ainda válido pela autarquia em termos das orientações de circulação que defende para a 

cidade 

De acordo com esse estudo, o ordenamento da rede rodoviária para a zona da Baixa de 

Coimbra procura integrar e consolidar os resultados de estudos anteriores desenvolvidos em 

estreita colaboração com os serviços técnicos da Câmara Municipal, designadamente o Estudo 

de Integração Funcional do troço Portagem-Coimbra B. O objetivo principal que norteou a 

solução foi a necessidade de salvaguardar as devidas condições de acessibilidade local, 

devidamente conjugadas com a garantia de níveis adequados de mobilidade rodoviária na 

Baixa de Coimbra. 
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A concretização da solução assentou nos seguintes pressupostos fundamentais: 

a)  A Av. Cidade Aeminium deverá assegurar funções rodoviárias, mantendo os dois sentidos 

de circulação (com uma via em cada sentido) no troço compreendido entre a Casa do Sal e 

a Rua dos Oleiros. No troço em aproximação ao Largo da Portagem deverá ser 

assegurado unicamente o sentido Norte-Sul; 

b)  Imposição de uma capacidade instalada no eixo da Av. Fernão de Magalhães – Troço 

Largo das Ameias – Largo do Arnado. A circulação “longitudinal” na avenida deverá ser 

apoiada em duas soluções de base: 

i)  Troço 1 (Largo do Arnado - Bota Abaixo) constituído por 2 vias/sentido: 1 via por 

sentido associada ao tráfego indiscriminado; 1 via por sentido associada ao Bus; 

ii)  Troço 2 (Bota Abaixo – Largo das Ameias) constituído por 3 vias: 2 vias no sentido 

Sul-Norte (1 via associada ao tráfego indiscriminado e 1 via por sentido associada ao 

Bus) e 1 via no sentido Norte-Sul condicionada à circulação de Bus. 

c)  Adoção de discriminação positiva associada à circulação do Bus. Essa discriminação é 

particularmente notória em três locais/troços, a saber: 

i)  Troço 2 da Av. Fernão de Magalhães (Bota Abaixo – Largo das Ameias), ao permitir 

que apenas os transportes coletivos acedam diretamente ao Largo das Ameias, 

redirecionando o restante tráfego motorizado para a Av. Cidade Aeminium, através da 

Rua dos Oleiros; 

ii)  Rua Central no seu troço inicial junto à Av. Fernão de Magalhães. O troço é 

condicionado à circulação de BUS, sendo o restante tráfego motorizado obrigado a 

aceder a Rua Central através da Rua do Carmo/R. Pedro Olaio; 

iii)  Rua Central /R. Olímpio Nicolau Rui Fernandes, que passará a limitar a circulação 

rodoviária ao sentido ascendente em partilha com os transportes coletivos rodoviários. 

O sentido descendente deverá ser reservado ao BUS em partilha com o canal 

ferroviário, remetendo-se, a partir da Praça 8 de Maio, a circulação BUS para a Rua da 

Sofia, a qual passará a assumir um sentido único de circulação no sentido Sul-Norte, 

reservada unicamente à circulação de BUS. 
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Face à adaptação do SMM a um sistema de Metrobus e à sua articulação com a circulação 

rodoviária da envolvente, os sentidos de circulação rodoviária que se verificam dessa 

articulação são os considerados no estudo da MM, aprovado pela CMC, e que foram 

assumidos pelo presente projeto.  

A representação dos sentidos de circulação do Metrobus em articulação com a rede viária 

envolvente é feita sobre cartografia na escala de escala de projeto que se apresenta na          

FIG. IV. 3 e que a seguir se descreve em linhas gerais: 

i. desde Coimbra B e da rotunda de inversão de marcha que ai se propõe o Metrobus segue 

em via dupla no canal ferroviário entre Coimbra B e Coimbra A que será para o efeito 

desativado, fazendo-se a restante circulação rodoviária de forma paralela pela rua do 

Padrão, e com acesso aos vários parques de estacionamento que existem até à zona da 

Ponte-Açude, bem com à PI em construção pela CMC que liga à Avenida Cidade 

Aeminium, também paralela ao canal do Metrobus, mas com desenvolvimento do lado do 

rio Mondego.  

ii. após a saída do atual canal ferroviário que será usado desde Coimbra B até Coimbra A 

igualmente com circulação em via dupla e com Av. Cidade Aeminium do seu lado poente 

apenas com uma via de circulação norte – sul (do lado do rio Mondego), o Metrobus 

insere-se depois na Avenida Emidio Navarro seguindo pela zona onde a Linha da Lousã 

funcionou no passado entre Coimbra A e Coimbra Parque, assinalado ainda pela presença 

dos carris no pavimento rodoviário. A avenida desenvolve-se com dois sentidos de 

circulação com 2 vias cada, posicionando-se o Metrobus na parte central desta avenida, 

ocupando para além do espaço do antigo Ramal da Lousã, pontualmente área de 

estacionamento e elementos arbóreos.  

iii. chegados à zona do Largo da Portagem onde ocorre a confluência da Ponte de Santa 

Clara com a Avenida Emidio Navarro, será implantada uma rotunda alongada nesta 

avenida para articulação dos vários arruamentos e circulações, ficando o Metrobus a 

desenvolver-se na zona central da mesma e de modo a posicionar-se a partir daqui na 

faixa central da Avenida Emidio Navarro até à zona da confluência coma Rua do Brasil. A 

avenida mantem-se com dois sentidos de circulação e com duas vias por sentido, de 

ambos os lados do Metrobus.  
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iv. -no final da Avenida Emidio Navarro e na confluência com a Rua do Brasil será implantada 

nova rotunda de articulação dos vários arruamentos e circulações junto à Estação de 

Coimbra Parque do Ramal da Lousã, a qual será atravessada pelo canal do Metrobus e de 

seguida feita a sua entrada no canal ferroviário do Ramal da Lousã que já se encontra 

desativado desde 2009.  

v. Desde Coimbra Parque até à antiga estação de S. José junto à Praça 25 de Abril, o 

Metrobus segue sempre com circulação dedicada no antigo canal ferroviário e em via 

dupla. 

vi. em S. José dá-se início à designada Variante de Solum, trecho alternativo ao canal do 

Ramal da Lousã, desde S. José até Casa Branca, o qual se insere nos arruamentos 

existentes: 

- após o viaduto do Calhabé, afasta-se do Ramal da Lousã em direção a Norte pela 

Praça 25 de Abril. O canal do metro atravessava a Praça 25 de Abril, pelo lado 

nascente da zona central ajardinada, cruzando duas vias rodoviárias.  

- da Praça 25 de Abril o traçado segue para a Rua D. João III, atualmente com transito 

condicionado e que contorna o Estádio Municipal por nascente. A introdução do 

Metrobus na Rua D. João III implica retirar toda a circulação automóvel deste 

arruamento (com a exceção de veículos de emergência), de modo a evitar conflitos e 

aumentar a segurança, particularmente relevante pela proximidade dos equipamentos 

escolares. 

- o traçado segue depois em curva para a Rua General Humberto Delgado, evitando 

qualquer cruzamento com esta artéria viária, uma vez que até ao cruzamento com a 

rotunda da Rua Carolina Michaelis, fica inserido no lado sul da Rua General Humberto 

Delgado entre o espaço residencial, onde se mantem uma via pedonal do seu lado 

direito que serve a zona habitacional, e a via rodoviária do lado esquerdo, que mantém 

um sentido de tráfego, tal como atualmente.  

- após o atravessamento do cruzamento com a Rua Carolina Michaelis, o canal do 

metro segue na parte central da Rua General Humberto Delgado, inserindo-se no 

centro da faixa de rodagem, entre as vias de tráfego de sentidos opostos.  
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- o canal do metro inflete depois para sul, para a Avenida Fernando Namora, 

implantando-se no talude verde lateral, do lado direito da via.  

- após a rotunda de articulação da Av. Fernando Namora com a Rua Jorge Anjinho, o 

traçado seguia para Sudoeste, para a zona de Casa Branca até retomar o canal 

ferroviário existente naquela zona, onde na atual passagem de nível em Casa Branca, 

terá implantada uma rotunda alongada que irá regular a articulação entre os diversos 

arruamentos que aí confluem e o canal do metro. O canal do metro passará no centro 

da rotunda ficando inserido entre as vias rodoviárias. 

vii. Desde Casa Branca até ao Alto de S. João, o Metrobus volta a implantar-se no antigo 

canal ferroviário do Ramal da Lousã, onde no final do troço tem uma segunda rotunda de 

retorno, implantada adjacentemente ao canal ferroviário para inversão de marcha dos 

veículos.  

 

De referir que todas as interceções do canal do metro com arruamentos rodoviários serão 

semaforizadas, de modo a que seja dada prioridade a este transporte público e se garanta a 

devida segurança na circulação dos diferentes modos de transporte e dos peões. Existe para 

tal um volume específico de projeto P17 – Semaforização. 

 

II-10. Nas Zonas sob Servidão Administrativa tutelada pelo IPPAR, deve ser apresentado o 

respetivo projeto de arquitetura para apreciação, devendo após a sua aprovação, ser incluído 

no RECAPE. 

O projeto do metro ligeiro encontra-se aprovado pelo IGESPAR (atual DGPC) conforme 

RECAPE’s anteriormente desenvolvidos que foram organizados segundo os seguintes troços, 

com os respetivos relatórios de património aprovados pela tutela: 

• Coimbra B / Portagem – aprovação do relatório patrimonial em 18 de março de 2010 

pelo então IGESPAR; 

• Portagem / S. José – aprovação do relatório patrimonial em 19 de outubro de 2009 pelo 

então IGESPAR; 
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• Variante da Solum (variante ao Ramal da Lousã entre S. José e Casa Branca) – 

aprovação do relatório patrimonial em 21 de maio de 2009 pelo então IGESPAR; 

• Casa Branca / Alto de S. João – aprovação do relatório patrimonial em 21 de maio de 

2009 pelo então IGESPAR. 

 

Os pareceres de aprovação dos relatórios patrimoniais apresentam-se no Anexo 1 do  

Volume 3 – Anexos deste RECAPE. 

O projeto de adaptação ao sistema do Metrobus segue o mesmo traçado e principio de 

funcionamento do metro ligeiro, em faixa dedicada e com as mesmas paragens, mas onde se 

revela como aspeto importante de alteração o facto de não apresentar agora sistema de 

catenária, o que contribui para a redução do impacte visual para a envolvente. 

Na faixa de implantação do projeto foi ainda possível proceder a uma outra alteração 

importante do ponto de vista patrimonial que tem a ver com a Estação Nova (Estação Coimbra 

A), entretanto classificada, onde foi possível proceder a uma ripagem do traçado evitando a 

afetação do cais coberto da estação, situação que se verificava no projeto de metro ligeiro. 

 

Foto 1 – Linha da Lousã (vista sentido Coimbra A /Coimbra B) e ais coberto da estação de Coimbra A. O 
entroncamento em forma de Y que ocorre com a Linha do Hospital, à esquerda do edifício beije, foi afastado 

do mesmo e consequentemente deixando de ter a afetação da parte terminal do cais 
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FIG. IV. 4 – Entroncamento com a Linha do Hospital junto ao edifício da Estação Nova (estação Coimbra A) 

 

De facto, o anterior entroncamento com a Linha do Hospital, em forma de Y, tinha 

condicionamentos específicos derivados do modo ferroviário, menos flexível em termos 

geométricos. A anterior solução afetava por isso o cais coberto da Estação de Coimbra A, 

imóvel que, entretanto, foi classificado como de interesse público. Assim, considerou-se que a 

intervenção a adotar deveria preservar o cais coberto e mantendo as áreas reservadas para 

as futuras edificações, no âmbito do previsto no Estudo de Integração Urbana do Canal do 

Metro Ligeiro do Mondego entre as Estações Aeminium / Loja do Cidadão e Câmara”, da 

autoria do Arq.º Gonçalo Byrne, pelo que a curva do traçado junto ao cais da estação se 

afasta agora do mesmo, não o afetando como anteriormente.  

(…) 

  

Linha do Hospital 



   

Infraestruturas de Portugal SA 
Sistema de Mobilidade do Mondego 
Adaptação a uma Solução de BRT – Metrobus 
Troço Coimbra B – Alto de São João 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
P16 – ESTUDOS AMBIENTAIS 

P16.2 – Relatório de Conformidade Ambiental do  
Projeto de Execução (RECAPE) 

Volume 2 – Relatório Base 
 

 

 179.211
 

 Ficheiro: 48143.PE.16.02-RB_0 IPE.MOD.019 | V00 
 

 

II-11. O PMO deve ser alvo de um estudo de risco, atendendo à sensibilidade dá área (leito de 

cheia), elaborado para um período de retorno, T=100 anos. A sua construção deverá ser 

adequada aos resultados obtidos, por forma a resultar menor risco de inundação para pessoas 

e bens. 

Esta medida aplica-se ao troço suburbano entre Alto S. João e Serpins e já respondida no 

respetivo RECAPE, com DCAPE favorável, emitida em fevereiro de 2019.  

Todavia refere-se e, por ser uma componente aplicável a todo o projeto, que no âmbito do 

presente projeto de adaptação do SMM a uma solução de Metrobus, esse PMO já não se 

afigura necessário (e portanto não será construído). O PMO que possa existir para o novo 

sistema operado por Metrobus tem reduzidas exigências, sendo que o mesmo será definido 

pelo Operador a quem for atribuído o contrato de exploração. Essa localização poderá ocorrer 

nas instalações do Operador ou nas instalações do SMTUC (Serviços Municipalizados de 

Transporte Urbanos de Coimbra), conforme decisão futura em face da adjudicação que vier a 

ser feita pela IP, para a exploração do SMM. 
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4 VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO COM AS MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO AMBIENTAL CONSTANTES NA DIA 

4.1 Medidas de Minimização 

Antes do Inicio de Obras 

III-1. Informar previamente as populações das áreas a serem afetadas pelas obras, duração 

prevista das obras, serviços e infraestruturas afetadas e soluções alternativas. 

Esta medida faz parte das obrigações do empreiteiro a quem vier a ser adjudicada a obra, 

estando por isso incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra  

(Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE) e das obrigações a cumprir.  

 

III-2. Deve proceder-se à prospeção arqueológica sistemática do traçado e de outras áreas 

funcionais da obra que não tenham sido prospetadas, tais como as áreas de estaleiros. 

No âmbito do anterior projeto deste troço Coimbra B / Alto de S. João e respetivos RECAPE, 

foram realizados os necessários estudos de património, tendo os respetivos Relatórios da 

Prospeção Arqueológica sido aprovados pela tutela: 

• Coimbra B / Portagem – aprovação do relatório patrimonial em 18 de março de 2010 

pelo então IGESPAR; 

• Portagem / S. José – aprovação do relatório patrimonial em 19 de outubro de 2009 pelo 

então IGESPAR; 

• Variante da Solum (variante ao Ramal da Lousã entre S. José e Casa Branca) – 

aprovação do relatório patrimonial em 21 de maio de 2009 pelo então IGESPAR; 

• Casa Branca / Alto de S. João – aprovação do relatório patrimonial em 21 de maio de 

2009 pelo então IGESPAR. 
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Os pareceres de aprovação dos relatórios patrimoniais apresentam-se no Anexo 1 do  

Volume 3 – Anexos deste RECAPE. 

As intervenções de adaptação do projeto aprovado a uma solução de Metrobus, estão na sua 

quase totalidade incluídas na área de intervenção anterior e já prospetada de forma 

sistemática, pelo que no âmbito do presente RECAPE apenas foram realizadas as prospeções 

nas áreas de intervenção que estão fora desse corredor e que correspondem aos locais de 

implantação das rotundas de inversão de marcha, localizadas no início e no fim do projeto, em 

Coimbra B e em Alto de S. João.  

Para o efeito apresenta-se no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE, cartografia 

elucidativa do projeto sobre fotografia aérea e onde face às novas intervenções se assinalam 

também os sítios de património e área de intervenção associada ao anterior projeto que 

comprova assim a localização das intervenções na área do anterior projeto aprovado e os dois 

locais onde se sai fora desse corredor. 

Em fase de obra e em face também do preconizado na DIA, deve proceder-se ao 

acompanhamento arqueológico integral das ações de desmatação e de movimentação de 

terras que asseguram assim o acompanhamento arqueológico efetivo das novas intervenções 

e a tomada de medidas adicionais em caso de necessidade.  

Relativamente aos estaleiros e em virtude da sua definição decorrer da proposta de 

planeamento de obra a quem vier a ser adjudicada a empreitada, deve o mesmo proceder à 

respetiva prospeção arqueológica previamente ao início das obras, garantindo a inexistência de 

impactes de natureza patrimonial.  

Estas medidas constam assim das obrigações do Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE. 
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III-4 Nos casos onde se preconiza a realização de escavações arqueológicas prévias impõe-se 

que esses trabalhos sejam realizados antes do início de obra de forma a que os mesmos 

possam decorrer sem constrangimentos de tempo. Salienta-se neste caso a zona a demolir da 

Baixinha. 

De acordo com o RECAPE aprovado do metro ligeiro para o troço Coimbra B / Portagem, em 

fase prévia ao início da obra e tendo em conta o respetivo relatório de património aprovado 

pela tutela (aprovação do relatório patrimonial em 18 de março de 2010 pelo então IGESPAR), 

definem-se sondagens arqueológicas prévias conforme extrato desse relatório que a seguir se 

apresenta: 

“Durante os trabalhos a executar ao longo da empreitada, será imperativo, o 

acompanhamento arqueológico por parte de um técnico de arqueologia por frente de obra, 

em todos os trabalhos que abranjam decapagem e remoção de terras, com o objectivo de 

evitar impactes negativos no património histórico/arqueológico/etnológico conhecido ou que 

possa surgir no âmbito da intervenção. Ao longo deste percurso podem surgir durante as 

escavações alguns vestígios ainda desconhecidos, nomeadamente, nas proximidades dos 

elementos relevantes que se consideraram inseridos na área de incidência do presente 

troço, como na Rua dos Oleiros, no Convento de S. Domingos ou junto ao rio Mondego 

onde podem aparecer vestígios de cais antigos. Reforça-se ainda a ideia que estes sítios 

patrimoniais se localizam dentro grau 2 do PDM (onde se prevê o acompanhamento 

arqueológico em situações de revolvimento de subsolo e/ou sondagens arqueológicas se 

consideradas necessárias – RMUE de 23/12/2009, Artigo 5.º), a partir da zona da Estação 

Nova, e do grau 3 do PDM (zonas que a Câmara pode condicionar a acompanhamento ou 

sondagens arqueológicas - Idem) sensivelmente a meio da Avenida Marginal.  

Preconiza-se o acompanhamento para toda a área de intervenção, apesar de parte do 

subsolo possivelmente já ter sido alvo de revolvimentos para instalação de infra-estruturas 

básicas. Caso se verifiquem indícios arqueológicos que o justifiquem, será necessário 

proceder a escavações arqueológicas para avaliar a importância dos mesmos. 

Na zona da Rua dos Oleiros indica-se como medida de minimização não só o 

acompanhamento arqueológico, mas ainda a realização de sondagens arqueológicas 

prévias à execução da obra, uma vez que o local é uma área sensível a nível 

arqueológico. “ 
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Face a essas sondagens não terem sido anteriormente definidas em quantidade, as mesmas 

são seguidamente indicadas correspondendo a: 

• 20 m2 de sondagens na área de intervenção que ocorre na Rua dos Oleiros, a definir 

pela equipa de acompanhamento arqueológico em fase prévia à construção. 

 

A intersecção da Rua dos Oleiros faz-se com a Av. Cidade Aeminium e à semelhança das 

anteriores também não apresenta atualmente qualquer ligação com esta. A intervenção 

prevista consiste na materialização de um entroncamento, o qual coincide com a zona em que 

a plataforma da Av. Cidade Aeminium transitará para uma única via em direção a Sul, tendo o 

seu término nas imediações do Largo da Portagem, cerca de 230 metros a Sul do referido 

entroncamento.  

 

FIG. IV. 5 – Interseção com Rua dos Oleiros – enquadramento sondagens arqueológicas 

A Rua dos Oleiros manterá as caraterísticas atuais, ou seja, uma plataforma com uma via em 

cada sentido e estacionamento longitudinal. 

  

Estação Coimbra A 
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Neste âmbito, refere-se também, que o troço correspondente à Av. Cidade Aeminium, que será 

constituída por uma única via de circulação, com sentido Norte/Sul, ladeada a nascente pelo 

Canal Metrobus e a poente pelo rio Mondego, obrigará à adaptação da obra executada no 

âmbito da Estabilização da Margem Direita do rio Mondego, incluindo a execução de um muro 

de suporte. 

 

III-5. Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IPA, devendo os 

respetivos relatórios ser entregues para avaliação. Após a sua aprovação devem ser incluídos 

no RECAPE.  

De acordo com o referido na resposta à medida anterior, para a realização da prospeção 

arqueológica nos dois locais que extravasam a área já anteriormente prospetada, foi solicitada 

a respetiva autorização à tutela, a qual consta do Apêndice 1 do Anexo 3 – Atualização da 

Situação de Referencia e Avaliação de Impactes das Alterações de Projeto.  

 

(…) 

III-8. Devem ser revistos os dimensionamentos das passagens hidráulicas (PH) existentes no 

traçado, devendo as mesmas ser de secção única e ter, no mínimo, 1 metro de diâmetro e 

serem adequadas às características das respetivas bacias hidrográficas. As novas PH, a 

executar, deverão respeitar as mesmas regras.  

O projeto desenvolvido de adaptação a uma solução de Metrobus contempla o respetivo 

projeto de drenagem. 

O projeto desenvolvido pretende beneficiar a totalidade da zona de intervenção com um 

sistema de drenagem de águas pluviais que permita garantir o escoamento das águas 

provenientes das bacias ou sub-bacias que ali convergem. 

Dada a inserção em meio urbano, a drenagem será no essencial assegurada por coletores ou 

sumidouros que drenam para a rede de águas pluviais da cidade. 
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Apenas no troço Portagem – Alto de São identificam-se quatro estruturas de drenagem 

transversal (passagens hidráulicas), cuja localização e geometria se resumem no quadro 

seguinte e todas situadas no Ramal da Lousã desativado, estando a verificação do seu 

adequado funcionamento já exposta no Quadro III. 4 que se apresenta no Capitulo III relativo à 

descrição do projeto (Ponto 4.6 – Drenagem). 

Localização e geometria das PH’s 

Localização (km) Descrição 

1+327 Passagem hidráulica circular com diâmetro de 1,00 m 

2+062 Passagem hidráulica circular com diâmetro de 1,20 m 

4+806 Passagem hidráulica circular com diâmetro de 1,20 m 

5+194 Passagem hidráulica circular com diâmetro de 1,20 m 

 

O projeto de drenagem desenvolvido reflete assim a articulação entre a rede de drenagem 

existente e as soluções agora preconizadas para a zona de intervenção, referindo-se que, de 

uma maneira geral, a solução adotada foi integrada no sistema de drenagem pluvial existente.  

 

III-9. Revisão das secções de vazão dos pontões que permitem o atravessamento de linhas de 

água e, caso seja necessário, devem ser construídos novos e adequados às respetivas bacias 

hidrográficas.  

Face ao descrito na resposta acima, o troço Coimbra B / Alto de S. João, desenvolve-se em 

meio urbano em área de canal ferroviário e rodoviário com o sistema de drenagem instalado no 

âmbito da drenagem pluvial existente e com o qual a nova infraestrutura se vai articular.  

Contudo e no âmbito das alterações ao projeto aprovado para adaptação ao sistema de 

Metrobus será necessária a construção de um pontão sobre a ribeira do Gorgulão para 

viabilizar o desvio da Rua Manuel de Almeida e Sousa sobre a Ribeira do Gorgulão, em face 

da rotunda de inversão de marcha a construir, junto à estação de Coimbra B. 
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A Ribeira do Gorgulão é uma pequena linha de água que, derivado das intervenções urbanas 

efetuadas, nomeadamente do posicionamento da Estrada de Eiras, tem o seu leito primário 

encostado ao talude desta estrada. O seu leito de cheia está atualmente encaixado entre a 

Estrada de Eiras e a Rua Manuel de Almeida e Sousa. O escoamento é garantido por uma 

passagem hidráulica circular com 2 m de diâmetro, a qual atravessa toda a extensão da 

Estação de Coimbra B.  

 

FIG. IV. 6 – Pontão sobre a Ribeira do Gorgulão no âmbito do desvio da R. Manuel Almeida e Sousa , para 
construção da rotunda de inversão em Coimbra B 

 

No decurso do presente projeto foi desenvolvido um Estudo Hidrológico e Hidráulico onde foi 

determinado o nível de máxima cheia centenário na zona de implantação do pontão. Concluiu-

se que a bacia existente oferece um amortecimento da cheia, sendo possível escoar o caudal 

afluente sem que o nível de água extravase para a Estrada de Eiras e Rotunda existente na 

zona. Esse nível de cheia está apresentado na FIG. IV. 7, correspondendo à cota 19.04 m.  

  

Pontão sobre a 
Ribeira do Gorgulão 
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FIG. IV. 7 – Ribeira do Gorgulão – Bacia de inundação para T=100 anos – Situação Atual 

 

Tendo em conta este aspeto, desenvolveu-se o projeto do pontão procurando minimizar a 

ocupação da bacia de retenção existente. Contudo, as necessidades de espaço para 

materialização da rotunda de inversão do Metrobus, bem como com as que resultaram do 

desenvolvimento do projeto de renovação da Estação de Coimbra B, implicaram alguma 

ocupação da área que presentemente funciona como bacia de retenção, diminuindo o volume 

de encaixe para a cheia centenária em cerca de 4%.  

Para compensar essa perda de volume, procedeu-se à regularização e alargamento do leito 

primário da linha de água. No estudo hidráulico procedeu-se à determinação do nível de 

máxima cheia para a bacia que resulta da intervenção preconizada, tendo-se chegado a um 

nível semelhante (cota 19.20 m). Na FIG. IV. 8 apresenta-se o leito de cheia após a 

intervenção. 
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FIG. IV. 8 – Ribeira do Gorgulão – Bacia de inundação para T=100 anos – Situação Futura 

 

Demonstrou-se assim, no Estudo Hidrológico e Hidráulico que a intervenção proposta não 

agrava a situação atualmente existente, nem condiciona qualquer solução futura em que 

se pretenda melhorar o funcionamento hidráulico atual. 

A largura do pontão tem 16.70 m em secção corrente e 17.70 na zona da passadeira. 

Tendo em conta a reduzida altura ao solo, do tabuleiro, considerou-se que se deveria 

minimizar a espessura do tabuleiro. Assim, a solução estrutural consiste num pórtico 

laminar em betão armado, com o tabuleiro monolítico com os encontros, formando uma 

solução normalmente designada por “ponte integral”. O tabuleiro é constituído por uma laje 

com uma largura total de 16.70 m na secção corrente. O pórtico tem 4 vãos, com 13.5 m 

de comprimento nos vãos centrais, 11 m no vão de extremidade do lado norte e 11.00 a  

13.70 m no vão de extremidade do lado sul.  

Os alinhamentos de apoio intermédios são constituídos por 4 pilares cilíndricos, com  

0.70 m de diâmetro, cada um deles fundado por uma estaca com 0.80 m de diâmetro.  
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FIG. IV. 9– Secção Transversal Tipo do Pontão na Ribeira do Gorgulão 

 

(…) 

III-12. Efetuar um inventário dos pontos de água bem como um levantamento dos sistemas de 

captação que deverá incluir, entre outros aspetos, a medição dos respetivos níveis freáticos e 

obtenção de informações adicionais, como as variações sazonais ou o seu regime de 

exploração, com vista ao Projeto de Execução prever o restabelecimento dos sistemas direta 

ou indiretamente afetados.  

Na avaliação dos impactes ambientais das alterações ao projeto que se apresenta no Anexo 3 

do Volume 3 – Anexos deste RECAPE encontra-se a localização atualizada dos pontos de 

água existentes na envolvente do traçado entre Coimbra B e Alto de S. João, conforme 

consulta feita à APA/ARH Centro e Camara Municipal de Coimbra / Aguas do Centro Litoral e 

Águas de Coimbra, não havendo qualquer situação de alteração digna de registo face ao 

apresentado nos RECAPE anteriores. 
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Na envolvente da área de intervenção identifica-se um total de 8 captações de água 

subterrâneas (Quadro IV. 2), com uso atual e registadas na APA, todas particulares. A mais 

próxima situa-se ao km 5+236 do trecho entre Portagem e Alto de São João, a cerca de 12 m 

do projeto, mais precisamente da zona de inversão de sentido de marcha do Alto de São João. 

Corresponde a um furo de rega associado a uma habitação na rua do Túnel, com captação a 

90 m de profundidade. 

 

FIG. IV. 10 – Captações de Água 
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Quadro IV. 2 – Captações presentes na envolvente de projeto 

Tipo Captação Km de 
exploração Nº Ident. Profundidade Finalidade Distância ao projeto 

(m) 

Furo (Particular) 0+950 (CB-POR) 59097 - - 50 (LD) 

Furo (Particular) 1+250 (CB-POR) 11314 130 Rega 75 (LE) 

Furo (Particular) 0+400 (POR-ASJ) 5024 120 Rega 165 (LE) 

Furo Particular 1+300 (POR-ASJ) 52241 120 Rega 190 (LE) 

Furo Particular 3+000 (POR-ASJ) 29076 138 Rega 80 (LE) 

Furo Particular 3+033 (POR-ASJ) 24042 120 Rega 175 (LD) 

Pesquisa de Águas 
(Particular) 4+720 (POR-ASJ) 52146 - - 40 (LE) 

Furo (Particular) 5+210 (POR-ASJ) 199089 90 Rega 12 (LD) 

Nota: CB-POR – Trecho Coimbra B / Portagem; POR-ASJ – Trecho Portagem / Alto de São João 

 

O projeto desenvolve-se em meio urbano, com aproveitamento quase integral de 

infraestruturas viárias existentes, como são o caso, o antigo ramal da Lousã, ou ainda, alguns 

dos principais arruamentos da cidade de Coimbra, pelo que as intervenções a considerar serão 

desenvolvidas, no essencial, em espaços atualmente compactados e impermeabilizados. As 

ações de desmatação, decapagem e movimentos de terras serão assim pouco expressivos. 

A movimentação de terras está associada essencialmente às escavações para levantamento 

de pavimentos existentes, à abertura de fundações para construção e pavimentação da 

plataforma do Metrobus e à abertura e fecho de valas e trincheiras necessárias à intervenção 

nas infraestruturas afetadas.  

Essas movimentações implicam, em grande maioria, camadas muito superficiais, sendo as 

escavações necessárias ao estabelecimento da cota rasante inferiores a 1 m (1.5 m), pelo que 

serão afetadas, no essencial, as camadas superficiais, não havendo quaisquer interferências 

com os níveis freáticos.  
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Verificam-se todavia movimentos de terras mais expressivos, nomeadamente na inversão de 

sentido de marcha de Coimbra B e Alto de São João. No caso da Variante da Solum, são ainda 

de assinalar alguns aterros, nomeadamente na inserção da paragem de Casa Branca, e no 

desenvolvimento do traçado ao longo de um talude existente na envolvente à Avenida 

Fernando Namora. 

Em Coimbra B será necessária a criação de um aterro, com altura máxima de 6 m, para 

implantação da inversão de marcha, o aterro ainda prolongado para permitir o desvio da Rua 

Manuel de Almeida e Sousa, que transpões a ribeira do Gorgulão em pontão. Será ainda 

necessária uma escavação parcial no maciço localizado a norte da inversão de sentido, a fim 

de restabelecer a rua Manuel de Almeida e Sousa. Com a adoção de uma solução em pontão 

evita-se a criação de um aterro maior, no vale da ribeira do Gorgulão, que permite desta forma 

a minimização de impactes. 

No Alto de São João, a inversão de sentido implica igualmente movimentos de terra mais 

expressivos, nomeadamente pela diferença de cota entre a plataforma atual do antigo ramal 

ferroviário da Lousã (onde será implantado o canal do Metrobus) e os terrenos a poente do 

mesmo (Rua de Carlos Ramos e Rua do Túnel). Estando o ramal da Lousã a uma cota superior 

aos terrenos evolventes, a criação da inversão implicará, principalmente, a realização de aterro. 

Na Variante Solum, como referido anteriormente, verificam-se movimentos mais expressivos 

em duas ocasiões, nomeadamente na realização de aterro na zona da paragem de Casa 

Branca e ao longo da Avenida Fernando Namora, onde o canal se desenvolve em zona de 

talude ajardinado. 

Apesar das intervenções anteriormente destacadas se situarem em espaços não totalmente 

impermeabilizados (contudo compactados por correspondem, na sua maioria a aterros urbanos 

e estruturais recentes), as mesmas decorrem numa área muito confinada. Não são deste modo 

expectáveis alterações expressivas da drenagem superficial e dos processos locais de 

infiltração, que ponham em causa a sustentabilidade do sistema freático.  

Não são também expectáveis escavações em profundidades que interfiram com o nível 

freático, ou que possam provocar um rebaixamento do mesmo, aliás, nos referidos locais que 

extravasam a área de intervenção do projeto do metro ligeiro, os principais movimentos de terra 

são efetuados em aterro. 
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Neste sentido, o acréscimo da área impermeabilizada com a presente adaptação ao Metrobus 

afigura-se de muito pouco expressiva, sendo expectável que a recarga dos que a recarga dos 

aquíferos (essencialmente por precipitação e infiltração) se manterá praticamente inalterada, 

face ao projeto de metro ligeiro. Assim, o impacte na recarga de aquíferos classifica-se de 

negativo e de magnitude reduzida. O impacte é ainda classificado de permanente, 

confinado e irreversível. 

O projeto de monitorização proposto (Anexo 5 do Volume 3 – Anexos) acompanhará contudo a 

evolução da situação em poços mais próximos ao traçado em fase de construção e de 

exploração com avaliação prévia de referência, a realizar antes do início da obra. 

 

(…) 

III-14. Prever no PMO, uma bacia de decantação e respetivo sistema de coleta e drenagem de 

águas residuais, ou um sistema que encaminhe os efluentes para uma estação de tratamento 

de águas residuais, com vista a proteger a qualidade da água.  

Esta medida já não tem aplicação ao projeto atual de adaptação do SMM a uma solução de 

Metrobus, conforme resposta já dada no âmbito da Medida II-11.  

 

Fase de Construção 

III-15. Assegurar a informação e participação do público em ações de divulgação, 

apresentando as características do MLM e as suas vantagens, o seu contributo na qualidade 

de vida urbana nos três concelhos. As ações de divulgação e sensibilização da população 

devem prolongar-se para a fase de exploração. 

O Dono de Obra assegurará a implementação de mecanismos de esclarecimento de dúvidas e 

de atendimento ao público, através da disponibilização de linhas telefónicas e correio eletrónico 

e contactos diretos com os responsáveis das Juntas de Freguesias abrangidas pela área de 

estudo. 

Esta medida consta assim das obrigações do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE. 
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III-16. Deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico integral da obra, o qual deve 

contemplar um arqueólogo por frente de obra.  

Durante a execução do projeto, o Acompanhamento Arqueológico será efetuado de uma forma 

efetiva, continuada e direta, por uma equipa de arqueólogos devidamente competentes e 

creditados para o efeito. Este acompanhamento será feito em cada frente de trabalho e 

compreenderá todas as ações que impliquem novas movimentações de terras.  

Esta medida consta assim das obrigações do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE. 

 

III-17. Delimitar a área a desmatar por piquetagem, devendo ser estudadas (e indicadas no 

RECAPE) medidas que visem a minimização da afetação da vegetação associada: 

• Às linhas de água existentes e na faixa de servidão da linha ferroviária entre Vale de Açor e 

Trémoa. 

• Nos locais onde foram identificados habitats da Directiva Habitats, nomeadamente junto à 

Ponte de Serpins (margens do rio Ceira). Neste caso não pode ser efetuada qualquer 

desmatação para lá da plataforma a requalificar, nem deve ocorrer a circulação de máquinas 

fora dos caminhos já existentes na envolvente.  

Esta medida aplica-se ao troço suburbano entre Alto S. João e Serpins e já respondida no 

respetivo RECAPE, com DCAPE favorável, emitida em fevereiro de 2019.  

 

III-18. As obras de recuperação e consolidação dos edifícios, a manter, devem ser executadas 

antes das demolições. Este facto deve ficar bem explícito na calendarização da execução do 

projeto. 

No presente projeto e no âmbito das adaptações a realizar ao projeto que está em parte já 

construído, não existe qualquer afetação de edifícios. Esta medida da DIA tinha contudo 

aplicação à Linha do Hospital, na cidade de Coimbra, mais precisamente na zona da Baixinha, 

onde todas essas intervenções foram já realizadas e avaliadas no respetivo RECAPE (Linha do 

Hospital – Aeminium / Câmara Municipal), com parecer de conformidade emitido em 5 de abril 

de 2012.  
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III-19. O abate dos plátanos deve ser compensado pela plantação de, pelo menos, igual 

número de árvores, em zona próxima daquela. 

Todas as árvores afetadas estão identificadas nas Plantas da Integração Urbana / Paisagismo 

que constitui o Volume P4.8 do projeto. Essas árvores são largamente compensadas com as 

plantações que se propõem conforme descrição feita no Ponto 4.19 – Integração Paisagística 

do Capítulo III – Descrição do Projeto, para onde se remete.  

 

(…) 

III-22. A definição das vias e acessos aos estaleiros das obras deve ter em conta as 

densidades de tráfego, privilegiando a solução que menos interfira com o tráfego diário. 

A definição das vias e acessos aos estaleiros de obra constitui um elemento que não é possível 

ser apresentado nesta fase de projeto por constituir um elemento constante das propostas que 

os concorrentes venham a apresentar no âmbito do concurso para a execução da empreitada. 

Previamente ao início das obras, a IP poderá assim proceder ao envio à Autoridade de AIA, 

dos acessos que vierem a ficar definidos em função da proposta do empreiteiro a quem tiver 

sido adjudicada a obra.  

Refere-se contudo e como já respondido na Medida II-3 que os aspetos da circulação e 

acessos em fase de construção e, pelo envolvimento que a mesma implica com arruamentos 

urbanos, mereceram já a devida atenção por parte do projeto, definindo no âmbito do 

faseamento construtivo e das orientações gerais para a execução da obra, indicações também 

já para os desvios provisórios de trânsito, de modo a salvaguardar o funcionamento do 

quotidiano da cidade, contendo os transtornos inerentes a uma intervenção no espaço publico 

e reduzindo o impacto das obras junto dos cidadãos e, sobretudo, dos moradores.  

Na proposta de desvios provisórios de trânsito que integra o projeto e que constitui o Volume 

P10.1 – Desvios Provisórios de Transito, procurou-se assim minimizar a respetiva extensão 

e salvaguardar traçados simples para os automóveis particulares e, em especial, os transportes 

públicos. O plano de trabalhos da obra será contudo da responsabilidade das entidades 

executantes que poderão optar por desvios de trânsito alternativos aos que se indicam, em 

função desse planeamento. 
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No âmbito do atual projeto apresentam-se, portanto, assim as indicações gerais a cumprir pelas 

entidades executantes e que servirão de orientação para os respetivos projetos específicos. 

Note-se que a sinalização local dos desvios de trânsito dever ser complementada (e 

antecedida) por um sistema de informação mais abrangente, para a divulgação dos próprios 

desvios, bem assim como por painéis informativos dos desvios, em articulação com a CMC, 

instalados a certa distância das áreas afetadas. 

Esta indicação da DIA com referência e articulação com o Volume P10.1 – Desvios 

Provisórios de Transito, consta assim por isso do Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra (Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE), sendo uma orientação para o 

empreiteiro a quem for adjudicada a obra. 

 

III-23. Os caminhos para a circulação das máquinas não devem coincidir com os locais de 

recarga de aquíferos e implicar a compactação de grandes áreas de solos.  

Pela inserção em meio urbano os acessos às frentes de obra vias usarão vias já existentes e 

asfaltadas, pelo que constituem locais impermeabilizados onde atualmente já não ocorre 

recarga do aquífero. Para além disso será também utlizada a própria plataforma da via 

ferroviária desativada (Coimbra Parque / Alto de São João) ou a desativar (Coimbra B / 

Coimbra A). 

Deste modo, a circulação de veículos e maquinaria não conduzirá a qualquer compactação de 

solos, pelo que, a recarga do aquífero não sofrerá qualquer impacte decorrente destes 

movimentos. 

Todavia esta medida será seguida pelo acompanhamento ambiental da obra e encontra-se 

refletida no Plano Acompanhamento Ambiental da Obra apresentado no Anexo 4 do Volume 3 

– Anexos deste RECAPE. 
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(…) 

III-25. Em fase de projeto de execução devem ser definidos os locais para a localização dos 

estaleiros, sendo que estes não devem ficar localizados em áreas de REN e RAN. No espaço 

urbano, devem ficar em áreas que interfiram o menos possível com o quotidiano da população.  

Não é possível nesta fase de projeto indicar a efetiva localização das estruturas de apoio à 

obra, pois as mesmas vão depender da proposta do empreiteiro que vier a ser selecionado 

para a realização da empreitada. 

O RECAPE integrou contudo para isso uma Carta de Condicionantes à Localização dos 

Estaleiros e Outras Estruturas de Apoio à Obra que consta do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra que se apresentado no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE, 

para que os concorrentes possam acautelar as principais condicionantes aquando da 

elaboração da sua proposta.  

Os concorrentes devem ter assim em consideração esta medida da DIA e as medidas gerais da 

APA quanto à sua localização, conforme consta das obrigações do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE. 

Em obra deverão ser também ainda implantadas todas as intervenções mitigadoras dos 

impactes negativos da sua implantação e ser tomadas todas as precauções necessárias para 

reduzir ao máximo os impactes nos fatores de qualidade do ambiente (ruído, ar, entre outros), 

bem como na interferência com o quotidiano da população local. 

Os estaleiros deverão ser vedados por estruturas opacas serem equipados com um pavimento 

adequado às cargas circulantes e com um sistema de lavagem dos rodados à saída. 

 

III-26. Minimizar os impactes paisagísticos decorrentes da instalação de estaleiros. Para o 

efeito, sugere-se, para a dissimulação de estaleiros, a utilização de barreiras visuais decoradas 

exteriormente com temas relacionados com o próprio projeto do MLM. Quando em zonas de 

interesse patrimonial, nomeadamente no centro de Coimbra, esses tapumes poderão ter 

design ou estruturas alusivas aos principais elementos de interesse existentes nas imediações. 

O cumprimento desta medida será da responsabilidade do Adjudicatário para a execução da 

obra.  
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A colocação de tapumes a colocar em toda a envolvente dos estaleiros será uma medida a 

implementar antes do início da obra. Esta medida, visa minimizar não só o impacte visual, 

servindo de barreira visual, como o impacte sonoro, como também, na proteção de toda a área 

de trabalhos e interferência com o quotidiano da população. 

Esta indicação da DIA consta assim por isso do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE), sendo uma orientação para o empreiteiro a 

quem for adjudicada a obra. 

 

Fase de Exploração  

III-27. Equacionar o ajustamento do horário do MLM, de forma a responder às necessidades da 

população, concretamente, aumentar o período de funcionamento começando mais cedo do 

que o previsto, bem como acabar mais tarde, de modo a corresponder com as aspirações das 

populações suburbanas. 

O cumprimento desta medida será garantido aquando da aprovação do Plano de Exploração 

do Sistema pelo Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres, em fase prévia à entrada 

em funcionamento do SMM. 

O horário de funcionamento previsto de acordo com o estudo de procura realizado será entre 

as 5h00 e as 23h00.  

 

III-28. Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas 

operações de manutenção da Linha, tendo em conta as suas características e a sua 

classificação na Lista Europeia de Resíduos.  

No âmbito da exploração do projeto a IP por via da entidade exploradora garantirá a 

separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas 

operações de manutenção da via do metro, tendo em conta as suas características e 

classificação na Lista Europeia de Resíduos. 
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III-29. Recuperar, após o término da obra, todas as áreas utilizadas durante a fase de 

construção, procedendo à integração paisagística desses locais. No que concerne à plantação 

de vegetação deve-se recorrer, preferencialmente, às espécies autóctones.  

Esta medida faz parte das obrigações do adjudicatário, estando incluída no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE).  

 

III-30. Reparar todas as vias rodoviárias interferidas, assim como passeios e jardins, e com 

danos pelas obras e circulação, de forma a não prejudicar a circulação local.  

Esta medida faz parte das obrigações do adjudicatário, estando incluída no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE).  

 

III-31. Efetuar a observação periódica das passagens de nível (as que se mantêm do Ramal da 

Lousã e as novas), assegurando as condições de visibilidade do MLM e as condições de 

atravessamento da linha do MLM.  

O troço Coimbra B / Alto de S. João que se insere em meio urbano não tem associadas 

passagens de nível. 

Todas as interceções do canal do metro com arruamentos rodoviários serão semaforizadas, de 

modo a que seja dada prioridade a este transporte público e se garanta a devida segurança na 

circulação dos diferentes modos de transporte e dos peões. Existe para tal um volume 

específico de projeto P17 – Semaforização. 

Deste modo encontram-se asseguradas as condições de atravessamento e segurança de 

circulação do Metrobus e da sua articulação com o restante trafego automóvel e pedonal.  

 

III-32. Colocar painéis informativos nas passagens de nível que foram suprimidas com a 

indicação da travessia mais próxima, e se possível com um mapa.  

Não aplicável ao presente projeto face ao acima referido.  
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4.2 Programas de Monitorização 

IV-1. Deve ser apresentado um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

independentemente dos Planos de Monitorização a seguir mencionados.  

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) tem como principal objetivo garantir 

a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos de carácter ambiental e das 

medidas de minimização referidas na DIA, assegurando o acompanhamento ambiental da 

Empreitada, a definição de procedimentos e registos relativos às operações que tenham 

incidências ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos, que o Dono de Obra 

pretende que o Adjudicatário implemente durante a construção do Projeto. 

Deste modo, no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos do presente RECAPE, são apresentadas as 

linhas orientadoras desse Plano a desenvolver pelo Adjudicatário responsável pela execução 

da presente empreitada. 

Aquando da implementação do PAAO o adjudicatário comprometer-se-á na implementação dos 

requisitos ambientais anteriormente mencionados, bem como no cumprimento das medidas de 

minimização definidas, cuja aplicabilidade compete a todos os intervenientes na Empreitada, 

incluindo os subempreiteiros e prestadores de serviços. 

Em termos espaciais o Acompanhamento Ambiental da Obra abrangerá as seguintes zonas: 

estaleiro, frentes de obra (corredor da obra e circulação de veículos e pessoas afetas à obra) e 

envolvente (nomeadamente outras zonas não referidas e que possam vir a ser afetadas no 

decorrer da obra). 

 

IV-2. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Deve ser apresentado um plano de monitorização da qualidade da água superficial e 

subterrânea, com o detalhe necessário à sua implementação em fase de RECAPE. 

De acordo com o disposto na DIA e o já estabelecido no âmbito dos anteriores RECAPE, dar-

se-á seguimento ao Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos, ajustando-o contudo 

nos aspetos que se entenderam necessários face ao atual projeto de adaptação de uma 

estrutura que se encontra em parte já construída.  
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O Plano Geral de Monitorização que se apresenta no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos Técnicos 

do presente RECAPE é desenvolvido de acordo com a legislação em vigor aplicável à 

elaboração dos relatórios de monitorização, constante na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro (Anexo V). 

Este programa incide sobre a monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e 

Subterrâneos, em fases de construção e de exploração (com campanha de pré-construção 

para obtenção de uma situação de referencia). 

O plano foi elaborado tendo em consideração a DIA do projeto “Metropolitano Ligeiro do 

Mondego”, os anteriores RECAPE’s [RECAPE do Troço Coimbra B – Portagem, do RECAPE 

do Troço Portagem - São José, RECAPE do Troço São José – Casa Branca (Variante da 

Solum), e RECAPE do Troço São José – Alto de São João] e ainda a avaliação realizada no 

âmbito do presente RECAPE relativo ao Projeto de Adaptação do SMM a um Sistema de 

Metrobus, que mantêm na íntegra a área de intervenção do projeto do metro ligeiro, com 

exceção dos setores terminais, onde está prevista a afetação marginal de áreas adicionais, 

dada as características do novo meio de transporte pretendido, que necessita da implantação 

de zonas de inversão de sentido de marcha. 

Contudo, face à manutenção do traçado do metro ligeiro, mantêm-se a monitorização dos 

locais de amostragens das águas superficiais e subterrâneas definidas nos anteriores PGM, os 

quais acabam por abarcar inclusive os novos locais de intervenção, como é o caso da rotunda 

de inversão de marcha junto a Coimbra B, na área de influência da ribeira do Gorgulão.  

O traçado do metro ligeiro, e agora Metrobus, interceta quatro linhas de água principais da 

margem direita do rio Mondego, que, por se desenvolverem num espaço urbano, se encontram 

atualmente parcialmente canalizadas/entubadas, bem como alteradas, em termos de traçado, 

fruto da expansão urbana. Somente os cursos de água do troço Coimbra B / Portagem (ribeira 

de Gorgulão e Coselhas) apresentam alguma expressão, e caudal permanente, pelo que serão 

monitorizados. 

O traçado desenvolve-se também ainda na proximidade de algumas captações subterrâneas 

particulares, com uso essencialmente para rega, que, de forma indireta, poderão ter alguma 

interferência por parte de projeto, pelo que serão monitorizadas. 
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IV-3. Programa de Monitorização do Ruído 

Deve ser apresentado um plano de monitorização com o detalhe necessário à sua 

implementação, em fase de RECAPE. 

Em face do atual enquadramento legislativo e no que respeita à fase de construção (entendida 

como atividade ruidosa temporária) não estão definidos limites de emissão sonora, desde que 

as atividades sejam efetuadas nos horários admissíveis para os usos  

Caso a execução da obra não se cinja ao período das 8 às 20 horas de dias úteis, dar-se-á 

cumprimento à legislação vigente, solicitando a devida Licença Especial de Ruido junto das 

autarquias, a qual especificará as respetivas medidas aplicáveis. 

Deste modo, as medidas gerais de minimização de impactes preconizadas pela APA, para a 

fase de construção e que se incluíram no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(Anexo 4 do Volume 3 – Anexos do presente RECAPE), comtemplam esta obrigatoriedade, 

estando assim assegurado o cumprimento da legislação pelo empreiteiro a quem vier a ser 

adjudicada a obra.  

Complementarmente as Medidas Gerais da APA para a fase de construção e que se associam 

ao funcionamento dos equipamento e cuidados a ter na obra, contribuem também, por si, já 

para uma minimização das perturbações da obra.  

Deste modo apenas para a fase de exploração se preconiza a realização de uma campanha de 

monitorização no ano de entrada em exploração do Metrobus, para comprovação dos 

pressupostos assumidos na avaliação ambiental realizada quanto aos efeitos do 

funcionamento dos autocarros elétricos e nomeadamente da conclusão quanto à inexistência 

de impactes significativos no ruido ambiente e respetivo cumprimento dos valores legais da 

legislação. 

O Plano de Monitorização do Ruido é apresentado no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos do 

RECAPE. 
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5 AVALIAÇÃO SINTÉTICA DA CONFORMIDADE DO PROJETO DE ADAPTAÇÃO COM 

ADIA DA VARIANTE DA SOLUM 

5.1 Enquadramento 

Na génese do projeto do SMM encontra-se o Ramal da Lousã, que originalmente promovia a 

ligação das zonas de Serpins, Lousã e Miranda do Corvo a Coimbra e à Linha Norte. 

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto integral 

Metropolitano Ligeiro do Mondego, em fase de Anteprojeto, foi emitida uma Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA), em Abril de 2004, favorável condicionada. 

Contudo, face à necessidade de colmatar os problemas de acessibilidade e mobilidade dentro 

da cidade de Coimbra, melhorar o acesso à própria cidade, racionalizar o tráfego rodoviário, 

servir importantes pólos de desenvolvimento urbanístico e melhorar o serviço prestado pela 

ferrovia, iniciou-se em 2008 o processo de alteração ao traçado do Anteprojeto do 

Metropolitano Ligeiro do Mondego com a introdução da Variante do Solum no troço que 

atravessa a zona urbana de Coimbra.  

A introdução da Variante da Solum deu origem a um novo processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental, em fase de Estudo Prévio, que culminou com a emissão de Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável condicionada em Dezembro de 2008. Posteriormete foi desenvolvido 

o respetivo RECAPE que teve também parecer de conformidade em julho de 2010. 

Para a Variante da Solum e mantendo-se igualmente o projeto no canal aprovado e segundo o 

mesmo traçado, avalia-se contudo neste ponto as condicionantes gerais da DIA que aprovou 

esse projeto, em 2008, e o seu cumprimento pelo projeto de adaptação do SMM a um sistema 

de Metrobus. 

Ressalva-se, contudo, desde já a introdução de uma melhoria que foi possivel fazer, face à 

maior flexiblidade da solução rodoviária e que tem a ver com o alargamento da curva do 

Metrobus no cruzamento da R. D. João III com a Av. General Humberto Delgado, conseguindo-

se com isso evitar a afetação de um edificio anexo ao Jardim de Infancia nº 1 que antes se 

previa afetar e que a CM Coimbra tinha já previsto construir noutro local, no interior do terreno 

da escola. 
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5.2 Conteúdo da DIA e verificação de Conformidade do Projeto de Adaptação do SMM 

com as Condicionantes da Dia 

5.2.1 Conteúdo da DIA 

Esta DIA emitida para a Variante de Solum, do Sistema de Mobilidade do Mondego, que 

entretanto caducou, por na sequência da conformidade do projeto de execução que ocorreu em 

2010, não se ter de seguida iniciado a obra no período de validade da DIA, apresenta a 

seguinte 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 porrogada 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.” 

 

5.2.2 Conformidade com a DIA 

A DIA estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do projecto de execução e 

respectivas medidas de minimização, planos de monitorização, conclusões e recomendações 

dos estudos a elaborar, que de uma forma sintetica se analisam seguidamente. 

 

A) CONDICIONANTES AO PROJETO 

A DIA da Variante da Solum condiciona o Projecto de Execução à: 

• “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).” 
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• “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.” 

As condicionantes definidas constituem compromissos assumidos pelo promotor que, de forma 

a dar-lhes cumprimento e nos termos do já valiado para a DIA globla do SMM de 2004, 

procedeu a: 

• Levantamento completo do estado de conservação das construções afetadas; 

A este propósito é de referir que não existe aliás qualquer afetação de edificado, uma 

vez que no ãmbito do projeto do Metrobus e como se descreveu no Capitulo III do 

presente RECAPE (ponto 4.2.2.2) 

O raio de curvatura anteriormente previsto no SMM, entre a Rua D. João III e Av. 

General Humberto Delgado (para além da faixa pedonal que acompanha esta viragem), 

foi revisto, bem como os alinhamentos retos associados à referida curva, tendo sido 

possível evitar-se a demolição do anexo do Jardim de Infância nº 1, anteriormente 

prevista. O muro existente será demolido e reconstruído, para Poente, tomando o 

alinhamento dos blocos habitacionais vizinhos. 

 

FIG. IV. 11 – R. D. João III / Av. General Humberto Delgado – eliminação da afetação do anexo do 
jardim de infância 

 

Eliminação da afetação 
do anexo do jardim de 

infância 
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• Programação da execução do projeto por fases; 

• Assegurar as acessibilidades (pedonais e viárias) a todas as construções afectadas 

pelos trabalhos dentro e fora da área de estaleiro; 

• Garantir os acessos aos diferentes equipamentos (educativos, comerciais e desportivo), 

salvaguardando o acesso a cadeiras de rodas, ultrapassar desniveis – através de 

rampas; 

• Estabelecimento de desvios de pequena extensão e de traçado simples, caso as 

intervenções em qualquer infra-estrutura da construção da nova rede não se 

encontrarem concluídas, assegurando sempre a continuidade da prestação dos 

serviços de utilidade pública; 

• Localização dos estaleiros administrativo e de obra, conforme as condicionantes da 

zona envolvente ao projecto; 

• Recurso a vedações e delimitações de áreas de estaleiro, parque de veículos e 

equipamentos; 

• Caractrização Geológica e Geotécnica dos locais de implantação do Projecto. 

 

B) ESTUDOS E PROJETOS A DESENVOLVER 

No âmbito do presente projeto de adpatação do SMM e RECAPE foram desenvolvidos um 

conjunto de estudos e projectos complementares que serviram de suporte ao desenvolvimento 

do Projecto de Execução, fundamentando-o devidamente na resposta aos aspectos levantados 

na DIA. De entre estes estudos destacam-se os seguintes: 

• Projecto de Integração Paisagística; 

• Estudo condicionantes à instalação de estaleiros de obra. 
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C) MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De entre as medidas de minimização consagradas no RECAPE destacam-se os seguintes: 

 

Fase de Construção 

• Caracterização temporal/espacial das ações construtivas, bem como condições técnicas 

na adequação das áreas a utilizar; 

• Tratamento de efluentes, controlo de derrames de combustível e lubrificantes e 

restabelecimento de redes de drenagem; 

• Redução de emissão e dispersão de poeiras; 

• Programação e coordenação das atividades de construção, cumprimento de Limites 

legais, seleção e utilização de equipamentos, técnicas e processos construtivos 

geradores de menor ruído, divulgação dos programas de execução e limitação das 

áreas onde ocorreram atividades mais ruidosa; 

• Implementação de mecanismos de esclarecimento de dúvidas e de atendimento ao 

público (reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o projeto), divulgação 

atempada junto das populações dos locais a intervir e calendarização dos trabalhos 

bem como da afetação de serviços, garantia de acesso a cargas e descargas a veículos 

prioritários, adoção de sinalética adequada nas vias de tráfego e nas pedonais; 

• Proteção, com vedações, das frentes de obra e estaleiros; 

• Acompanhamento arqueológico continuado e efetivo em todas as frentes de obra 

,adoção de medidas de minimização especificas resultante do acompanhamento 

arqueológico e inclusão nos cadernos de encargos das diferentes 

obras/empreitadas/subempreitadas das medidas referentes ao património arqueológico, 

bem como uma carta de condicionantes; 

• Gestão de Resíduos; 

• Acompanhamento Ambiental em Obra. 
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D) PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo em conta as avaliações efetuadas nos vários estudos realizados, no âmbito do presente 

projeto para as fases de construção e de exploração, e de acordo com o estipulado na DIA, 

foram desenvolvidos os seguintes Planos de Monitorização: 

• Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO)  

Com o objetivo de sistematizar a implementação do acompanhamento ambiental da 

fase de construção do SMM, de forma a serem cumpridas as medidas constantes no 

EIA, DIA e RECAPE, e garantir o controlo eficaz de todas as ações desenvolvidas 

• Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro  

Sistematiza o programa a implementar em fase de exploração, para verificação dos 

seus efeitos sobre os recetores da envolvente. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

 

O Sistema de Mobilidade do Mondego trata-se de um projeto aprovado e em parte já 

executado, cuja construção foi suspensa em 2012 por decisão governamental em face do 

período de restrição orçamental a que o país esteve sujeito e que se pretende agora retomar 

num modelo de funcionamento em tudo idêntico, mas menos oneroso, com base na 

substituição da circulação em carris por veículos rodoviários elétricos do tipo BRT -Bus Rapid 

Trafic que de forma mais genérica se pode designar de Metrobus. 

O projeto do Metrobus proposto utilizará a plataforma definida para o SMM, não tendo 

quaisquer alterações significativas que não adaptações localizadas na plataforma e a 

substituição do veículo de transporte a usar, ferroviário por rodoviário elétrico, com a 

consequente eliminação das linhas aéreas de tração elétrica.  

Tratando-se assim de dar continuidade ao projeto aprovado e já em parte implementado e com 

a alteração da adaptação aprovada (troço Suburbano entre Alto de São João e Serpins), 

pretendeu-se demonstrar com o presente RECAPE que as alterações a efetuar para adaptação 

do construído a uma solução de Metrobus, não alteram o cumprimento das condições definidas 

na DIA, para o troço do SMM entre Coimbra B e Alto S. João, o qual foi já avaliado e aprovado 

ambientalmente.  

No presente relatório descreveram-se assim as principais características do projeto de 

adaptação do SMM a uma solução de Metrobus e apresentaram-se os estudos efetuados para 

demonstração da sua conformidade com a DIA. Foram nomeadamente elaborados todos os 

projetos específicos que asseguram a adequada implantação do projeto, bem como realizada 

uma avaliação de impactes especifica em face das alterações preconizadas.  
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O RECAPE desenvolveu e sistematizou ainda as medidas de minimização que são parte 

integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra (PAAO), de forma a serem 

obrigatoriamente implementadas pelo Empreiteiro. 

Foi também proposto para a fase de construção e exploração um Plano de Monitorização 

Ambiental em relação ao Ambiente Sonoro, Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneas, 

que pretende salvaguardar potenciais situações de impacte negativo decorrentes da 

implementação ou funcionamento do projeto. 

Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as 

medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, a 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra e o Plano de Monitorização 

Ambiental asseguram a minimização de impactes desejada e a conformidade do Projeto de 

Execução com as condições estabelecidas na DIA. 

A resolução da situação criada com a interrupção da construção do SMM em 2012, por via da 

sua adaptação a uma solução de Metrobus, é assim uma solução favorável ambientalmente, 

para além de mais económica e exequível tecnicamente.  

Na FIG. IV. 1 encontram-se sistematizados os locais onde as novas intervenções implicam a 

ocupação de áreas fora da anteriormente afeta ao projeto aprovado e que como se verifica, são 

localizadas (rotundas de inversão de marcha de Coimbra B e Alto de S. João). De forma 

pontual surgem ainda ajustes relacionados com a integração urbana do projeto face aos 

arruamentos e espaços verdes de enquadramento, em resultado da concertação com a 

Câmara Municipal de Coimbra e que se localizam por vezes marginalmente à área de 

intervenção do projeto anterior.  

Globalmente a área de intervenção associada ao projeto de metro ligeiro (incluindo a 

Variante da Solum) e que integra, para além do canal de circulação e paragens, o 

reordenamento de arruamentos e a integração urbana, totalizava 27,5 ha, sendo que dos 

ajustes agora efetuados e, incluindo já as áreas de inversão de marcha em Coimbra B e Alto 

de S. João (com um valor de 3,4 ha), totaliza agora 24,9 ha. 
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De facto, face ao limite de intervenção anterior existe uma ocupação adicional nas áreas das 

rotundas de inversão de marcha, mas existem também vários locais onde pontualmente se 

reduziu a área de expropriação necessária. Deste modo, com o atual projeto existe assim 

uma redução global de 2,6 ha de área ocupada.  

No cômputo geral, os impactes negativos inerentes à adaptação ao Metrobus são assim 

considerados de não significativos, fruto da adoção de uma filosofia de intervenção que 

privilegia e a concentração das intervenções no espaço canal dedicado ao SMM, onde já se 

prestava, desde 1930, o serviço de transporte ferroviário entre Coimbra e Serpins e cujo projeto 

devidamente contabilizado com o meio urbano onde se insere e com a CMC pelos projetos que 

a autarquia tem em curso ou previstos para a sua envolvente direta. 

Salientam-se deste modo os principais efeitos positivos da solução em estudo que, com um 

volume significativamente inferior de investimento e de custos de manutenção, face à solução 

de metro ligeiro, garante as necessidades de mobilidade das populações, e compleição dos 

objetivos estratégicos nacionais para o setor dos transportes e infraestruturas. Esta melhoria da 

relação custo-benefício representa um impacte financeiro importante em termos nacionais, 

ajustado à realidade territorial e necessidades de mobilidade presentes e futuras, assumindo 

um peso muito significativo. 

O projeto permite ainda, com uma maior relação custo-benefício, substituir um serviço 

rodoviário alternativo, iniciado logo após desativação do ramal da Lousã, que se traduz numa 

clara melhoria da qualidade de vida das populações, bem como na qualidade e eficiência do 

sistema de transportes coletivos, tornando-o mais atrativo e um polo de desenvolvimento dos 

territórios abrangidos. Este projeto assume-se, assim, como de positivo e significativo, em 

termos regionais e nacionais. 

 

 

 


