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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 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro), e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Secretaria de 
Estado dos Transportes (SET), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Pós-Avaliação (APA E-009513/2009), o 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do "Troço Alto de 
São João – Miranda do Corvo" do Sistema de Mobilidade do Mondego, datado de Abril de 
2009. 

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

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, procedeu à nomeação da respectiva Comissão de 
Avaliação (CA), através do ofício circular com a referência APA S-004339/2009, de 25/05/2009, 
constituída por representantes da APA, do Instituto da Água, I.P. (INAG), do Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) e da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), que veio a ter a seguinte composição: 
 

▪ APA – Eng.ª Sílvia Doroana da Rosa e Dr.ª Cristina Sobrinho 

▪ INAG – Eng. Paulo Machado 

▪ IGESPAR – Dr. José Luís Monteiro 

▪ CCDR-C – Dr. Joaquim Marques  

A CA contou, ainda, com a colaboração da Engª Maria João Leite, do Departamento de 
Alterações Climáticas, Ar e Ruído (DACAR), da Engª Natália Faísco, da Divisão de Resíduos 
Sectoriais (DRS), da Engª Teresa Merendeira, do INAG e do Arqt. Luís Gaspar, da CCDR-C. 

O presente parecer tem por objectivo a verificação da conformidade do Projecto de Execução 
do Troço Alto de São João – Miranda do Corvo, do Sistema de Mobilidade do Mondego, com o 
determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao “Metropolitano Ligeiro do 
Mondego”. 

 

2. ANTECEDENTES 

Em Outubro de 2003, o projecto integral do Metropolitano Ligeiro do Mondego foi objecto de 
AIA, tendo sido emitida a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), datada de Abril 
de 2004, favorável condicionada à apresentação de estudos e projectos, e ao cumprimento das 
condicionantes, medidas de minimização e planos de monitorização. 

Posteriormente, o proponente solicitou a prorrogação da validade da DIA até 31 de Dezembro 
de 2008, tendo sido solicitada nova prorrogação  em Outubro de 2008. 

Atendendo a que os trabalhos de execução parcial do projecto se iniciaram, designadamente o 
desenvolvimento dos Interfaces da Linha Coimbra - Serpins (Ceira, Miranda do Corvo e Lousã), 
objecto de Pós-avaliação em Agosto de 2007, considerou-se que a DIA ainda é válida. 

O presente processo de Pós-Avaliação decorre, assim, das decisões firmadas no âmbito 
destes antecedentes. 

 

3. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

O projecto integral do Metropolitano Ligeiro do Mondego insere-se no Ramal da Lousã, que 
promovia a ligação das zonas Serpins, Lousã, Miranda do Corvo a Coimbra e à Linha do Norte. 

Segundo o RECAPE, as condições de atravessamento ferroviário da cidade tornaram-se 
inconciliáveis com as funções urbanas, tendo sido interrompida a circulação entre Coimbra - 
Cidade e Coimbra – Parque, existindo apenas uma ligação diária durante a noite. A circulação 
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ferroviária do Ramal da Lousã é efectuada entre Coimbra-Parque e Serpins, por automotoras a 
diesel e entre Coimbra-B e Coimbra-Cidade o serviço é electrificado. 

O Metropolitano Ligeiro do Mondego tem como objectivo retomar a ligação acima referida num 
modo de transporte com características compatíveis com a circulação em meio urbano. 

O projecto em avaliação consiste no aproveitamento do espaço canal da actual infra-estrutura 
ferroviária (Ramal da Lousã) em bitola ibérica (1 668 mm), o qual será ajustado para permitir a 
circulação de novo material circulante (tipo tram-train) em bitola UIC (1 435 mm).  

O troço Alto de São João – Miranda do Corvo, com uma extensão aproximadamente de 14 280 
metros, pertence ao troço suburbano da Linha Serpins.  

Este troço inclui oito estações, designadamente, Carvalhosas (pk 0+640,57 ao pk 0+720,57), 
Quinta da Ponte (pk 1+419,27 ao pk 1+499,27), Conraria (pk 2+468,34 ao pk 2+548,34), Ceira 
(pk 3+587,61 ao pk 3+667,6), Vale do Açor (pk 5+106,33 ao pk 5+186,33), Trémoa (pk 
8+067,16 ao pk 8+147,16), Moinhos (pk 10+597,63 ao pk 10+699,63) e Lobazes (pk 12+046,39 
ao pk 12+126,39), não estando incluídas as estações de Alto de São João e de Miranda do 
Corvo. 

Segundo o RECAPE, serão desenvolvidos trabalhos ao nível de: via-férrea; terraplanagem e 
drenagem; instalações fixas de tracção eléctrica; estruturas de contenção / estabilização e 
obras acessórias; obras de arte correntes; plataformas de passageiros; integrações funcionais, 
referentes à reabilitação da zona envolvente; vedações; infra-estruturas; túneis e pontes. A 
totalidade dos trabalhos a executar será efectuada com a linha encerrada, em termos de 
exploração ferroviária. 

Relativamente às passagens hidráulicas (PH) está prevista a construção de duas intervenções 
principais, ao pk 4+065, integralmente nova, sob a plataforma ferroviária e ao pk 5+131, que 
substituirá a existente em betão armado e execução de uma nova. A solução adoptada para as 
estruturas das PH é um quadro fechado em betão armado com montantes e tabuleiro de 
espessura constante. 

No que se refere às obras de arte, está prevista a construção de: 

 uma passagem inferior de peões (PIP), na proximidade da estação de Ceira, 
implantada perpendicularmente à linha, com o eixo localizado ao pk 3+358; 

 uma passagem inferior rodoviária (PIR), na proximidade da estação de Ceira, que 
possibilita a transposição de um arruamento novo designado por restabelecimento de 
Ceira; 

 uma passagem superior rodoviária (PSR), sobre a linha férrea, a Nascente da estação 
de Moinhos, que permite o cruzamento desnivelado do arruamento designado por Eixo 
1 com a Linha do Metro do Mondego. 

O projecto contempla intervenções de beneficiação nas pontes e túneis existentes que se 
indicam no quadro seguinte: 

 

 Obras de Arte Especiais Extensão (comprimento em 
metros) 

Pontes 

Ponte de Dueça 1 pk 8+929 

Ponte de Dueça 2 pk 9+112 

Ponte de Dueça 3 pk 18+228 

Ponte de Dueça 4 pk 18+616; 

Ponte de Ceira pk 7+270 

Ponte da Portela pk 5+512 

Ponte de Trémoa pk 12+791 
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Túneis 

Túnel de Carrô  pk 17+674 - pk 17+733 (59 m) 

Túnel de Carvalhosas pk 4+545 - pk 799 (254 m) 

Túnel de Miranda do Corvo pk 18+277 - pk 18+399 (122 m) 

Túnel de Passareiro pk 17+304 - pk 17+429 (125 m) 

Túnel de Tôco pk 13+842 - pk 13+903 (61 m) 

Túnel de Vale do Açor pk 10+149 – pk 10+431 (282 m) 

Túnel de Vale Mancebo pk 15+674 – pk 15+786 (112 m) 

 

A velocidade máxima a praticar pelo material circulante deverá ser 90 km/h. 

No que se refere a alterações ao Estudo Prévio, de acordo com o RECAPE não estão previstas 
alterações “visto o proponente considerar que o aproveitamento do espaço canal da actual 
infra-estrutura ferroviária da Lousã constituir a solução mais viável do ponto de vista técnico, 
económico e ambiental”. 

 

4. APRECIAÇÃO DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

O RECAPE deve descrever e demonstrar o cabal cumprimento das condições impostas na 
DIA, e deve conter a caracterização mais completa e discriminada dos impactes ambientais 
relativos a alguns dos factores em análise, com vista a permitir a concretização e discriminação 
das medidas de minimização que são referidas, genericamente, na DIA e, de outras, que se 
venham a considerar relevantes. 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE cumprem na generalidade o previsto 
no anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (que define as normas técnicas para a 
estrutura desses relatórios), permitindo verificar que o Projecto de Execução obedece aos 
critérios estabelecidos na DIA e dá cumprimento aos termos e condições nela fixados. 

Na descrição relativa às obras de arte especiais (página 17 e seguintes do RECAPE) a 
quilometragem associada não corresponde à do projecto em avaliação, pelo que a sua 
localização aparece desajustada face à própria extensão do troço Alto de São João - Miranda 
do Corvo.  

Em termos metodológicos, a CA, após ter verificado o cumprimento dos termos e condições 
enunciadas na DIA, considerou que no presente parecer apenas seriam efectuadas 
considerações sobre as medidas que não são cumpridas ou que foram parcialmente cumpridas 
e as que entende merecerem comentários. Neste enquadramento, indica-se a medida da DIA, 
em itálico, seguida da respectiva apreciação ou comentário. 

Relativamente às restantes medidas, considera-se que estão em conformidade com a DIA. 

De seguida procede-se à análise da verificação da conformidade do PE com a DIA, seguindo a 
estrutura da DIA. 

I. CONDICIONANTES PARA O PROJECTO DE EXECUÇÃO 

2. O Projecto de Execução deve ser elaborado de modo a que não interfira com qualquer 
tipo de infra-estruturas existentes ou previstas, nomeadamente redes de abastecimento 
de água, de saneamento, de gás, de electricidade e telecomunicações. 

Fazendo a sobreposição dos dados do Projecto com os dados existentes no INAG, I.P. no que 
se refere às redes de abastecimento de água e de saneamento não se detectou que houve 
interferência destas, até porque o Projecto incide fundamentalmente sobre um traçado já 
existente. 

Na fase de obra, no entanto, deve ser efectuado o Acompanhamento Ambiental de forma a 
assegurar que no local não se encontram infra-estruturas que não foram devidamente 
cartografadas. 
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II. ESTUDOS E PROJECTOS A DESENVOLVER 

1. Plano de Gestão dos resíduos gerados nos estaleiros e nas frentes de obra, tendo em 
conta o faseamento e a calendarização da obra. 

Verificou-se que estão incluídas no Anexo II as directrizes do Plano de Gestão de Resíduos, 
referindo o RECAPE que serve como orientação e deverá ser adaptado à realidade da Obra, 
no início da sua execução por parte do Empreiteiro. 

A estratégia apresentada está bem delineada, e a sua efectiva concretização passa pela 
obrigatoriedade de numa fase anterior à obra ser elaborado o referido Plano pelo Empreiteiro, 
para aprovação pelo Dono de Obra, o qual deve abranger integralmente o Plano de prevenção 
e gestão de Resíduos de Construção e Demolição previsto no art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de Março, já apresentado no âmbito do processo de concurso. O Plano de 
Gestão de Resíduos deve ser incluído no Caderno de Encargos da empreitada, e ser verificado 
em fase de licenciamento. 

Como condição fundamental para uma gestão mais adequada dos resíduos e da prevenção de 
episódios de contaminação dos solos, afigura-se a criação no estaleiro de uma área 
impermeabilizada coberta para armazenagem temporária dotada de sistema de retenção de 
escorrências, as quais deverão ser encaminhadas para destino final apropriado, tal como 
definido em RECAPE. 

O Plano deverá ainda estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas 
entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da 
obra. 

III.  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

ANTES DO INÍCIO DE OBRAS 

2. Deve proceder-se à prospecção sistemática do traçado e de outras áreas funcionais 
da obra que não tenham sido prospectadas, tais como áreas de estaleiros. 

Considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA, tendo sido prospectada de 
forma sistemática a área a afectar pela implantação do projecto, em todo o seu comprimento e 
numa largura de 400 metros centrados no eixo da linha. Do mesmo modo se procedeu 
relativamente às zonas de implantação de estaleiros (Anexo V). Foram identificadas 35 
ocorrências patrimoniais. 

Das ocorrências patrimoniais identificadas, quatros destas ocorrências serão directamente 
afectadas pelo projecto: nº 17 (Estação Ferroviária de Ceira), nº 21 (Estação Ferroviária de 
Miranda do Corvo), nº 22 (Apeadeiro de Moinhos) e nº 29 (Apeadeiro de Carvalhosas). Para 
todas estas se prevêem Medidas de Minimização no RECAPE, com as quais se concorda 
genericamente. Contudo, deverá, ainda, ser efectuado o registo fotográfico, memória descritiva 
e desenho técnico dos seguintes elementos patrimoniais: 

 Nº 17 (Edifício da Estação Ferroviária de Ceira); 

 Nº 22 (Edifício do Apeadeiro de Moinhos); 

 Nº 29 (Edifício do Apeadeiro de Carvalhosas). 

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 respectivas bacias hidrográficas. As 
novas PH, a executar, deverão respeitar as mesmas regras. 

No volume 13 do Projecto de Execução encontra-se o Estudo Hidrológico. Neste estudo 
identificaram-se linhas de água às quais não estão associadas estruturas de restabelecimento 
e determinou-se o caudal de dimensionamento das estruturas de drenagem transversal 
existentes no troço ferroviário em avaliação e a respectiva capacidade de vazão. 

Concorda-se com as soluções apresentadas no Estudo e considera-se que esta medida da DIA 
se encontra cumprida na generalidade das PH.  
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No que se refere à PH localizada ao km 6+043, que apresenta um diâmetro inferior a 1 metro, 
de acordo com o Estudo Hidrológico, esta estrutura não será intervencionada porque “existe a 
montante uma represa que irá provocar o amortecimento do caudal de ponta de cheia da bacia 
hidrográfica e, consequentemente, a diminuição do caudal de dimensionamento da estrutura. 
Além disso, devido ao facto deste aqueduto atravessar várias infra-estruturas, a sua 
substituição implicaria a parceria de várias entidades e conduziria a impactes negativos 
importantes durante a fase de construção”.  

A CA aceita esta explicação. Atendendo a que esta PH se localiza numa zona não urbana, os 
impactes, caso ocorra uma obstrução da mesma, são negativos, mas pouco significativos, 
minimizáveis através da limpeza periódica da pH. 

Efectuar um inventário dos pontos de água bem como um levantamento dos sistemas de 
captação que deverá incluir, entre outros aspectos, a medição dos respectivos níveis 
freáticos e obtenção de informações adicionais, como as variações sazonais ou o seu 
regime de exploração, com vista ao Projecto de Execução prever o restabelecimento dos 
sistemas directa ou indirectamente afectados. 

O Desenho 3 das Peças Desenhadas apresenta a localização dos pontos de água e dos 
sistemas de captação existentes na envolvente ao troço em estudo, devendo ser 
implementadas, durante a fase de construção, as medidas de minimização previstas no Plano 
de Acompanhamento Ambiental. 

O Plano de Monitorização, na fase de exploração, irá verificar se ocorre alguma afectação 
indirecta dos sistemas de captação mais próximos. Caso ocorra afectação destas captações 
deverão ser estudadas medidas de compensação para as mesmas.  

FASE DE CONSTRUÇÃO 

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 projecto. 

Esta medida está contemplada no Plano de Acompanhamento Ambiental (Anexo IV do 
RECAPE) da obra.  

Deverá, ainda, proceder-se à delimitação através de sinalização de todas as ocorrências 
patrimoniais localizadas a menos de 10 metros dos elementos de projecto.  

25. Em fase de Projecto 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. 

Apresentar à Autoridade de AIA a localização do estaleiro, em planta a uma escala adequada. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

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. 

Embora esteja definida a estratégia de gestão de alguns dos resíduos produzidos na fase de 
exploração, que foram classificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), 
publicada através da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, estando previsto o seu 
acondicionamento e entrega a destino final adequado, salienta-se que está prevista uma 
quantidade significativa de resíduos resultantes da manutenção dos rodados e do material 
circulante, a realizar no Parque de Manutenções e Operações (PMO), os quais não foram 
classificados nem foi definida a estratégia para a sua gestão. Apenas está referido que esta 
unidade deverá ser alvo de um Plano de Gestão de Resíduos próprio e individualizado; 

A efectiva concretização desta medida de minimização passa pela obrigatoriedade de incluir o 
Plano de Gestão de Resíduos do PMO no Caderno de Encargos. 
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IV. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

RECURSOS HÍDRICOS 

Concorda-se com todos os elementos apresentados no Plano de Monitorização, à excepção 
dos locais de amostragem, uma vez que, além dos locais preconizados no Plano, deve também 
efectuar-se uma monitorização da qualidade das águas superficiais a jusante da travessia do 
rio Ceira, ou seja nas proximidades do km 2+800, e no local em que a via se encontra bastante 
próxima do rio Corvo, ou seja entre o km 6+000 e o km 6+500, conforme o local onde o acesso 
ao rio esteja mais facilitado. 

 

RUÍDO 

Relativamente à monitorização em fase de construção, considera-se que a monitorização só 
deva ocorrer se, por força de condições excepcionais e devidamente fundamentadas, for 
emitida Licença Especial de Ruído e aplicáveis valores limite.  

Parâmetros acústicos 

Só são referidos parâmetros (Ld, Le, Ln e Lden) relacionados com a verificação do Critério de 
Exposição Máxima (CEM) na fase de exploração da linha de metro. 

Assim, caso venham a ser aplicáveis valores limite na fase de obra, o parâmetro a registar na 
monitorização em fase de construção é o LAeq reportado a um dia para o(s) período(s) de 
referência em causa. 

Locais e frequência de amostragem 

Caso venham a ser aplicáveis valores limite na fase de obra, a monitorização deverá 
contemplar, para além dos 8 pontos propostos, receptores sensíveis mais próximos dos 
estaleiros e da frente de obra, bem como receptores que se situem nos percursos de circulação 
de veículos pesados para acesso às frentes de obra e estaleiros, e não necessariamente os 
pontos seleccionados para a monitorização em fase de exploração do projecto. 

Quanto à frequência de amostragem nesta fase, considera-se que a frequência mensal 
proposta poderá ser alargada para bimensal ou trimestral em função dos resultados da 
monitorização, e ajustadas de acordo com o cronograma da obra e as acções construtivas mais 
ruidosas. 

Na fase de exploração, para além dos 8 pontos propostos, devem ser monitorizados pontos 
onde haja reclamações. Quanto à frequência de amostragem nesta fase, considera-se de 
realizar duas campanhas anuais logo no primeiro ano de exploração da linha ou assim que esta 
estiver em pleno funcionamento, e não, como proposto, após o 1º ano de exploração. Após 
estas duas campanhas, só se justificará outra ao fim de 5 anos, caso não se verifique, 
entretanto, alterações significativas de tráfego ou de ocupação na envolvente na linha de 
metro. 

Técnicas e métodos de análise e equipamento necessário  

Para a monitorização em fase de exploração, para além da NP1730, deverão também ser 
seguidos os procedimentos constantes da Circular de Clientes nº 2/2007 do IPAC sobre 
representatividade de amostragens.  

Relação dos factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da exploração do 
projecto  

O conteúdo deste subcapítulo não responde ao pretendido na alínea iv) do ponto IV do Anexo 
IV da Portaria nº330/2001. Em face do conteúdo actual deste subcapítulo, esclarece-se que: 

1. não são as condições acústicas que determinam a classificação de zonas; as zonas são 
definidas em função dos usos do solo, de acordo com as definições constantes das alíneas 
v) e x) do artº3º do Regulamento Geral do Ruído. 

2. o critério de incomodidade não se aplica a infra-estruturas de transporte. 
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Este item deve conter informação sobre as opções de monitorização e as 
actividades/especificidades concretas do projecto, de forma a facilitar a interpretação dos 
resultados da monitorização. Por exemplo, em fase de construção, deve relacionar-se o 
momento da monitorização com o cronograma da obra e as acções construtivas mais ruidosas, 
indicando sempre quais as actividades que estavam a decorrer durante a monitorização. Em 
fase de exploração, atender aos horários de passagem para enquadrar as amostragens; caso 
haja reclamações sucessivas em determinado ponto, deve(m) registar-se outro(s) parâmetro(s) 
para além do LAeq, por exemplo, Lmáx, L10, atendendo a que a circulação das composições o 
metro é uma sucessão bem definida de acontecimentos acústicos discretos cuja intensidade, 
ainda que de curta duração, pode gerar níveis incomodativos. Também deve sempre referir-se 
a distância do ponto de monitorização ao eixo da via. 

Métodos de tratamento dos dados 

Neste ponto deverão constar os métodos de tratamento dos dados que permitam o cálculo dos 
parâmetros finais que devem ser confrontados com os valores limite do RGR, como é o 
exemplo, de médias logarítmicas ou médias ponderadas logarítmicas das várias amostras. Isto 
corresponderá, nos Relatórios de monitorização, à apresentação de todos os cálculos 
efectuados para obter o valor final dos vários parâmetros que serão confrontados com o RGR. 

Critérios de avaliação dos dados 

Caso venham a ser aplicáveis valores limite para a fase de obra, deve ser referido o respectivo 
critério de avaliação. 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos programas de 
monitorização 

O conteúdo deste subcapítulo não responde ao pretendido na alínea vii) do ponto IV do Anexo 
IV da Portaria nº330/2001. Devem ser referidos os tipos de medidas de redução de ruído a 
adoptar sempre que se verifique violação dos valores limite, quer em fase de obra quer em fase 
de exploração, sem prejuízo de poderem ser adoptadas medidas de redução caso haja 
reclamações, em particular, reclamações repetidas de um mesmo reclamante. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização 

Não é referido o prazo de entrega de cada relatório; sugere-se um mês após a conclusão de 
cada campanha. 

Face ao exposto considera-se que o programa de monitorização analisado carece de 
reformulação nos seguintes pontos: 

1. Relação dos factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da 
construção e da exploração do projecto; 

2. Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 
programas de monitorização. 

 

5. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO 

O período de Acompanhamento Público (AP) decorreu durante 13 dias úteis, de 26 de Maio a 
15 de Junho de 2009. 

Durante este período foi recebido um parecer do INIR – Instituto de Infra-Estruturas 
Rodoviárias, IP. 

Este Instituto considera que no âmbito das suas competências nada tem a comentar visto que 
de acordo, com o estabelecido no sumário executivo, no troço em causa será aproveitado o 
traçado da actual infra-estrutura ferroviária, havendo apenas a necessidade de alterar a bitola 
existente (1668 mm) para bitola UIC (1435 mm) com a finalidade de se adequar ao novo 
material circulante.  

O INIR refere, ainda, a propósito do assunto em apreço que a informação disponibilizada 
deveria merecer outro tratamento, exemplificando que as medidas de minimização relativas à 
fase da obra/construção, tendo em conta que o RECAPE se desenvolve, tendo como base o 
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Projecto de Execução, apenas poderão ser acauteladas, não podendo ser verificado o seu 
efectivo cumprimento. Assim, serão incorporadas no caderno de encargos da empreitada, 
através do Plano de Acompanhamento Ambiental, vinculando o empreiteiro ao seu seguimento. 

Menciona que a verificação do cumprimento das medidas de minimização será da 
responsabilidade do dono da obra. 

Fora do período de AP foi recebido um parecer da REFER, da REN e da Estradas de Portugal, 
S.A, que se anexam (Anexo 1). 

A REFER nada tem a opor ao projecto. 

A REN refere interferências do troço em avaliação com linhas da Rede Nacional de Transporte 
de Electricidade (RNT), referindo que o promotor deverá ter em consideração: 

 As condições técnicas para o estabelecimento de vias ferroviárias, em observância às 
servidões constituídas para as infra-estruturas da RNT, indicadas no DR 1/92, de 18 de 
Fevereiro; 

 Efectuar a compatibilização das linhas com o projecto, no sentido de não causar 
quaisquer modificações nas infra-estruturas da RNT. Quando for necessário efectuar 
modificações de linhas de RNT, com alteração de servidão, envolvendo a 
sobrepassagem ou colocação de apoios em novos proprietários, a viabilização das 
infra-estruturas em presença (vias ferroviárias e linhas da RNT) estará condicionada à 
obtenção das necessárias autorizações dos proprietários; 

 A análise de eventuais interferências deverá ser feita pelos técnicos da REN, S.A, 
sobre o projecto das vias ferroviárias. 

Esta entidade refere, ainda, quanto às infra-estruturas da Rede de distribuição (Subestações e 
linhas eléctricas de Média e alta Tensão, com tensão nominal não superior a 110 kV) 
existentes na região em análise e às possíveis interferências com as mesmas, deve ser 
consultada, de modo a garantir a Segurança de Pessoas e Bens, a empresa EDP – 
Distribuição. 

A Estradas de Portugal, S.A. refere, no seu parecer, que a Ponte da Portela (Ponte rodoviária), 
sob a sua jurisdição, encontra-se concluída e em exploração, referindo que qualquer 
interferência com as obras de arte existentes deverá ser compatibilizada com esta empresa. 

 

6. CONCLUSÕES 

Em resultado da análise da documentação recebida e tendo-se constatado que o Projecto de 
Execução (PE) obedece, na globalidade, aos critérios estabelecidos na DIA emitida em fase de 
Estudo Prévio e dá cumprimento aos termos e condições nela fixados, tendo integrado as 
medidas de mitigação susceptíveis de minimizar os impactes negativos então detectados, a CA 
decidiu que o PE, de um modo geral, está em conformidade com a DIA. 

Contudo, existem aspectos, que devem ser apresentados e clarificados, com vista à verificação 
do cumprimento integral da DIA, tal como referido anteriormente no parecer, designadamente:.  

Previamente à construção do projecto 

 Delimitação através de sinalização de todas as ocorrências patrimoniais localizadas a 
menos de 10 metros dos elementos de projecto; 

 Apresentar à Autoridade de AIA a localização do estaleiro, em planta a uma escala 
adequada e o registo fotográfico, memória descritiva e desenho técnico dos seguintes 
elementos patrimoniais: 
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ANEXO 1 – PARECERES RECEBIDOS FORA DO PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO 


























