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1.

INTRODUÇÃO

ento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade
O presente documento
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Adaptação do Sistema
istema de Mobilidade
do Mondego (SMM), aprovado e já em parte construído, a um sistema de circulação
rodoviária em canal dedicado com autocarros elétricos.
O projeto do SMM foi aprovado ambientalmente por Declaração de Impacte Ambiental
emitida em fase de Anteprojeto, em abril de 2004, tendo o respetivo projeto de execução
sido elaborado e aprovado segundo os vários troços em que se dividiu o projeto, entre
2007 e 2010.
Destas aprovações do projeto
projeto de execução entrou em obra, em 2009, o troço suburbano
entre Alto de São João e Serpins (executando-se
se apenas a infraestrutura de via), assim
como foram construídos, em 2007-2008, os interfaces de passageiros na Linha da Lousã,
mas todo o empreendimento
endimento veio a ficar suspenso em 2012, por decisão governamental
face ao período de restrição orçamental que se viveu no país até 2015.
Por decisão governamental é assim também agora objetivo da presente adaptação de
projeto, a efetuar em todo o SMM, e cujo propoente passa a ser a própria IP –
Infraestruturas de Portugal,
Portuga poder concluir este empreendimento (que
que na sua versão
aprovada foi programado para uma circulação por metro ligeiro),
ligeiro segundo um modelo que
respeita os mesmos princípios
princípio de sustentabilidade ambiental do projeto,
ojeto, mas que é mais
viável em termos económicos.
Esta solução corresponde à substituição da circulação em metro ligeiro por autocarro
elétrico, que sendo idêntica do ponto de vista do serviço
serviço prestado e de funcionamento em canal dedicado e segundo um modo ecologicamente
ecologicamente sustentável (modo elétrico) – é
contudo mais adaptada a territórios de densidade populacional mais baixa, onde
ond a
procura não justifica um investimento tão elevado com infraestruturas
infra
as ferroviárias, mais
pesadas,, nem com custos de manutenção tão avultados.
avultados
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Este sistema de transporte que de forma mais vulgar se pode designar de Metrobus (e
que na sua designação original se apelida de BRT (Bus Rapid Transit)) aplica a tipologia
tipolog
da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, atribuindo-lhes
atribuindo
direitos de
passagem prioritários com a aplicação de sistemas de transporte inteligentes,
disponibilizando níveis de serviço elevados por um custo muito inferior ao que
normalmente
mente está associado à ferrovia.
É por isso um modo de transporte que atualmente se encontra em rápida expansão em
todo o mundo, essencialmente por ter um baixo custo de investimento e manutenção
para a capacidade obtida, ter flexibilidade de operação, construção
construção rápida, alto
desempenho (pontualidade) e consequentemente satisfação do utilizador e benefícios
ambientais pelo uso de uma energia limpa.

FIG. 1 – Sistema de Guiamento Ótico do BRT de Rouen (França)

O presente projeto de
e execução, para a adaptação do Sistema de Mobilidade do
Mondego, baseia-se assim no aproveitamento da infraestrutura já construída, dando
deste modo continuidade à construção já
j iniciada, mas na qual é contudo necessária a
introdução de algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária
e também à necessária reabilitação de elementos da infraestrutura que entretanto se
apresentam degradados pelo tempo decorrido e sem qualquer manutenção.
Na FIG. 2 apresenta-se
se a rede do Sistema de Mobilidade do Mondego, correspondendo o
projeto em avaliação no presente RECAPE ao troço identificado a verde escuro na
figura, Alto
o São João / Serpins,
Serpins que é o primeiro troço do Metrobus a ter o projeto de
execução desenvolvido e já integralmente executado em termos de plataforma no âmbito
da anterior empreitada.
Seguidamente, será apresentado num segundo RECAPE a avaliação do restante
traçado, correspondente aos troços urbanos, identificados a verde claro e a amarelo na
figura,, e que se desenvolvem na cidade de Coimbra.
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FIG. 2 – Enquadramento
ramento do Sistema de Mobilidade do Mondego e do troço em avaliação
Alto São João / Serpins (a verde escuro na figura)

Na FIG. 3 apresenta-se também ainda o enquadramento nacional e regional do projeto, o
qual se insere em território dos concelhos de Coimbra,
Coimbra, Miranda do Corvo e da Lousã e
cujas freguesias são as indicadas
indicadas na figura (Santo António dos Olivais, Ceira, Miranda do
Corvo, União das Freguesias de Lousã e Vilarinho e Serpins).
O principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico, é assim o de
descrever e demonstrar que o Projeto de Execução de Adaptação do Sistema de
Mobilidade do Mondego a uma solução de Metrobus,, tendo por base o aproveitamento
integral do canal, infraestruturas e intervenções previamente executadas, obedece às
condições definidas na Declaração de Impacte Ambiental, emitida em fase de Anteprojeto
e considerando ainda os Pareceres da CA que verificaram e aprovaram a conformidade
ambiental do projeto de execução implementado, apresentando todos os elementos
necessários ao processo de avaliação nos termos da legislação em vigor.
vigor
O RECAPE que foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto – Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro, é composto pelos seguintes volumes: Volume 1 – Resumo
Não Técnico,, correspondente ao presente documento, Volume 2 – Relatório Base e
Volume 3 – Anexos.
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FIG. 3 – Enquadramento Nacional e Regional do Projeto
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O presente documento, destinando-se
destinando se a publicações junto ao público, resume assim as
principais informações que constam no relatório
relatório técnico do RECAPE, considerando as
seguintes secções:
˗

Introdução;

˗

Antecedentes do Projeto;

˗

Descrição do Projeto;

˗

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA;

˗

Avaliação Ambiental das Alterações Introduzidas no Projeto;

˗

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental;

˗

Conclusões.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJETO

Como já referido, o projeto integral do Sistema de Mobilidade do Mondego foi sujeito em
fase de Anteprojeto e nos termos da legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de
Impacte
acte Ambiental (AIA), cuja conclusão ocorreu em 2 de Abril de 2004, com a emissão
da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada ao
cumprimento dos condicionamentos, das medidas de minimização, estudos e projetos a
apresentar e planos de monitorização indicados no anexo à DIA.
A DIA foi posteriormente prorrogada até 31 de Dezembro de 2008, conforme Despacho
da Secretaria de Estado do Ambiente em 31 de Maio de 2007.
2007 Em 22 de novembro de
2010 (no âmbito da aprovação do RECAPE da Linha
Linha do Hospital, troço Aeminium /
Câmara) sofreu ainda uma alteração da redação da Medida I.
Na sequência da DIA estão neste momento entregues e aprovados os RECAPE de todos
os troços em que foi dividido o projeto de execução, com exceção do troço da Linha
Lin do
Hospital entre a Câmara Municipal de Coimbra e os Hospitais Universitários de Coimbra
(HUC), onde se propuseram posteriormente à DIA alterações ao projeto, com o
prolongamento do túnel da Sereia desde Celas até aos HUC, com base num novo EIA,
cuja DIA
A foi emitida em 2005, com decisão favorável condicionada.
Em específico para o troço Alto de S. João / Serpins,, objeto da presente analise, os
pareceres da Autoridade de AIA que aprovaram a conformidade do projeto de execução
com a DIA são datados de 19 de fevereiro de 2009 (sub-troço
troço Miranda do Corvo /
Serpins) e de 22 de julho de 2009 (sub-troço
troço Alto de S. João / Miranda do Corvo).
Face às correspondentes aprovações ambientais e em termos da sua implementação no
terreno, em 2007 e 2008 foram realizadas as empreitadas relativas aos interfaces da
Lousã, Miranda
anda do Corvo e Sobral de Ceira.
Ceira. Entre 2009 e 2012 foram realizadas as
empreitadas de construção das infraestruturas de base nos troços Alto de São João /
Miranda do Corvo e Miranda do Corvo / Serpins.
O desenvolvimento destas intervenções conduziu, em dezembro de 2009, à inviabilização
da exploração ferroviária e à interrupção do serviço ferroviário no Ramal da Lousã, tendo
a partir de então se dado início aos
a serviços de transporte alternativo entre Serpins e
Coimbra, usando a rede rodoviária existente, situação que se mantém na atualidade com
níveis de serviço pouco adequados, pela duração das viagens que cobrindo todas as
paragens do MM e realizando-se
realizando se pelas estradas nacionais, resulta em deslocações muito
demoradas, para além dos impactes ambientais associados ao consumo de combustíveis
fósseis e respetivas emissões atmosféricas.
Em maio de 2010, na sequência do Plano de Estabilidade e Crescimento aprovado pelo
Governo, foram suspensos todos os concursos
concursos na zona urbana do SMM e relativamente
às empreitadas que se encontravam em curso (nos
(nos troços Alto de São João/Miranda do
Corvo e Miranda do Corvo/Serpins),
Corvo/Serpins), foi considerado o cenário de conclusão de todas as
especialidades, com exceção das relativas à superestrutura de via e os sistemas técnicos
(sinalização, telecomunicações, bilhética) e mobiliário urbano.
urbano. As empreitadas das
infraestruturas de base ficaram assim concluídas no primeiro trimestre de 2012 e a partir
p
dai ficou suspensa a obra e portanto todo o empreendimento do SMM.
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Na atual fase dos estudos e tendo por base o Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas - PETI3+ (Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015,
61
de 20 de
agosto), que define para o Sistema de Mobilidade do Mondego, a importância de “se
estudar, de forma racional e objetiva, outras soluções para a concretização deste projeto
que permitam reduzir significativamente o seu volume de investimento e custos de
funcionamento e que ofereçam uma resposta adequada às necessidades de mobilidade
das populações
es e melhor enquadrada no volume de procura estimada para este projeto”,
o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (MPI), após o desenvolvimento dos
estudos técnicos e económicos, mandatou a Infraestruturas de Portugal, SA (IP) para
promover os necessários
essários projetos e obras para a implementação do Sistema de
Mobilidade do Mondego, numa solução em Metrobus.
Face ao exposto, e tendo em conta estas orientações do MPI, a IP assume-se
assume
assim
como o proponente e entidade licenciadora do projeto, sem prejuízo
prejuízo da indispensável
articulação e coordenação com a sociedade Metro do Mondego, SA.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO DE ADAPTAÇÃO DO SMM

3.1

Enquadramento do Projeto de Adaptação do SMM ao Projeto Aprovado e em
Parte Já Construído

O troço entre Alto de S. João e Serpins
Serpins em análise neste primeiro RECAPE, situa-se
situa
nos
concelhos de Coimbra, de Miranda do Corvo e da Lousã, no local do antigo Ramal da
Lousã onde dos trabalhos anteriormente realizados para o projeto do metro ligeiro, se
concluiu a intervenção ao nível da infraestrutura
i
da via e em toda
da a sua extensão de
cerca de 31 km.
No período de construção, entre 2007 e 2012, foram mais concretamente realizados e em
face do projeto de execução aprovado, os trabalhos de:
-

Construção dos interfaces de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã e respetivos
parques de estacionamento,

-

Reabilitação da antiga linha ferroviária ao nível da plataforma, pontes e tuneis
existentes;

-

Construção dos cais de passageiros das estações, estruturas de contenção
(construção de muros e estabilização /reperfilamento de taludes), obras de arte
respeitantes a três novos restabelecimentos desnivelados, drenagem e caminhos
de cabos, bem como ainda implantados os maciços de catenária.

Foto 1 – Vista atual do canal suburbano do Metrobus no troço Alto S. João / Serpins

Desse projeto de execução ficou a faltar executar:
-

a designada superestrutura de via (balastro, travessas, carril, postes
poste de catenária
e linhas aéreas) necessária para a circulação do metro ligeiro;

-

os sistemas técnicos
cos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem
como ainda o mobiliário urbano.

-

a estação do Casal de St.º António, antes da de Serpins.
Serpins
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3.2

Descrição do Projeto de Execução para a Adaptação do SMM a um Sistema de
Metrobus

Para o atual projeto de adaptação do SMM a um sistema de transporte do tipo Metrobus,
toda a infraestrutura construída será aproveitada sendo contudo necessário introduzir
algumas alterações localizadas face às exigências desta solução rodoviária:
-

ao nívell das paragens, inserindo via dupla para cruzamento de veículos com
necessidade de construir
const
em todas elas duplo cais, também porque os autocarros
só abrem a porta do lado direito;

-

criação de zonas de inversão de marcha de veículos junto às estações terminus
(Quinta da Ponte, Ceira, Corvo e Serpins) e de inserção de zonas adicionais de
cruzamento de veículos em função das famílias de autocarros, variáveis em
e
função da procura existente;
existente

-

locais de inversão de marcha e de acessos de emergência ao canal, para
eventuais operações de socorro e previamente acordadas com as entidades
competentes,

-

alargamento do
o tabuleiro das pontes e pontões para comportar a largura
necessária para o Metrobus e conseguir ainda dotar estes elementos de passeios
laterais, necessários para a manutenção e uteis para situações de emergência.

A plataforma existente será mantida e usada sem necessidade de novos alargamentos e
terá a seguinte largura tipo:
-

na plena via (via única) – 5,0 metros;

-

na plena (via dupla que permite o cruzamento
cruzament de veículos) – 7,0 metros;

-

nas paragens – 6,6 metros;

-

nas pontes e pontões – 5,0 metros;

-

nos tuneis – 4,0 metros.

Todos os restabelecimentos de nível serão mantidos e apenas com necessidade de
pavimentação para
a articulação de cotas com o canal do Metrobus,
Metro
bem como
implantação do sistema de automatização e sinalização.
Apenas no cruzamento com a EN342, será feito o seu restabelecimento desnivelado (em
passagem superior ao MM) que não estava previsto no anterior projeto, mas que por
questões de segurança,
ça, se considerou necessário.
Também pelo tempo decorrido desde a paragem da construção em 2012 e sem qualquer
manutenção, far-se-á
á a reabilitação de elementos da infraestrutura que entretanto se
apresentam degradados, como é o caso de alguns taludes que será necessário
estabilizar, bem como nos pilares de algumas pontes,
pontes, se fará o reforço sísmico das suas
fundações em face das conclusões da inspeção realizada.
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Os Interfaces de passageiros que também foram já construídos no âmbito do anterior
projeto (Interfaces
Interfaces de Sobral de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã), estão operacionais e
serão mantidos, sendo que apenas no de Sobral de Ceira e de forma a instalar a rotunda
de inversão, se fará a ocupação de parte da zona sul do interface, diminuindo alguns
lugares de estacionamento.
Em todass as situações privilegiou-se
privilegiou se a sua realização na área já intervencionada pelo
anterior projeto ou recorrendo inclusive a estruturas existentes na proximidade, caso de
rotundas na via pública para a inversão de marcha, evitando-se
evitando se deste modo a afetação
de novas áreas, que a ocorrerem têm assim um carater muito localizado e marginal à
área de intervenção do anterior projeto.

FIG. 4 – Corte esquemático das paragens do Metrobus

FIG. 5 – Exemplo da zona de Sobral de Ceira, com instalação de paragem e zona paralela de
estacionamento dos autocarros para os carregamentos de oportunidade e ainda da
articulação com o interface de passageiros, permitindo também que nesta estação terminus
os autocarros
carros possam fazer inversão de marcha na rotunda criada para o efeito na parte sul
do interface
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Globalmente, o sistema de Bus Rapid Transit – Metrobus no seu conjunto, terá neste
troço suburbano, entre Alto de S. João e Serpins (com cerca de 31 km de extensão) os
seguintes elementos constituintes:
constituintes
•

17 Paragens a adaptar face ao existente – execução de via dupla e plataformas a
implantar do lado direito de ambas as vias;

•

5 Rotundas de inversão de marcha junto das estações terminus – a criar ou utilizar o
existente (como por exemplo as rotundas publicas em Miranda do Corvo e Serpins);

•

4 Zonas de cruzamento de veículos – zonas localizadas laterais à plena via a criar à custa
da
a plataforma existente;

•

8 Zonas de Inversão de Marcha/Acessos ao Canal para operações de socorro – a criar;

•

13 Pontes e pontões – com alargamento do perfil transversal a efetuar-se
efetuar
apenas ao nível
do tabuleiro que será para o efeito substituído;
substituído

•

7 Túneis – sem qualquer intervenção que não a pavimentação e sistemas acessórios
necessários implantar ao longo de todo o traçado;

•

24 Interseções Rodoviárias e Pedonais de Nível – a automatizar e sinalizar;

•

6 Interseções Desniveladas – 5 existentes sem necessidade de
e intervenção e 1 a construir
cons
(desnivelamento da EN342).

Todas as intervenções e para além da sua localização na carta militar, à escala 1/25 000,
sobretudo para uma visão de todo o conjunto (FIG. 6),
), têm depois também a sua
representação feita em planta a uma escala de grande pormenor (no Anexo 2 do EIA)
EIA e
para a qual se usou como base a fotografia aérea com data posterior à realização da
intervenção entre 2009 e 2012, onde é assim visível a plataforma e taludes já criados.
Nessa mesma cartografia é também delimitada a área de intervenção do anterior projeto
e as áreas que foram já expropriadas para a execução da obra do SMM, demonstrandodemonstrando
se que as adaptações ou retificações realizadas estão quase na sua totalidade na área já
intervencionada para o projeto anteriormente aprovado.
Apenas pontualmente são ocupadas áreas exteriores à afeta ao anterior projeto: no km
1+600 (ASJ/MC), a inserção giratória para inversão de marcha na paragem da Quinta da
Ponte;; no km 10+388 (ASJ/MC),
(ASJ/MC) o Acesso ao Canal 2 para
a Operação de Socorro e no km
6+231 (MC /S), o desnivelamento
snivelamento da EN342.
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É intenção da IP e em face do planeamento para a elaboração e conclusão dos projetos
de execução e da correspondente aprovação ambiental que a construção (adaptação
(adap
e
reformulação) do troço suburbano, entre Alto de S. João e Serpins, se inicie no início de
2020 e esteja concluída no 1º trimestre de 2021. De referir a este propósito que para o
troço urbano, entre Coimbra B e Alto de S. João e a Linha do Hospital,
Hospital, cujos projetos de
execução e estudos ambientais estão ainda em curso, está previsto o início da
construção no 2º trimestre de 2020
202 e a sua conclusão no 3º trimestre de 2021. Estarão
assim, nesta data, terceiro trimestre do ano de 2021, reunidas as condições
condi
na
infraestrutura para garantir, após a sua homologação, a entrada em exploração da
globalidade do Sistema de Mobilidade do Mondego.
O Metrobus funcionará entre as 5 e as 23 horas, com um transporte médio de 6 000 mil
passageiros em hora de ponta, correspondentes a 14% das viagens com origem /destino
nos municípios afetos ao SMM.
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4.

CONFORMIDADE DA ADAPTAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A
DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

4.1

Enquadramento

A DIA que foi emitida em fase de Anteprojeto para a globalidade do SMM, estabeleceu os
condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e respetivas medidas de
minimização, bem como os planos de monitorização e os estudos a elaborar.
Para o troço entre o Alto de S. João e Serpins, cujo projeto de execução se concluiu em
2008, foi realizada a respetiva avaliação de conformidade ambiental, conforme
RECAPE’s elaborados referentes aos dois trechos em que o projeto se apresentava
então subdividido:
ividido: Alto de S. João / Miranda do Corvo e Miranda do Corvo / Serpins, os
quais vieram a ter a respetiva aprovação por parte da Autoridade de AIA, em 22 de julho
de 2009 e 19 de fevereiro de 2009.
Com esta aprovação, procedeu-se
procedeu
ao inicio da construção ainda em 2009 e da qual
resultou, até à suspensão da obra em 2012, a conclusão da preparação de toda a
plataforma correspondente à infraestrutura de via. Como referido nos antecedentes do
projeto, ficaram só a faltar executar os elementos da superestrutura
superestrutura de via (balastro,
carris, travessas, catenária e linhas aéreas),
aéreas) os sistemas técnicos (sinalização,
telecomunicações, bilhética) e o mobiliário urbano.
Deste modo e retomado que foi agora o projeto, mas num sistema de circulação em que
ao invés do metro ligeiro circulam nesse canal autocarros elétricos (Bus
(Bus Rapid Transit –
BRT), pretende-se
se com o presente RECAPE demonstrar que de igual modo se mantém
assegurado o cumprimento dos pressupostos da DIA e que as alterações propostas
proposta
mantêm a tipologia de serviço
serviço e não alteram a magnitude e significância dos impactes
anteriormente avaliados.
Nomeadamente e face à introdução / adaptação localizada de estruturas de apoio
específicas à circulação do Metrobus,, como são as rotundas de inversão, a adaptação de
paragens,
gens, as estruturas solicitadas pela proteção civil em termos de zonas adicionais de
cruzamento de veículos e acessos ao canal, o desnivelamento da EN342, o alargamento
dos tabuleiros das pontes e pontões a necessidade de reabilitar estruturas já construídas
construíd
face ao tempo decorrido desde a construção e à falta de manutenção, incluiu-se
incluiu
no
presente RECAPE um anexo especifico (Anexo 3 do Volume 3 – Anexos), onde se
procedeu à avaliação de impactes destas alterações com atualização da situação de
referência.
O seu objetivo foi assim o de poder fornecer todas as informações necessárias sobre a
avaliação ambiental da adaptação / beneficiação da infraestrutura do SMM em parte já
construída e que da avaliação das mesmas se assegura a conformidade face à DIA que
aprovou o projeto,, não se verificando
verifica
com as adaptações a realizar qualquer afetação
com significado dos usos do solo, da qualidade dos recursos e zonas naturais, das
normas de qualidade ambiental e população afetada, bom como não se altera também o
impacte paisagístico, histórico, cultural ou arqueológico face ao projeto já implantado.
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Correspondendo à decisão da DIA, foi também desenvolvido o conjunto de estudos
complementares e documentos, bem como de procedimentos para a fase de construção,
correspondentes a:
−

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra apresentado no Anexo 4 do
Volume 3 – Anexos do RECAPE.

−

Plano Geral de Monitorização apresentado no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos
do RECAPE.

O RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AIA
aprecie a conformidade das alterações ao Projeto de Execução com a DIA.

4.2

Condicionamentos Gerais da DIA

Relativamente aos condicionamentos gerais da DIA e à referência específica quanto a
interferência do projeto com infraestruturas,
infraestruturas é de referir que o projeto encontra-se
encontra
já
com a plataforma construída e com a empreitada relativa aos serviços afetados realizada,
a qual decorreu entre 2009 e 2012, no âmbito da aprovação dos
os anteriores RECAPE
relativos ao troço Alto S. João / Miranda do Corvo e Miranda do Corvo / Serpins.
O projeto então apresentado permitiu identificar com rigor as interferências que as
infraestruturas existentes iriam ter com a implantação do SMM, o que todavia e visto o
projeto incidir sobre a beneficiação de uma linha
linha ferroviária existente, tinha uma afetação
de infraestruturas existentes muito reduzida e que foi minimizada pelo projeto
desenvolvido.

4.3

Estudos e Projetos Desenvolvidos Solicitados pela DIA

A DIA definiu também um conjunto de elementos a entregar em fase
fase de RECAPE,
correspondentes a estudos, projetos e planos, a que se deu a devida resposta.


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

No âmbito do projeto desenvolveu-se
desenvol
se já o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PPGRCD).
No âmbito da obra, o empreiteiro a quem for adjudicada a construção será responsável
pela elaboração do Plano Integrado de Gestão de Resíduos, para cumprimento da
legislação
islação em vigor, sendo esta uma obrigação que consta das orientações do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 –
Anexos do RECAPE.
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Plano Especial de Emergência, em toda a envolvência territorial do MLM, para
acidentes que, em caso de ocorrência, identifique e avalie o cenário mais
crítico e indique os mecanismos de ação a desenvolver.

Durante a fase de construção, o empreiteiro responsável pela execução da obra,
implementará o Plano de Segurança, Higiene e Saúde
Saúde elaborado de acordo com a
legislação em vigor, do qual constará um plano de emergência que assegura a prevenção
de acidentes e emergências decorrentes da construção do projeto e apenas válido
durante essa fase.
Para a fase de exploração, o Plano de Emergência
Emergência aplicável ao funcionamento da
infraestrutura deverá ser desenvolvido pelo Operador, no âmbito do contrato de
exploração que vier a efetuar com a IP – Infraestruturas de Portugal.



Estudo rigoroso sobre o reordenamento do trânsito, incluindo uma clara
identificação de alternativas, quer para a fase de construção, quer para a fase
de exploração.

Apenas nos troços urbanos do projeto,, que não é o caso do em análise no presente
RECAPE, se afigura necessário proceder a um estudo rigoroso sobre o reordenamento
reor
do trânsito devido ao facto da implementação do projeto, obrigar a que se proceda ao
corte de vias rodoviárias, de modo que a obra possa decorrer sem incidentes. Essa
situação é assim aplicável às linhas que se desenvolvem na cidade de Coimbra e que
serão alvo de análise no respetivo RECAPE a elaborar posteriormente a este, do troço
suburbano.
No presente troço entre o Alto de S. João e Serpins todos os locais de potencial
interferência com o trafego correspondiam aos locais das passagens de nível
nív que
existiam no Ramal da Lousã, umas que foram mantidas, outras eliminadas e outras ainda
restabelecidas de forma desnivelada, e cuja intervenção foi já realizada no âmbito da
empreitada que decorreu entre 2009 e 2012 em função da aprovação do respetivo projeto
e RECAPE pela Autoridade de AIA.
Dessa empreitada apenas ficaram por realizar os sistemas de sinalização e
automatização das passagens de nível, situação que será agora executada, juntamente
com a pavimentação das mesmas junto ao canal rodoviário para uniformização de cotas.
Também nesta
a fase se procederá ao desnivelamento adicional de uma estrada nacional
(EN342), localizada entre as paragens de Padrão e de Meiral (km 6+230 do Eixo 1),
localizadas no concelho da Lousã (União das freguesias de Lousã e Vilarinho), e cuja
execução se deve a aspetos de segurança, pelo facto do traçado da EN342 nesta zona
ser em curva e de haver uma habituação dos condutores à ausência de passagem de
nível.
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Junto a esta interceção, e encostadas à EN342, do lado norte, existem também duas
edificações, de acordo
cordo com o que se pode observar na figura seguinte, pelo que tendo
presente estes condicionamentos, procurou-se
procurou se então uma solução de desnivelamento
que, por um lado se afastasse da zona das edificações e por outro permitisse reduzir o
ângulo para a implantação
tação de uma passagem superior ao Ramal da Lousã, e de dois
caminhos paralelos de restabelecimento dos acessos.

FIG. 7 – Solução de geometria geral de traçado para realização do desnivelamento da EN342
– km 6+230 do eixo 1 (Miranda
(Mirand do Corvo / Serpins)

Deste modo e em síntese, prevê-se
prevê se realizar as seguintes intervenções em locais com
potencial interferência com o trafego rodoviário:



•

automatizar e sinalizar as 24 Interseções Rodoviárias e Pedonais de Nível
existentes e previstas pelo
p
anterior projeto;

•

desnivelar a estrada nacional (EN342) em face de maior segurança da circulação
do Metrobus e da própria rodovia (de referir que em anexo é feita a avaliação
especifica de impactes desta intervenção no documento de atualização da
situação
ção existente e impactes das alterações do projeto - Anexo 3 do
Volume 3 – Anexos do RECAPE).

Estudo mais aprofundado das passagens de nível de Vendas de Ceira, Sobral
de Ceira e ainda do Parque Dissuasor da Estação de Ceira, com o objetivo de
maximizar os benefícios ambientais, de segurança, de rapidez, e de
comodidade para os utentes.

Esta análise foi desenvolvida no âmbito dos
do RECAPE anteriormente apresentado para o
troço Alto de S. João / Miranda do Corvo, onde estes elementos do SMM se inserem, e
nomeadamente
omeadamente com o designado “Estudo Urbanístico para Sobral de Ceira”, elaborado
com o intuito de dar resposta à presente solicitação, com parecer favorável da Câmara
Municipal de Coimbra e da Junta de Freguesia de Ceira.
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Estas estruturas já se encontram
encontram construídas e em exploração e as mesmas apoiam o
sistema de transporte alternativo que se encontra em exploração desde que o Ramal da
Lousã foi encerrado ao público em 2009 e que ficará em vigor até à entrada em
exploração do novo sistema de mobilidade.



O PMO deve ser alvo de um estudo de risco, atendendo à sensibilidade dá área
(leito de cheia), elaborado para um período de retorno, T=100 anos. A sua
construção deverá ser adequada aos resultados obtidos, por forma a resultar
menor risco de inundação para pessoas e bens.

A localização do PMO, previsto no âmbito do sistema de metro ligeiro, tinha como
localização a envolvente do Ramal da Lousã, junto ao interface de Sobral da Ceira, tendo
sido alvo de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental específico
específico (Processo de
AIA relativo ao Parque de Materiais e Oficinas de Sobral de Ceira, com DIA emitida em
14 de Maio de 2009), em virtude da localização apresentada em Anteprojeto ter sido
alterada (a sua anterior localização ocorria junto à estação de Coimbra
Coimbra B em área de leito
de cheia que justificou assim a medida indicada na DIA). Posteriormente foi alvo da
elaboração do respetivo RECAPE, o qual teve aprovação por parte da Autoridade de AIA
em 20 de junho de 2010.
No âmbito da empreitada de construção do troço entre Alto de S. João e Serpins foi
apenas realizada a Passagem Inferior de Ceira sob o Ramal da Lousa, e no âmbito da
empreitada do interface de Sobral de Ceira, localizado a poente. Do PMO propriamente
dito nada foi executado.
A este propósito é contudo também de referir que no âmbito do presente projeto de
adaptação do SMM a uma solução de Metrobus,, esse PMO já não se afigura necessário
(e portanto não será construído) e o PMO que possa existir para o novo sistema operado
por Metrobus tem reduzidas
zidas exigências, sendo o mesmo ainda a definir pelo Operador a
quem for atribuído o contrato de exploração. Essa localização poderá ocorrer nas
instalações do Operador ou nas instalações do SMTUC (Serviços Municipalizados de
Transporte Urbanos de Coimbra),
Coimbra), conforme decisão futura em face da adjudicação que
vier a ser feita pela IP, para a exploração do SMM.
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5.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO

A adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego a uma solução rodoviária
(autocarros elétricos) em via dedicada (Metrobus)
(
pressupôs o aproveitamento integral da
infraestrutura existente, que resulta da reabilitação / reconversão do antigo ramal
ferroviário da Lousã a um sistema de metro ligeiro.
O projeto contemplou,, deste modo, um conjunto de intervenções de reabilitação do
existente pelos anos decorridos desde a suspensão da construção em 2012, como é o
caso de ações de estabilização em vários taludes existentes, e de adaptação do
construído ao modo rodoviário elétrico, com necessidade
necessidade de implantar elementos
específicos de apoio à circulação como zonas de cruzamento de veículos, inversão da
marcha dos veículos, zona de estacionamento para carregamento de veículos, e ainda
acessos para operação socorro. Em todas as situações o projeto
projeto privilegia a sua
realização na área já intervencionada pelo anterior projeto ou recorrendo inclusive a
estruturas existentes na proximidade, caso de rotundas na via pública para inversão de
marcha, evitando-se
se deste modo a afetação de novas áreas, limitando
limitando-as a situações
localizadas e marginal à área de intervenção do anterior projeto.
impli m afetações fora do domínio público
Identificam-se somente três situações que implicam
ferroviário, que integra o espaço canal afeto ao antigo Ramal da Lousã e os terrenos
expropriados no quadro da empreitada do metro ligeiro, nomeadamente no caso da
inserção giratória para inversão de marcha na paragem da Quinta da Ponte, do acesso
de emergência ao canal (2) e do desnivelamento da EN342. Estas afetações adicionais
de espaço,, são muito pouco expressivas, adquirindo, face à dimensão global do trecho
entre Alto de São João e Serpins, um significado próximo do nulo.
Outro aspeto importante prende-se
prende se com o reduzido movimento de terras, que se limita
aos aterros necessários à sobrelevação
sobrelevação (ligeira) da plataforma de circulação, para
posterior pavimentação, uma vez que as terraplenagens foram, no essencial, executadas
executad
na empreitada anterior. As escavações assumem valor vestigiais, quando comparado aos
volumes de aterro, sendo limitados
limitados à intervenção de desnivelamento da EN342, mais
precisamente à zona de implantação dos encontros, nunca ultrapassando os 2 m. Ou
seja, para além, de pontuais, as escavações preconizadas são superficiais, sem
implicações de relevo no ambiente.
Há ainda de referir o reaproveitamento total do sistema de drenagem transversal, e a
reabilitação da drenagem longitudinal superficial, que implica, fundamentalmente, a
manutenção da drenagem atual da plataforma e dos terrenos envolventes. As
intervenções no domínio
o hídrico público são portanto pontuais, limitadas à ações de
reforço sísmico das fundações de algumas das pontes presentes no trecho alvo de
projeto, à execução das obras para a substituição dos tabuleiros das pontes e pontões,
de modo a nestes se ter a largura
argura necessária de 5,0 m para a circulação do Metrobus e
ainda de passeios laterais, para acesso em caso de emergência e serviços de
manutenção.
Os efeitos destas ações no ambiente são controláveis e minimizáveis, sendo importante o
acompanhamento das mesmas no decurso da empreitada, pelo que, para esse efeito, foi
preconizado um novo programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais e
fauna piscicola,, reajustado às novas especificidades de projeto.
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No cômputo geral, os impactes negativos inerentes à adaptação ao Metrobus são assim
considerados de não significativos,
significativos, fruto da adoção de uma de intervenção que
privilegia o aproveitamento / recuperação do existente, e a concentração das
intervenções no espaço canal dedicado ao SMM, onde já se prestava, desde 1930, o
serviço de transporte ferroviário entre Coimbra e Serpins.
Salientam-se
se deste modo os principais efeitos positivos da solução em estudo que, com
um volume significativamente inferior de investimento e de custos de manutenção, face à
solução de metro ligeiro, garante as necessidades de mobilidade das populações, e
compleição dos objetivos estratégicos nacionais para o setor dos transportes e
infraestruturas. Esta melhoria da relação custo-benefício
custo benefício representa um impacte
financeiro importante
portante em termos nacionais, ajustado à realidade territorial e necessidades
de mobilidade presentes e futuras, assumindo um peso muito significativo.
significativo
O projeto permite ainda, com uma maior relação custo-benefício,
custo benefício, substituir um serviço
rodoviário alternativo,
ativo, iniciado logo após desativação do ramal da Lousã, que se traduz
numa clara melhoria da qualidade de vida das populações, bem como na qualidade e
eficiência do sistema de transportes coletivos, tornando-o
tornando o mais atrativo e um polo de
desenvolvimento doss territórios abrangidos. Este projeto assume-se,
assume se, assim, localmente,
como de positivo e significativo.
significativo
Neste contexto, a solução BRT, ou vulgarmente designada por Metrobus,
Metrobus configura-se
globalmente como uma solução menos onerosa, adaptada a situações de procura mais
reduzida, que permite responder às necessidades identificadas no presente território,
integrando as orientações da estratégia nacional para os transportes e infraestruturas.
A sua execução configura pois um impacte financeiro importante, com implicações
positivas a nível nacional, que garante os serviços inicialmente preconizados para o
SMM, e devidamente adaptados à realidade demográfica e de procura atual e futura.
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6.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

No Projeto de Execução foram consideradas as várias medidas propostas na DIA,
traduzidas na realização de estudos e projetos que de forma integrada contribuem para
uma adequada adaptação do projeto construído a uma solução de Metrobus.
Metrobus
Para a fase de construção, e dando também cumprimento ao indicado na DIA, foram
definidas medidas de minimização específicas que integram o Plano de
Acompanhamento Ambiental de Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro.
As medidas relativas à fase de construção foram divididas
divididas de acordo com alguns
períodos de trabalho da obra e com algumas situações que merecem um cuidado
especial, no sentido de facilitar a sua compreensão e aplicação. A sua apresentação fazfaz
se num volume específico em anexo ao RECAPE e nelas se incluem, nomeadamente,
nome
a
localização do estaleiro e acessos de obra, as condicionantes ao funcionamento do
estaleiro e acessos e as medidas especificas relacionadas com alguns descritores
ambientais, onde se inclui por exemplo a monitorização do ruído nas zonas habitacionais
habitac
adjacentes à obra.
Foram ainda definidos os programas de monitorização com vista ao controlo dos aspetos
aspe
ambientais que asseguram a continuidade da avaliação dos impactes do troço do metro
em análise e dão cumprimento à indicação da DIA, para a zona
zona de influência deste troço
do SMM.
Os programas de monitorização incidem sobre os
o Recursos Hídricos Superficiais e
Fauna Piscícola,, na fase de construção, e sobre o Ambiente Sonoro,
Sonoro em fase de
exploração para comprovação dos baixos níveis de impacte sonoro
sonoro atribuíveis a este
meio de transporte e que será pela primeira vez introduzido em Portugal.
Está igualmente prevista a realização de uma campanha previamente ao início das obras
que constituirá a situação de referência para a avaliação de futuros impactes.
impac
Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro,
novembro, tendo para cada um destes descritores sido definidos os
parâmetros a monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos
de análise e a periodicidade dos relatórios. A sua apresentação consta de um anexo
específico do Relatório Técnico do RECAPE.
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7.

CONCLUSÕES

O Sistema de Mobilidade do Mondego trata-se
trata se de um projeto aprovado e em parte já
executado, cuja construção foi suspensa em 2012 por decisão governamental em face do
período de restrição orçamental a que o país esteve sujeito e que se pretende agora
retomarr num modelo de funcionamento em tudo idêntico, mas menos oneroso, com base
na substituição da circulação em carris por veículos rodoviários elétricos do tipo BRT –
Bus Rapid Trafic que de forma mais genérica se pode designar de Metrobus.
Metrobus
O projeto do Metrobus proposto utilizará a plataforma já construída para o SMM, não
tendo quaisquer alterações significativas que não adaptações localizadas na plataforma e
a substituição do veículo de transporte a usar, ferroviário por rodoviário elétrico, com a
consequente
te eliminação das linhas aéreas de tração elétrica. Face também ao tempo
decorrido desde a interrupção da construção em 2012 é necessário realizar a
estabilização de vários taludes, assim como, proceder ao reforço sísmico das fundações
dos pilares de algumas
as pontes.
se assim de dar continuidade ao projeto aprovado e já em parte implementado,
Tratando-se
pretendeu-se
se demonstrar com o presente RECAPE que as alterações a efetuar para
adaptação do construído a uma solução de Metrobus,, não alteram o cumprimento das
da
condições definidas na DIA, para o troço do SMM entre Alto S. João e Serpins, o qual foi
já avaliado e aprovado ambientalmente, bem como executadas as obras relativas à
infraestrutura da via.
No RECAPE descreveram--se
se assim as principais características do projeto de adaptação
do SMM a uma solução de Metrobus e apresentaram-se
se os estudos efetuados para
demonstração da sua conformidade com a DIA. Foram nomeadamente elaborados todos
os projetos específicos que asseguram a adequada implantação do projeto, bem como
realizada uma avaliação de impactes especifica em face das alterações preconizadas.
O RECAPE desenvolveu e sistematizou ainda as medidas de minimização que são parte
integrante do Plano de Acompanhamento
Acompanhamento Ambiental em Obra (PAAO), de forma a serem
obrigatoriamente implementadas pelo Empreiteiro. Foi também proposto para a fase de
construção e exploração um Plano de Monitorização Ambiental em relação ao Ambiente
Sonoro, Recursos Hídricos e Fauna Piscícola,, que pretende salvaguardar potenciais
situações de impacte negativo decorrentes da implementação ou funcionamento do
projeto.
Em síntese, julga-se
se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de
exploração, a implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra e o
Plano de Monitorização Ambiental asseguram a minimização de impactes desejada e a
conformidade do Projeto de Execução com as condições estabelecidas
estabelecidas na DIA.
A resolução da situação criada com a interrupção da construção do SMM em 2012, por
via da sua adaptação a uma solução de Metrobus, é assim uma solução favorável
ambientalmente, para além de mais económica
económica e exequível tecnicamente e que dá
cumprimento às orientações do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas
In
2014-2020,, nomeadamente no que se refere à adoção de uma solução que permita
reduzir “(…) significativamente o seu volume de investimento e custos de funcionamento
e que ofereçam uma resposta adequada às necessidades de mobilidade das populações
melhor enquadrada no volume de procura estimada para este projeto, recentemente
corrigido face aos valores originais do projeto.”.
projeto.”
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