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JUNHO 2010

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-009904/2010), o
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do " Troço
Portagem – Coimbra B, " do Sistema de Mobilidade do Mondego, datado de Fevereiro de 2010.
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-006099/2010, de 30/04/2010,
constituída por representantes da APA, da Administração da Região Hidrográfica do Centro,
I.P. (ARH-C), do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.
(IGESPAR) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que veio a ter a seguinte composição:
▪

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

▪

ARH-C, I.P.

▪

IGESPAR, I.P. – Dra. Alexandra Estorninho

▪

CCDR-C – Arqt. Luís Gaspar

▪

APA/DACAR – Drº Nuno Sequeira

A CA contou, ainda, com a colaboração da Engª Natália Faísco da Divisão de Resíduos
Sectoriais (DRS), da APA.
A ARH-C não se pronunciou dentro do prazo legal (40 dias), que as entidades dispõem para
emitir o parecer sobre o RECAPE.
O presente parecer tem por objectivo a verificação da conformidade do Projecto de Execução
do Troço Portagem – Coimbra B, 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 2 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 das Interfaces do Ramal da Lousã (Ceira, Miranda do Corvo e Lousã), a
entidade competente considerou que se mantém a validade da DIA.
O presente processo de Pós-Avaliação decorre, assim, das decisões firmadas no âmbito
destes antecedentes.
3. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
O Projecto em avaliação consiste no aproveitamento do espaço canal do designado Sistema
de Mobilidade do Mondego (1ª. Etapa da 1ª. Fase), troço Portagem – Coimbra B, com uma
extensão de cerca de 2230 m, em bitola ibérica (1 668 mm) que será ajustada ao novo material
circulante (tipo “tram-train”) em bitola UIC (1 435 mm).
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Este troço inclui 5 estações (Aeminuium / Loja do Cidadão; Arnado; Açude / Choupal; Padrão /
Monte Formoso; Coimbra-B).
Em termos de intervenções previstas, o RECAPE apresenta uma descrição dos trabalhos que
serão desenvolvidos ao nível de: Via-férrea; Instalações Fixas de Tracção Eléctrica;
Terraplanagem e Drenagem; Estruturas de Contenção; Obras de Arte Correntes; Plataformas
de Passageiros; Integração Urbana; Restabelecimento de Serviços Afectados; Vedações; e
Infra-Estruturas.
De acordo com a informação disponibilizada, as intervenções, acima referidas serão
executadas com a linha encerrada em termos de exploração ferroviária.
A velocidade máxima a praticar no troço pelo Material Circulante é de 100 km/h.
Em termos de alterações ao Anteprojecto, o RECAPE refere que inicialmente havia a
necessidade de desviar o traçado do canal ferroviário, na zona da estação de Coimbra – B,
para permitir o acesso das composições ao Parque de Materiais e Oficinas (PMO), previsto a
Norte da estação Coimbra B. Entretanto nos estudos desenvolvidos para a ligação da Linha de
Alta Velocidade (LAV) constatou-se a interferência da futura localização da estação de Coimbra
com o locar previsto para o PMO, tendo sido estudadas alternativas à localização do PMO.
Assim, não sendo executado o PMO nesta zona, o traçado proposto no Projecto de Execução
irá desenvolver-se na sua totalidade, no canal ferroviário existente.
Decorrente da alteração acima referida, o número de estações até ao pk 1+600 manteve-se,
contudo o actual traçado permitiu uma optimização da localização das estações,
nomeadamente a aproximação da estação de Coimbra B do SMM da actual estação ferroviária.
Segundo o RECAPE também se verificou a viabilidade de localizar uma Estação no ponto de
intersecção dos dois ramos do sistema (Linha da Lousã e Linha do Hospital) tendo a mesma
sido introduzida no projecto. De forma a cumprir o espaçamento típico óptimo entre paragens
num sistema de metro ligeiro, com a introdução desta nova Estação, houve a necessidade de
relocalizar as duas estações já prevista.
4. APRECIAÇÃO DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA
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).
De seguida procede-se à análise da verificação da conformidade do PE com a DIA, sendo
apenas efectuadas considerações sobre as medidas que não são cumpridas ou que foram
parcialmente cumpridas e as que merecerem comentários. Neste enquadramento, indica-se a
numeração das medidas da DIA, seguida da respectiva apreciação ou comentário.
Relativamente às restantes medidas, considera-se que estão em conformidade com a DIA.
No que se refere às medidas relativas ao factor ambiental Recursos Hídricos, tal como referido
anteriormente, a APA solicitou a colaboração da ARH-C, I.P. na verificação da conformidade do
Projecto de Execução com a DIA, contudo esta entidade não se pronunciou dentro do prazo
legal (40 dias), que as entidades dispõem para emitir o parecer sobre o RECAPE, pelo que a
CA, no seu parecer, não analisou os aspectos da competência dessa entidade

I.

ESTUDOS E PROJECTOS A DESENVOLVER

1. O Plano de Gestão dos Resíduos foi remetido para o Anexo IV - Plano de Acompanhamento
Ambiental em Obra (PAAO) - do RECAPE, onde está sistematizada a implementação do
acompanhamento ambiental da fase de construção do referido troço urbano.
O PAAO apresenta em linhas gerais a estratégia de gestão dos resíduos, identifica os resíduos
previsivelmente produzidos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), prevê as suas
condições de armazenamento e acondicionamento, a sua entrega a destino final e de que
forma deve ser realizado o seu transporte de acordo com a legislação vigente. O PAAO prevê
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ainda o desenvolvimento de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.
A estratégia de gestão de resíduos apresentada está bem delineada, e a sua efectiva
concretização passa pela obrigatoriedade de numa fase anterior à obra ser elaborado um
Plano de Gestão de Resíduos pelo empreiteiro, que contemple a gestão de resíduos
produzidos em todas as fases do projecto, para aprovação pelo Dono de Obra. O Plano deve
abranger o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição com os
elementos definidos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 46/2008.
O Plano de Gestão de Resíduos deve ser incluído no Caderno de Encargos e nos contratos de
adjudicação da empreitada, e ser verificado em fase de licenciamento, devendo 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.

II.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

FASE DE CONSTRUÇÃO
25. Verifica-se que foi elaborada a Carta de Estaleiros (Desenho n.º 0588.PORCB.RECAPE.04)
e que a área seleccionada para instalação do mesmo corresponde a uma área de baldio, pelo
que se considera que cumpre a DIA.
Relativamente à definição das vias de acesso ao estaleiro das obras, e de acordo com a
informação disponível no RECAPE são indicadas alternativas para este acesso, apontando
para a fase prévia à construção assim como, para a responsabilidade do empreiteiro, a
elaboração um estudo rigoroso sobre o reordenamento do trânsito. Deste modo será
fundamental que seja comunicado à autoridade de EIA, de uma forma documental o modo
como o acesso ao estaleiro se vai articular com o tráfego diário nas zonas mais criticas,
nomeadamente junto ao Açude Ponte.

III.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
RUÍDO

A apresentação de um Programa de Monitorização do Ruído, estabelecida na DIA, é efectuada
no Anexo VI do RECAPE. No entanto, o programa proposto deverá ser revisto tendo em conta
os seguintes aspectos:
1) O estudo refere que o troço em avaliação se insere numa zona mista, o que pressupõe que
sejam aplicáveis os valores limite de Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) para averiguar o
cumprimento do RGR. Tal como acontece noutros projectos do Sistema de Mobilidade do
Mondego (SMM) sujeitos a AIA, a indicação da classificação de zonas baseia-se na
intenção do Município de Coimbra classificar a área do projecto como zona mista. No
entanto, é de salientar que, caso a classificação oficial do Município de Coimbra para área
do projecto não corresponda a zona mista, será necessário garantir o cumprimento dos
valores limite aplicáveis, o que poderá implicar a implementação de medidas de
minimização suplementares;
2) Relativamente ao item 3.2 (pontos de medição), o programa indica que o ponto de
amostragem definido corresponde ao receptor sensível identificado no EIA, o Centro
Regional de Segurança Social de Coimbra. Contudo, o EIA refere que na zona em questão
(situação 1 do EIA), para além do Centro Regional de Segurança Social, existe um edifício
de escritórios e um edifício de habitação de 7 pisos. Dado que apenas o edifício de
habitação recai na definição de receptor sensível, considera-se que deve ser esse o
receptor a monitorizar.
Contudo, caso existam outros receptores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído,
quer na fase de obra, quer na fase de exploração, considera-se que os mesmos devam ser
considerados como pontos de monitorização;
3) Em relação à frequência de amostragem, o programa propõe a realização de uma 1ª
campanha previamente ao início da obra e uma outra campanha previamente ao início da
fase de exploração, ambas para caracterizar os níveis sonoros da situação de referência.
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A pertinência desta caracterização deve-se ao facto das medições realizados aquando a
elaboração do EIA não se encontrarem actualizadas (foram efectuadas em 2002) e por
terem sido efectuadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro,
entretanto revogado pelo actual Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (Regulamento
Geral do Ruído – RGR).
Contudo, considera-se que para a caracterização da situação de referência apenas é
necessária uma campanha de medições, devendo a mesma garantir que os resultados das
medições sejam representativos do período temporal que se pretende caracterizar. Para tal,
as medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma
Portuguesa NP 1730:1996, complementada com os procedimentos constantes do
documento Circular de Clientes nº 02/2007 editado pelo Instituto Português de Acreditação
(IPAC);
4) Tendo em conta que a monitorização proposta se baseia em medições acústicas (método
directo), considera-se que a indicação dos métodos a utilizar pelos modelos de previsão
(métodos indirectos), apresentada no 1º parágrafo do item 3.6, não fará sentido;
5) O programa de monitorização propõe um conjunto de medidas de minimização para a fase
de construção no item 4, sujeitando a sua implementação a “caso se verifique a
necessidade”. Contudo, não sendo definido em que circunstâncias se entende estar
justificada a necessidade de implementação dessas medidas, considera-se que as mesmas
devem ser implementadas caso a monitorização revele a ocorrência de incómodo para as
populações afectadas e/ou os valores estabelecidos no n.º 5 do art.º 15º do RGR (60 dB(A)
para o indicador Le e 55 dB(A) para o indicador Ln) no caso da obra decorrer fora do período
8h – 20h dos dias úteis.
Em relação ao eventual incómodo provocado pelas obras nas populações afectadas, e
tendo em conta que noutros projectos do SMM sujeitos a AIA foi estabelecido um valor
objectivo de 65 dB(A) o indicador LAeq no período diurno, considera-se que ocorre incómodo
sempre que for ultrapassado o valor objectivo de 65 dB(A), pelo que devem ser
implementadas medidas de minimização;
6) Recomenda-se ainda a consulta do documento “Notas Técnicas para Relatórios de
Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado em Novembro de
2009 e disponível no portal da APA através do link:
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/ruido/notastecnicas/Paginas/default.aspx
5. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO
O período de Acompanhamento Público (AP) decorreu durante 12 dias úteis, de 10 a 25 de
Maio de 2010, durante o qual foram recebidos foram recebidos 3 pareceres com a seguinte
proveniência:
- Rede Ferroviária Nacional – REFER.
- Autoridade Nacional de Protecção Civil - ANPC.
- Estradas de Portugal, SA.
A REFER informa que na qualidade de parte envolvida na execução do projecto se abstém
de fazer qualquer comentário no âmbito deste processo.
A Autoridade Nacional de Protecção Civil aconselha a que seja feita a monitorização dos
riscos na fase de construção, devendo ser garantidas as acessibilidades aos meios de
socorro, quer às frentes de obra e na circulação nos corredores de emergência para socorro
às populações. Estas situações deverão estar acauteladas no Plano Especial de
Emergência previsto elaborar assim como reforçadas nas medidas de mitigação propostas.
As Estradas de Portugal, SA refere que a área em estudo interfere com o Projecto do lanço
IC2 – Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2).
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Informa que ficou legalmente reservada uma zona de servidão “non aedificandi”, constituída
por “faixas de terreno de 200m situadas em cada lado do eixo da estrada, bem como o solo
situado num círculo de 1300m de diâmetro centrado em cada nó de ligação…” (art.º 3, n.º 1,
do Decreto-lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro).
A reserva deste corredor tem como objectivo viabilizar a optimização do traçado em fase de
Projecto de Execução, a nível técnico-ambiental incluindo o cumprimento das
recomendações da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para esta fase. Pelo que, após a
publicação desta reserva de corredor, está inerentemente salvaguardado o risco de interferir
directamente com projectos ou infra-estruturas licenciados ou construídos, dentro do
referido corredor.
Tendo em consideração que o Troço do Sistema de Mobilidade do Mondego, actualmente
em acompanhamento, aproveita do espaço actual canal da infra-estrutura ferroviária do
Ramal da Lousã, o seu atravessamento pelo IC2 será devidamente compatibilizado
aquando do desenvolvimento do Projecto de Execução.
Após ter terminado o prazo definido para o AP, foi recebido um parecer proveniente do
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), que se anexa (Anexo 2), segundo
o qual, o RECAPE nada refere relativamente à Geologia e Geomorfologia e Tectónica, nem
são descritas as unidades aflorantes na área, existindo apenas uma pequena informação
sobre a unidade geológica aflorante, no capítulo relativo à situação de Referência do factor
ambiental Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico. Contudo, esta entidade
refere, face às características e localização do projecto, que não é expectável a afectação
das águas subterrâneas do “Sistema Aquífero aluviões do Mondego”, nem tão pouco a sua
exploração, pelo que conclui que os impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos são
praticamente nulos.
6. CONCLUSÕES
A Comissão de Avaliação considerou que em resultado da análise efectuada foi dado
cumprimento, na generalidade, às condicionantes impostas na DIA.
Relativamente às alterações de projecto verifica-se que as alterações ocorridas,
comparativamente ao previsto no Anteprojecto, não implicam um agravamento dos impactes
negativos, salientando-se como impactes positivos a optimização do traçado e melhoria do
fornecimento do serviço, permitindo uma melhor mobilidade da população.
O Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) de obra reflecte os compromissos assumidos
pelo Proponente na implementação do Projecto e indirectamente pelo Empreiteiro responsável
pela execução da obra.
O Dono da Obra compromete-se a executar o PAA, que visa controlar a concretização de todas
as medidas de minimização previstas para a implementação do Projecto e a cumprir as
medidas de minimização relativas às restantes fases, de exploração, e os Planos de
Monitorização, em conformidade com as obrigações decorrentes da DIA.
As medidas de minimização da fase de construção foram incluídas nos Anexos aos Contratos
de Empreitada, através do PAA, de forma a serem cumpridas por parte do empreiteiro
responsável pela execução da obra.
Não obstante, com vista à verificação do cumprimento integral da DIA deverá ser apresentado
à Autoridade de AIA, previamente à construção do projecto, de uma forma documental, o modo
como o acesso ao estaleiro se vai articular com o tráfego diário nas zonas mais criticas,
nomeadamente junto ao Açude.
Os elementos que se indicam a seguir, a inserir no caderno de encargos, deverão ser
entregues à Autoridade de AIA, para constar do processo, após verificação por parte da
entidade licenciadora:
•

Plano de Monitorização de Ruído revisto, de acordo com a análise efectuada no
presente parecer.
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ANEXO 1 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
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ANEXO

2 – PARECER DO LNEG, I.P.
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