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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, deu entrada na Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) em 03/10/2008 um ofício do Gabinete da Secretária de Estado 
dos Transportes, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, na qualidade 
de entidade licenciadora, com o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto 
“PARQUE DE MATERIAIS E OFICINAS DE SOBRAL DA CEIRA” (PMO), em fase de Anteprojecto 
(AP), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

O proponente do projecto é a Metro Mondego, S.A. 

A APA, ao abrigo do artigo 9º do diploma legal acima referido, nomeou a respectiva Comissão 
de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, da Administração da Região 
Hidrográfica do Centro, do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. 
e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que veio a ter a 
seguinte composição: 
 

APA/GAIA - (alínea a) do nº1 do Artigo 9º) – Engª Margarida Rosado 

APA/GAIA - (alínea a) do nº1 do Artigo 9º) – Eng.º Augusto Serrano 

ARH – Centro (alínea b) do nº1 do Artigo 9º) – Engª Paula Castanheira Dinis 

IGESPAR - (alínea d) do nº1 do Artigo 9º) – Dr. João Marques 

CCDR Centro - (alínea e) do nº1 do Artigo 9º) – Eng.º Ivo Beirão 

APA/GAIA – (alínea f) do nº1 do Artigo 9º) – Drº Nuno Sequeira 

A CA contou, ainda, com a colaboração do técnico Luís Gaspar de Matos da CCDR-Centro. 

De referir que a presidência da CA passou a ser assegurada pela Eng.ª Sílvia Doroana da 
Rosa, em Fevereiro de 2009. 

O EIA, objecto da presente avaliação, é composto pelos seguintes volumes: 

� Volume 02.1. - Resumo Não Técnico (RNT) 

� Volume 02.2 - Relatório Síntese 

Para além do EIA, foi também entregue um exemplar do Anteprojecto, Estudo Geológico e 
Geotécnico, sobre o qual incide o estudo, datados de Setembro de 2008. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto foi: 

� Entrada do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na APA: 03/10/2008 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-
Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 
de Novembro, de elementos adicionais relativos ao Património, Sócio-Economia e 
Ambiente Sonoro, bem como a reformulação do RNT. Estes elementos foram solicitados 
ao proponente através dos ofícios com a referência APA OF. nº 16364, de 13/11/2008 e nº 
17221, de 02/012/2008; 

� Análise dos elementos remetidos pelo proponente tendo-se considerado que a informação 
contida no Aditamento e no RNT reformulado dava resposta, no geral, às questões 
formuladas pelo que foi declarada a conformidade em 15/01/2009; 

� Solicitação de novos esclarecimentos relativos ao ambiente sonoro; 

� Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, com início no dia 
03/02/2009 e o seu termo no dia 09/03/2009; 
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� Realização de uma visita ao local, efectuada no dia 04/03/2009, onde estiveram presentes 
representantes do proponente e da empresa consultora, e os representantes na CA da 
APA, CCDR-C, ARH-C, IGESPAR;  

� Elaboração de Parecer Técnico e proposta de medidas de minimização e de monitorização, 
em anexo (Anexo 2), que inclui os previstos no EIA e Aditamentos ao EIA, com as 
alterações introduzidas pela CA. 

 

3. ANTECEDENTES 

O projecto integral do Metropolitano Ligeiro do Mondego (MLM), nos concelhos de Coimbra, 
Miranda do Corvo e Lousã, no designado Ramal de Lousã, incluía a construção de um PMO na 
Quinta do Loreto, que foi objecto de um Procedimento de AIA nº 1102, tendo sido emitida uma 
DIA favorável condicionada em 2004, que viria a ser prorrogada até 31 de Maio de 2007. 

Segundo o EIA, este projecto corresponde a uma alteração da localização do PMO acima 
referido, “decorrente da impossibilidade de utilização do anterior local face ao traçado definido 

para a Linha de alta Velocidade e à previsão da localização da estação e interface multimodal 

de Coimbra no espaço anteriormente afecto ao PMO em causa”. 

 

4. LOCALIZAÇÃO, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto do PMO localiza-se no concelho de Coimbra, na freguesia de Ceira. O local 
proposto para o PMO encontra-se no essencial compreendido entre a EM1154, a Norte, e o 
ramal da Lousã, a Sul. 

O PMO está integrado no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego, sendo imprescindível, 
segundo o EIA, ao funcionamento deste, pois é nele que ficarão instalados os sistemas 
funcionais (Direcção e Posto de Comando Centralizado) e operacionais (Manutenção e 
Operações), que apoiarão de forma adequada a exploração do sistema e a frota de material 
circulante. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Parque de Materiais e Oficinas (PMO) é uma infra-estrutura de superfície que tem como 
objectivo supervisionar a exploração comercial da rede e apoiar a frota de material circulante, 
assegurando as operações de parqueamento, inspecções, reparações e lavagens. 

O PMO irá ocupar uma área de cerca de 2,9 ha, na periferia da localidade de Sobral de Ceira, 
estando prevista a instalação das seguintes áreas funcionais: 

• estação de serviço destinada a operações e controlos quotidianos do material circulante; 

• área de lavagem exterior dos veículos; 

• uma zona de parqueamento ( 40 veículos com cerca de 40 metros); 

• área de manutenção do material circundante, dimensionada para uma frota de 40 
veículos com cerca de 40 metros; 

• oficinas de várias valências: mecânica e de bogies, de electromecânica e electrónica, de 
hidráulica, de carga de baterias, de fibras, de pintura, de manutenção das instalações 
fixas; 

• armazém; 

• gabinetes de apoio às oficinas; 

• áreas comuns que compreenderão: átrio de acesso; caminhos de circulação; núcleo de 
circulações que incluirá uma escada, elevador, átrio de distribuição e de acesso ao e 
pelo exterior, e courettes para AVAC e restantes instalações; 
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• subestação de tracção; 

• edifício administrativo; 

• estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI) 

Haverá dois pontos de acesso rodoviário ao PMO, um inferior, para as camionetas e os 
transportes de grandes dimensões, que poderão aceder com maior facilidade às zonas de 
carga e descarga, e um acesso superior para os veículos ligeiros, permitindo uma ligação 
directa ao estacionamento localizado sobre a cobertura das oficinas, com acesso directo ao 
edifício administrativo. 

A origem do abastecimento de água é a rede pública, estando prevista a construção de um 
reservatório com 50 m3 de capacidade e uma estação elevatória anexa, com os grupos de 
bombagem adequados para garantir os caudais e as pressões necessárias às lavagens, rega, 
rede de combate a incêndios e consumo doméstico. 

O EIA refere que os efluentes domésticos e industriais serão ligados à rede pública, sendo 
apresentada cópia de ofício da empresa Águas de Coimbra, E.M. a qual confirma a existência 
de condições de recepção dos efluentes que irão ser produzidos. Para um tratamento prévio 
dos efluentes industriais, será construída uma Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Industriais (ETARI). 

O traçado ferroviário, segundo o EIA, será constituído por 12 linhas, designadamente linhas de 
parqueamento para estacionamento de composições (linhas 1 a 9), linha de parqueamento 
auxiliar (linha 10), linhas inseridas no edifício de oficinas (linha V1 a V5), linha de acesso e 
distribuição, e linha de serviço. Nas vias com fossas está previsto um sistema de recuperação 
das escorrências de águas ligado ao sistema de tratamento de águas residuais industriais. 

No que se refere à rasante, a cota do plano de rolamento (PBV) é de 46 metros em todo o 
parque 

O projecto engloba também os acessos ao PMO que terão de ser construídos a partir da rede 
viária existente e que ocuparão uma área de cerca de 3600 m2. 

A implementação do projecto implicará intervenções ao nível da movimentação de terras, 
construção de 6 muros de suporte e arranjos de integração. 

Em termos de movimentação de terras, de acordo com o EIA, foi estimada em cerca de 64.000 
m3 de escavação e 105.000 m3 de aterro. Do volume de escavação global (64.000 m3), 
estima-se que 60.800 m3 serão escavados com meios mecânicos e cerca de 3.200 m3 
escavados com recurso a explosivos. 

O volume de material reutilizável, proveniente de escavação, corresponde a cerca de 51.200 
m3, apontando assim o balanço de terras para um deficit de material para aterro de 53.800 m3. 

A duração prevista das acções associadas à fase de construção será de aproximadamente 18 
meses. 

 

6. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO LOCAL, PRINCIPAIS IMPACTES E MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

A área de intervenção do projecto está inserida, na sua quase totalidade, em zona florestal, de 
acordo com o PDM de Coimbra. Na zona envolvente, para além de zonas florestais, existem 
também, zonas habitacionais e zonas agrícolas. 

No que se refere aos Solos e Uso do Solo de acordo com a Carta dos Solos de Portugal, a 
área em estudo implanta-se essencialmente em terrenos pertencentes à classe dos 
Cambissolos húmicos (xistos). Este tipo de solo apresenta aptidão para a agricultura, com base 
em culturas arvenses, ou exploração florestal. 

A área em estudo e envolvente próxima apresentam características periurbanas a rurais, onde 
domina o uso habitacional protagonizado por habitações de um a três pisos, muitas vezes com 
cave e quintal, armazéns e telheiros. O uso agrícola é manifestado por pequenas hortas e 
oliveiras esparsas, o uso florestal por matas de eucaliptos e pinheiros e os espaços sem 
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ocupação, nomeadamente terrenos baldios, são ocupados com terra batida, matagais, silvados 
e caniçais. 

Existe uma linha de água de carácter torrencial, que apresenta o seu leito coberto por silvas e 
caniçais, cujo traçado se desenvolve de Nordeste para Sudoeste atravessando a área em 
estudo. 

Internamente à área de projecto, a superfície que se estende entre a linha de água e o limite 
Este/Sudeste da área em estudo, existe um espaço sem ocupação (terrenos baldios), apenas 
interrompido por uma parcela de terreno de uso agrícola adjacente às habitações dispostas ao 
longo da EM115, a Este da área de intervenção. 

A área do projecto é ainda atravessada, no seu limite Nordeste, por uma linha de Média 
Tensão, de orientação NE-SW, visível na área de intervenção. 

O segmento da rede de saneamento básico do limite Sudeste da povoação de Sobral de Ceira 
penetra na área em estudo paralelamente à linha-férrea do Ramal da Lousã, a qual, configura o 
limite Sul/Sudoeste da área de projecto. 

As acções sobre os solos na fase de construção advêm da necessidade de impermeabilização 
de superfícies, com a destruição da vegetação e consequente instabilidade dos solos não 
protegidos, a elevada movimentação de terras, a compactação das áreas de movimentação de 
máquinas, da exploração de inertes, da eventual contaminação dos solos com betões, asfaltos, 
óleos e combustíveis, e da interrupção dos padrões de drenagem durante ou devido à 
construção de canalizações e de aterros. 

O total de solos afectados com a construção do PMO corresponde a um valor global de cerca 
de 2,9 ha, dos quais cerca de 2,1 ha serão impermeabilizados. Os acessos afectarão ainda 
uma área de 0,4 ha, o que perfaz um total de 3,3 ha (PMO+acessos). 

Os impactes ocorrentes na fase de construção pela destruição dos solos para a implantação do 
projecto são negativos e de magnitude reduzida, tendo em conta o valor dos solos e 
perspectivas futuras de uso e pelo facto de não se ter identificado a afectação de usos de 
elevada sensibilidade. 

Na fase de exploração, as principais acções sobre o solo advêm da impermeabilização de 
superfícies com a construção, obras de conservação e manutenção das infra-estruturas do 
PMO, utilização de herbicidas na manutenção da integração paisagística, emissão de partículas 
provenientes da circulação nos arruamentos e do potencial escoamento de águas pluviais 
contaminadas dos pavimentos das vias. 

Como consequência destas acções poderá verificar-se uma eventual contaminação de solos da 
envolvente, mas, tratando-se no entanto de situações potenciais, num espaço muito confinado 
e localizado, não se esperam, face à configuração topográfica do PMO, afectações da 
envolvente. Relativamente aos acessos, o reduzido tráfego e a sua localização em grande parte 
confinada por muros e pelo próprio PMO, não fazem também prever a ocorrência de impactes 
com muito significado. 

Assim, devido às alterações no uso do solo na zona intervencionada, os impactes serão 
negativos e de magnitude reduzida. 

Consideram-se adequadas as medidas de minimização preconizadas no EIA para esta 
temática, devendo ainda ser implementadas as medidas que se indicam no Anexo 2. 

Em termos de Recursos Hídricos e Qualidade da Água, a área do projecto insere-se na bacia 
hidrográfica do rio Mondego, na sub-bacia do rio Corvo, afluente da margem esquerda do rio 
Ceira.  

Corresponde ao troço terminal de um vale, de orientação NE-SW, já próximo do contacto com a 
planície aluvial da margem direita do rio Corvo. Exibe a morfologia de vale pouco encaixado 
com duas zonas preferenciais de escorrência das águas superficiais. No fundo do vale 
desenvolve-se uma linha de água, de carácter torrencial e direcção NE-SW pertencente à bacia 
hidrográfica do rio Corvo, designada por ribeira do Sobral, apresentando o seu leito coberto por 
silvas e caniçais. 

O troço da Linha Férrea-Ramal da Lousã, adjacente à área de intervenção, desenvolve-se em 
perfil de aterro com cerca de 15m de altura e contempla já uma passagem hidráulica para a 
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referida linha de água, como ilustra a figura seguinte. Esta estrutura pretende possibilitar o 
escoamento das águas de escorrência superficial através do aterro da via, em direcção à 
margem direita do rio Corvo. 

A construção do PMO implicará o aterro de parte do vale onde se situa a ribeira do Sobral, para 
construção da plataforma com uma área superior a 2,7ha, estimando-se que haja uma 
impermeabilização total de cerca de 2,16 ha, correspondentes às áreas construídas do PMO e 
aos arruamentos para acessos ao mesmo.  

O Estudo refere que a solução de drenagem a adoptar integrará separadamente o 
restabelecimento da ribeira do Sobral e a rede de drenagem das águas pluviais que acedem à 
plataforma do PMO. 

Para o restabelecimento da ribeira do Sobral, o estudo contempla a construção de uma 
passagem hidráulica “box culvert”, que consiste num aqueduto rectangular fechado em betão, 
com 2,00m X 2,20m de secção útil e cerca de 280m de extensão, bacia de dissipação de 
energia por ressalto hidráulico, a céu aberto, com 20m de extensão e muros laterais com 4,10m 
de altura e um canal de restituição escavado até à linha de água natural, com margens e leito 
revestidos a enrocamento. 

Para a rede de drenagem de águas pluviais, o estudo refere que as estruturas a implantar no 
PMO terão como objectivo recolher e escoar as águas pluviais provenientes das plataformas 
balastradas de estacionamento, das vias rodoviárias de circulação interna e de acesso, da 
cobertura dos edifícios e dos taludes adjacentes ao PMO.  

Para determinação do caudal de dimensionamento das estruturas de drenagem longitudinal, o 
estudo refere ter sido adoptado o período de retorno de 20 anos. 

Durante a fase de construção será necessária a implantação de um estaleiro de apoio à obra, 
em local onde será construída a ETARI do projecto, em zona de fácil acesso pelas vias já 
existentes no local. 

A ETARI situar-se-á no extremo oeste da área do projecto, e irá descarregar os seus efluentes 
directamente na rede de esgotos municipal. 

Os principais efluentes líquidos produzidos em resultado da construção do PMO, serão: (1) 
águas pluviais de escorrência das plataformas balastradas de estacionamento, das vias 
rodoviárias de circulação interna e de acesso, da cobertura dos edifícios e dos taludes 
adjacentes ao PMO; (2) águas residuais domésticas e (3) águas residuais industriais. 

Relativamente à qualidade das águas superficiais, o EIA considerou a análise dos dados 
disponibilizados para o curso de água mais próximo, na estação de monitorização de Cabouco 
12H/02, situada no rio Ceira, sendo os dados apresentados meramente indicativos da região. 

Assim, considera-se que a caracterização apresentada é pouco expressiva tendo em conta que 
a localização da Estação de Monitorização se encontra fora da área de influência do projecto, 
devendo em fase de RECAPE, ser apresentada a caracterização da água superficial no rio 
Corvo, próximo da confluência deste rio com a ribeira do Sobral, a jusante da área de estudo. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área do projecto insere-se na Unidade 
Hidrogeológica do Maciço Antigo, numa zona que não intercepta os sistemas aquíferos 
definidos para esta unidade de acordo com a classificação do INAG. 

O EIA refere não existirem captações de água subterrânea na zona do projecto, tendo por isso 
recorrido à informação disponível no Atlas do Ambiente para a região, concluindo que a água 
subterrânea apresenta boa qualidade. 

Os impactes nos recursos hídricos, decorrentes das fases de construção e exploração do PMO, 
são os associados: 

A. Às acções de preparação do terreno e movimentação de terras, correspondentes à 
desmatação e decapagem, seguidas de escavações que poderão temporariamente 
afectar o leito da linha de água, eventualmente constituindo obstáculos ao escoamento. 
Esta acção poderá ainda ter como consequência o arrastamento de parte dos materiais 
para a linha de água e a contaminação do sistema hidrogeológico por derrames 
acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Abril de 2009 

PARQUE DE MATERIAL E OFICINAS DE SOBRAL DA CEIRA  
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 1985 
 

8

B. À diminuição da área de infiltração devido à impermeabilização dos solos, num total de 
cerca de 2,16 ha para a implantação do PMO e respectivos acessos e arruamentos.  

C. À alteração da rede de drenagem natural, pois, por um lado o escoamento superficial 
aumenta, concentrando fluxos, o que implica o aumento do risco de cheias, e por outro 
lado a infiltração diminui, o que implica a redução da recarga dos aquíferos. 

D. À alteração das características do escoamento de uma linha de água existente na área 
de intervenção, implicando o seu restabelecimento e criação de uma passagem 
hidráulica. Haverá artificialização da linha de água, numa extensão de cerca de 280m, 
sendo conduzida através de um aqueduto rectangular em betão, e restituída a jusante 
da linha férrea. 

E. À instalação do estaleiro e equipamentos de apoio à obra. 

F. À circulação de máquinas e equipamentos afectos à obra, deposição de resíduos, de 
descargas de águas residuais industriais e domésticas no meio hídrico ou no solo e de 
descargas acidentais. 

G. Aos consumos de água e aos efluentes líquidos gerados. 

Considera-se que os impactes sobre os recursos hídricos, associados ao projecto serão 
negativos, directos, permanentes e irreversíveis (caso dos pontos B, C e D), e de magnitude 
reduzida. 

Com a adopção das medidas de minimização propostas (Anexo 2) e com a implementação de 
um Sistema de Gestão Ambiental, será possível reduzir a probabilidade de ocorrência e a 
gravidade dos impactes. 

Concorda-se com o Plano de Monitorização proposto para os recursos hídricos, o qual deverá 
ser pormenorizado e ajustado em fase de RECAPE, de acordo com o referido no Anexo 2. 

Da análise da situação de referência da Qualidade do Ar, na área de implementação do 
projecto, efectuada com base nos dados monitorizados na estação da qualidade do ar de 
Coimbra/Instituto Geofísico, estação integrada na Aglomeração de Coimbra, verifica-se que há 
a registar alguns problemas de poluição atmosférica.  

Os impactes resultantes da implementação do projecto decorrem das emissões de partículas 
(PM10), associadas às actividades e acções previstas com a fase de construção. Estes 
impactes serão negativos, mas temporários. 

Na fase de exploração os impactes negativos previstos estão associados à circulação de 
veículos rodoviários para transporte de trabalhadores, que segundo o EIA se trata de tráfego 
reduzido, pelo que resulta em impactes negativos muito pouco significativos. 

Não obstante, deverão ser implementadas as medidas de minimização apresentadas no EIA. 

No que se refere ao Ambiente Sonoro, para efeitos da caracterização da situação actual, o 
estudo efectuou medições de ruído ambiente em 5 locais (realizadas entre 27 e 28 de 
Novembro de 2007, entre 1 e 3 de Janeiro de 2008 e entre 16 e 17 de Dezembro de 2008), a 
uma altura de 4 m acima do solo. 

No entanto, as medições efectuadas não foram suficientes para garantir a representatividade 
das amostragens, dado que não foram obtidas amostras que incluam a passagem de comboios 
e amostras na ausência de passagens de comboios, para cada período de referência e para 
cada local avaliado. 

Assim, em fase de RECAPE considera-se necessária a realização de uma nova caracterização 
da situação actual, com base em medições representativas dos níveis sonoros da área em 
estudo, em consonância com os aspectos acima mencionados. 

Em termos de previsão e análise de impactes, tendo em conta que a localização proposta para 
o estaleiro dista apenas cerca de 40 a 50m das habitações mais próximas, bem como o acesso 
dos veículos afectos à obra (especialmente veículos pesados) será efectuado pelo caminho 
junto às habitações, o estudo deverá reavaliar os impactes para a fase de obra. 

Para a fase de exploração, o estudo deverá reavaliar os impactes nos receptores sensíveis 
potencialmente mais afectados pelo projecto, através de previsões acústicas que simulem as 
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emissões específicas do futuro PMO (de acordo com as opções técnicas do Projecto de 
Execução), bem como o tráfego rodoviário associado ao projecto. Deverá ainda reflectir as 
possíveis alterações que o PMO provocará no tráfego ferroviário da Linha da Lousã. 

O estudo deverá explicitar os parâmetros de cálculo utilizados no modelo de simulação 
acústica, bem como os dados de entrada considerados. 

Relativamente às medidas, face aos resultados da avaliação de impactes a efectuar, deverão 
ser apresentadas as respectivas medidas de minimização para a fase de construção. 

Para a fase de exploração, e tendo em conta a reavaliação de impactes, o estudo deverá 
apresentar um projecto de medidas de minimização para as situações onde seja previsível a 
ocorrência de impactes ambientais negativos e/ou incumprimento dos valores limite. O projecto 
das medidas deverá indicar a sua tipologia, extensão e dimensionamento, bem como a sua 
eficácia, quer ao nível do piso térreo, quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) edifício(s). 

As medidas de minimização devem privilegiar a actuação na fonte de ruído e, só depois, actuar 
no caminho de propagação.  

O RECAPE deverá apresentar um programa de monitorização, com o detalhe necessário à sua 
implementação, de acordo com o referido no Anexo 2. 

Relativamente aos Factores Ecológicos tendo em consideração as características da área de 
implantação do projecto e da sua envolvente, considera-se este descritor como sendo de menor 
relevância, não sendo de esperar impactes negativos significativos. 

No entanto, deverão ser adoptadas todas as medidas de minimização apresentadas no EIA, 
estando a maioria delas relacionadas com outros descritores (ruído, qualidade do ar e águas 
residuais), incidindo principalmente na fase de construção. 

No que se refere ao Ordenamento e Condicionantes, o concelho de Coimbra tem o seu Plano 
Director Municipal (PDM) ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 24/94, 
com a alteração de pormenor publicada no Diário da República n.º 88, Série I-B de 15.04.1997. 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Coimbra, pode considerar-se que a área 
de intervenção se insere maioritariamente em “Zonas Florestais” abrangendo ainda algumas 
franjas de “Zonas Residenciais”, nos extremos Nascente e Norte – “residencial núcleo”, bem 
como ao longo do arruamento, a Noroeste da área de intervenção – “residencial aglomerado”, 
podendo ser inseridas na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º do PDM de Coimbra (equipamento de 
interesse social e cultural e empreendimentos, comerciais ou industriais, de indiscutível 
interesse económico). 

De acordo com o “Vocabulário de Termos e Conceitos de 2004”, da DGOTDU, “...os 
equipamentos de utilização colectiva são edificações onde se localizam actividades destinadas 
à prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à qualidade de vida das 
populações”. Assim sendo, o índice a aplicar é o constante da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º 
do PDM de Coimbra (i=0,1), na parte inserida em "Zona Florestal", e os índices estabelecidos 
na alínea a) do n.º 2 dos artigos 45.º e 46.º do citado PDM (i=0,45 e i=0,35) na restante parte 
inserida em “Zonas Residenciais/núcleo” e “Zonas Residenciais/aglomerado”. 

Verifica-se ainda que as intervenções relacionadas com a pretensão não se encontram 
abrangidas por qualquer condicionante (RAN, REN ou outras) relacionada com o PDM em 
vigor. Contudo, uma vez que o terreno é atravessado por um curso de água e por uma linha de 
média tensão, deverá ser cumprida a legislação aplicável. 

Face ao exposto, pode-se considerar que o projecto é compatível com o PDM de Coimbra, 
desde que sejam cumpridos os índices acima referidos e todas as disposições constantes da 
legislação aplicável, relacionadas com as condicionantes existentes no terreno (curso de água 
e linha de média tensão). 

Em termos Socioeconómicos, o projecto em estudo localiza-se na freguesia de Ceira, 
concelho e distrito de Coimbra, enquadrando-se na Região Centro (NUT II), Sub-Região do 
Baixo Mondego. 

Segundo o EIA e de acordo com os Censos de 2001, a Região Centro e a Sub-Região Baixo 
Mondego registaram, entre 1991 e 2001, um aumento da população residente em cerca de 
3,5%. Esta tendência de crescimento manteve-se ao nível do município, onde se registou uma 
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variação positiva de 6,8%, mas não ao nível da freguesia onde se registou uma variação 
negativa de -6,2%. 

A região e o município em estudo são caracterizados por uma população com tendência para o 
envelhecimento, representado por uma diminuição dos jovens com menos de 15 anos e um 
aumento da população idosa com mais de 65 anos. 

Em 2001, cerca de 53% da população residente no município de Coimbra era economicamente 
activa, o que, face a 1991, se traduziu num acréscimo de 13% de activos. 

Relativamente à taxa de Desemprego, observou-se um acréscimo ao nível da Região e Sub-
Região e um decréscimo no município. 

Entre 1991 e 2001 verificou-se um decréscimo generalizado da população à procura do 
primeiro emprego, resultado do decréscimo observado ao nível da população jovem. 

O sector terciário corresponde ao maior empregador do município (73%), da Região Centro 
(52%) e também da Sub-Região do Baixo Mondego (63%). A evolução verificada nos últimos 
dez anos, ao nível dos três sectores de actividade, correspondeu a um decréscimo do sector 
primário e também do sector secundário, com consequente reforço do sector terciário. 

Em termos de impactes, na fase de construção, estes impactes decorrem das operações de 
construção, nomeadamente ruído e poeiras, além da circulação de viaturas pesadas, 
constituindo impactes negativos, embora temporários e reversíveis, atendendo à 
implementação das recomendações apontadas pelo EIA para essas matérias. 

Os impactes socioeconómicos resultantes da construção do PMO de Ceira far-se-ão sentir a 
vários níveis, tendo sido particularmente focados no EIA os seguintes: 

 - Transformação do espaço e da vivência local: 

A construção do PMO implica a realização de aterros e escavações, com vista ao alcance da 
cota pretendida, bem como a implantação de fundações capazes de assegurar a resistência 
aos esforços actuantes e a estabilização da infra-estrutura. 

Os espaços públicos adjacentes à plataforma irão ser intervencionados, atendendo à 
necessidade de compatibilização com o PMO, principalmente através da construção de 
ligações rodoviárias, nomeadamente, o Arruamento Principal e a Ligação à Rua do Vale do 
Açor, adequando as acessibilidades rodoviárias face à introdução da nova infra-estrutura. 

Estes impactes classificam-se assim de negativos, de magnitude moderada e significativos 
nomeadamente nas habitações mais próximas do PMO. 

- Perturbações das acessibilidades e circulações locais: 

A construção do PMO irá provocar um incremento do tráfego de veículos (sobretudo pesados) 
nos arruamentos do limite Sudeste da povoação de Sobral de Ceira, EM567, EM568 e EM1154, 
para acesso ao local do PMO, podendo originar algumas perturbações no tráfego rodoviário 
(interrupções, desvios, congestionamentos). 

A construção das ligações rodoviárias entre o PMO e a rede rodoviária existente, 
nomeadamente, o Arruamento Principal e a Ligação à Rua do Vale do Açor (EM1154), irá 
ocasionar a afectação do caminho em terra batida para acesso aos logradouros das três 
primeiras habitações localizadas do lado Poente do PMO. Numa primeira fase este caminho 
funcionará como acesso à obra, sendo depois eliminado para a construção do Arruamento 
Principal para o acesso rodoviário ao PMO. 

Os impactes neste âmbito são negativos e de magnitude moderada, tendo uma importância 
significativa para a área, nomeadamente em termos locais. 

- Efeitos das actividades construtivas nas actividades existentes, áreas habitacionais e 
modos de vida: 

A ocupação dos terrenos agrícolas, compostos por pequenas hortas e pequenos pomares, terá 
impactes negativos na população, ainda que de magnitude reduzida, mas significativos para os 
seus proprietários. 

A implantação do projecto obrigará também à expropriação de 1 habitação a Este da área de 
intervenção. 
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A fase de construção, face à presença na envolvente de habitações, causará uma perturbação 
geral na vivência actual do espaço, que temporariamente terá associada alguma 
desorganização funcional, traduzindo-se em impactes classificados genericamente como 
negativos, de carácter local, de magnitude moderada e localmente significativos. 

- Criação de postos de trabalho e dinamização das actividades económicas decorrentes 
da execução da empreitada: 

Espera-se que na fase de construção haja impactes positivos através da criação de postos de 
trabalho e que ocorra também uma dinamização de actividades económicas relacionadas com 
o fornecimento de materiais e prestação de serviços de apoio à obra. A presença de 
trabalhadores no local poderá ser também um factor de dinamização das actividades de 
restauração locais, decorrente do consumo associado. 

A adjudicação de algumas subempreitadas a empresas locais/regionais e a possibilidade de 
incorporação de materiais e equipamentos nacionais na construção é um impacte positivo, 
capaz de ter uma tradução regional e nacional, fomentando os respectivos ramos de actividade 
económica. 

Estes impactes classificam-se assim de globalmente positivos, de magnitude moderada e de 
importância potencialmente significativa, pela dimensão da empreitada que a construção do 
PMO em si poderá assumir. 

Na fase de exploração os principais impactes socioeconómicos repercutem-se ao nível de: 

- Transformação do espaço, incómodo ambiental e efeito barreira: 

A implantação do PMO implicará uma alteração ao nível da percepção visual do vale em que se 
insere, com transformações de uso e de relevos, cuja alteração decorre já da fase de 
construção. 

Trará, por outro lado, um novo acesso ao local, de sentido Norte – Sul e na parte Poente do 
vale, que está previsto vir a articular-se com uma nova via a construir pelo Município, para Sul 
da linha férrea, e que ligará à zona da estação e do interface em Sobral de Ceira. Aquando da 
entrada em funcionamento do PMO estarão garantidos todos os acessos a edificações na 
envolvente próxima e particularmente às habitações do limite Sudeste da povoação de Sobral 
de Ceira. 

O funcionamento do PMO implicará um aumento dos níveis de ruído actuais, devido 
principalmente ao funcionamento das oficinas e circulação de comboios sendo que, o projecto 
deverá garantir que os níveis máximos definidos de ruído fiquem sempre abaixo dos limites 
legais estabelecidos. 

Também de modo a diminuir o impacte de transformação do espaço, encontra-se previsto um 
plano de integração paisagística, o qual contempla a plantação de espécies arbóreas 
configurando uma estrutura visual de alinhamento e delimitação da área de intervenção, 
importante para a percepção física do espaço e contribuindo também para a qualificação 
ambiental. 

Deste modo espera-se um impacte negativo e permanente nos habitantes da zona envolvente, 
sendo este significativo, de magnitude moderada a reduzida, podendo no entanto ser 
minimizável se aplicadas as medidas adequadas de redução de ruído e integração paisagística. 

- Funcionalidade da nova infra-estrutura em termos territoriais e Socioeconómicos: 

Trata-se de um investimento público que beneficiará aquela área, directa e indirectamente, 
conferindo-lhe uma nova acessibilidade que permitirá reduzir a distância/tempo à região, em 
particular a Coimbra, principal pólo centralizador de equipamentos e serviços da região. 

Potencia-se, desta forma, um incremento da dinâmica territorial da área da povoação de Sobral 
de Ceira e envolvente próxima, associado à presença do MLM em articulação com o Interface 
de Ceira. 

Os impactes na demografia são os que advêm naturalmente dos novos postos de trabalho 
criados e da melhoria das funcionalidades, que tornarão a zona mais atractiva para a fixação de 
novos habitantes. 
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De acordo com o EIA, prevêem-se instalações para a laboração de 150 pessoas no PMO. 
Estes postos de trabalho correspondem a 70 trabalhadores na parte administrativa, 32 na parte 
das oficinas e 48 maquinistas e pessoal de controlo da circulação. Trata-se de um impacte 
positivo e significativo ao nível da região. 

A melhoria das acessibilidades poderá ainda contribuir para o desenvolvimento dos sectores 
secundário e terciário, já que estarão criadas condições para atrair a criação e instalação de 
novas actividades, o que consequentemente terá impactes ao nível do aumento de empregos. 

Assim, a nova infra-estrutura terá um impacte positivo ao nível da socioeconomia local devido 
ao potencial aumento dos postos de trabalho e à melhoria das acessibilidades locais. 

- Mobilidade Local 

Além dos eixos existentes pertencentes à rede rodoviária local, nomeadamente a EM567, a 
EM568 e a EM1154, o projecto prevê a construção de arruamentos urbanos (Arruamento 
Principal e Ligação à Rua do Vale do Açor) estabelecendo o acesso, a partir da rede rodoviária 
local, à área do PMO. Este novo arruamento constituirá também um novo acesso local, de 
ligação Norte – Sul entre a EM1154 e a futura via a construir pela Câmara Municipal a Sul da 
linha-férrea e que fará ligação à zona da estação e futuro Interface de Ceira. 

Do referido anteriormente, são expectáveis impactes positivos na fase de exploração, de 
magnitude moderada e importância socioeconómica significativa para a área. 

No que concerne ao descritor Património foi efectuada a pesquisa documental e a prospecção 
da área de implantação do projecto que, no entanto, apresentou uma visibilidade variável, mas 
maioritariamente nula, seguindo-se a reduzida e média, não tendo sido identificados quaisquer 
elementos patrimoniais na área de incidência directa do projecto. 

Quanto aos impactes, o EIA refere que tanto ao nível da construção como na fase de 
exploração os mesmos foram considerados nulos, «(…) pois não foram identificados valores 
patrimoniais ou arqueológicos na área do projecto e sua envolvente directa» (Resumo Não 
Técnico, pág. 23). O EIA afirma que «não se prevêem impactes ao nível do património durante 
a execução do projecto nem durante a sua exploração», “classificando-os” como nulos, 
confundindo a baixa probabilidade com uma certeza de não existirem quaisquer impactes, o 
que não é possível validar sem mais trabalhos arqueológicos. 

No que se refere às medidas de minimização, o EIA “aconselha” o acompanhamento 
arqueológico integral da obra, desde o estabelecimento de estaleiro, abertura de caminhos de 
acesso, em todas as acções que impliquem o revolvimento de terras (desmatações, 
decapagens, escavações e terraplanagens) e das áreas de depósito e empréstimo de terras. 

Considera-se que de um modo geral as medidas preconizadas devem sofrer acertos, quer no 
faseamento quer na sua natureza, sobretudo devido às questões levantadas pelas condições 
de má visibilidade verificadas no momento da prospecção. 

Assim, deverão ser preconizadas as medidas que se indicam no Anexo 2 do parecer da CA. 

 

7. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 3 de Fevereiro a 9 de Março de 
2009, tendo sido recebida uma exposição conjunta de oito moradores da Rua da Capela. 

Embora tenha sido elaborado um Relatório da CP, para o qual se remete para uma análise 
mais detalhada, apresenta-se, de seguida, uma síntese das posições expressas no parecer, 
bem como propostas, alterações e sugestões. 

De acordo com a exposição recebida, os lotes de terreno que incluem as suas habitações 
devidamente licenciadas e com largas dezenas de anos, possuem quintal com acesso por um 
arruamento actualmente existente, cuja construção foi praticamente suportada pelos 
signatários. 

Salientam que a construção do PMO irá implicar a destruição dos quintais e a construção de 
uma via encostada às habitações tendo como consequência a diminuição da sua qualidade de 
vida. 
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Referem que as habitações irão ficar emparedadas a cotas inferiores ao Arruamento Principal 
projectado, não estando prevista a manutenção dos acessos às habitações, pelas traseiras, 
como actualmente existem. Não aceitam a construção da Via Principal e consideram que a via 
existente deve ser mantida e servir apenas de acesso local e para acesso de veículos ligeiros 
ao PMO.  

Propõem que o acesso de veículos pesados seja efectuado na zona sul do PMO. 

Discordam de várias afirmações do EIA, nomeadamente quanto à avaliação da situação de 
referência e classificação de impactes e demonstram preocupação relativamente às seguintes 
questões: 

• escoamento das águas e reposição das linhas de água; 

• impactes negativos na paisagem devido aos grandes aterros e escavações previstos; 

• transporte de grandes quantidades de terra para os aterros, implicando a passagem em 
arruamentos urbanos de muitos veículos pesados. 

Propõem que o PMO deve ser afastado das suas habitações para Nascente, ocupando outras 
áreas, nomeadamente a zona do Vale da Arroteia, a Norte do Edifício Administrativo, a zona 
triangular entre o limite nascente do PMO e a Linha da Lousã, e entre a linha da Lousã e a 
futura estrada de Vale do Açor. 

Consideram que o aproveitamento destas áreas não resulta em maiores escavações do que as 
que estão previstas e teria a vantagem de resolver a origem das terras necessárias para os 
aterros da plataforma do PMO. 

Propõem ainda que a estrada de Vale do Açor seja desviada para uma área completamente 
exterior à zona urbanizada. 

Após ter terminado o prazo definido para a CP, foi recebido um parecer da Autoridade Florestal 
Nacional, que se anexa (Anexo 3). Esta entidade refere que deverá ser dado cumprimento à 
legislação em vigor, no que se refere a: 

• corte prematuro de eucaliptos e pinheiro-bravo; 

• corte ou arranque de azinheiras ou sobreiros e medidas de protecção aos povoamentos 
destas espécies protegidas; 

• limpeza de vegetação do sub-coberto nas áreas florestais envolventes às edificações. 
 
Esta entidade refere, ainda, que a escolha dos locais de implantação do estaleiro, do parque de 
materiais, locais de empréstimo e depósitos de terras, e todas as infra-estruturas de apoio à 
obra, deverão ser planeados por forma a preservar, integralmente, as áreas onde existam 
exemplares de sobreiros e de azinheiras, bem como todas as áreas com ocupação forestal. 

Relativamente às pretensões referidas no âmbito da CP, considera-se que a maioria vai ao 
encontro das preocupações da CA. 

No que se refere à afectação de habitações, dos respectivos logradouros e dos seus acessos 
pelas traseiras, decorrente da construção do “Arruamento Principal” a uma cota superior à das 
habitações existentes, considera-se que deverá ser garantido o acesso/serventia aos 
logradouros nas traseiras das habitações a Norte do PMO, devendo ser apresentada uma nova 
localização para o “Arruamento Principal”. 

Seleccionar a localização para implantação do estaleiro, do parque de materiais, locais de 
empréstimo e depósitos de terras, e todas as infra-estruturas de apoio à obra, por forma a 
preservar, integralmente, as áreas onde existam exemplares de sobreiros e de azinheiras, bem 
como todas as áreas com ocupação forestal. 

Quanto aos impactes ao nível dos recursos hídricos considera-se que as questões 
mencionados estão salvaguardadas com a implementação das medidas de minimização 
preconizadas, constantes do parecer (Anexo 2). 

Deverá ser equacionado o acesso de veículos pesados pela zona sul do PMO. 
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O futuro RECAPE deve analisar a possibilidade de contemplar as pretensões, que se 
encontrem no âmbito do projecto, indicando as soluções e medidas adoptadas, e mencionando 
as que não forem acolhidas, fundamentando as decisões tomadas. 

 

8. CONCLUSÃO 

O projecto localiza-se no concelho de Coimbra, na freguesia de Ceira. O local proposto para o 
PMO encontra-se no essencial compreendido entre a EM1154, a Norte, e o ramal da Lousã, a 
Sul. 

O PMO é uma infra-estrutura de superfície que tem como objectivo supervisionar a exploração 
comercial da rede e apoiar a frota de material circulante, assegurando as operações de 
parqueamento, inspecções, reparações e lavagens. 

Em termos de áreas funcionais o PMO será constituído no essencial por: edifício 
administrativo; zona de parqueamento (40 veículos); área de estação de serviço, junto à zona 
de parqueamento destinada a operações e controlos quotidianos do material circulante; área 
de lavagem exterior, destinada à lavagem dos veículos; edifício de oficinas de várias valências; 
oficina de manutenção das instalações fixas; subestação de tracção; estação de tratamento de 
águas residuais industriais (ETARI). 

Este projecto está integrado no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego, sendo 
imprescindível, segundo o EIA, ao funcionamento deste, pois é nele que ficarão instalados os 
sistemas funcionais (Direcção e Posto de Comando Centralizado) e operacionais (Manutenção 
e Operações), que apoiarão de forma adequada a exploração do sistema e a frota de material 
circulante. 

Relativamente ao Ordenamento e Condicionantes, considera-se que existe compatibilidade do 
projecto com o PDM, desde que sejam cumpridos os índices de construção e a legislação 
aplicável às condicionantes existentes no terreno (curso de água e linha de média tensão). 

Ao nível dos descritores apreciados, tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na 
análise específica efectuada pela CA e considerando ainda os resultados da Consulta Pública, 
verifica-se que ocorrerão impactes positivos e negativos com a construção deste projecto. 

Em termos de impactes positivos, considera-se que, após a construção, poderá ocorrer a 
valorização fundiária dos terrenos localizados próximos, o que poderá ser um impacte positivo 
com importância significativa local. 

A criação de 150 postos de trabalho na laboração do PMO também é um impacte positivo 
significativo. 

Salienta-se, também, como efeitos dinamizadores da economia regional, o aumento da 
mobilidade local e regional, a criação de condições para um crescimento urbano ordenado e 
mais qualificado e a promoção de emprego directo e indirecto nos concelhos de Coimbra, 
Miranda do Corvo e Lousã. 

A execução deste projecto viabiliza todo o sistema de metro ligeiro, infra-estrutura que tem 
como objectivo colmatar os problemas de acessibilidade e mobilidade dentro da cidade de 
Coimbra, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações servidas e para a 
racionalização do uso dos meios de transporte rodoviários. 

A hipótese da localização do PMO em Ceira, tem como vantagens o facto de se tratar de uma 
área que não se encontra muito afastada do centro de gravidade das cargas de exploração, ser 
o início do Serviço Urbano e ser servida em grande parte por via dupla, permitindo o 
prolongamento das famílias urbanas até Ceira e o aumento da frequência do serviço. É ainda 
de salientar o facto de se tratar de um local onde os acessos rodoviários se encontram 
garantidos. 

Considerando a concepção de um transporte público funcionalmente bem sucedido e 
economicamente viável, e também a importância que este poderá ter como efeito indutor no 
crescimento da economia regional, é entendimento que o presente projecto apresenta 
relevância positiva para o desenvolvimento social e económico da região. 

Os impactes negativos, mais significativos, estão associados: 
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• À perda definitiva de propriedade urbana ou rústica, na medida em que a área de 
implantação do projecto implicará a afectação directa de uma habitação e de 
logradouros e acessos, nas traseiras de habitações. Salienta-se que o projecto prevê a 
construção de um “Arruamento Principal” encostado às habitações mais próximas, que 
ficarão a cotas inferiores a essa via, tendo como consequência a diminuição da 
qualidade de vida destes moradores, para além da afectação dos logradouros, 
utilizados para a agricultura, e dos acessos pelas traseiras, a esses logradouros;  

• À ocupação das referidas áreas agrícolas; 

• À intervenção sobre uma linha de água (de carácter torrencial), estando prevista a sua 
artificialização numa extensão de cerca de 280m, sendo conduzida através de um 
aqueduto rectangular em betão e restituída a jusante da linha férrea. 

Relativamente às pretensões referidas no âmbito da CP, considera-se que a maioria vai ao 
encontro das preocupações da CA, pelo que o futuro RECAPE deve analisar a possibilidade de 
contemplar as pretensões, que se encontrem no âmbito do projecto, devendo indicar as 
soluções e medidas adoptadas, e mencionar as que não forem acolhidas, fundamentando as 
decisões tomadas. 

Pelo exposto, a CA considera que deverá ser emitido parecer favorável ao projecto 
condicionado ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e monitorização, 
constantes do Anexo 2. 
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ANEXO 2 – CONDICIONANTES, DOCUMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA, 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 
• Cumprimento dos índices de construção previstos no PDM de Coimbra e as 

condicionantes existentes no terreno (curso de água e linha de média tensão);  

• Não construção do “Arruamento Principal” apresentado no projecto, devendo este ser 
relocalizado de modo a não afectar os acessos aos logradouros das habitações a Norte 
do PMO; 

• Garantir as acessibilidades aos logradouros das habitações localizadas a Norte do 
PMO; 

• Cumprimento das medidas de minimização, dos programas de monitorização e dos 
elementos a entregar em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução (RECAPE), indicados a seguir. 

PREVIAMENTE À ELABORAÇÃO DO RECAPE 
• Efectuar nova prospecção arqueológica sistemática, após desmatação mecânica não 

intrusiva, nas áreas onde nos trabalhos arqueológicos na área de incidência do 
projecto; 

• Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de instalação de estaleiros, 
manchas de empréstimo, depósito de terras e de caminhos de acesso que venham a 
ser criados, caso as mesmas se encontrem fora das áreas já prospectadas ou em que 
a visibilidade foi nula ou parcial; 

RECAPE 
O RECAPE deverá apresentar: 

• O projecto dos novos acessos ao PMO; 

• A relocalização dos acessos aos logradouros das habitações  

• O Estudo Hidrológico e Hidráulico que comprove que a solução apresentada para o 
restabelecimento da ribeira do Sobral é adequada e tem a capacidade de vazão 
necessária, tendo em conta a área a impermeabilizar. Complementarmente deverão ser 
realizadas as obras hidráulicas necessárias de forma a assegurar um reforço da 
capacidade de escoamento, de modo a assegurar um eficaz escoamento das águas 
pluviais e reduzir o risco potencial de inundações. 

• A Caracterização da qualidade da água superficial no rio Corvo, próximo da confluência 
da ribeira do Sobral com o rio Corvo, a jusante da área de estudo, para os parâmetros: 
pH, Temperatura, condutividade, oxigénio dissolvido, CBO, SST, óleos minerais, 
hidrocarbonetos, cádmio, cobre, zinco, detergentes, chumbo, nitratos, sulfatos, cloretos, 
fosfatos, azoto amoniacal, ferro, coliformes totais, coliformes fecais, estreptococos 
fecais. 

• O Relatório resultante dos trabalhos arqueológicos efectuados; 

• Sistema de Gestão Ambiental para as fases de construção e exploração. 

• Novo estudo sobre o descritor Ambiente Sonoro que deverá ter e conta os aspectos 
que se indicam a seguir: 

Caracterização da Situação Actual 

Efectuar medições acústicas que garantam a representatividade das amostragens, que 
incluam a passagem de comboios e amostras na ausência de passagens de comboios, 
para cada período de referência e para cada local avaliado. 

Previsão e Análise de Impactes 

Apresentar a avaliação de impactes, para a fase de obra, tendo em conta que a 
localização proposta para o estaleiro dista apenas cerca de 40 a 50m das habitações 
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mais próximas e que o acesso dos veículos afectos à obra (especialmente veículos 
pesados), será efectuado pelo caminho junto das habitações. 

Para a fase de exploração, o estudo deverá reavaliar os impactes nos receptores 
sensíveis potencialmente mais afectados pelo projecto, através de previsões acústicas 
que simulem as emissões específicas do futuro PMO (de acordo com as opções técnicas 
do Projecto de Execução), bem como o tráfego rodoviário associado ao projecto. Deverá 
ainda reflectir as possíveis alterações que o PMO provocará no tráfego ferroviário da 
Linha da Lousã. 

Explicitar os parâmetros de cálculo utilizados no modelo de simulação acústica, bem 
como os dados de entrada considerados. 

Medidas de Minimização 

Preconizar medidas de minimização para a fase de construção, de acordo com a 
avaliação de impactes a realizar. 

Para a fase de exploração, e tendo em conta a reavaliação de impactes, apresentar um 
projecto de medidas de minimização para as situações onde seja previsível a ocorrência 
de impactes ambientais negativos e/ou incumprimento dos valores limite. O projecto das 
medidas deverá indicar a sua tipologia, extensão e dimensionamento, bem como a sua 
eficácia, quer ao nível do piso térreo, quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) do(s) 
edifício(s). 

As medidas de minimização devem privilegiar a actuação na fonte de ruído e, só depois, 
actuar no caminho de propagação.  

Programa de Monitorização 

Apresentar um programa de monitorização, com o detalhe necessário à sua 
implementação, em que os locais a monitorizar devem corresponder aos receptores 
sensíveis potencialmente mais afectados pelo projecto. 

Na fase de exploração, em cada um dos locais a monitorizar deverão ser realizadas 
medições nos 3 períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno), de modo a 
determinar os indicadores Lden e Ln. As medições deverão ser realizadas de acordo com 
a norma NP 1730:1996, complementada pela Circular Clientes n.º 2/2007 editada pelo 
IPAC (“Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das 
amostragens de acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007”) e acompanhadas por contagens 
de tráfego. 

As eventuais reclamações devem ser avaliadas, através de medições acústicas no local 
em causa, o qual deverá passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar. 

• Relativamente às pretensões referidas no âmbito da CP, considera-se que o futuro 
RECAPE deve analisar a possibilidade de contemplar as pretensões, que se encontrem 
no âmbito do projecto, devendo indicar as soluções e medidas adoptadas, e mencionar 
as que não forem acolhidas, fundamentando as decisões tomadas. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  
Fase de construção  

Todas as medidas referentes à fase de construção deverão ser integradas no Caderno de 
Encargos da obra. 

1. Executar as medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase 
de Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, 
designadamente: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30,33, 37, 41, 42, 47, 49 e 
50. 

GEOLOGIA 

2. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem 
ser armazenados em locais com características adequadas para depósito; 
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3. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com 
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 
estabilidade; 

4. Conduzir as terras sobrantes a locais de depósito devidamente autorizados, como 
eventualmente pedreiras onde seja importante a recepção de terras para o recobrimento dos 
terrenos intervencionados; 

5. Recorrer a locais devidamente licenciados para a obtenção de terras de empréstimo 
necessárias para a construção de aterros, nos termos da Medida 22 do Documento Medidas 
de Minimização Gerais da fase de Construção; 

6. Nas áreas de escavação, considera-se que as inclinações de 1:1,5 (V:H) em taludes de 
natureza xistenta são limitativas para a sustentação do revestimento aplicado. No entanto, o 
revestimento de taludes com terra vegetal deverá ser efectuado nas áreas de intervenção 
em aterro, onde foram adoptadas genericamente inclinações de 1:2 (V:H). Assim, os taludes 
de aterro deverão ser revestidos por uma camada de terra vegetal procedente da 
decapagem, no mínimo, com 0,20 m de espessura. Os trabalhos de revestimento de taludes 
devem ser executados logo após a operação de aterro para evitar o seu ravinamento por 
águas pluviais ou por deficiente drenagem na área dos trabalhos; 

7. Após o revestimento clássico com a terra vegetal, deverá ser efectuada uma 
hidrossementeira com características adequadas à região em causa, previamente submetida 
a aprovação da Fiscalização. 

SOLOS E USO DO SOLO 

8. Localizar os estaleiros com a menor dimensão possível e em áreas de menor 
sensibilidade a impactes, utilizando nomeadamente a área a afectar posteriormente pelo 
projecto, conforme indicação dada no capítulo de Descrição do Projecto.  

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

9. Apresentar uma solução para o abastecimento de água para as lavagens e rega, que 
seja concordante com o disposto no Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
nomeadamente na sua “Medida 8-Reutilização ou uso de água de qualidade inferior”. 

10. Criar pequenas bacias de decantação das águas de escorrência, reduzindo-se assim a 
carga sólida afluente ao curso de água referido. 

11. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 
substâncias, deverá ser removida de imediato a camada de solo afectada e providenciado o 
seu encaminhamento para tratamento em instalações apropriadas e licenciadas nos termos 
da legislação em vigor. 

12. Instalação de fossas sépticas estanques com encaminhamento posterior dos resíduos 
para destino adequado ou instalação de um sistema de tratamento dos efluentes 
provenientes do estaleiro ou sua ligação à rede de esgotos mais próxima; 

13. Restrição da limpeza e manutenção das máquinas e do abastecimento com 
combustíveis e lubrificantes em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer o 
controlo de derrames e armazenagem.  

14. Após a conclusão dos trabalhos deverá ser feita a escarificação dos terrenos nas zonas 
de circulação que não estejam afectos à actividade do PMO, de forma a permitir o 
restabelecimento das condições de infiltração e a protecção dos solos nos terrenos 
expectantes para o futuro; 

15. Os depósitos provisórios de terras vegetais não podem ser colocados a menos de 10 m 
de linhas de água, devendo estar protegidos de modo a evitar o destacamento e transporte 
de materiais para as referidas linhas pela acção da água da chuva e de escorrimento 
superficial; 

16. As águas residuais produzidas no estaleiro deverão ser devidamente controladas de 
modo a não contaminarem os solos e recursos hídricos, estando prevista a instalação de 
fossas herméticas impermeabilizadas cuja limpeza será efectuada periodicamente por 
empresa licenciada para o efeito; 
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17. Deste modo, durante a fase de construção e no âmbito do acompanhamento ambiental 
da obra, deverão ser devidamente controladas as condições de funcionamento e limpeza do 
sistema de recolha de efluentes previsto. 

18. Na fase final de execução da obra deverá ser assegurada a desobstrução e limpeza de 
todos os elementos de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção; 

QUALIDADE DO AR 

19. Instalação de barreiras físicas de modo a vedar o recinto da obra, minimizando os 
incómodos da geração de poeiras para a envolvente; 

20. Implementação de medidas que evitem a dispersão de poeiras ou de gases de 
máquinas durante as escavações e demolições; 

21. Racionalização da circulação de veículos e máquinas de apoio às diferentes operações 
utilizando o acesso directo a partir da EM1154 e evitando a circulação em vias mais 
interiores e com maior densidade de habitações na envolvente. 

FACTORES ECOLÓGICOS 

22. As intervenções a realizar deverão limitar-se ao local de implementação do projecto de 
modo a não originar perturbações no habitat circundante;  

23. Evitar a destruição desnecessária de coberto vegetal e promover as intervenções 
conducentes à rápida recomposição da zona na envolvente próxima que venha a ser 
afectada durante a construção; 

24. Cumprir as medidas previstas noutros descritores relacionadas com o ruído, qualidade 
do ar e águas residuais, de modo a reduzir ao mínimo a afectação indirecta e perturbações 
da envolvente durante a fase de exploração; 

25. Cumprir todas as normas de segurança e protecção ambiental relativas aos resíduos. 

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

26. As intervenções nas infra-estruturas para a ligação do projecto com as redes existentes 
devem ser realizadas de forma a minimizar o impacte no quotidiano dos habitantes da zona, 
assegurando a continuidade da prestação dos serviços de utilidade pública; 

27. Restringir a intervenção aos espaços necessários para a construção, não devendo ser 
utilizadas como áreas de trabalho ou de circulação os terrenos não expropriados; 

28. Adoptar medidas de gestão da obra que visem a minimização da afectação da 
mobilidade da população (quer rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas 
residenciais adjacentes à mesma, reduzindo assim os conflitos com estes espaços de uso; 

29. A deposição e obtenção de terras deve ser feita em locais devidamente licenciados. 

SOCIOECONOMIA 

30. Arranque da empreitada com a instalação de barreiras físicas de modo a vedar o 
recinto da obra, estabelecendo-se a necessária privacidade para com as áreas 
circunvizinhas e a protecção das pessoas; 

31. Assegurar a provisão de sinalética, tendo como objectivo orientar todos os cidadãos, 
apontando direcções ou indicando desvios. A sinalização de entradas para equipamentos ou 
espaços públicos, que poderão ficar ocultos pelas obras, será outro aspecto a salvaguardar; 

32. Os condicionamentos e alterações ao tráfego deverão ser comunicados, 
antecipadamente, por meio da comunicação social. A sinalização rodoviária deverá ser feita 
de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro; 

33. Implementar um sistema de informação / comunicação dos principais benefícios e 
impactes negativos da obra, e de encaminhamento de queixas e reclamações, de forma a 
aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras e equacionar a necessidade de 
implementação de novas medidas. Deverá ser distribuído, pelas caixas de correio das 
habitações afectados, um panfleto informativo, indicando os novos acessos e dando conta 
dos tempos previstos para a execução da obra. 
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34. Durante a execução das escavações, ao ser interceptada alguma infra-estrutura 
existente ou obras de fundação, adoptar todas as disposições necessárias para manter em 
funcionamento e proteger aquele sistema; 

35. As escavações na vizinhança das construções existentes deverão ser executadas com 
os cuidados necessários para não ser afectada a segurança dessas construções; 

PATRIMÓNIO 

36. Deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
totalidade dos vestígios e contextos a afectar directamente pela obra e, no caso de 
elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória 
descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral; 

37. Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao Património; 

38. A Carta de Condicionantes, deverá integrar eventuais elementos patrimoniais 
identificados na fase de elaboração do RECAPE, para integrarem o Caderno de Encargos 
da Obra  

39. Efectuar o acompanhamento arqueológico, em fase de obra, de modo efectivo, 
continuado e directo, por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as acções 
inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas; 

40. O acompanhamento arqueológico deverá compreender todas as acções como o 
estabelecimento do estaleiro, a abertura de caminhos de acesso, e todas as acções que 
impliquem o revolvimento de terras (desmatações, decapagens, escavações e 
terraplanagens), nomeadamente na fase de decapagem do solo, bem com das áreas de 
depósito e empréstimo de terras. 

Fase de exploração 

GEOLOGIA 

41. Garantir a verificação de estabilidade global dos muros de suporte de modo a evitar 
eventuais acidentes geomorfológicos, com repercussões também materiais para a 
envolvente. 

SOLOS E USO DO SOLO 

42. Assegurar a manutenção do coberto vegetal dos taludes de modo a evitar o 
desenvolvimento de fenómenos de erosão; 

43. As superfícies impermeabilizadas, em particular aquelas onde existam usos 
eventualmente poluentes, deverão ser conservadas de modo a assegurar a 
impermeabilização e a protecção dos solos; 

44. Instalação de barreiras físicas de modo a vedar o recinto da obra e minimizar a 
perturbação sobre o espaço envolvente; 

45. Os condicionamentos e alterações ao tráfego deverão ser devidamente comunicados 
às populações e utentes; 

46. Os restabelecimentos das ligações afectadas deverão ser concretizados no mínimo 
espaço de tempo, sendo colocada a sinalização indicativa das vias interferidas e de circuitos 
alternativos, de modo a gerir ordenadamente o trânsito de pessoas e veículos; 

47. A circulação de máquinas e veículos afectos à obra será acompanhada com todos os 
cuidados, especialmente próximo das habitações, com vista à segurança da circulação de 
pessoas e à preservação dos edifícios; 

48. Compatibilizar os trabalhos de construção do Parque de Material e Oficinas de Ceira 
com a circulação na Linha da Ferroviária – Ramal da Lousã, de modo a reduzir as 
perturbações desta; 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

49. Assegurar a manutenção, desobstrução e limpeza de todos os elementos de drenagem 
que possam ter sido afectados pelas obras de construção, de modo a evitarem-se eventuais 
contaminações da envolvente; 
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50. Apresentar uma solução para o abastecimento de água para as lavagens e rega, que 
seja concordante com o disposto no Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
nomeadamente na sua “Medida 8-Reutilização ou uso de água de qualidade inferior”; 

51. Assegurar o correcto funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Industriais (ETARI) de modo a evitar eventuais derrames de efluentes que possam originar 
contaminações de solos; 

52. As águas pluviais ou de lavagem destas superfícies deverão ser devidamente 
encaminhadas para destino adequado já previsto no projecto, evitando qualquer 
contaminação de solos adjacentes. 

53. Garantir periodicamente a limpeza da infra-estrutura de drenagem da ribeira de Sobral 
e o seu bom funcionamento; 

54. As zonas não impermeabilizadas deverão ser mantidas em condições que favoreça a 
infiltração e evitem a erosão dos solos. 

PAISAGEM 

55. adequada manutenção do tratamento paisagístico previsto no projecto;. 

Fase de Desactivação 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

56. Na fase de exploração assegurar a manutenção e limpeza da passagem hidráulica, em 
toda a sua extensão. 

57. Na fase final de execução da obra deverá ser assegurada a desobstrução e limpeza de 
todos os elementos de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Os relatórios da monitorização a efectuar devem cumprir a periodicidade fixada e ser 
submetidos à apreciação da Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de 
AIA. 

RECURSOS HÍDRICOS  

Concorda-se com o Plano de Monitorização proposto para os recursos hídricos, o qual deverá 
ser pormenorizado e ajustado em fase de RECAPE. Os locais de amostragem deverão ser 
identificados e devidamente cartografados.  

Para além dos parâmetros propostos analisar (pH, Temperatura, condutividade, oxigénio 
dissolvido, CBO, SST, óleos minerais, hidrocarbonetos, cádmio, cobre, zinco), deverão ser 
também analisados: detergentes, chumbo, nitratos, sulfatos, cloretos, fosfatos, azoto amoniacal, 
ferro, coliformes totais, coliformes fecais, estreptococos fecais. 

A frequência de amostragem deverá ser trimestral, numa primeira fase, podendo ser aferida em 
função dos resultados obtidos. 

AMBIENTE SONORO 

Apresentar um programa de monitorização, com o detalhe necessário à sua implementação, em 
que os locais a monitorizar devem corresponder aos receptores sensíveis potencialmente mais 
afectados pelo projecto. 

Na fase de exploração, em cada um dos locais a monitorizar deverão ser realizadas medições 
nos 3 períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno), de modo a determinar os 
indicadores Lden e Ln. As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma 
NP 1730:1996, complementada pela Circular Clientes n.º 2/2007 editada pelo IPAC (“Critérios 
de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 
Decreto-lei n.º 9/2007”) e acompanhadas por contagens de tráfego. 

As eventuais reclamações devem ser avaliadas, através de medições acústicas no local em 
causa, o qual deverá passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar. 

 








