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ANEXO 3 – SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE
ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), no antigo ramal da Lousã e na área
urbana de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B e Serpins e na
ligação entre a baixa de Coimbra e a zona dos hospitais. Para a sua implementação em
2009 foi desativada a ligação ferroviária existente entre Coimbra e Serpins e iniciadas as
intervenções de preparação do Ramal da Lousã para o metro ligeiro entre Alto de São
João e Serpins. Em 2012 o processo foi interrompido e a obra ficou por terminar.
Com o projeto atual, pretende-se levar a cabo um empreendimento que irá potenciar a
infraestrutura existente para uma solução alternativa à solução ferroviária, inicialmente
prevista, ou seja implantar um conjunto de requisitos técnicos específicos para uma
solução rodoviária, tipo BRT (Bus Transit Rapid) tendo em conta a situação atual do
canal e as intervenções já realizadas.
A circulação será efetuada em via única, sendo a diretriz em plena via, coincidente com a
do projeto de execução do SMM, tendo sido ajustada ao eixo da plataforma existente nas
seguintes situações:
−

paragens consideradas em via dupla;

−

zonas de parqueamento de veículos em paragens terminus;

−

zonas de inversão de marcha;

−

zonas adicionais de cruzamento de veículos;

−

zonas de cruzamento de veículos e acessos ao canal – operação de socorro.

Em suma, o projeto de adaptação do SMM a uma solução de BRT – Metrobus pretende o
aproveitamento integral do canal, infraestruturas e intervenções previamente executadas,
adotando uma filosofia não invasiva, que minimize a ocupação de áreas adicionais.
As alterações face ao projeto anterior, para além da substituição de um sistema de metro
ligeiro para Metrobus, que de um ponto de vista ambiental mantém as mesmas
vantagens do sistema anterior (veículo movido a energia elétrica com ausência de
combustão de combustíveis fósseis), prendem-se com alargamentos pontuais de áreas
adjacentes ao canal do MM para a realização de zonas de inversão de marcha, zonas de
parqueamento de veículos (estacionamento para carregamento de oportunidade de
autocarros), e acessos de emergência ao canal, que importa assim avaliar se ocorrem
em área já intervencionada na empreitada anterior que preparou a plataforma e os
interfaces, ou se são responsáveis por novas afetações para além do anteriormente
intervencionado e já expropriado.
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De um modo geral o que se pretendeu é que essas alterações fossem desenvolvidas na
plataforma já executada, em áreas onde a mesma se apresenta mais larga e quando
localizadas fora, que pudessem respeitar o mais possível a área já expropriada associada
à anterior empreitada.
Face ao tempo decorrido desde a sua execução e à falta de manutenção da
infraestrutura, alguns taludes apresentam também sinais de instabilidade e erosão que
implicam intervenções localizadas para a sua correção. As soluções adotadas são na sua
maioria reabilitações de soluções de estabilização anteriormente adotadas, porém,
nalguns casos pontuais verifica-se a necessidade de reperfilamento de taludes. Estes
reperfilamentos constituem somente uma regularização da face do talude, não havendo
lugar a correção da saia de talude, e portanto, aos respetivos limites dos mesmos. O
reperfilamento não representa assim afetações adicionais de áreas, mantendo-se estas
intervenções nas áreas de talude atualmente existentes. Excetua-se, contudo, o caso de
um talude de escavação, no lado esquerdo da via, junto à entrada do túnel do Tôco, que
sofreu um aluimento recente e irá implicar alteração da saia de talude, nomeadamente do
posicionamento da crista, afetando, embora de forma marginal, novas áreas, embora
dentro do limite de expropriação do anterior projeto.
É ainda de referir a adaptação das travessias dos principais cursos de água ao novo perfil
transversal, nomeadamente através do alargamento do tabuleiro das pontes e pontões
existentes. Na maioria dos casos, a intervenção limita-se à zona de tabuleiro,
designadamente através da colocação de um novo tabuleiro. Todavia, para as pontes de
Portela, Ceira, Dueça 3 e Serpins, para além do novo tabuleiro, será necessário proceder
ao reforço sísmico da fundação dos apoios (Portela, Ceira e Serpins) e encontros
(Dueça 3). Nos pontões, a colocação do novo tabuleiro é também precedida da
demolição do existente, sem novos encontros.
Saliente-se ainda, no quadro do presente projeto, o desnivelamento do cruzamento da
EN342 com o canal SMM, ao km 6+161, entre as paragens de Padrão e de Meiral, que
compreende a execução de uma nova obra de arte e de trabalhos de terraplenagem
numa extensão aproximada de 100 m, e portanto, fora do canal anteriormente criado, e
da respetiva área de expropriação. Este desnivelamento pretende-se também com
questões de segurança à circulação no MM e na via rodoviária.
Posto isto, é apresentada no Quadro 1 uma matriz de necessidade de atualização e
reavaliação de impactes, face às alterações inerentes ao projeto de adaptação ao
Metrobus.
No referido quadro são identificados os fatores ambientais considerados em fase de EIA
e RECAPE do sistema de metro ligeiro, para os quais se julga necessária a atualização
da situação de referência e reavaliação de impactes, com a respetiva justificação. As
avaliações assentam na análise dos aspetos referidos do presente projeto, quer na
atualização/introdução de nova legislação ambiental.
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Quadro 1 – Matriz de Avaliação da necessidade de atualização e reavaliação de impactes
para os fatores ambientais considerados em fase de EIA e RECAPE do Sistema de
Mobilidade do Mondego
Fator ambiental (EIA)

Necessidade de
atualização
Sim

Clima

Geologia

Justificação

Não

X

A adaptação ao sistema de Metrobus não implica alterações de
traçado, fazendo-se uso do canal existente e já preparado e
apenas com intervenções de adaptação locais e marginais.
Ambas as soluções (Metro Ligeiro e Metrobus) são
ambientalmente vantajosas, nomeadamente no que se refere às
emissões gasosas, uma vez que ambos os tipos de veículos são
movidos a energia elétrica (ausência de combustão de
combustíveis fósseis).
Neste contexto, não são expectáveis alterações significativas no
que se refere às condições climáticas entre os dois projetos,
uma vez que não se considera a alteração de traçado, nem a
alteração de emissões gasosas.
Os impactes identificados durante a fase de construção,
nomeadamente relativos a emissões de gases de maquinarias e
veículos afetos à empreitada, consideram-se similares, pois as
áreas de intervenção são sensivelmente as mesmas que as
avaliadas no EIA e RECAPE do Sistema de Metro Ligeiro.
Em suma, não se verifica a necessidade de reavaliação de
impactes, assumindo-se que os impactes identificados em fases
anteriores de projeto se mantêm.
Importa todavia salientar que o EIA e RECAPE do troço
suburbano do SMM não contemplaram a temática das
alterações climáticas, sendo a conformidade do projeto com os
instrumentos atuais de adaptação às alterações climáticas uma
das lacunas identificadas.
Importa assim efetuar uma atualização da situação de
referência e avaliação de impacte no que se refere à
temática das alterações climáticas, nomeadamente na
análise da conformidade de projeto com programa de ação
das estratégias e outros instrumentos de adaptação às
alterações climáticas.

X

Embora de forma marginal, o projeto de adaptação de Metrobus
implica o alargamento pontual da faixa de circulação no âmbito
da plataforma já intervencionada para as novas zonas de
inversão de marcha, nos acessos de emergência que agora são
criados. Também se intervém na estabilização de alguns taludes
(que contemplam diversas soluções de consolidação e
estabilização).
Verifica-se, deste modo, a necessidade de uma
caracterização das áreas de intervenção e uma atualização
da avaliação de impactes face às áreas ocupadas, terras
movimentadas e soluções de estabilização propostas para
os taludes executados.
Essa avaliação é balizada aos locais onde se verificam
intervenções novas, face ao atualmente existente.
(Cont.)
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(Cont.)

Fator ambiental (EIA)

Necessidade de
atualização
Sim

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Recursos Hídricos
Superficiais

Fauna e Flora

Justificação

Não

X

Embora com expressão muito reduzida, dado se verificar um
aproveitamento integral da infraestrutura existente, serão
necessárias intervenções pontuais fora do atual canal, em cujas
áreas importa avaliar os impactes, nomeadamente quanto à
realização de terraplenagens e afetação de possíveis captações.
Preconiza-se deste modo uma atualização centrada nas
zonas de intervenção fora da área do projeto aprovado, ou
no caso de se verificar trabalhos de terraplenagem
substancialmente distintos aos inicialmente previstos.
Importa ainda efetuar uma atualização da listagem de
captações identificadas nas fases de EIA e RECAPE e da
avaliação dos recursos hídricos subterrâneos à luz da
Diretiva Quadro da Água.

X

O canal integra atualmente várias obras de arte especiais,
correspondentes a pontes de tabuleiro metálico, nas quais se irá
proceder à substituição do mesmo, face às dimensões agora
necessárias em termos de perfil transversal da via. Não são
deste modo expectáveis interferências diretas com o meio
hídrico, mas apenas indiretas, resultantes dos trabalhos a
desenvolver na zona dos tabuleiros e encontros.
Contudo, nalgumas pontes encontra-se previsto o reforço de
fundações com interferência direta no domínio público hídrico
(Portela, Ceira, Dueça 3 e Serpins).
No caso dos pontões e para a introdução de um tabuleiro mais
largo que comporte o perfil transversal tipo, será necessário
demolir o tabuleiro atual e colocar um novo apoiado nos
encontros de alvenaria existentes que se encontram bem
conservados. Apenas no pontão do Corvo será um novo pórtico
de betão armado.
O presente projeto não prevê intervenções nas passagens
hidráulicas atualmente existentes, para além da sua limpeza e
desobstrução.
Neste sentido, verifica-se a necessidade de reavaliação de
impactes, e atualização da situação de referência face às
alterações ultimamente verificadas no domínio da água.

X

A adaptação ao sistema de Metrobus não implica alterações de
traçado, sendo que as intervenções preconizadas serão locais e
marginais, a maioria na ´plataforma existente ou áreas já
impermeabilizadas. Não se perspetivam deste modo alterações
significativas em termos de biótopos ou na alteração de efeito
barreira criado pela infraestrutura atualmente existente.
Neste sentido não são expectáveis alterações na composição e
estrutura da comunidade faunística existente que foi
anteriormente caracterizada e avaliada.
São todavia expectáveis afetações pontuais na flora e vegetação
que marginam o canal atual do Metro Mondego e ainda da
comunidade piscícola do rio Mondego, onde se encontra prevista
a execução de uma ensecadeira para reforço das fundações dos
apoios da Ponte da Portela.
Neste contexto, preconiza-se uma atualização da
caracterização da situação de referência da flora e
vegetação nas novas áreas afetadas e na comunidade
piscícola do Mondego, e consequente reavaliação de
impactes.
(Cont.)
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(Cont.)

Fator ambiental (EIA)

Necessidade de
atualização
Sim

Ambiente Sonoro

Justificação

Não
As alterações face ao projeto do sistema de metro ligeiro
prendem-se, no essencial, na alteração do tipo de veículo de
transporte, uma vez que se mantém o uso do canal existente e
aprovado.
Deste modo, face à mudança de um veículo ferroviário de metro
ligeiro para um autocarro, também elétrico, importa assim avaliar
o funcionamento do novo veículo do ponto de vista das suas
emissões sonoras e do cumprimento do regulamento geral do
ruido face à classificação acústica do território.

X

Neste contexto, preconiza-se uma atualização da
caracterização da situação de referência e de reavaliação de
impactes.

Qualidade do Ar

Paisagem

X

X

A adaptação ao sistema de Metrobus não implica alterações do
ponto de vista dos impactes na qualidade do ar em face de não
se registarem também quaisquer emissões gasosas, dada a
manutenção do uso de veículos elétricos.
Ambas as soluções (Metro ligeiro e Metrobus), sendo baseadas
em veículos elétricos são ambientalmente vantajosas,
nomeadamente no que se refere às emissões gasosas, uma vez
que ambos os tipos de veículos são movidos a energia elétrica
com ausência de combustão de combustíveis fósseis.
Não se verifica, assim, a necessidade de reavaliação de
impactes, assumindo-se que os impactes identificados em
fases anteriores de projeto se mantenham.
O projeto desenvolve-se no mesmo canal do projeto anterior, o
qual correspondia por sua vez ao uso do de uma infraestrutura
ferroviária existente, o Ramal da Lousã. Deste modo, as
alterações na paisagem encontram-se executadas, sendo que
com o atual projeto o que se procede é à finalização da
implantação da infraestrutura no território, com a plataforma
/pavimentação finalizada e na qual se retiram os elementos
anteriormente previstos para o metro ligeiro (balastro, carris e
travessas e sistema de catenária).
Deste modo a avaliação de impactes que se realiza
corresponde à avaliação das transformações globais do
projeto em si, pela mudança de veículo e finalização do
projeto que são os aspetos que têm depois repercussões na
estrutura da paisagem e não tanto à análise local das
adaptações locais e correção de situações de instabilidade de
taludes, que são impactes temporários localizados, e cuja
importância para a paisagem, advém é da sua concretização
com consequente melhoria da qualidade da paisagem, sobretudo
face à situação atual de uma infraestrutura inacabada.
(Cont.)
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(Cont.)

Fator ambiental (EIA)

Necessidade de
atualização
Sim

Não

X

Embora de carácter pontual, a adaptação ao sistema Metrobus
implica a criação de novos elementos constituintes do projeto
(plena via mais larga, zonas de cruzamento de veiculo, rotundas
de inversão de marcha e acessos ao canal para operação de
socorro, substituição de tabuleiros de pontes e pontões por
novos mais largos), os quais se localizam contudo na plataforma
existente e na área intervencionada pelo anterior projeto e
sempre também dentro da faixa prospetada nos anteriores
RECAPE. As áreas de nova afetação de território e que se
localizam fora da área de intervenção do anterior projeto são
reduzidas, ocorrendo em quatro locais.
Deste modo, para estes locais avalia-se a sua localização
face aos elementos de caraterização anteriormente
realizados para os RECAPE que aprovaram o projeto de
execução do SMM, demonstrando-se a não afetação de
património identificado.

X

Neste âmbito, pretende-se uma análise, por um lado localizada
às zonas de alteração do projeto, no sentido de identificar os
aspetos de ocupação presentes e de potencial nova afetação
face ao anteriormente aprovado, e por outro lado, pretende-se
também uma avaliação do novo sistema em si, do ponto de vista
de uma infraestrutura de transporte regional e do serviço que
presta à população.
Considera-se assim necessário efetuar uma atualização de
enquadramento ao atual canal do ponto de vista do
território, seguida da avaliação local das alterações de
projeto nesse território para o seu enquadramento direto em
termos de impactes e por fim e a nível mais geral, procedese ao enquadramento do atual projeto do ponto de vista da
atual procura e do serviço que se pretende prestar.

Ordenamento do
Território e Uso do
Solo

X

Embora de carácter marginal, a adaptação ao sistema Metrobus
implica a afetação pontual de novas áreas fora da anteriormente
afeta ao projeto. Preconiza-se por isso uma atualização da
situação de referência centrada nas novas áreas de
ocupação, e se as mesmas integram, ou não, a área
anteriormente expropriada. Por outro lado, importa ainda
atualizar a análise dos instrumentos de gestão territorial
locais (PDM), que sofreram alterações / atualizações face ao
período de realização do projeto anterior.

Tráfego e
acessibilidade

X

Esta componente integra-se no fator ambiental Socioeconomia, a
atualizar em função da atualização da estimativa de procura
do SMM.

Património

Socioeconomia
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Da análise do quadro anterior verifica-se assim a necessidade de atualização de situação
de referência e de avaliação de impactes para alguns fatores ambientais considerados
em fase de EIA e RECAPE do Sistema de Metro Ligeiro, em particular com os fatores
relacionados com ocupação de áreas novas de solo.
É assim efetuado, no ponto seguinte, uma atualização da situação de referência e
avaliação de impactes, bem como da definição de medidas de minimização adicionais,
para os seguintes fatores ambientais:
−

Alterações climáticas

−

Geologia;

−

Recursos Hídricos Subterrâneos;

−

Recursos Hídricos Superficiais;

−

Ambiente Sonoro;

−

Ecologia e Biodiversidade;

−

Paisagem;

−

Socioeconomia;

−

Ordenamento do Território, Servidões e Restrições;

−

Património.

Importa referir que esta avaliação contemplará e, sobretudo para os descritores de
carater mais territorial, uma análise mais localizada, centrada nos locais que sofreram
alterações, sendo apenas efetuado um enquadramento da totalidade do traçado, caso se
verifique tal necessidade.
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2.

METODOLOGIA

2.1

Síntese e Atualização da Situação de Referência

Em fase de Anteprojeto e, posteriormente, Projeto de Execução, o projeto do SMM, no
antigo Ramal da Lousã e na área urbana de Coimbra, foi objeto de caracterização, tendo
sido descritos e avaliados os impactes que a implementação do mesmo acarretararia no
ambiente.
O presente projeto visa a adaptação do SMM a uma solução de BRT – Metrobus, através
do aproveitamento integral do canal e infraestruturas previamente aprovadas. No caso do
troço Alto S. João – Serpins, que integra o troço fora da cidade de Coimbra, de
características mais suburbanas, a desativação da ligação ferroviária existente e
intervenções de preparação do Ramal para o metro ligeiro foram já iniciadas, tendo sido
interrompidas em 2012, mas com a plataforma já construída.
Deste modo, as terraplenagens, execução / estabilização de taludes, modernização de
tuneis, pontes e viadutos, sistema de drenagem e paragens encontram-se concluídas
neste troço. Porém, as condições atuais da infraestrutura criada, e a utilizar na íntegra
para a solução Metrobus, apresentam alguns sinais de degradação. São assim
necessárias algumas intervenções na infraestrutura já criada (desmatação de taludes e
plataforma, escarificação da camada de base da plataforma, consolidação de taludes
com problemas de estabilidade, limpeza e substituição de órgãos de drenagem), para
além das intervenções de adaptação propriamente ditas, estas últimas, que se prendem
essencialmente com:
−

Execução das estruturas de pavimento para circulação viária;

−

Adaptação da drenagem longitudinal superficial face à faixa de rodagem (limpeza
e substituição);

−

Duplicação de plataformas de passageiros em algumas paragens;

−

Implantação de inserções giratórias para inversão de veículos;

−

Implantação de zonas de parqueamento de autocarros (carregamento de
oportunidade) em via paralela à paragem em estações terminus;

−

Duplicação de via em zonas adicionais para cruzamento de veículos;

−

Substituição do tabuleiro das pontes e pontões por um novo, mais largo;

−

Desnivelamento da EN342;

−

Implantação de acessos de emergência ao canal e zonas de inversão de veículos
de emergência.

Conforme referido anteriormente, algumas destas intervenções implicam afetações
marginais, de áreas não contempladas no projeto aprovado do sistema de metro ligeiro,
contudo, a sua maioria dentro da área expropriada no âmbito da empreitada anterior
(domínio público ferroviário e área expropriada para o efeito).
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Assim, a síntese e atualização da situação de referência incidirá, no quadro da análise
dos fatores ambientais anteriormente designados, a dois níveis: a um nível mais
alargado, onde é feito um enquadramento geral, que integra a síntese de caracterização
efetuada no EIA e RECAPE do SMM; e a um nível local, que baliza as zonas de
intervenção que implicam afetações de novas áreas. O enquadramento e síntese da
situação de referência incidirão deste modo na área de projeto, e as análises de
detalhe nas áreas de intervenção específicas.
Nos quadros seguintes sumarizam-se as principais intervenções de projeto, com
identificação da tipologia de intervenção e respetiva localização (km de intervenção). A
sua localização sobre fotografia aérea e considerando a área de intervenção do anterior
projeto, é apresentada no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos do RECAPE.
A quilometragem dos quadros seguintes refere-se ao projeto construído: eixo 1- troço
Miranda do Corvo / Serpins e eixo 2 – troço Alto S. João / Mirando Corvo).
Quadro 2 – Paragens
Concelho

Coimbra

Miranda do
Corvo

Lousã

Paragem

Localização (km)

Intervenção

Carvalhosas / Parque de Campismo

0+630 /0+727 (eixo 2)

Mantem existente

Quinta da Ponte

1+409 / 1+506 (eixo 2)

Mantem existente

Ceira

2+457 / 2+553 (eixo 2)

Mantem existente

Sobral de Ceira

3+573 / 3+673 (eixo 2)

Mantem existente

Vale do Açor

5+097 / 5+190 (eixo 2)

Duplicação plataforma
existente

Trémoa

8+054 / 8+152 (eixo 2)

Duplicação plataforma
existente

Moinhos

10+586 / 10+704 (eixo 2)

Mantem existente

Lobazes

12+035 / 12+129 (eixo 2)

Duplicação plataforma
existente

Mirando Corvo

0+320 / 0+417 (eixo 1)

Mantem existente

Corvo

1+321 / 1+417 (eixo 1)

Duplicação plataforma
existente

Padrão

3+732 /3+836 (eixo 1)

Duplicação plataforma
existente

Meiral

7+156 / 7+252 (eixo 1)

Mantem existente

Lousã A

9+178 / 9+274 (eixo 1)

Duplicação plataforma
existente

Lousã

10+071 / 10+167 (eixo 1)

Mantem existente

Espirito Santo

11+215 / 11+311 (eixo 1)

Mantem existente

Casal de Stº António

15+659 / 15+720 (eixo 1)

Nova (sem plataformas
e/ou acessos
construídos
anteriormente/insere-se
no existente)

Serpins

16+194 / 16+294 (eixo 1)

Mantem existente
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Quadro 3 – Zonas de inversão de marcha (Metrobus)
Concelho

Designação

Localização

Intervenção

Rotunda Quinta da Ponte

1+600 (eixo 2)

Corresponde a rotunda
pública existente

Rotunda Sobral de Ceira

3+735 (eixo 2)

Nova rotunda dentro da
área intervencionada

Rotunda de Corvo

1+487 (eixo 1)

Corresponde a rotunda
pública existente

Rotunda de Lousã

10+180 (eixo 1)

Nova rotunda dentro da
área intervencionada

Rotunda de Serpins

16+425 (eixo 1)

Corresponde a rotunda
pública existente

Coimbra

Miranda do
Corvo

Lousã

Quadro 4 – Zonas de inversão de marcha e acessos ao canal (operação de socorro)
Concelho

Atravessamento

Localização

Intervenção

ZI 1 – operação de socorro

5+680 (eixo 2)

Duplicação de via
incluída na área da
plataforma construída

AC1 – acesso ao canal

8+405 (eixo 2)

Ligação à rede viária
em área que se insere
no já expropriado

ZI 2 – operação de socorro

8+833 (eixo 2)

Duplicação de via
incluída na área da
plataforma construída

ZI 3 – operação de socorro

9+530 (eixo 2)

Duplicação de via
incluída na área da
plataforma construída

AC2 – acesso ao canal

10+388 (eixo 2)

Ligação à rede viária
afetando
marginalmente área
fora do já expropriado

AC3 – acesso ao canal

10+965 (eixo 2)

Ligação à rede viária
em área que se insere
no já expropriado

ZI 4 – operação de socorro

13+110 (eixo 2)

Duplicação de via
incluída na área da
plataforma construída

AC4 - acesso ao canal

14+064 (eixo 2)

Ligação à rede viária
em área que se insere
no já expropriado

Miranda do
Corvo
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Quadro 5 – Zonas adicionais de cruzamento de veículos
Concelho
Miranda do Corvo
Lousã

Designação

Localização

ZC1

4+550 / 4+650 (eixo 2)

ZC2

7+775 / 8+000 (eixo 2)

ZC3

10+733 / 11+200 (eixo 2)

ZC4

4+350 / 4+650 (eixo 1)

Intervenção
Duplicação de via
incluída na área da
plataforma construída

Quadro 6 – Passagens inferiores e desnivelamento
Concelho
Lousã

Designação
EN342

Localização

Intervenção

6+235 (eixo 1)

A desnivelar com nova
área de afetação fora
do já expropriado

Quadro 7 – Estabilização de taludes
Concelho

Coimbra

Designação

Intervenção

MA.AM.01.6

1+625 a 1+670 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.01.7

1+750 a 1+760 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.02.1

2+140 a 2+190 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.04.2

4+160 a 4+230 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.04.7

Miranda do Corvo

Localização

4+780 a 4+885 (eixo 2)
4+890 a 4+925 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.05.3

5+350 a 5+445 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.05.4

5+389 a 5+410 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.05.5

5+636 a 5+658 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.06.1

6+175 a 6+235 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.06.2

6+305 a 6+490 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.06.3

6+350 a 6+425 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.06.6

6+662 a 6+681 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.06.8

6+850 a 7+060 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.07.2

7+250 a 7+440 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.07.4

7+440 a 7+540 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.07.6

7+660 a 7+840 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.07.8

7+790 a 7+850 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.08.1

8+166 a 8+330 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.08.6

8+680 a 8+775 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.08.7

8+805 a 8+825 (eixo 2)

Estabilização

9+307 a 9+425 (eixo 2)

Estabilização com
reperfilamento que
abrange marginalmente
novas áreas embora
dentro do já expropriado

ED.AM.09.9

9+960 a 10+000 (eixo 2)

Estabilização

AD.AM.10.0

10+020 a 10+100 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.12.2

10+185 a 10+370 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.13.3

10+315 a 10+335 (eixo 2)

Estabilização

EE.AM.09.3

(cont.)
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(cont.)
Concelho

Lousã

Designação

Localização

Intervenção

ED.MS.04.5

4+500 a 4+565 (eixo 1)

Estabilização

EE.MS.04.5

4+545 a 4+685 (eixo 1)

Estabilização

EA.MS.04.7

4+705 a 4+760 (eixo 1)

Estabilização

EA.MS.04.8

4+895 a 4+980 (eixo 1)

Estabilização

EA.MS.06.3

6+360 a 6+570 (eixo 1)

Estabilização

EA.MS.06.6

6+620 a 6+675 (eixo 1)

Estabilização

EE.MS.07.8

7+740 a 7+795 (eixo 1)

Estabilização

EE.MS.14.7

14+755 a 14+850 (eixo 1)

Estabilização

EE.MS.14.8

14+910 a 15+025 (eixo 1)

Estabilização

EE.MS.15.1

15+115 a 15+155 (eixo 1)

Estabilização

Quadro 8 – Pontes e Pontões
Concelho

Designação

Localização

Intervenção
Alargamento de tabuleiro

Ponte da Portela

Coimbra

1+001 a 1+203 (eixo 2)

Reforço da fundação de
pilares
Alargamento de tabuleiro

Ponte de Ceira

2+828 a 2+888 (eixo 2)

Reforço da fundação de
pilares

Ponte Dueça 1ª

4+497 a 4+523 (eixo 2)

Alargamento de tabuleiro

Ponte Dueça 2ª

4+680 a 4+706 (eixo 2)

Alargamento de tabuleiro

Ponte de Trémoa

8+357 a 8+383 (eixo 2)

Alargamento de tabuleiro
Alargamento de tabuleiro

Miranda do
Corvo

Ponte Dueça 3ª

13+785 a 13+826 (eixo 2)

Reforço da fundação de
pilares

Ponte Dueça 4ª

14+181 a 14+207 (eixo 2)

Alargamento de tabuleiro

Pontão do Corvo

1+535 a 1+546 (eixo 1)

Alargamento de tabuleiro

Pontão da Quinta do Seixo

6+996 a 7+002 (eixo 1)

Alargamento de tabuleiro

8+075 (eixo 1)

Alargamento de tabuleiro

Ponte do rio S. João

8+585 a 8+607 (eixo 1)

Alargamento de tabuleiro

Pontão

8+697 a 8+704 (eixo 1)

Alargamento de tabuleiro

Pontão do Casal

11+558 a 11+562 (eixo 1)

Alargamento de tabuleiro

Ponte de Serpins

15+393 a 15+553 (eixo 1)

Pontão da Fórnea

Lousã

Alargamento de tabuleiro
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2.2

Avaliação de Impactes

A avaliação de impactes incidirá sobre os aspetos não contemplados no EIA e RECAPE
do SMM, como são as diferenças de funcionamento entre os dois sistemas (metro ligeiro
e Metrobus), ou a afetação direta e/ou indireta de novas áreas (ou seja, fora da área de
intervenção da anterior empreitada).
Os impactes terão em conta:
−

A fase de construção, com as regularizações de terreno e movimentação de
veículos, fora das áreas inicialmente previstas no projeto aprovado;

−

A fase de exploração, com o funcionamento do sistema BRT – Metrobus e ações
de manutenção das infraestruturas novas (não consideradas no projeto anterior);

A fase de desativação não é considerada, uma vez que face ao carácter estruturante da
infraestrutura em avaliação e às intenções definidas no Plano Estratégico dos
Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+), existe uma clara aposta em dar
resposta adequada às necessidades de mobilidade das populações e melhor enquadrada
no volume de procura estimada do SMM, recentemente corrigido face aos valores
originais do projeto.
Todavia, uma eventual desativação, implicará a remoção das estruturas associadas ao
projeto, com impactes semelhantes aos da fase de construção, a que se segue a
recuperação da área afetada.
Para a uniformização da análise incluir-se-á em cada fator ambiental a seguinte, estrutura
de abordagem:
i)

Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos
metodológicos específicos de avaliação em cada fator ambiental;

ii) Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases de
construção e exploração, avaliando-se as alterações inerentes à adaptação ao
sistema Metrobus, face ao aprovado no projeto de metro ligeiro. Os impactes
identificados incluem as opções de projeto assumidas, assim como todas as
medidas associadas à aplicação da legislação e boas práticas ambientais;
iii) Síntese de impactes. Conclusões – conclusão dos impactes principais
associados ao fator ambiental e tendo em conta as diferenças entre o projeto
inicial e o projeto agora em análise.
A classificação dos impactes sintetiza-se no Quadro 9. Esta classificação reveste-se
necessariamente de alguma subjetividade, devendo ser entendida sobretudo como uma
avaliação relativa da importância dos diferentes impactes.
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Quadro 9 – Critérios utilizados para a classificação de impactes
Critérios de classificação

Escala

Sentido
(revela-se o impacte é positivo ou negativo para
o ambiente)

Positivo ou negativo

Duração
(refere-se à escala temporal em que atua um
determinado impacte)

Temporário
Permanente

Reversibilidade
(tem em conta a possibilidade de, uma vez
produzido o impacte, o sistema afetado poder
voltar ao seu estado inicial)

Reversível
Parcialmente reversível
Irreversível

Magnitude
(refere-se ao grau de afetação sobre um
determinado factor)

Reduzida
Moderada
Elevada

Escala
(área de ocorrência geográfica do impacte)

Confinado à instalação
Não confinado mas localizado
Não confinado

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é determinada pela
análise conjunta dos diferentes critérios de classificação de impacte, e do significado de
cada um face à globalidade do projeto de adaptação a uma solução BRT – Metrobus,
para o troço Alto de S. João – Serpins.
Os impactes são globalmente considerados de Muito Significativos, Significativos ou
Não Significativos.
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3.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

3.1

Introdução

O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. O sistema inicialmente
proposto, de metro ligeiro, representava uma mais-valia ambiental, face ao anteriormente
existente, em consequência de uma redução expressiva de emissões (veículo movido a
energia elétrica ao invés de locomotivas a diesel).
A adaptação a um sistema de Metrobus garante a manutenção desta mais-valia
ambiental, uma vez que o sistema compreende igualmente veículos movidos a energia
elétrica. Neste sentido, ambos os sistemas (metro ligeiro e Metrobus) apresentam
características similares em termos de emissões gasosas. Tendo em conta o
aproveitamento integral do traçado atualmente existente, não são assim expectáveis
diferenças no que concerne ao clima, com a alteração do sistema de transporte
anteriormente previsto.
Importa contudo salientar que o anterior projeto do SMM não contemplou a análise da
adequabilidade da solução adotada, e das soluções construtivas previstas, aos
fenómenos meteorológicos extremos inerentes às alterações climáticas.
A temática das alterações climáticas apresenta cada vez mais relevância no âmbito da
gestão territorial, estando atualmente em desenvolvimento vários instrumentos de
estratégia municipal e intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. A temática
apresenta igualmente relevância na avaliação ambiental de projetos, tendo-se tornado
um elemento de foco do atual regime de avaliação de impacte ambiental.
Neste sentido, a avaliação da componente climática será centrada nas alterações
climáticas, mais precisamente na compatibilidade das soluções de projeto com os
instrumentos de adaptação às mesmas.

3.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações
climáticas e transpostas na Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas
2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro Estratégico para a Política Climática
(QEPic), a generalidade dos cenários de alterações climáticas para o período 2080-2100
projeta alterações significativas do ciclo anual da precipitação em Portugal continental,
com tendência para a sua redução durante a primavera, verão e outono.
Alguns modelos sugerem a redução da precipitação anual, em particular nas regiões sul
do continente e um aumento da precipitação durante o inverno, devido a aumentos no
número de dias de precipitação forte. Projeta-se também um aumento significativo da
temperatura média anual e da temperatura máxima no verão, o que levará a um aumento
do risco de incêndio, que irá alterar as capacidades de uso e ocupação do solo e trará
implicações sobre os recursos hídricos.
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Mais especificamente para a zona Centro, considera-se a avaliação realizada para os
Municípios de Figueira da Foz e Leiria, no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação
às Alterações Climáticas, e que prevê as alterações para estes municípios no Figura 1,
que podem ser extrapoladas para os Municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã.
Saliente-se que os municípios de Figueira da Foz e Leiria são os mais próximos da área
de projeto com uma Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas
publicada.

Figura 1 – Resumo das principais alterações climáticas até ao final do Século (EMAAC
Figueira da Foz, EMAAC Leiria, 2016)

Nos mesmos documentos, é avaliado o impacte das alterações climáticas em vários
fatores ambientais e sociais, bem como nas infraestruturas existentes (Figura 2).
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Figura 2 – Resumo dos principais impactes associados a eventos climáticos com
consequências observadas (EMAAC Figueira da Foz, EMAAC Leiria, 2016)

No caso do projeto em análise, e no território onde se insere, assumem principal
importância os aspetos relativos aos fenómenos extremos de precipitação, e
consequentes cheias e inundações, e ainda ao aumento da temperatura média anual e
recorrência de ondas de calor. Estes aspetos relacionam-se com o projeto em termos de
impermeabilização e características de pavimentos, sistemas de drenagem, e ainda com
a evolução da ocupação dos terrenos que marginam a via.
No que se refere ao aumento de fenómenos extremos é expectável para a área de
projeto uma maior recorrência de precipitações intensas ou muito intensas, e de
tempestades de inverno (chuvas intensas e ventos fortes), com consequentes fenómenos
de cheias e inundações.
Estes fenómenos extremos de precipitação, por vezes acompanhados de ventos fortes,
apresentam implicações nas infraestruturas existentes (estado de conservação e
estabilidade da estrutura), sendo que no caso das infraestruturas de comunicação
acresce os condicionamentos de tráfego e/ou condicionamentos de vias. Destacam-se
igualmente implicações na ocupação e gestão de território e, de certa forma, nas
economias locais, com afetação de explorações agrícolas e pecuárias, ou ainda
explorações silvícolas. São igualmente importantes os problemas associados ao
fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade, e, a longo prazo, possíveis
alterações na drenagem superficial e regimes de caudais nos principais cursos de água.
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Relativamente ao aumento da temperatura média e da recorrência de ondas de calor, as
principais implicações encontram-se associadas ao aumento de risco de incêndios e
ocorrência de incêndios, e com todas as consequências que daí advêm. Salientam-se
ainda as implicações no estado de infraestruturas, nomeadamente, no caso das redes de
comunicação, no estado e conservação dos pavimentos. Destacam-se igualmente os
impactes na vegetação e atividades económicas características do mundo rural, como o
são a pecuária e agricultura, ou ainda na qualidade de vida das populações locais,
principalmente no que concerne aos riscos de elevadas temperaturas na saúde humana
(em particular em grupos de risco como crianças e idosos).
Atendendo à ocupação atual, os fenómenos extremos de precipitação e aumento da
temperatura média e recorrência de picos de temperatura, poderão acarretar a impactes
significativos no território onde se desenvolve o projeto. O trecho entre Alto de São João
e Serpins desenvolve-se maioritariamente por povoamento florestais e/ou zonas de
matagais, onde o risco de incêndio poderá ser acrescido, em particular nos períodos de
picos de calor e vento moderado a forte. Para além da perda de valor económico do
território (impacte na atividade silvícola) há ainda de considerar o aumento do risco para
a segurança das populações e a afetação de infraestruturas e habitações.
O projeto apresenta ainda trechos de características marcadamente urbanas, em
Coimbra (Ceira), Miranda do Corvo e Lousã, aglomerados estes, que se desenvolvem
nos vales dos principais cursos de água presentes na área de projeto, nomeadamente do
rio Ceira (Povoação de Ceira), rio Dueça (Miranda do Corvo) e Arouce (Lousã). Estes
locais apresentarão assim um risco acrescido de cheias e inundações, com consequente
afetação de infraestruturas, e igualmente de parcelas agrícolas (envolventes a estes
aglomerados populacionais), resultantes da recorrência de fenómenos extremos de
precipitação e de tempestades de inverno mais intensas.
As principais opções de adaptação assumidas pelos municípios (EMAAC Figueira da Foz,
EMAAC Leiria, 2016), no que concerne aos impactes das precipitações excessivas

(cheias/inundações) e temperaturas elevadas e ondas de calor, passam por medidas,
entre outras, como:
•

Melhoramento do sistema de escoamento de águas pluviais urbanas em zonas
críticas;

•

Regulação municipal específica para as zonas potenciais de cheias e inundações;

•

Aumento da resistência e resiliência da floresta aos incêndios florestais e
adaptação do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios;

•

Florestação para evitar a erosão do solo nas zonas de risco de erosão hídrica do
solo e instabilidade de vertentes;

•

Reordenamento dos espaços públicos, com introdução de espécies vegetais
autóctones e adaptadas nemos exigentes em consumo de água.

No caso das infraestruturas viárias é assim particularmente importante o correto
dimensionamento dos órgãos de drenagem, a limpeza e gestão de combustíveis
lenhosos, em particular em envolvência de espaços florestais, e ainda utilização de
espécies autóctones nos arranjos paisagísticos envolventes.
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3.3

Avaliação de Impactes

Conforme referido na situação de referência, tendo em conta as características territoriais
da área de projeto, assumem particular importância os impactes inerentes aos
fenómenos extremos de precipitação (com consequentes cheias e inundações) e o
aumento da temperatura média e da recorrência de vagas de calor.
Importa assim verificar as implicações do projeto no possível agravamento dos impactes
dessas alterações climáticas ou, pelo contrário, o seu contributo para a atenuação dos
seus efeitos. É ainda de considerar a compatibilidade do presente projeto, em particular
das soluções preconizadas, com as estratégias de adaptação definidas no âmbito da
gestão territorial.

3.3.1

Fase de Construção

Os principais impactes de uma infraestrutura viária, na fase de construção, no que
concerne aos aspetos relacionados com os fenómenos climáticos extremos (precipitação
e temperatura), prendem-se com os movimentos de terra e pavimentação
(impermeabilização), com consequente alteração da drenagem superficial e
subsuperficial, e com a ocupação de novas áreas, que configuram uma alteração do uso.
O aumento da área impermeabilizada e das superfícies sem vegetação (locais de
movimento de terras) implicam alterações no escoamento superficial, nomeadamente
aumento de velocidade de escoamento e dos caudais, que pode acentuar os efeitos
negativos de precipitações intensas (fenómenos extremos de precipitação), no que
concerne ao aumento brusco de caudal nas linhas de água adjacentes (contributo para
cheias e inundações), arrastamento de sedimentos para essas mesmas linhas de água
(deterioração da qualidade da água) e erosão hídrica das áreas intervencionadas (áreas
desmatadas e de solo nu).
O presente projeto configura no entanto uma adaptação de uma infraestrutura existente,
visando o aproveitamento integral da mesma, mais precisamente das terraplenagens
anteriormente efetuadas. Neste sentido os movimentos de terra previstos são pouco
expressivos, limitando-se, de um modo geral, a escarificação da plataforma existente,
para seguidamente se proceder à respetiva sobrelevação e pavimentação.
Apenas algumas afetações adicionais marginais, face ao projeto anteriormente aprovado,
que coincidem com zonas de inversão de marcha, zonas de parqueamento de veículos
(carregamento de oportunidade), zonas de acesso ao canal (operação socorro) e
desnivelamento da EN342. Saliente-se, contudo, que o projeto considerou sempre que
possível a utilização de áreas expropriadas no âmbito do anterior processo e áreas
intervencionadas / impermeabilizadas. É o exemplo das inserções giratórias para
inversão de marcha que utilizam áreas afetas às paragens, como zonas anteriores de
parqueamento, ou a própria estrutura rodoviária envolvente.
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As intervenções de projeto, face ao anteriormente aprovado, são de tal forma reduzidas,
que o mesmo preconiza o aproveitamento integral dos órgãos de drenagem existente,
considerando apenas uma limpeza e desobstrução dos mesmos. As soluções atualmente
existentes encontram-se projetadas para caudais de cheia para um período de retorno de
100 anos, pelo que se encontram devidamente adaptadas para situação extremas de
precipitação intensa a muito intensa.
Saliente-se ainda que as intervenções nos atravessamentos dos principais cursos de
água (pontes e pontões) se limitam à zona de tabuleiro, designadamente no seu
alargamento, não se prevendo intervenções nos apoios e, consequentemente, no leito
dos cursos de água. Não se encontram portanto previstas alterações de secções de
vazão dos principais cursos de água, mantendo-se as características hidromorfológicas
existentes.
Ainda relativamente à drenagem superficial, importa referir que apesar da adaptação ao
Metrobus considerar a pavimentação da via, não subsistem diferenças acentuadas,
quanto à impermeabilização da mesma, com o projeto anteriormente aprovado. O
sistema de metro ligeiro considerava uma via betonada em meio urbano (Miranda do
Corvo e Lousã), e a compactação elevada da plataforma com colocação de várias
camadas impermeabilizantes, pelo que as diferenças na drenagem superficial não são
significativamente distintas.
Os impactes do projeto face às implicações das alterações climáticas, mais precisamente
no que concerne a questões dos fenómenos extremos de cheias, afiguram-se de
negativo e magnitude reduzida, uma vez que a adaptação de projeto aproveita uma
infraestrutura existente, mantendo sensivelmente as mesmas condições da drenagem
atual. O impacte classifica-se ainda de permanente, irreversível e não confinado (com
implicações a nível de bacia de drenagem). Face ao largo aproveitamento da
infraestrutura atualmente existente, que decorre da adaptação do anterior Ramal
Ferroviário da Lousã, com poucas implicações na drenagem superficial e ocupação de
solos marginais, o impacte classifica-se de não significativo.
No que se refere à compatibilidade do projeto com as orientações de adaptação às
alterações climáticas, em municípios da região Centro, verifica-se que a infraestrutura em
estudo responde às preocupações demonstradas. Em particular no que concerne à
melhoria dos sistemas de escoamento de água pluviais e aumento da resistência e
resiliência da floresta aos incêndios florestais.
Conforme referido anteriormente, a adaptação do Ramal Ferroviário da Lousã, decorrente
da empreitada anterior do SMM, implicou uma reformulação do sistema de drenagem,
dimensionado para caudais de cheia para período de retorno de 100 anos. Esse sistema
é integralmente reaproveitado na adaptação a Metrobus. Em suma, o projeto do SMM
constitui uma melhoria do sistema de escoamento de águas pluviais do anterior Ramal
Ferroviário da Lousã, seguindo as opções de adaptação constantes de estratégias
municipais.
O projeto de adaptação prevê ainda a limpeza e desmatação da vegetação dentro da
área do canal aprovado, que contempla a remoção de espécies lenhosas e invasoras
exóticas (acácias), estas últimas abundantes ao longo de todo o canal. O canal funciona
assim como uma faixa de gestão de combustíveis, nos seus trechos em espaços
florestais.
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O projeto contempla ainda a criação de zonas de acesso ao canal a veículos de
emergência, constituindo assim uma infraestrutura importante no combate e prevenção
contra incêndios florestais, indo de encontro a algumas das recomendações de
adaptação às alterações climáticas (relacionadas com vagas de calor e aumento da
temperatura média).
O projeto de Metrobus considera-se assim compatível com as estratégias municipais de
adaptação às alterações climáticas.

3.3.2

Fase de Exploração

Os principais impactes desta fase advêm da fase de construção, nomeadamente da
presença física da infraestrutura, impermeabilização e funcionamento do sistema de
drenagem. Os mesmos foram anteriormente avaliados e classificados de não
significativos.
Há ainda que considerar as ações de manutenção da infraestrutura nesta fase,
nomeadamente de desmatação da vegetação na zona do canal e limpeza / manutenção
das infraestruturas, na qual se inclui o sistema de drenagem. Quer a remoção de
vegetação, como a limpeza e manutenção das infraestruturas de drenagem
compatibilizam-se com as orientações estratégicas de adaptação às alterações
climáticas, no que se refere à prevenção dos efeitos de cheias / inundações, resultantes
de fenómenos extremos de precipitação, como da prevenção e defesa da floresta contra
incêndios, face aos riscos inerentes ao aumento da temperatura média anual e da
recorrência de vagas de calor.

3.3.3

Conclusão

O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. Este projeto implica
assim alterações mínimas de ocupação do solo e, consequentemente, da drenagem
superficial atual. Estas constituem assim alterações desprezíveis, que pouco alteram as
características do território para fazer face aos impactes das alterações climáticas, em
particular dos fenómenos extremos de precipitação, bem como do aumento da
temperatura média anual e da recorrência de ondas de calor. O impacte do projeto é
assim considerado de não significativo.
O projeto de Metrobus considera ainda o aproveitamento de um sistema de drenagem
existente que resulta da melhoria do antigo sistema presente no Ramal Ferroviário da
Lousã, e a apertura do canal a veículos de emergência que, em conjunto das ações de
limpeza de vegetação e manutenção do canal, constituem ações que vão de encontro às
recomendações de adaptação às alterações climáticas vertidas nas diversas estratégias
municipais da região centro. Existe portanto uma clara compatibilização do projeto de
Metrobus com os instrumentos de gestão territorial relativos às alterações climáticas.
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4.

GEOLOGIA

4.1

Introdução

O presente projeto constitui uma adaptação de uma infraestrutura existente a um novo
sistema de transporte, visando o aproveitamento integral da mesma, mais precisamente
das terraplenagens realizadas na empreitada anterior.
De um modo geral, o projeto compreende a escarificação da plataforma existente, para
seguidamente se proceder à respetiva pavimentação que implica uma sobreelevação de
0,13 m e de 0,33 m nas paragens para compatibilização com as plataformas de
passageiros.
Alguns dos taludes existentes apresentam atualmente alguma instabilidade e risco
geológico e geotécnico, pelo que será necessária a adoção de soluções de estabilização.
Estas soluções passam contudo, na sua maioria, pela reabilitação das soluções
atualmente existentes, como sistemas de redes ou revestimentos em betão, ou na
implantação de novas soluções de revestimento. O projeto de Execução considera,
todavia, em casos pontuais, a necessidade de reperfilamento de taludes. Estes
reperfilamentos constituem, no entanto, somente uma regularização localizada da face do
talude, visando a resolução de algumas situações de erosão / instabilidade, que não
implica alteração nos limites da saia de talude, nem afetações adicionais. Excetua-se o
caso do talude de escavação à entrada do túnel do Tôco (km 9+307 a 9+425), onde se
verificou o aluimento de material do talude para a via, e que necessita assim de uma
intervenção mais acentuada, que irá levar à necessidade de ocupação de áreas
adicionais, junto à atual crista de talude e localizadas contudo dentro da área já
expropriada.
A adaptação ao sistema Metrobus não implica, portanto, escavações ou mobilizações
importantes de solo. No entanto, algumas das intervenções previstas na adaptação
preveem a afetação de áreas que não estavam inicialmente previstas, embora a sua
maioria dentro dos espaços expropriados na empreitada anterior.
As intervenções no substrato geológico são assim praticamente inexistentes, limitando-se
às intervenções à realizar fora do canal aprovado. Saliente-se ainda que nestas
situações, nem todas as intervenções requerem mobilizações de terra, como é o caso
das zonas de inversão de marcha que foram concebidas no sentido de aproveitar
estruturas rodoviárias existentes na proximidade das estações (utilização de rotundas
existentes).
Neste sentido, a análise dos aspetos geológicos, após um enquadramento geral dos
mesmos, será centrada nas áreas de intervenção que extravasam o canal de circulação
atual, e/ou onde se prevê a mobilização de solos.

4.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

A área de projeto interceta uma grande diversidade de formações, quer em termos
litológicos, quer em termos estratigráficos (Figura 3).
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Na zona de Coimbra (margem direita do rio Mondego), aflora a Formação de Conraria
constituída por conglomerados e arenitos do Triásico, a qual se encontra coberta pelas
Areias vermelhas do Estádio do Quaternário.

N

ALTO S. JOÃO

SERPINS

MIRANDA DO CORVO

Figura 3 – Localização geral do troço a intervencionar (extrato da folha 19-D CoimbraLousã, Carta Geológica de Portugal, 1:50.000)

Após a ponte da Portela (atravessamento do rio Mondego) e até Miranda do Corvo, as
formações presentes correspondem essencialmente a xistos cinzentos, xistos negros e
metagrauvaques da Série Negra (Proterozóico superior), embora pontualmente sejam
interessados conglomerados e arenitos da Formação de Conraria e conglomerados
Quaternários, em particular junto à confluência do rio Corvo com o rio Ceira.
No trecho entre Miranda do Corvo e Serpins afloram, de uma forma genérica,
conglomerados do Quaternário (em particular na envolvente da Lousã), arenitos, pelitos e
conglomerados do Cretácico e formações do Complexo Xisto-Grauváquico, constituídas
por metapelitos e metagrauvaques.
As baixas aluvionares intersectadas neste trecho apresentam maior relevância a este de
Miranda do Corvo e a SW da Lousã, respetivamente, na proximidade da confluência da
ribeira Alhede com o rio Dueça ou Corvo e ao longo do rio Arouce.
No Quadro 10 apresenta-se a coluna estratigráfica, relativa às formações intercetadas
pelo traçado.
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Quadro 10 – Coluna litoestratigráfica da área de projeto
Estratigrafia

Símbolo
a

Quaternário

Cretácico

Holocénico

Coniaciano
Santoniano

QTa

Conglomerado de Taveiro

QLa

Conglomerados de Lousã-Serpins

QPa

Conglomerados de Papanata

QCe

Depósitos de Ceira

QPo

Conglomerados de Portela

Aptiano (?) a
Cenomaniano

C

Neoproterozóico

Vendiano
Superior

Proterozóico
superior (?)

Conglomerados de Moinhos

C

Carniano

Aluviões

QMo

-

Triásico

Formação geológica

2

PC

1-2

LO

Formações
de
Picadouro
e
conglomerados, arenitos e pelitos

de

Choisa:

Formação de Lomba de Alveite: arenitos, pelitos e
conglomerados

TCr

Formação de Conraria: conglomerados e arenitos

NBS

Formação de Boque – Serpins (Fm de Malpica do
Tejo?): metapelitos dominantes e metagrauvaques

NCA

Formação de Caneiro (Fm de Malpica do Tejo?):
metagrauvaques dominantes e metapelitos

PƐSN

Série Negra: xistos cinzentos, xistos negros e
metagrauvaques

No Quadro 11 são apresentadas as áreas de intervenção do projeto que implicam nova
ocupação de espaço face ao anterior projeto com mobilizações adicionais de solos e
respetivas formações aflorantes. Tudo o que se localiza na plataforma construída ou em
outras áreas impermeabilizadas, como os interfaces de passageiros ou rede viária
existente que será usada, não estão naturalmente considerados
Enquadram-se assim apenas as intervenções que são suscetíveis de ocupar novas áreas
de solo ou interferir diretamente com o substrato geológico, como são: novos acessos ao
canal para veículos de emergência, zonas de consolidação de fundações de pontes
(pontes de Portela, Ceira, Dueça 3 e Serpins), zona de desnivelamento da EN342, local
da paragem de Casal de Santo António que embora não construída consta do projeto
anteriormente aprovado e a intervenção no talude de escavação, antes do túnel do Tôco
que sofreu recente aluimento e que implica o seu reperfilamento com afetação de novas
áreas.
Da análise do Quadro 11 verifica-se que as áreas de intervenção do trecho entre Alto São
João e Miranda do Corvo desenvolvem-se, no essencial, em xistos cinzentos, xistos
negros e metagrauvaques. Verificam-se, no entanto, de forma pontual, outras formações,
nomeadamente Conglomerados do Quaternário, em Sobral de Ceira (Conglomerado de
Taveiro) e na zona de Moinhos (Conglomerado de Moinhos). No leito dos rios Mondego e
Ceira ocorrem aluviões.
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O trecho entre Miranda do Corvo e Serpins apresenta por sua vez: Conglomerados do
Quaternário (Conglomerados de Papanata na Lousã); arenitos, pelitos e conglomerados
do Cretácico (Formação de Lomba do Alveite) entre Padrão e Meiral; e formações do
Complexo Xisto-Grauváquico, constituídas por metapelitos e metagrauvaques (Formação
de Caneiro), na aproximação a Serpins. No rio Ceira ocorrem aluviões.
Quadro 11 – Formações geológicas no local das intervenções que são suscetíveis de
ocupar novas áreas de solo ou interferir diretamente com o substrato geológico,
Localização
(km)

Designação

Formações Geológicas

1+001 a 1+203 (eixo 2)

Ponte da Portela

aluviões

2+828 a 2+888 (eixo 2)

Ponte de Ceira

aluviões

3+735 (eixo 2)

Rotunda Sobral Ceira

QTa

8+408 (eixo 2)

Acesso ao canal (1)

PƐSN

10+390 (eixo 2)

Acesso ao canal (2)

PƐSN

10+964 (eixo 2)

Acesso ao canal (3)

QMo

13+785 a 13+826 (eixo 2)

Ponte de Dueça 3ª

aluviões

14+068 (eixo 2)

Acesso ao canal (4)

PƐSN

6+235 (eixo 1)

Desnivelamento EN342

10+163 (eixo 1)

Rotunda de Lousã

QPa

15+393 a 15+553 (eixo 1)

Ponte de Serpins

aluviões

15+659 / 15+720 (eixo 1)

Paragem Casal Santo António

NCA

Rotunda de Serpins

NCA

16+425 (eixo 1)

1-2

C

LO

Nota: quilometragem do projeto construído: eixo 1 – troço Miranda do Corvo / Serpins e eixo 2 – troço Alto S. João /
Mirando Corvo)

4.3

Avaliação de Impactes

No presente ponto é efetuada a avaliação de impactes da adaptação do SMM ao
Metrobus nas formações geológicas e recursos geológicos, nas fases de construção e
exploração, tendo em conta as alterações introduzidas ao projeto aprovado,
nomeadamente nas novas áreas de ocupação face às áreas anteriormente
intervencionadas (e com movimentos de terras não contemplados no projeto anterior),
como o são acessos de emergência ao canal, desnivelamento da EN342, consolidação
de fundações / encontros das pontes de Portela, Ceira, Dueça 3ª e Serpins,
reperfilamento de talude antes do túnel do Tôco, e paragem de Casal de Santo António
(contemplada no projeto anteriormente aprovado, mas não concretizada).
Os principais impactes geológicos relacionam-se com a destruição de substrato
geológico, nos locais que não foram anteriormente intervencionados ou que apresentam,
com o presente projeto, mobilizações de solo adicionais, e encontram-se
maioritariamente associados à fase de construção, prolongando-se para a fase de
exploração.
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4.3.1

Fase de Construção

Os principais impactes geológicos decorrentes da implantação de uma infraestrutura
viária encontram-se relacionados com as operações de desmatação e decapagem, e
movimentação de terras (aterros e escavação). Estas ações apresentam, naturalmente,
repercussões diretas nas formações geológicas, o que por sua vez, implica modificações
na morfologia de terreno.
O projeto em análise representa todavia uma adaptação de uma infraestrutura existente,
visando o aproveitamento integral da mesma, mais precisamente dos trabalhos
anteriormente efetuados para o projeto aprovado do SMM e de que resultou uma
plataforma e respetivos taludes e onde se mantiveram pontes, pontões e tuneis. Neste
sentido, os movimentos de terra previstos agora previstos com as adaptações a realizar
são pouco expressivos, limitando-se, de um modo geral, a escarificação da plataforma
existente, para seguidamente se proceder à respetiva pavimentação. Esta intervenção
não configura uma alteração da morfologia de terreno, nem qualquer nova afetação direta
do substrato geológico, pelo que as intervenções gerais de projeto configuram um
impacte nulo.
Saliente-se também que o projeto considerou sempre que possível para os elementos a
construir /adaptar a utilização de áreas expropriadas no âmbito do anterior processo e/ou
áreas intervencionadas / impermeabilizadas. São exemplo as inserções giratórias para
inversão de marcha, e zonas de parqueamento para os autocarros (carregamento de
oportunidade), que utilizam zonas de estacionamento existentes, ou a própria estrutura
rodoviária envolvente.
Registam-se contudo algumas afetações adicionais marginais, face ao projeto
anteriormente aprovado, que, conforme enumerado anteriormente, coincidem com os
acessos de emergência ao canal, desnivelamento da EN342, consolidação de fundações
de pontes, reperfilamento de um talude que aluiu e que implica o seu reperfilamento com
área de ocupação acrescida e paragem de Casal de Santo António (que embora previsto
não foi concretizado na empreitada anterior).
Os movimentos de terra associados a estas afetações marginais adicionais são assim
muito pouco expressivos, sendo na sua maioria aterros de reduzidas dimensões. Não são
assim de esperar alterações elevadas de morfologia de terreno ou afetações de substrato
geológico, que representem modificações significativas face às terraplenagens
anteriormente realizadas.
Os movimentos de terra mais expressivos são localizados, coincidindo com a zona de
desnivelamento da EN342, com uma extensão de intervenção de cerca de 100 m, onde
se encontram previstos aterros até uma altura máxima de 7 m, no talude de escavação a
reperfilar ao km 9+307 a 9+425, e ainda junto aos apoios das pontes com fundações /
encontros a consolidar.
Da situação acima descrita resulta uma necessidade de 37 823 m3 de terras para aterros,
sendo que da escavação são obtidos 63 952 m3, mas dos quais se estima que só cerca
de 14 193 m3 possam ser reaproveitados, tendo os restantes 26 230 m3 que ser obtidos
em empréstimo.

26

ANEXO 3
novembro 2018

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

Dadas as características dos aterros a construir bem como a falta de materiais, prevê-se
que os aterros sejam executados com materiais provenientes de empréstimo.
Face ao exposto, os impactes no substrato geológico, apesar de negativos, apresentam
uma magnitude reduzida, dada a diminuta expressão dos movimentos de terra fora das
áreas anteriormente intervencionadas, e tendo em conta a dimensão global de projeto.
Os impactes apresentam ainda carácter confinado, sendo as movimentações previstas
na adaptação pontuais e localizadas, permanente e irreversível (reversível no caso das
escavações junto aos apoios das pontes a consolidar).
Tendo em conta a dimensão das intervenções e ausência de afetação de substratos
geológicos com relevo económico / conservacionista, os impactes consideram-se de
globalmente não significativos.

4.3.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração, para além dos impactes na morfologia, que derivam das
alterações executadas na fase de construção, outros impactes esperados estão
associados às eventuais dificuldades de estabilização dos taludes de aterro ou
escavação, nos quais se poderão desenvolver situações de rutura progressiva, detetadas
apenas, em geral, a médio e longo prazo.
Esta situação tem maior probabilidade de ocorrer em situações de aterro, em que os
materiais não tenham sido devidamente compactados, ou em que o tipo de drenagem
utilizada seja insuficiente ou se verifique a inexistência de coberto vegetal. Podem ocorrer
ainda, situações de sulcagem e ravinamento, que levados ao extremo, podem pôr em
causa a estabilidade do talude. Deste modo, poderão constituir um impacte negativo.
Outro impacte potencial diz respeito à eventual queda de blocos em taludes rochosos.
Contudo, a adoção das medidas agora apontadas ao nível da execução e estabilização
dos taludes e da plataforma da via, permite afirmar que, estes impactes serão não
significativos.

4.3.3

Conclusão

O projeto em análise corresponde ao aproveitamento integral de uma infraestrutura
existente, que resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã,
implicando, deste modo, alterações mínimas de ocupação do solo e, consequentemente,
da morfologia de terreno.
A quase globalidade das intervenções têm lugar em zonas previamente expropriadas
e/ou impermeabilizadas, reduzindo a necessidade de movimentos de terra. Os novos
impactes limitam-se a afetações marginais de áreas exteriores à plataforma já construída
na empreitada anterior, localizadas, e de reduzida expressão face à dimensão de projeto.
Não são assim expectáveis diferenças importantes entre o presente projeto e projeto
anteriormente aprovado que justifiquem alterações expressivas da morfologia de terreno
e no substrato geológico, sendo os impactes da adaptação considerados globalmente de
não significativos.
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5.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

5.1

Introdução

O presente projeto constitui uma adaptação de uma infraestrutura existente que resulta
do aproveitamento do Ramal Ferroviário da Lousã. O projeto visa assim o aproveitamento
integral das terraplenagens e obras de adaptação da drenagem realizadas no âmbito da
empreitada do SMM para os trechos entre Alto de São João e Miranda do Corvo e entre
Miranda do Corvo e Serpins.
A adaptação ao sistema Metrobus consiste, de um modo geral, na escarificação da
plataforma existente, para seguidamente se proceder à respetiva pavimentação. A quase
globalidade das restantes intervenções têm lugar em zonas previamente expropriadas
e/ou impermeabilizadas, reduzindo a ocupação de novas áreas.
Os novos impactes limitam-se a afetações marginais de áreas exteriores à plataforma já
construída na empreitada anterior, localizadas, e de reduzida expressão face à dimensão
de projeto, correspondentes a zonas de acesso ao canal para veículos de emergência,
estabilização e reperfilamento do talude de escavação à entrada do túnel do Tôco
(km 9+307 a 9+425) e o desnivelamento da EN 342 que configura uma alteração
localizada um pouco mais significativa, por contemplar a execução de aterros até um
máximo de 7 m, e escavações pontuais e localizadas até 2 m.
Tratando-se do aproveitamento de uma infraestrutura existente que, conforme referido
anteriormente, não envolve movimentações de terra significativas, não são expectáveis
alterações expressivas na drenagem superficial e subsuperficial, propriedades de
infiltração e, consequentemente, nos níveis e recargas dos sistemas aquíferos locais.
Assim, no que se refere aos recursos hídricos subterrâneos mantém-se, no essencial, a
caracterização realizada no âmbito do EIA e RECAPE do Sistema de Metro Ligeiro, pelo
que a presente análise centrar-se-á, no essencial, às zonas de intervenção fora da área
do canal atualmente existente, e contemplando a avaliação dos recursos hídricos
subterrâneos à luz da Diretiva Quadro da Água. Adicionalmente será ainda efetuada uma
atualização da listagem de captações identificadas no âmbito do EIA e do RECAPE.

5.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

O troço entre o Alto de S. João e Miranda do Corvo abrange três massas de água: Orla
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego (PTO02RH4), Aluviões do Mondego
(PTO6_C2) e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (PTA0x2RH4), e o
troço entre Miranda do Corvo e Serpins a massa de água Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Mondego (Figura 4).
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Figura 4 – Massas de Água Subterrâneas

Em termos de áreas a intervencionar fora da área da anterior intervenção as mesmas
abrangem, no essencial, as massas de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia
do Mondego e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego. Saliente-se
apenas a interferência com os Aluviões do Mondego pela ponte da Portela.
A maioria das intervenções a realizar abrange zonas do Maciço Antigo onde predominam
rochas duras com diferentes graus de alteração que condicionam a maior ou menor
aptidão hidrogeológica destas formações geológicas, e onde a água subterrânea circula
essencialmente através da rede de fracturação existente. As formações hidrogeológicas
são, regra geral, pouco produtivas. Os aquíferos mais produtivos têm por suporte as
aluviões modernas, mas são restritos a estreitas faixas ao longo dos rios e claramente
subordinadas a estes.
Embora com menor expressão, algumas intervenções abrangem a Orla Ocidental
(Quadro 12) onde predominam os materiais arenosos desagregados os quais propiciam
fácil infiltração da água das chuvas. O sistema aquífero é do tipo poroso e em geral
multicamada.
A recarga natural é efetuada, essencialmente, a partir da infiltração direta da precipitação.
A descarga natural dos sistemas hidrogeológicos é feita essencialmente para linhas de
água ou através de nascentes. No que se refere à vulnerabilidade à poluição, as referidas
massas de água apresentam, no geral, um risco de contaminação considerado de baixo.
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Quadro 12 – Sistemas aquíferos nas intervenções que implicam mobilizações de terras
Localização
(km)
1+001 a 1+203 (eixo 2)

Ponte da Portela

PTO6_C2

2+828 a 2+888 (eixo 2)

Ponte de Ceira

PTO02RH4

3+735 (eixo 2)

Rotunda Sobral Ceira

PTO02RH4

8+408 (eixo 2)

Acesso ao canal (1)

PTA0x2RH4

10+390 (eixo 2)

Acesso ao canal (2)

PTA0x2RH4

10+964 (eixo 2)

Acesso ao canal (3)

PTA0x2RH4

13+785 a 13+826 (eixo 2)

Ponte de Dueça 3ª

PTA0x2RH4

Designação

Sistema aquífero

14+068 (eixo 2)

Acesso ao canal (4)

PTA0x2RH4

6+235 (eixo 1)

Desnivelamento EN342

PTA0x2RH4

10+163 (eixo 1)

Rotunda de Lousã

PTA0x2RH4

15+393 a 15+553 (eixo 1)

Ponte de Serpins

PTA0x2RH4

15+659 / 15+720 (eixo 1)

Paragem Casal Santo António

PTA0x2RH4

16+425 (eixo 1)

Rotunda de Serpins

PTA0x2RH4

Nota: quilometragem do projeto construído: eixo 1 – troço Miranda do Corvo / Serpins e eixo 2 – troço Alto S. João /
Mirando Corvo)

Em termos de caracterização quantitativa das massas de água subterrânea é de referir
que as massas de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego
(PTO02RH4) e Maciço Antigo Indiferenciado do Mondego (PTA0x2RH4), abrangidas
pela área de implantação do projeto, apresentam um balanço hídrico positivo, em que o
volume anualmente captado é inferior à disponibilidade hídrica anual. Neste sentido,
ambas foram classificadas com estado quantitativo de Bom no âmbito do 2.º ciclo de
planeamento dos PGRH.
No que se refere aos aspetos qualitativos, as massas de água contempladas cumprem os
objetivos ambientais da DQA, com um estado químico de Bom.
No que se refere aos usos e consumos destaca-se, na envolvente da área de
intervenção, um total de 25 captações de água subterrâneas (Quadro 13), a sua maioria
particulares (23). A mais próxima situa-se ao km 7+530 do trecho entre Miranda do Corvo
e Serpins, a cerca de 5 m do projeto. Saliente-se que a única captação próxima de
intervenções que impliquem escavações, corresponde a uma captação privada ao
km 6+190 (eixo 1), junto da zona de desnivelamento da EN342. Esta última corresponde
a uma captação em profundidade, a 200 m de profundidade (Figura 5).
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Quadro 13 – Captações presentes na envolvente de projeto
Tipo Captação

Km de exploração

Distância ao projeto (m)

Particular

0+000 (eixo 2)

30

Particular

0+160 (eixo 2)

40

Particular

1+860 (eixo 2)

60

Particular

2+290 (eixo 2)

30

Particular

10+310 (eixo 2)

100

Particular

10+785 (eixo 2)

50

Público

11+030 (eixo 2)

30

Público

11+070 (eixo 2)

25

Particular

0+630 (eixo 1)

120

Particular

0+660 (eixo 1)

100

Particular

0+860 (eixo 1)

130

Particular

0+900 (eixo 1)

10

Particular

0+995 (eixo 1)

120

Particular

1+460 (eixo 1)

120

Particular

1+605 (eixo 1)

50

Particular

1+680 (eixo 1)

130

Particular

1+840 (eixo 1)

50

Particular

3+680 (eixo 1)

80

Particular

3+805 (eixo 1)

30

Particular

4+055 (eixo 1)

30

Particular

4+215 (eixo 1)

50

Particular

6+190 (eixo 1)

30

Particular

7+505 (eixo 1)

40

Particular

7+530 (eixo 1)

5

Particular

11+940 (eixo 1)

50

No âmbito do 2.º ciclo de planeamento dos PGRH não foram identificadas pressões quer
quantitativas quer qualitativas que possam por em causa o Bom estado das massas de
água abrangidas.
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5.3

Avaliação de Impactes

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes da introdução do sistema
Metrobus nos recursos hídricos subterrâneos, nas fases de construção e exploração,
tendo em conta as alterações introduzidas ao projeto aprovado, mais precisamente nas
novas zonas de ocupação, como o são as zonas de inversão de marcha de Sobral Ceira
e Lousã, acessos de emergência ao canal, desnivelamento da EN342, estabilização /
reperfilamento de talude antes do túnel do Tôco e paragem de Casal de Santo António
(previsto no projeto aprovado mas não concretizado na empreitada anterior).
Para além destes casos específicos é ainda efetuada uma análise de âmbito global,
nomeadamente no que se prende nas diferenças relativas a pavimentação da plataforma
de circulação.
Os principais impactes prendem-se com a alteração das características hidrogeológicas
locais, e encontram-se maioritariamente associados à fase de construção, sendo que
algumas alterações poderão permanecer, durante a fase de exploração.

5.3.1

Fase de Construção

Os principais impactes decorrentes da implantação de uma infraestrutura viária
encontram-se relacionados com as operações de desmatação e decapagem,
movimentação de terras (aterros e escavação), e compactação e pavimentação
(impermeabilização) da plataforma de circulação. Estas ações apresentam como
consequência a alteração da drenagem superficial do terreno e processos de infiltração, e
portanto da recarga dos aquíferos. Os movimentos de terra, em particular as escavações,
podem ser ainda suscetíveis de facilitar ou induzir a ocorrência de exsurgências dos
níveis freáticos, de onde pode resultar a sua drenagem total ou parcial.
O presente projeto configura no entanto uma adaptação de uma infraestrutura existente,
visando o aproveitamento integral da mesma, mais precisamente das terraplenagens
anteriormente efetuadas. Neste sentido os movimentos de terra previstos são pouco
expressivos, limitando-se, de um modo geral, a escarificação da plataforma existente,
para seguidamente se proceder à respetiva pavimentação.
Saliente-se, contudo, que o projeto considerou sempre que possível, nestas situações, a
utilização de áreas expropriadas no âmbito do anterior processo e/ou áreas
intervencionadas / impermeabilizadas. São exemplo as inserções giratórias para inversão
de marcha, e zonas de parqueamento para os autocarros (carregamento de
oportunidade), que utilizam zonas de estacionamento existentes, ou a própria estrutura
rodoviária envolvente.
Registam-se contudo algumas afetações adicionais marginais, face ao projeto
anteriormente aprovado, que coincidem com as zonas de inversão de marcha, acesso de
emergência (2) ao canal, desnivelamento da EN342, reperfilamento de talude antes do
túnel do Tôco e paragem de Casal de Santo António.
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Assim, os movimentos de terra associados a estas afetações marginais adicionais serão
muito pouco expressivos, constituindo, na sua maioria, aterros de reduzidas dimensões.
As escavações mais expressivas coincidirão com a zona de desnivelamento da EN342,
sendo as mesmas executadas num pequeno trecho (100 m), em profundidades reduzidas
(escavação máxima da ordem dos 2 m).
De referir ainda que algumas das afetações marginais não irão necessitar sequer
qualquer movimentação de terras. São os casos das rotundas de inversão de marcha das
paragens de Quinta da Ponte, Corvo e Serpins, cuja intervenção resulta do
aproveitamento da rede rodoviária existente.
Pelo exposto, dada a diminuta expressão dos movimentos de terra fora das áreas
anteriormente intervencionadas, e da prática ausência de escavações no projeto de
adaptação ao Metrobus, não é expectável que as mesmas intersetem níveis freáticos que
requeiram obras especiais de drenagem, pelo que o impacte é considerado nulo.
No que concerne a recarga de aquíferos, para além das áreas adicionais a intervencionar
há que considerar a pavimentação parcial de todo o canal, para circulação dos autocarros
elétricos, cuja impermeabilização resultante pode assumir maior significado em zonas
mais permeáveis, como o são os depósitos aluvionares intersetados pelo traçado nas
principais linhas de água, em particular na zona entre Miranda do Corvo e Padrão. Esta
impermeabilização constitui um impacte permanente, que se prolonga para a fase de
exploração.
Importa contudo recordar que o presente projeto é uma adaptação de uma infraestrutura
existente que resulta do aproveitamento do Ramal Ferroviário da Lousã, que já constituía
uma zona maioritariamente alterada e semipermeável. O projeto anteriormente aprovado
já contemplava zonas impermeabilizadas nos setores urbanos (Coimbra, Miranda do
Corvo e Lousã), com vias betonadas, e várias camadas de material compactado no canal
de circulação das composições, com índices de impermeabilização elevados.
Neste sentido, o acréscimo da área impermeabilizada com a presente adaptação a
Metrobus afigura-se de muito pouco expressiva, sendo expectável que a recarga dos
aquíferos (essencialmente por precipitação e infiltração) se manterá praticamente
inalterada. Assim, o impacte na recarga de aquíferos classifica-se de negativo e de
magnitude reduzida (tendo em conta um aumento muito pouco expressivo da
impermeabilização do canal com o novo projeto). O impacte é ainda classificado de
permanente, confinado e irreversível.
Para além das alterações das propriedades hidrogeológicas dos aquíferos presentes,
pode ainda verificar-se, nesta fase, alterações nas propriedades físico-químicas das
mesmas (aspeto qualitativo).
O principal impacte que poderá ocorrer em termos de qualidade das águas subterrâneas
diz respeito a eventuais contaminações acidentais, decorrentes da operação de
maquinaria afeta à obra e da presença de substâncias poluentes (hidrocarbonetos,
principalmente), cujo derrame acidental poderá alcançar os aquíferos, sobretudo os mais
superficiais. Contudo, conforme referido na situação de referência, os aquíferos
presentes na área de intervenção apresentam um grau de vulnerabilidade à poluição no
geral baixo. Assim, caso venham a ocorrer eventuais contaminações, a propagação de
poluentes pelo aquífero é lenta e pouco provável.
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Neste contexto, e admitindo-se a adoção de soluções de controlo de derrames acidentais
no decurso da obra (previstas no projeto aprovado) antecipam-se impactes residuais
negativos, confinados e de magnitude reduzida (seja pelo controlo associado à obra,
seja porque envolveria reduzidos quantitativos). É igualmente facilmente evitável ou
minimizável mediante a implementação de medidas adequadas de gestão ambiental, que
implicam formação prévia e fiscalização de acompanhamento ao longo de toda a
empreitada, bem como disponibilização de meios rápidos de controlo de eventuais
derrames ao longo dos locais a intervencionar.
Acresce ainda referir que comparativamente ao anterior projeto este impacte não constitui
um elemento diferenciador uma vez que é um potencial impacte a ocorrer em ambos os
projetos. Apenas se diferenciam, neste aspeto, nos locais de afetação adicionais
anteriormente enumerados, que constituem uma área muito pouco expressiva face à total
dimensão do projeto.
No que se refere aos usos atuais dos sistemas freáticos, nomeadamente da possível
interferência com as captações subterrâneas de uso público e privado, presente na
envolvente próxima de projeto, não são expectáveis alterações. As possíveis implicações
nas captações mais próximas, prendem-se com as possíveis exsurgências dos níveis
freáticos, derivadas de operações de escavação. No entanto, conforme referido
anteriormente, as escavações limitam-se, no essencial, a escavações máximas de 2 m
na zona dos encontros do desnivelamento da EN342, sendo portanto superficiais. Apesar
da ocorrência de uma captação a cerca de 30 m da zona do desnivelamento, esta última
capta em profundidade (mais de 200 m), pelo que não são expectáveis alterações no
nível da água. Acresce que a mesma se situa a jusante da via, no que respeita à direção
de escoamento, o que mais uma vez implica uma improvável afetação.
Por fim, os resultados da monitorização das águas subterrâneas no âmbito da empreitada
anterior, onde houve um maior volume de escavações, não indiciaram qualquer impacte
me captações da envolvente. Assim, o impacte considera-se de nulo.

5.3.2

Fase de Exploração

Em termos quantitativos, o impacte no tocante à alteração das condições de drenagem
superficial e afetação do fenómeno natural de escoamento/infiltração, tem início na fase
de construção e mantém-se na fase de exploração. Conforme referido e
comparativamente ao anterior projeto, o aumento da área impermeabilizada será pouco
expressivo, pelo que o impacte embora negativo é de reduzida magnitude.
No que se refere aos aspetos qualitativos, os impactes na qualidade das águas
subterrâneas estão potencialmente associados a uma eventual contaminação dos
aquíferos pelas águas de escorrência da via, tanto em condições normais de chuva,
como devido a derrames acidentais de óleos de lubrificação dos veículos.
Todavia, atendendo às formações geológicas presentes na região, e ao facto dos
sistemas aquíferos apresentarem no geral um grau de vulnerabilidade à poluição baixo,
admitem-se impactes negativos e globalmente pouco significativos, nos aquíferos
existentes ao longo desta infraestrutura.
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Acresce ainda referir que, comparativamente ao anterior projeto, este impacte não
constitui um elemento diferenciador, uma vez que ambos consideram veículos movidos a
energia elétrica. Neste sentido, uma vez que não se verificam alterações de traçado,
assume-se, face às propriedades similares dos veículos utilizados nos dois sistemas, que
os impactes em ambos os casos serão similares.

5.3.3

Conclusão

O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. Este projeto implica
assim alterações mínimas de ocupação do solo e, consequentemente, da drenagem
superficial atual e processos de infiltração na recarga do sistema.
Apesar de o presente projeto considerar a pavimentação integral da via, com
consequente impermeabilização, não são expectáveis alterações expressivas nos
processos de infiltração e de recarga de aquíferos, uma vez que o projeto anteriormente
aprovado já contemplava troços totalmente impermeabilizados do canal (em zona
urbana) e uma plataforma composta por várias camadas compactadas de material com
elevado índice de impermeabilização.
As escavações encontram-se praticamente ausentes no presente projeto de adaptação,
pelo que não são igualmente esperadas afetações diretas de aquíferos.
No que concerne aos aspetos qualitativos, não se destrinçam diferenças face ao anterior
projeto, quer pela similitude dos sistemas de transporte considerados (movidos com
energia elétrica), quer pela afetação pouco expressiva de áreas adicionais, fora das áreas
anteriormente intervencionadas.
Não são assim expectáveis diferenças importantes entre o presente projeto e projeto
anteriormente aprovado que justifiquem alterações expressivas na qualidade e
quantidade dos recursos hídricos subterrâneos, mantendo-se desta forma os impactes
como de globalmente não significativos.
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6.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

6.1

Introdução

O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã, entretanto já
intervencionado em parte para a implantação de um sistema de metro ligeiro.
O projeto de adaptação a uma solução alternativa de BRT – Metrobus compreende, de
um modo geral, a escarificação da plataforma existente, para seguidamente se proceder
à respetiva pavimentação e implantação de zonas de inversão de marcha em algumas
paragens, zonas de cruzamento e zonas de inversão adicionais, e ainda zonas de acesso
a veículos de emergência. Importa contudo referir que estas intervenções se
desenvolvem, sempre que possível, em área expropriada e/ou já intervencionada
anteriormente, correspondente à própria plataforma criada ou interfaces / zonas de
estacionamento.
O sistema de drenagem transversal existente ou construído no âmbito da empreitada de
construção das infraestruturas de base nos troços Alto de São João/Miranda do Corvo e
Miranda do Corvo/Serpins decorridas entre 2009 e 2012 dão também resposta às
necessidades hidrológicas da zona em questão, considerando-se apenas como
necessária a limpeza / desobstrução das mesmas. A drenagem longitudinal superficial
será por sua vez adaptada às novas cotas da plataforma rodoviária, permanecendo, no
essencial, inalterada.
O atravessamento dos principais cursos de água é assegurado pelos pontões e pontes
atualmente existentes, nos quais se encontra contudo previsto um alargamento de
tabuleiro para comportar o perfil transversal necessário nestes locais, onde lateralmente
se implantará passeios. Nalgumas situações identificou-se ainda a necessidade, por
razões de segurança, de consolidação de apoios / encontros atuais, nomeadamente no
caso da Ponte de Portela (rio Mondego), Ceira (rio Ceira), Dueça 3ª (rio Dueça) e Serpins
(rio Ceira). Estas intervenções implicam assim uma interferência direta do domínio
público hídrico. O mesmo se verifica no caso dos pontões, uma vez que se procede à
demolição do tabuleiro existente, para seguidamente se aplicar o novo sobre os
encontros existentes.
Posto isto, tendo em conta o aproveitamento integral do sistema de drenagem transversal
e adaptação da drenagem longitudinal superficial, as intervenções incidirão apenas de
forma direta e indireta, na rede hidrográfica, nos locais de atravessamento dos principais
cursos de água, pelo que a análise dos recursos hídricos superficiais, após um
enquadramento geral dos mesmos, será centrada nas áreas de intervenção
correspondentes às pontes e pontões.
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6.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

A área de projeto insere-se na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A)
mais concretamente na bacia hidrográfica do rio Mondego (Figura 6).
As principais linhas de água atravessadas pelo projeto Metrobus correspondem ao rio
Mondego e rio Ceira, seu afluente (margem esquerda), e rio Dueça (ou Corvo),
afluente da margem esquerda do rio Ceira (junto à sua foz).

Figura 6 – Enquadramento Hidrográfico

No trecho entre Alto de São João e Miranda do Corvo, o projeto interceta nos quilómetros
iniciais os rios Mondego e Ceira, e posteriormente, o rio Dueça (Corvo), em vários locais
(por quatro vezes). Saliente-se que neste trecho o projeto se desenvolve
maioritariamente a meia encosta do vale do rio Dueça (margem direita), sensivelmente
entre Sobral de Ceira e Miranda do Corvo.
No trecho entre Miranda do Corvo e Serpins o projeto oscila entre as bacias de drenagem
do rio Dueça (Miranda do Corvo) e Ceira (Serpins), intercetando vários dos respetivos
tributários, com destaque para o rio Arouce, na aproximação à Lousã, que marca, de
certa forma, a transição estre as duas bacias hidrográficas.
No Quadro 14 são apresentadas os locais de intervenção com interferência, embora
indireta, na rede hidrográfica. Conforme referido anteriormente, incluem-se nestes locais
as pontes e pontões, excluindo-se as passagens hidráulicas.
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Quadro 14 – Linhas de água e Massas de Água abrangidas pelo projeto
Localização

Designação

Linha de Água

Massa de Água

Estado Ecológico

Estado Químico

Rio Mondego (HMWB Jusante B. Fronhas e
Aç. Raiva)

Bom

Bom

Código

Nome

Rio Mondego

PT04MON0666

1+001 a 1+203 (eixo 2)

Ponte da Portela

2+828 a 2+888 (eixo 2)

Ponte de Ceira

Rio Ceira

PT04MON0669

Rio Ceira

Bom

Bom

4+497 a 4+523 (eixo 2)

Ponte Dueça 1ª

Rio Corvo

PT04MON0665

Rio Ceira

Bom

Bom

4+680 a 4+706 (eixo 2)

Ponte Dueça 2ª

Rio Corvo

PT04MON0665

Rio Ceira

Bom

Bom

8+357 a 8+383 (eixo 2)

Ponte de Trémoa

Ribeira Trémoa

PT04MON0665

Rio Ceira

Bom

Bom

13+785 a 13+826 (eixo 2)

Ponte Dueça 3ª

Rio Dueça

PT04MON0692

Rio Dueça ou Corvo

Bom

Desconhecido

14+181 a 14+207 (eixo 2)

Ponte Dueça 4ª

Rio Dueça

PT04MON0692

Rio Dueça ou Corvo

Bom

Desconhecido

1+535 a 1+546 (eixo 1)

Pontão do Corvo

Ribeira da Azenha

PT04MON0692

Rio Dueça ou Corvo

Bom

Desconhecido

6+996 a 7+002 (eixo 1)

Pontão da Quinta do Seixo

Afluente da Ribeira da Fórnea

PT04MON0690

Rio Arouce

Bom

Bom

8+075 (eixo 1)

Pontão da Fórnea

8+585 a 8+607 (eixo 1)

Ponte do rio S. João

Ribeira da Fórnea

PT04MON0690

Rio Arouce

Bom

Bom

Rio Arouce

PT04MON0690

Rio Arouce

Bom

Bom

8+697 a 8+704 (eixo 1)

Pontão

---

PT04MON0690

Rio Arouce

Bom

Bom

11+558 a 11+562 (eixo 1)

Pontão do Casal

Ribeira de Cornega

PT04MON0679

Rio Ceira

Bom

Bom

15+393 a 15+553 (eixo 1)

Ponte de Serpins

Rio Ceira

PT04MON0679

Rio Ceira

Bom

Bom

Nota: quilometragem do projeto construído: eixo 1 – troço Miranda do Corvo / Serpins e eixo 2 – troço Alto S. João / Mirando Corvo)
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Saliente-se que nalguns casos, as obras de arte não atravessam a massa de água,
encontrando-se na área de drenagem da referida massa de água. Incluem-se nestes
casos as seguintes obras de arte: Ponte de Trémoa, Pontão do Corvo, Ponte da Quinta
do Seixo, Ponte da Fórnea, Pontão e Pontão do Casal.
Do ponto de vista qualitativo, todas as massas de água apresentam um estado final de
Bom ou Superior, de acordo com o 2.º ciclo de planeamento do PGRH. Tal resulta da
ausência de pressões significativas nas respetivas bacias de drenagem, pressões essas
que correspondem essencialmente a fontes difusas de poluição, com origem agrícola e
na atividade pecuária, sendo ainda de assinalar fontes tópicas de poluição de origem
urbana e industrial.

6.3

Avaliação de Impactes

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes da introdução do sistema
Metrobus nos recursos hídricos superficiais, nas fases de construção e exploração, tendo
em conta as alterações introduzidas ao projeto aprovado, mais precisamente nas zonas
de atravessamento dos principais cursos de água (pontes e pontões), uma vez que o
projeto contempla o aproveitamento integral da drenagem transversal, onde apenas
serão realizados trabalhos de limpeza.
Nas pontes e pontões, o projeto contempla uma plataforma rodoviária com 7,0 m de
largura, enquadrando uma faixa de rodagem com 5,0 m e dois passeios elevados com
1,0 m cada. Neste sentido, procede-se a uma substituição do tabuleiro de cada uma das
pontes e sem necessidade de qualquer intervenção a nível dos apoios / encontros, e
consequentemente dos leitos dos cursos de água intercetados.
Existe todavia a necessidade de intervenção em alguns apoios / encontros, por razões de
segurança, de reforço ao sismo, nomeadamente no caso das pontes de Portela, Ceira,
Dueça 3ª e Serpins. Esta intervenção representa, de um modo geral, a aplicação de
estacas e microestacas, para consolidação destas estruturas. As soluções preconizadas
implicam deste modo intervenção direta nas margens e leito dos cursos de água
intercetados, quer nas intervenções efetuadas ao nível dos apoios / encontro, quer nos
respetivos ramais de acesso a abrir (no caso da ponte de Dueça 3ª e Serpins).
No caso dos pontões, as intervenções preconizam a demolição do atual tabuleiro, para
substituição por um novo que ficará, assente nos encontros existentes. À semelhança
das pontes, as intervenções nos pontões poderão constituir, igualmente, uma potencial
afetação direta do meio hídrico durante a construção. As intervenções serão contudo
efetuadas, sempre que possível, à partir da plataforma, evitando-se deste modo a
afetação adicional de terrenos adjacentes.
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6.3.1

Fase de Construção

Tendo em conta o anteriormente referido, os impactes relacionados com a fase de
construção resultam, no essencial, das intervenções nos locais de atravessamento das
linhas de água, em particular nas pontes de Portela, Ceira, Dueça 3ª e Serpins, onde,
para além da substituição do atual tabuleiro, se procederá também à consolidação de
apoios / encontros. Incluem-se também as intervenções nos pontões, que implicam
igualmente uma potencial interferência direta com o domínio hídrico pela substituição dos
atuais tabuleiros.
A necessidade de substituição dos tabuleiros não tendo qualquer impacte direto na linha
de água, nomeadamente com a sua ocupação para a construção poderá, contudo,
causar impactes nos recursos hídricos superficiais em termos de qualidade das linhas de
água atravessadas, pela possibilidade de ocorrência de situações pontuais de
contaminação decorrentes de derrames acidentais de poluentes do funcionamento de
máquinas e veículos.
Este impacte traduzir-se-á com maior significado nas linhas de água de menor caudal,
nomeadamente no caso dos pontões (Pontão do Corvo, Pontão da Quinta do Seixo,
Pontão da Fórnea, Pontão e Pontão do Casal) e Ponte de S. João.
Tendo em conta o carácter temporário da construção consideram-se estes impactes de
negativos mas reversíveis, confinados, de magnitude reduzida, sendo potenciais.
O principal impacte nos recursos hídricos advém no entanto das intervenções nos apoios
e encontro das pontes de Portela, Ceira, Dueça 3ª e Serpins, procedendo ao reforço das
fundações com a aplicação de microestacas. A aplicação de microestacas pode resultar
na contaminação por derrame da calda a injetar, em particular no caso dos apoios
presentes no leito de curso de água (pontes da Portela e Ceira, nos rios Mondego e
Ceira), ou junto à margem (ponte de Serpins, no rio Ceira).
Para o acesso às zonas do leito serão sempre que possível utilizados caminhos
existentes até às margens. Eventuais acessos a criar não deverão ser impermeabilizados
de modo a permitir alguma infiltração e a redução do escoamento superficial. No caso da
parte da Portela no rio Mondego considera-se também a necessidade de executar
ensecadeiras temporárias no rio para a execução dos trabalhos, as quais terão uma curta
presença no leito, sendo que serão também implantadas de forma faseada; primeiro na
margem norte para acesso ao 1º pilar, deixando o resto do leito do rio livre e depois, na
margem sul, para acessos aos segundos e terceiros pilares.
O impacte da intervenção nos pilares é assim considerado de negativo, porém de
magnitude reduzida, por ser pontual e coincidirem com rios de média a grande
dimensão, onde eventuais potenciais contaminações que possam ocorrer com os
trabalhos não implicam alterações qualitativas expressivas. O impacte é ainda
considerado de confinado, temporário e reversível. Tendo em conta o caráter
confinado da intervenção, os potenciais volumes reduzidos de eventuais contaminantes,
e o regime de escoamento dos cursos de água considerados, bem como as medidas
adotadas para a sua realização, este impacte é considerado de não significativo.
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O impacte da substituição dos tabuleiros dos pontões é similar ao das pontes, afigurandose igualmente com uma potencial interferência indireta com o meio hídrico devido a
situações que possam ocorrer de derrames acidentais ou materiais na linha de água.
Este impacte é também ainda minimizado pelo facto da linhas de água em causa
apresentarem um escoamento reduzido e um regime temporário (cursos de água secos
no período de estio).
O impacte inerente às intervenções em pontões classifica-se deste modo, à semelhança
das pontes de Portela, Ceira, Dueça 3ª e Serpins, de negativo, porém de magnitude
reduzida e potencial. O impacte é ainda considerado de confinado, temporário e
reversível. O impacte considera-se globalmente de não significativo.

6.3.2

Fase de Exploração

Os impactes nos recursos hídricos associados à fase de exploração do sistema Metrobus
serão potencialmente nulos para os recursos hídricos, tendo em conta a utilização de
um veículo elétrico, sem emissões de compostos capazes de afetar o meio hídrico.
Consideram-se assim estes impactes nulos.

6.3.3

Conclusão

Durante a fase de construção, os potenciais impactes sobre os recursos hídricos derivam
das intervenções para o alargamento necessário dos tabuleiros das pontes e pontões
existentes. Essas intervenções implicam a substituição dos atuais tabuleiros por novos,
mais largos e cuja construção se fará a partir da plataforma existente.
Os potenciais impactes poderão assim apenas ocorrer ao nível da qualidade da água, por
eventuais derrames acidentais de substâncias poluentes. Ao nível das pontes da Portela,
no rio Mondego, de Ceira e de Serpins, no rio Ceira e Dueça 3, no rio Dueça, haverá
contudo necessidade de intervir na consolidação das fundações de alguns dos apoios,
com a realização de microestacas, que terão assim, não só um impacte direto no leito do
rio, como pode ocorrer um eventual impacte potencial na qualidade da água, em caso de
algum derrame acidental da calda a injetar na realização das microestacas. No caso da
ponte da Portela, haverá ainda necessidade de realizar ensecadeiras temporárias, que
coloquem a seco os locais dos pilares.
Estes impactes negativos são, todavia, potenciais, temporários e reversíveis, de
magnitude reduzida e globalmente, não significativos.
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Face às intervenções, encontra-se assim prevista a monitorização dos recursos hídricos
superficiais durante a construção, tendo-se procedido a um reajuste dos locais de
monitorização preconizados na anterior empreitada, em função das referidas
intervenções. É assim considerada a monitorização de todas as pontes com reforço ao
sismo, e ainda do pontão do Casal.
Já na fase de exploração, não são esperados impactes nos recursos hídricos em relação
ao projeto aprovado, pois ambas as soluções são idênticas sob o ponto de vista de
funcionamento. Classificam-se assim os impactes de nulos a este nível.
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7.

AMBIENTE SONORO

7.1

Introdução

O presente projeto constitui uma adaptação de um infraestrutura existente que resulta do
aproveitamento do Ramal Ferroviário da Lousã, visando assim o aproveitamento integral
da plataforma realizada no âmbito da empreitada do SMM, para os trechos entre Alto de
São João e Miranda do Corvo e entre Miranda do Corvo e Serpins.
A adaptação ao sistema Metrobus consiste, de um modo geral, na escarificação da
plataforma existente, para seguidamente se proceder à respetiva pavimentação, para ser
possível a circulação de autocarros elétricos em canal dedicado e com um sistema de
teleguiamento eletrónico.
No presente ponto é feita uma caracterização do ambiente sonoro atual na zona
envolvente ao projeto de adaptação do SMM ao sistema Metrobus, ao longo do troço
entre o Alto de S. João e Serpins. Esta caracterização permite estabelecer uma base de
referência para a avaliação dos impactes no ambiente sonoro, induzidos na fase de
construção e na fase de exploração, bem como, caso sejam necessárias, das medidas de
prevenção e/ou minimização a adotar.
A caracterização da situação de referência do ambiente sonoro foi efetuada com base
nos Mapas de Ruído e nas Cartas de Zonamento Acústico dos concelhos de Coimbra,
Miranda do Corvo e Lousã, e na identificação e caracterização das principais fontes de
ruído que definem o ambiente sonoro local e dos recetores sensíveis na envolvente ao
projeto.
Os mapas de ruído traduzem as condições acústicas típicas resultantes das atividades
ruidosas desenvolvidas, através da representação dos valores médios anuais do
parâmetro LAeq do ruído ambiente exterior, caracterizando o ambiente sonoro local, e
permitindo analisar as condições acústicas ao longo de todo o troço do projeto em
análise, entre o Alto de S. João e Serpins.
Refira-se que apesar da data de elaboração dos mapas, a situação ao longo do troço em
análise e sua envolvente mantém-se, no essencial, inalterada, dado que se mantêm a
plataforma criada na empreitada anterior e todas as atividades ruidosas desenvolvidas e
consideradas na sua envolvente (tráfego rodoviário, ruído industrial e outras
infraestruturas ruidosas).
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7.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

Identificação dos Recetores Sensíveis
Os recetores sensíveis ao ruído identificados correspondem aos mais próximos do
projeto em análise e identificados no âmbito do anterior projeto como os mais suscetíveis
de sofrerem impactes negativos decorrentes da exploração do projeto, considerados
como representativos dessa envolvente e com características homogéneas face ao uso
sensível ao ruído.
Os recetores correspondem genericamente a locais de caracter habitacional e que
compreendem na maioria dos casos identificados pequenos núcleos/aglomerados
habitacionais, e que se apresentam no quadro seguinte, incluindo a sua localização e
distância ao canal.

Quadro 15 – Identificação dos recetores sensíveis ao ruído
Ponto

P1

Descrição
Aglomerado populacional
do Alto de S. João,
localizando-se as
habitações mais
próximas a cerca de
20 m do canal,
constituído
maioritariamente por
habitações
multifamiliares de 2 ou
mais pisos
Coordenadas:

Fontes de Ruído

Foto

Tráfego rodoviário
na Rua do Túnel;
Tráfego rodoviário
em arruamentos
próximos (Av.
Mendes Silva e Via
António Ferrer
Correia);
Subestação elétrica
da EDP;
Ruídos de origem
natural

Latitude: -22717
Longitude: 58251

P2

Pequeno aglomerado
populacional da Portela,
localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 3 m do canal,
constituído
maioritariamente por
habitações unifamiliares
de 2 pisos

Tráfego rodoviário
em arruamentos
próximos (N17 e
N110);
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -22568
Longitude: 57511
(Cont.)
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(Cont.)

Ponto

Descrição

Fontes de Ruído

Habitação isolada,
localizada a cerca de
3 m do canal

Tráfego rodoviário
na N17 e tráfego
rodoviário em
arruamentos
próximos (A13);
Ruídos de origem
natural

P3
Coordenadas:
Latitude: -22066
Longitude: 56769

P4

Aglomerado populacional
das Vendas constituído
maioritariamente por
habitações unifamiliares
de 1 e 2 pisos, localizada
a cerca de 3 m do canal
Coordenadas:

Foto

Tráfego rodoviário
na Rua das Vendas
e em arruamentos
próximos;
Ruídos de origem
natural

Latitude: -21944
Longitude: 55420

P5

Aglomerado populacional
do Casal Pequeno
constituído por
habitações unifamiliares
de 1 e 2 pisos,
localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 3 m do canal

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -19624
Longitude: 52437
(Cont.)
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(Cont.)

Ponto

P6

Descrição

Aglomerado populacional
de Trémoa constituído
por habitações
unifamiliares de 1 e 2
pisos, localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 1 m do canal

Fontes de Ruído

Foto

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -19131
Longitude: 51948

P7

Aglomerado populacional
do Outeiro constituído
por habitações
unifamiliares
maioritariamente de 2
pisos, localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 3 m do canal

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -19401
Longitude: 49847

P8

Aglomerado populacional
do Pisão constituído por
habitações unifamiliares
maioritariamente de 2
pisos, localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 3 m do canal

Tráfego rodoviário
local (Rua do Pisão);
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -18741
Longitude: 48557

(Cont.)
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(Cont.)

Ponto

P9

Descrição

Fontes de Ruído

glomerado populacional
Aglomerado
do Miranda do Corvo
constituído
maioritariamente por
habitações
multifamiliares, e por
vários estabelecimentos
de comércio e serviços

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Foto

Coordenadas:
Latitude: -16951
Longitude: 46779

Habitação isolada, de 2
pisos, com anexos
agrícolas, localizada a
cerca de 20 m do canal
P10
Coordenadas:

Ruídos de origem
natural

Latitude: -15962
Longitude: 47309

P11

glomerado populacional
Aglomerado
do Padrão constituído
por habitações
unifamiliares
maioritariamente de 2
pisos, localizando-se
se a
habitação mais próxima
a cerca de 5 m do canal
Coordenadas:

Tráfego rodoviário
local e em
arruamentos
próximos (N342);
Ruídos de origem
natural

Latitude: -14199
Longitude: 48685
(Cont.)
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(Cont.)

Ponto

Descrição

Habitação isolada
localizada a cerca de
20 m do canal
P12

Coordenadas:
Latitude: -13364
Longitude: 49272

P13

Aglomerado populacional
do Meiral constituído por
habitações unifamiliares
de 1 e 2 pisos,
localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 10 m do canal

Fontes de Ruído

Foto

Tráfego rodoviário
local e em
arruamentos
próximos; fontes de
ruído de origem
industrial (Zona
Industrial do Alto do
Padrão)
Ruídos de origem
natural

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -11384
Longitude: 48614

P14

Aglomerado populacional
de Cacilhas constituído
por habitações
unifamiliares de 1 e 2
pisos, localizando-se a
habitação mais próxima
a cerca de 10 m do canal

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -10510
Longitude: 48486

(Cont.)
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(Cont.)

Ponto

P15

Descrição

Aglomerado populacional
da Lousã, constituído
maioritariamente por
habitações
multifamiliares, e por
vários estabelecimentos
de comércio e serviços
Coordenadas:
Latitude: -9886

Fontes de Ruído

Foto

Tráfego rodoviário
local (Rua Industrial
Manuel Carvalho) e
em arruamentos
próximos;
Ruídos de origem
natural

Longitude: 48999

P16

Habitações dispersas,
maioritariamente de 2
pisos, pertencentes ao
aglomerado populacional
de Serpins localizandolocalizando
se a habitação mais
próxima a cerca de 35 m
do canal

Tráfego rodoviário
local;
Ruídos de origem
natural

Coordenadas:
Latitude: -7123
Longitude: 54077

Caracterização do Ambiente Sonoro
O projeto em análise desenvolve-se
desenvolve se nos Concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e
Lousã, evidenciando-se
se estes três concelhos, intersetados pelo traçado do projeto em
análise, como centros urbanos estruturantes, atractores de população residente.
residente O
projeto divide-se
se em dois troços: o troço Alto de S. João – Miranda do Corvo, com início
na zona periurbana de Coimbra, terminando na zona periurbana do concelho de Miranda
do Corvo, onde se inicia o troço Miranda do Corvo – Serpins. Para além dos centros
cent
urbanos referidos ambos os troços intersetam ainda várias zonas urbanas de baixa
densidade populacional, separadas predominantemente por áreas de cariz florestal.
O ambiente sonoro local ao longo do traçado e junto dos recetores sensíveis acima
identificados
ficados é no entanto perturbado devido a várias fontes de ruído ou atividades
ruidosas desenvolvidas, referindo-se
referindo se o tráfego rodoviário como a principal fonte de
poluição sonora nas áreas de interesse.
Conforme atrás referido, os mapas de ruído e respetiva análise do ambiente acústico dos
concelhos abrangidos, permitem a caracterização genérica do ambiente sonoro local e
analisar as condições acústicas ao longo de toda de todo o traçado em análise.
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Os mapas de ruído traduzem as várias fontes de ruído ou atividades ruidosas
desenvolvidas na proximidade do traçado, confirmando que na área de projeto as
responsáveis pela ocorrência de valores elevados correspondem essencialmente às vias
rodoviárias, tanto para o parâmetro Lden como para o Ln, verificando-se inclusivamente
situações com valores bastante superiores aos limites legais ao longo dos eixos
rodoviários.
No quadro seguinte apresenta-se a sistematização dos níveis de ruído ambiente exterior,
resultantes da modelação apresentada nos mapas de ruído para os diferentes concelhos,
para as zonas onde se localizam os recetores sensíveis acima identificados.
Quadro 16 – Níveis de exposição
Classificação de zona

Limite [dB(A)]
Lden

Ln

Zona mista

65

55

Zona mista

65

Zona mista

Recetor Sensível

Mapa de Ruído [dB(A)]
Lden

Ln

P1

60< Lden ≤65

50< Ln ≤ 55

55

P2

55< Lden ≤60

50< Ln ≤ 55

65

55

P3

Lden>70

Ln > 60

Zona mista

65

55

P4

Lden ≤ 55

Ln≤45

Zona mista

65

55

P5

Lden ≤ 55

Ln≤45

Zona mista

65

55

P6

55< Lden ≤60

45< Ln ≤ 50

Zona mista

65

55

P7

Lden ≤ 55

Ln≤45

Zona mista

65

55

P8

Lden ≤ 55

Ln≤45

Zona mista

65

55

P9

60< Lden ≤65

50< Ln ≤ 55

Zona mista

65

55

P10

Lden ≤ 55

Ln≤45

Zona mista

65

55

P11

Lden ≤ 55

45< Ln ≤ 50

Zona não classificada

63

53

P12

65 < Lden ≤ 70

Ln > 60

Zona mista

65

55

P13

55< Lden ≤60

45< Ln ≤ 50

Zona não classificada

63

53

P14

Lden ≤ 55

Ln≤45

Zona mista

65

55

P15

Lden>70

45< Ln ≤ 50

Zona mista

65

55

P16

Lden ≤ 55

Ln≤45

Pelo exposto no quadro anterior conclui-se que, na maioria dos recetores avaliados, são
cumpridos os valores limite de exposição estabelecidos. Verificam-se no entanto o
incumprimento dos valores limite estabelecidos em três recetores (P3, P12 e P15),
devendo-se a perturbação essencialmente ao tráfego rodoviário na N17 e A13, no caso
do recetor P3, ao tráfego rodoviário de ligeiros e pesados de e para a Zona Industrial do
Alto do Padrão, no caso do recetor P12, e ao tráfego rodoviário no acesso ao concelho
da Lousã no caso do recetor P15.
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7.3

Avaliação de Impactes

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes da introdução do sistema
Metrobus no ambiente sonoro local, tendo em conta as alterações introduzidas ao projeto
aprovado.
Os trabalhos a realizar durante a fase de construção, envolvem, de uma forma geral,
operações pontualmente ruidosas, com particular destaque para as operações de
escavação e terraplenagem, que se confinam contudo a uma zona, no km 6+230 do troço
Mirando do Corvo / Serpins), relativa ao desnivelamento da EN342. Contudo, conforme já
referido, o presente projeto constitui uma adaptação de uma infraestrutura existente e
visa o aproveitamento integral da plataforma realizada no âmbito da empreitada do SMM
para os trechos entre Alto de São João e Miranda do Corvo e entre Miranda do Corvo e
Serpins, pelo que os impactes na fase de construção do atual projeto são localizados aos
pontos das novas intervenções (como pavimentação, criação de rotundas de inversão,
adaptação das estações, construção de acessos ao canal e intervenções em pontes e
pontões) semelhantes aos impactes decorrentes da construção do SMM.
Durante a fase de exploração os impactes no ambiente sonoro devem-se à passagem
dos autocarros elétricos e das correspondentes velocidades de circulação, pelo que os
mesmos serão avaliados comparativamente ao sistema Metro Ligeiro.

7.3.1

Fase de Construção

Conforme referido anteriormente, a área de intervenção do projeto mantém-se a mesma,
com intervenções localizadas para a construção dos elementos constituintes do sistema
ou adaptação / reabilitação do construído (caso de pontes e pontões e alguns taludes).
Trata-se de uma fase para a qual não existem limites legais de ruído, desde que
cumpridos os horários normais de laboração. Caso os mesmos sejam alargados, deverá
ser pedida a respetiva licença junto das câmaras municipais e cumpridas as medidas
nela referidas.
Deste modo, os impactes serão tendencialmente não significativos, temporários e
reversíveis, além de confinados.

7.3.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração, a alteração de projeto consiste na substituição da circulação
ferroviária em metro ligeiro por uma circulação rodoviária por autocarros elétricos, com
um sistema de guiamento eletrónico e que prevê o uso de baterias com carregamento
noturno e de oportunidade. Em ambos os casos, está assim em causa o uso de veículos
elétricos.
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Este uso de veículos elétricos tem vindo a aumentar cada vez mais, de forma
significativa, fruto de uma maior consciência ambiental, legislação mais restritiva em
termos de poluição e diminuição do preço dos veículos e sistemas de acumulação de
energia elétrica. Para além das reduções drásticas das emissões gasosas relativamente
aos veículos alimentados a combustíveis não fósseis, verifica-se igualmente uma redução
significativa das emissões sonoras.
Deste modo, a introdução de veículos híbridos e elétricos de transporte coletivo tem vindo
assim também a aumentar, havendo já soluções técnicas que o permitem fazer
garantindo níveis de poluição reduzidos. No caso dos veículos de transporte coletivo
estritamente elétricos, já foi feita a sua introdução em Portugal mas ainda de forma
pontual com alguns autocarros que operam no conjunto de uma dada frota, mas sem um
serviço totalmente efetuado segundo este modo elétrico e muito menos em canal
dedicado, como é o caso do proposto para o SMM.
Deste modo e face à solução que agora se propõe para o SMM com um funcionamento
integral por autocarros elétricos, em canal dedicado e cujo piso tem também
características especificas com uma camada de desgaste que apresenta desempenhos
funcionais relevantes em matéria de resistência ao deslizamento e drenagem superficial,
menor ruído pneu-pavimento, menor reflexão das luzes noturnas e melhor visibilidade
das marcas rodoviárias (SMA - Stone Mastic Asphalt), importa assim avaliar, no presente
ponto, os impactes em termos do ambiente sonoro associados ao uso destes veículos
que substituem os veículos ferroviários elétricos anteriormente previstos.
Deste modo, importa em primeiro lugar referir que o ruído gerado pelo tráfego rodoviário
com este tipo de veículos elétricos é essencialmente originado por seis fenómenos
distintos:
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•

Ruído aerodinâmico, gerado pela interação entre a carroçaria e pneus do veículo
e o ar circundante e que ganha importância para velocidades elevadas
especialmente para veículos com baixo coeficiente aerodinâmico. Para
velocidades reduzidas ou moderadas não é significativo. Recorde-se a propósito
que a velocidade de projeto associada a este troço, entre Alto de S. João e
Serpins, é de 60 km/h, sendo que no troço urbano da cidade de Coimbra, será de
50 km/h.

•

Ruído da interação pneu piso que dependendo do tipo de pneu e do tipo de piso
manifesta-se para velocidades moderadas a elevadas.

•

Ruído do motor e equipamento associado (ex: ventilação ar condicionado) ao
veículo, o qual está muito dependente das opções de insonorização que cada
modelo de veículo tem, mas tipicamente é mais evidente em pesados e
motociclos. É gerado para todas as velocidades de circulação e depende
fortemente do tipo e desenho do veículo

•

Ruído da catenária gerado pela fricção entre o pantógrafo e as linhas de
fornecimento de eletricidade ao veículo. No presente caso não se prevê contudo a
alimentação elétrica em contínuo (utilizar-se-á um sistema de carregamento das
baterias em modo de carregamento noturno e de oportunidade) e como tal este
tipo de ruído não será gerado.
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•

Ruído de guiamento mecânico do veículo que ocorre em situações de
atravessamento de secções de largura reduzida. No presente caso o guiamento
será efetuado com recurso a tecnologias que não envolvem mais nenhum
contacto adicional entre o solo e o veículo para além dos pneus e como tal não
haverá geração de ruído deste tipo.

•

Sinais sonoros associados ao veículo e que pretendem avisar as pessoas da sua
posição e/ou velocidade.

No caso dos veículos elétricos, importa ainda destacar que sendo o ruído do motor
tipicamente muito reduzido dado o tipo de tecnologia usado (sem combustão), este
aspeto está, no entanto, dependente das soluções de projeto do veículo. A título
indicativo refira-se que um estudo feito sobre os Troleys e o seu impacte acústico
(autocarros movidos a eletricidade fornecida por catenária), eme Arnhem, na Holanda
aponta para valores 6 a 9 dB mais baixos que os tradicionais autocarros movidos a
gasóleo e durante a passagem destes.
Outro exemplo interessante, pois assemelha-se ao que irá ser implementado no Metro do
Mondego, é o caso da cidade de Gotemburgo, na Suécia que tem duas linhas de
autocarros elétricos com carregamento nos terminais e carregamento de oportunidade e
que assim evita o ruído proveniente das catenárias. Os responsáveis deste sistema
sugerem, comparativamente a um autocarro movido a gás, as seguintes reduções de
ruído:

•

•

Ruído sentido no exterior (dependente da velocidade):

o

8 dB na passagem do autocarro;

o

7 dB durante o arranque do autocarro;

Ruído sentido no interior do autocarro (dependente da velocidade):

o

8 dB a uma velocidade constante;

o

10 dB em situação de paragem.

O estudo do sistema implementado em Gotemburgo mostra ainda os seguintes valores
de ruído medidos a 7,5 m de distância, para diferentes velocidades e a velocidade
constante (sem acelerações ou desacelerações):

•

10 km/h – 52 dBA;

•

20 km/h – 60 dBA;

•

30 km/h – 64 dBA;

•

40 km/h – 66 dBA;

•

50 km/h – 72 dBA.
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Com base nestes dados, e a título indicativo, para um volume de tráfego de
7 passagens/hora, que deverá ser o valor médio horário para o troço com mais tráfego
(Qta. Ponte - A.S.João) entre a 5h e as 23h, e para uma velocidade de 50 km/h estimouse o nível de ruído médio na envolvente à linha. Assim e para uma distância de 7,5 m
relativamente ao eixo de circulação estima-se que, caso se venha a usar um sistema
parecido com o que foi usado em Gotemburgo, os níveis de ruído médios serão próximos
de 44 dBA. Note-se uma vez mais que estes valores são relativos a um sistema de
transporte semelhante e como tal são apenas indicativos.
Apesar de ainda não serem conhecidos os veículos que vão circular no Metro do
Mondego, os valores acima apresentados apontam para uma redução muito significativa
relativamente a veículos movidos a gasóleo. O anterior projeto propunha o metro ligeiro
de superfície que para as mesmas condições de funcionamento (7 passagens/hora a 50
km/h e composições com 70 m de comprimento), produziria cerca de 10 dBA (média
temporal) mais do que o sistema atualmente proposto. Conclui-se assim que o uso de
autocarros elétricos é claramente preferível em termos de poluição sonora quando
comparado com o metro ligeiro. A título indicativo refira-se que, em termos de ruído, a
passagem de um comboio corresponde aproximadamente à mesma dose de ruído
equivalente à passagem de 7 autocarros.
Dada velocidade de circulação prevista para este projeto (velocidades máximas de
60 km/h em troço suburbano e 50 km/h em troço urbano) é de prever que a principal fonte
de ruído seja a interação pneu-piso e algum ruído aerodinâmico (para velocidades
superiores a 20 km/h). Para obviar estes aspetos entre outros, o projeto do Metro do
Mondego prevê como já referido o uso do piso com camada de desgaste SMA (Stone
Mastic Asphalt), que confere características acústicas benéficas mesmo para velocidades
moderadas. Este piso além de reduzir a geração de ruído no contacto entre o pneu e o
piso, ainda absorve parte da energia acústica gerada garantindo reduções relativamente
a um piso betuminoso comum na ordem dos 3-4 dBA.
Para as velocidades preconizadas não se prevê que o ruído aerodinâmico tenha uma
influência significativa.
De acordo com estudos efetuados na Europa, os veículos elétricos fazem níveis de ruído
tão reduzidos a baixas velocidades que se tornam perigosos em particular para pessoas
com problemas de visão. Assim estima-se que a probabilidade de atropelamento a baixa
velocidade seja 40% superior nos veículos elétricos/híbridos do que nos de combustão
interna. A União Europeia pretende assim aprovar uma alteração às Normas Europeias
relativas ao ruído emitido por veículos (Diretiva 2007/46/CE e a Diretiva 70/157/CEE)
através do Regulamento (UE) n.º 540/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16
de abril de 2014 com o objetivo de obrigar os fabricantes a incluir sistemas de sinalização
sonora para velocidades até 20 km/h. Esta Norma deverá entrar em vigor em 2019.
Com base no que foi descrito acima, prevê-se que para velocidades reduzidas e
inferiores a 20 km/h a principal fonte de ruído seja o ruído emitido pelo sistema de aviso
de presença do próprio veículo e sobre o qual ainda não existem dados. Este aspeto
deverá ser acautelado na escolha do veículo.
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Para velocidades superiores a 20 km/h e inferiores a 60 km/h prevê-se que, com o
sistema de sinalização de presença desligado, o ruído gerado esteja essencialmente
associado à interação pneu-piso.
Uma possível fonte de ruído associada a este tipo de veículos está relacionada com a
operação de carregamento das baterias. Os níveis de potência elétrica necessários para
um carregamento rápido implicam tensões elevadas e poderão implicar também ruído
elétrico proveniente de postos de transformação e ainda ruído associado a sistemas de
ventilação.
Nesta fase de projeto ainda não existem mais dados relativos a estes esquipamentos,
pois dependerá do fornecedor escolhido. Recomenda-se cautela na escolha destes
equipamentos principalmente se os carregamentos ocorrerem em zonas com recetores
sensíveis, como é o previsto, nas zonas de estacionamento associados às estações
terminus de Sobral de Ceira, Corvo, Lousã e Serpins.
Conclui-se que de acordo com os dados fornecidos pelo projetista e com base em
estudos de ruído efetuados com equipamentos semelhantes, que são expectáveis
valores de ruído muito reduzidos durante a operação deste sistema de transporte. Os
impactes ao nível do ambiente sonoro previsto são assim da mesma ordem ou mesmo
mais reduzidos que os previstos anteriormente com o metro ligeiro.

7.3.3

Conclusão

A substituição de modo de funcionamento ferroviário de metro ligeiro por um sistema de
Metrobus, também com o uso de veículos elétricos, terá impactes igualmente positivos
no ambiente sonoro da envolvente, dados os baixos níveis de emissão sonora
associados a este tipo de veículos.
Os impactes ao nível da fase de exploração são assim da mesma ordem de grandeza
ou mesmo mais reduzidos que no caso de um metro ligeiro, cumprindo-se com os
limites legais associadas a zonas mistas ou zonas sem classificação que é a
classificação acústica do território envolvente ao SMM. Para a comprovação desta
avaliação propôs-se a realização de uma campanha de monitorização no ano de entrada
em exploração, obtendo-se assim também valores de referência para o primeiro sistema
de Metrobus a introduzir em Portugal.
Na fase de construção, as intervenções previstas para a adaptação do projeto traduzirse-ão em impactes semelhantes aos da empreitada anterior, sendo impactes
temporários, reversíveis e sem limites de emissões sonoras, desde que realizados nos
períodos normais de laboração.
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8.

ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE

8.1

Introdução

O projeto corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que resulta do
aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. O projeto contempla, assim, o
aproveitamento integral do existente, em particular das terraplenagens realizadas na
anterior empreitada, interrompida em 2012.
De um modo geral, o projeto compreende a escarificação da plataforma existente, para
seguidamente se proceder à respetiva pavimentação.
A adaptação ao sistema Metrobus implica, portanto, alterações mínimas face ao projeto
anteriormente aprovado, que se prendem, no essencial, com afetações marginais e
pontuais de áreas adjacentes ao canal para a realização de zonas de inversão de
marcha, acesso de emergência ao canal, desnivelamento da EN342, reperfilamento de
taludes, consolidação de apoios (ponte da Portela, Ceira, Dueça 3ª e Serpins), e da
paragem de Casal de Santo António (prevista no projeto aprovado, mas não
concretizada).
Face ao tempo decorrido desde a execução das terraplenagens da empreitada anterior, e
à falta de manutenção da infraestrutura existente, verificam-se alguns sinais de
instabilidade e erosão em alguns taludes, que implicarão igualmente algumas
intervenções de correção. Essas intervenções limitam-se, contudo, ao canal atualmente
existente, não se traduzindo em afetações adicionais.
A situação atual no que se refere aos aspetos ecológicos e de biodiversidade mantém-se,
globalmente, ao anteriormente caracterizado no âmbito do EIA e RECAPE do sistema de
Metro Ligeiro, não sendo de salientar uma alteração expressiva do coberto vegetal e
biótopos envolventes, nem no efeito barreira criado pela estrutura, que permanece desde
os tempos do funcionamento do Ramal Ferroviário da Lousã, e, consequentemente, na
estrutura e composição das comunidades florísticas e faunísticas identificadas.
Neste sentido, a análise dos aspetos ecológicos e de biodiversidade, após um
enquadramento geral dos mesmos, será centrada nas áreas de intervenção que
extravasam o canal de circulação atual, coincidentes com as alterações de projeto
anteriormente descritas, nomeadamente no que se refere às espécies vegetais e habitats
afetados pelas mesmas. Tendo em conta que o presente projeto considera ainda a
execução de ensecadeiras no rio Mondego, no quadro do reforço dos apoios da Ponte da
Portela e dada a sensibilidade e relevo da fauna piscícola neste setor, a análise
considerará igualmente esta comunidade.
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8.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

Flora, Vegetação e Habitats
O antigo Ramal Ferroviário da Lousã, alvo de intervenção no âmbito do projeto anterior
do SMM, desenvolve-se maioritariamente ao longo de espaços florestais de produção
dominados por povoamentos estremes de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e eucalipto
(Eucalyptus globulus), ou em povoamentos mistos destas duas espécies.
O traçado é ainda caracterizado pelo atravessamento de três principais núcleos urbanos
(Coimbra – Ceira, Miranda do Corvo e Lousã), onde a vegetação é praticamente ausente,
limitando-se a vegetação herbácea ruderal de bermas de estradas, ou ainda sebes
arbóreas plantadas para fins ornamentais e de enquadramento paisagísticos.
Destacam-se ainda espaços agrícolas, organizados em matriz com resquícios de coberto
vegetal autóctone, que se desenvolvem nos vales aluvionares dos cursos de água que
enquadram o projeto, em proximidade de povoações e aglomerados urbanos, como são o
caso dos rios Ceira, Dueça (ou Corvo) e Arouce.
A paisagem / coberto vegetal presente na envolvente à via é assim fortemente marcada
pelas atividades agro-silvo-pastoris da região, encontrando-se desta forma praticamente
ausentes os bosques climácicos mesomediterrânicos da Rusco aculeati-Quercetum
roboris viburnetosum tini, ou ainda os bosques termomediterrânicos da Asparago aphylliQuercetum suberis característicos dos vales mais encaixados e secos da bacia do rio
Mondego (como é o caso do rio Dueça).
Apenas são visíveis, pontualmente, umas manchas de bosques de Quercus suber, e
respetivas etapas subseriais (Medronhais), nomeadamente na aproximação a Serpins, na
envolvente sul da via, em proximidade da paragem de Casal de Santo António
(km 15+900, eixo 1), ou ainda nas encostas do rio Dueça, junto ao túnel de Miranda do
Corvo (km 13+800, eixo 2). Porém, mesmo essas formações apresentam atualmente um
importante grau de degradação, resultante da expansão de espécies exóticas invasoras
ao longo de toda a bacia hidrográfica do rio Ceira.
Apesar da praticamente ausência de bosques autóctones na envolvente próxima ao
traçado, são visíveis testemunhos da sua outrora ocorrência, distribuídos de forma
dispersa pela área de estudo, nomeadamente sobreiro (Quercus suber), carvalho-roble
(Quercus robur), medronheiro (Arbutus unedo), sanguinho-das-sebes (Rhamnus
alatemus), lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia), urze-branca (Erica arborea),
salsaparrilha (Smilax aspera), sambugueiro (Sambucus nigra), pilriteiro (Crataegus
monogyna), sanguinho-da-água (Frangula alnus), azereiro (Prunus lusitanica) e
gilbardeira (Ruscus aculeatus).
De salientar ainda as comunidades ribeirinhas dos rios Dueça (ou Corvo) e Ceira, que,
apesar de fragmentadas pela presença de espécies exóticas invasoras, apresentam-se
bem conservadas, sendo dominadas por salgueiros (Salix alba e Salix atrocinerea),
amieiros (Alnus glutinosa) e choupos (Populus nigra).
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A envolvente imediata do projeto apresenta uma vegetação fragmentada e alterada, fruto
da presença física da via, já desde o tempo do funcionamento do Ramal Ferroviário da
Lousã. É ocupada por vegetação essencialmente ruderal e os resquícios do coberto
vegetal autóctone, que testemunha a outrora dominante ocupação de bosques
autóctones. Conforme referido anteriormente, a área de estudo apresenta uma crescente
expansão de espécies exóticas invasoras, com destaque para a acácia-mimosa (Acacia
dealbata) e acácia-da-austrália (Acacia melanoxylon). Outras espécies apresentam
igualmente destaque, em particular em proximidade de linhas de água, como a cana
(Arundo donax), o ailanto (Ailanthus altissima) ou a acácia-bastarda (Robinia
pseudoacacia).
Na sequência da empreitada anterior, a área de projeto do SMM foi desmatada,
removendo as espécies exóticas invasores constantes de taludes e plataforma do Ramal
Ferroviário da Lousã. Todavia, devido à falta de manutenção da infraestrutura existente,
as espécies exóticas (em particular a acácia-mimosa) voltaram a “colonizar” as áreas de
intervenção, ocupando os taludes, e por vezes, a plataforma existente.
A acácia-mimosa encontra-se distribuída ao longo de todo o traçado, embora se possam
considerar núcleos particularmente importantes no trecho entre Miranda do Corvo e
Serpins (Eixo 1), designadamente entre o km 4+000 e 7+000 (trecho Padrão / Meiral), e
entre o km 12+000 e 15+400 (trecho Espírito Santo / Ponte do Ceira), e no trecho entre
Alto de São João e Miranda do Corvo (Eixo 2), nomeadamente entre os km 5+000 e
10+000 (trecho Vale do Açor / Moinhos).
Os trechos com resquícios da vegetação autóctone concentram-se em particular no
trecho entre Alto de São João e Miranda do Corvo (Eixo 2), ao longo das encostas do rio
Dueça, em particular no lado direito da via (base da encosta do rio Dueça em contacto
com a vegetação ripícola). São de destacar os trechos entre o km 4+700 e 10+000
(trecho Ponte do Dueça / Moinhos) e entre o km 12+000 e 13+800 (trecho Lobazes /
Túnel Miranda do Corvo).
Os trechos de carácter urbano, com ausência de vegetação ou vegetação ruderal
herbácea / vegetação ornamental, repartem-se nos dois eixos do traçado,
nomeadamente na zona de Coimbra e periurbana de Ceira (km 0+000 / 4+500, eixo 2),
na zona de Miranda do Corvo (km 0+000 / 4+000, eixo 1) e zona da Lousã (km 8+000 a
12+000, eixo 1). Outros trechos de menor expressão apresentam essencialmente
vegetação ruderal, na envolvente próxima ao traçado, em Moinhos (km 10+000 / 11+000,
eixo 2), Lobazes (12+000 / 13+000, eixo 2) e Serpins (km 16+000 / 16+434, eixo 1).
Das comunidades identificadas na área de estudo, três são enquadráveis em habitats da
Diretiva Habitats, nomeadamente habitat 9330 Florestas de Quercus suber, habitat
5330pt3 Medronhais (subseriais do primeiro) e habitat 91E0pt1 amiais ripícolas. Na área
de projeto, e envolvente imediata não se identificam habitats enquadráveis na Diretiva
Habitats.
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Foto 1 – Infestação de Acácia-mimosa nos taludes do traçado
(km 4+700, eixo 1)

Foto 2 – Bosque de sobreiro e bosque ripícola – rio Dueça
(km 13+800, eixo 2)

Foto 3 – troço urbano na Lousã – vegetação ruderal e sebe arbórea
(km 8+784, eixo 1)
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No Quadro 17 é efetuada uma análise mais detalhada da vegetação presente nas áreas
de intervenção do projeto de adaptação ao Metrobus, que impliquem afetações fora da
área do canal aprovado. Da sua análise verifica-se a afetação de seis unidades
homogéneas de vegetação, nomeadamente: ruderal, acacial, eucaliptal, pinhal, matagal,
sobreiral, salgueiral, amial e urbano.
Quadro 17 – Comunidades vegetais nas intervenções
Localização
(km)

Designação

Vegetação

1+001 a 1+203 (eixo 2)

Ponte da Portela

1+625 a 1+670 (eixo 2)

MA.AM.01.6

Ruderal / Acacial

1+750 a 1+760 (eixo 2)

AD.AM.01.7

Ruderal / Acacial

2+140 a 2+190 (eixo 2)

EE.AM.02.1

Ruderal / Acacial

2+828 a 2+888 (eixo 2)
3+735 (eixo 2)
4+780 a 4+885 (eixo 2)
4+890 a 4+925 (eixo 2)

Ponte de Ceira
Rotunda Sobral Ceira
EE.AM.04.7

Choupal

Acacial / Amial
Ruderal / Urbano
Ruderal / Acacial / Eucaliptal
Ruderal / Acacial / Eucaliptal

5+350 a 5+445 (eixo 2)

AD.AM.05.3

Ruderal / Pinhal

5+389 a 5+410 (eixo 2)

EE.AM.05.4

Ruderal / Eucaliptal

5+636 a 5+658 (eixo 2)

AD.AM.05.5

Ruderal / Acacial / Matagal

6+175 a 6+235 (eixo 2)

EE.AM.06.1

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

6+305 a 6+490 (eixo 2)

EE.AM.06.2

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

6+350 a 6+425 (eixo 2)

AD.AM.06.3

Ruderal / Acacial

6+850 a 7+060 (eixo 2)

AD.AM.06.8

Ruderal / Matagal

7+250 a 7+440 (eixo 2)

EE.AM.07.2

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

7+440 a 7+540 (eixo 2)

AD.AM.07.4

Ruderal / Acacial / Matagal

7+660 a 7+840 (eixo 2)

AD.AM.07.6

Ruderal / Acacial / Matagal

7+790 a 7+850 (eixo 2)

EE.AM.07.8

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

8+166 a 8+330 (eixo 2)

EE.AM.08.1

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

8+408 (eixo 2)

Acesso ao canal (1)

Acacial / Ruderal

8+680 a 8+775 (eixo 2)

EE.AM.08.6

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

8+805 a 8+825 (eixo 2)

EE.AM.08.7

Ruderal / Acacial / Eucaliptal

9+307 a 9+425 (eixo 2)

EE.AM.09.3

Ruderal / Eucaliptal

9+960 a 10+000 (eixo 2)

ED.AM.09.9

Ruderal / Acacial / Matagal

10+020 a 10+100 (eixo 2)

AD.AM.10.0

Ruderal / Acacial / Matagal

10+185 a 10+370 (eixo 2)

EE.AM.12.2

Ruderal

10+315 a 10+335 (eixo 2)

EE.AM.13.3

Ruderal

10+390 (eixo 2)

Acesso ao canal (2)

Ruderal

10+964 (eixo 2)

Acesso ao canal (3)

Ruderal / Acacial

13+785 a 13+826 (eixo 2)

Ponte de Dueça 3ª

Matagal / Sobreiral

14+068 (eixo 2)

Acesso ao canal (4)

Ruderal / Acacial
(Cont.)
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(Cont.)

Localização
(km)
1+487 (eixo 1)
4+500 a 4+565 (eixo 1)

Designação
Rotunda de Corvo
ED.MS.04.5

Vegetação
Ruderal / Urbano
Acacial / Pinhal

4+545 a 4+685 (eixo 1)

EE.MS.04.5

Ruderal / Acacial

4+705 a 4+760 (eixo 1)

EA.MS.04.7

Ruderal / Eucaliptal

4+895 a 4+980 (eixo 1)

EA.MS.04.8

Ruderal / Eucaliptal

6+235 (eixo 1)

Desnivelamento EN342

Ruderal / Acacial /Eucaliptal

6+360 a 6+570 (eixo 1)

EA.MS.06.3

Ruderal / Acacial /Eucaliptal

6+620 a 6+675 (eixo 1)

EA.MS.06.6

Ruderal / Acacial /Eucaliptal

7+740 a 7+795 (eixo 1)

EE.MS.07.8

Ruderal / Acacial /Eucaliptal

10+163 (eixo 1)

Rotunda de Lousã

Urbano

14+755 a 14+850 (eixo 1)

EE.MS.14.7

Acacial / Eucaliptal

14+910 a 15+025 (eixo 1)

EE.MS.14.8

Acacial / Eucaliptal

15+115 a 15+155 (eixo 1)

EE.MS.15.1

Acacial / Eucaliptal

15+393 a 15+553 (eixo 1)

Ponte de Serpins

15+659 / 15+720 (eixo 1)

Paragem Casal Santo António

16+425 (eixo 1)

Rotunda de Serpins

Acacial / Matagal
Ruderal
Ruderal / Urbano

Nota: quilometragem do projeto construído: eixo 1 – troço Miranda do Corvo / Serpins e eixo 2 – troço Alto S. João /
Mirando Corvo)

O acacial e ruderal correspondem às unidades de vegetação mais abundantes nas
intervenções que impliquem a afetação de áreas adicionais. Estas comunidades
marginam, de certa forma, todo o canal do trecho em análise, fruto da ausência de
manutenção da infraestrutura existente. O acacial corresponde a sebes ou manchas
densas de acácia-mimosa e/ou acácia-da-austrália, não dando lugar ao desenvolvimento
do restante coberto vegetal. A vegetação ruderal corresponde a formações herbáceas
seminaturais, em orla de bosques e matagais, caminhos e estradas, ou ainda de parcelas
agrícolas.
As espécies que compõem esta unidade são diversificadas, com destaque para Borago
officinalis, Dittrichia viscosa, Galactites tomentosa, Sonchus asper, Sonchus oleraceus,
Erodium moschatum, Geranium robertianum, Lavatera cretica, Chelidonium majus,
Fumaria muralis, Digitalis purpúrea, Foeniculum vulgare, Urtica dioica, Echium
plantagineum, Briza minor, Briza maxima, Raphanus raphanistrum, Plantago lanceolata,
Stachys arvenses e Avena sterilis. Inserem-se igualmente nesta unidade formações de
maior porte como os fetais (Pteridium aquilinum), os silvados (Rubus sp.) e os canaviais
(Arundo donax).
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Os eucaliptais e pinhais são igualmente abundantes ao longo do traçado, nos espaços de
carácter rural, e nas vertentes mais declivosas dos vales em que o projeto se desenvolve
a meia encosta. Estas unidades de vegetação apresentam um subcoberto diversificado,
composto por um estrato arbustivo com diferentes densidades de ocupação (denso em
pinhal e esparso em eucaliptal). As comunidades arbustivas presentes no subcoberto
destes espaços florestais são dominadas por urzes (Erica cinerea, Erica ciliaris, Erica
umbellata e Calluna vulgaris), torga (Erica arborea), carqueja (Pterospartum tridentatum),
giestas (Cytisus striatus), tojo-arnal (Ulex europaeus), lentisco-bastardo (Phillyrea
angustifolia), estevinha (Cistus salvifolius), sanganho (Cistos psilosepalus), tojo-molar
(Genista triacanthos), sargacinho (Lithodora prostata), medronheiro (Arbutus unedo),
rosmaninho (Lavandula luisieri) e feto-do-monte (Pteridium aquilinum). Encontram-se
igualmente outros elementos arbóreos em subcoberto, como a presença pontual de
sobreiro (Quercus suber) e carvalho-roble (Quercus robur).
Os matagais, correspondem a matagais mediterrânicos, compostos por espécies
indicadoras da outrora presença de bosques de sobreiro. Constituem etapas subseriais
dos sobreirais, com destaque para Arbutus unedo, Rhamnus alatemus Phillyrea
angustifolia, Erica arborea, Smilax aspera, Sambucus nigra. Junto ao canal do projeto,
estas formações encontram-se algo degradadas, nomeadamente pela intrusão de acáciamimosa. Estas formações desenvolvem-se principalmente no vale do Dueça, no lado
direito do canal. Encontram-se particularmente bem conservadas junto à base das
encostas do rio Dueça, em contacto com a vegetação ribeirinha.
O sobreiral corresponde a uma comunidade próxima do bosque climácico de sobreiro
característico da região de projeto, surgindo o sobreiro (Quercus suber) como elemento
arbóreo dominante, acompanhado de carvalho-roble, e subcoberto arbustivo diversificado
com Arbutus unedo, Rhamnus alatemus Phillyrea angustifolia, Erica arborea, Smilax
aspera, Sambucus nigra. Estes bosques não são contudo estremes, surgindo
pontualmente espécies arbóreas de produção como o pinheiro-bravo e eucalipto, e, no
caso da zona da ponte de Dueça 3ª, várias espécies exóticas invasoras, como acáciamimosa, acácia-da-austrália, ou ainda o ailanto.
O salgueiral surge nas margens do rio Mondego, com presença de Salix alba e Salix
atrocinerea, acompanhado pelo choupo-negro (Populus nigra), e pontualmente por
amieiro (Alnus glutinosa). Esta formação representa uma comunidade de amieiro alterada
/ intervencionada.
O amial surge como formação ribeirinha dos principais cursos de água, com predomínio
de amieiro (Alnus glutinosa), ou em co-dominância com Salix atrocinerea e Fraxinus
angustifolia. Estas comunidades encontram-se atualmente degradadas, com a
progressiva colonização por espécies exóticas invasoras como a acácia-mimosa (Acacia
dealbata) e cana (Arundo donax).
A unidade de vegetação urbano, como o nome indica, corresponde a áreas urbanas, e
portanto, fortemente intervencionadas. Estas áreas de elevado grau de
impermeabilização apresentam, pontualmente, comunidades ruderais herbáceas,
compostas pelas espécies anteriormente designadas para a unidade ruderal, e algumas
espécies ornamentais.
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No que se refere a espécies RELAPE dentro das áreas de intervenção situadas fora do
canal aprovado, apenas se identifica o sobreiro (Quercus suber). Esta espécie protegida
por legislação nacional (Decreto-lei n.º 169/2001 de 25 de maio) surge na área de
intervenção da nova paragem de Casal Santo António. Esta área insere vários sobreiros
de grande porte, envolvidos por comunidades herbáceas ruderais. Importa salientar que
no âmbito da empreitada anterior foi submetido um pedido de autorização de abate de
sobreiros para a área de intervenção do SMM, pelo que atualmente, apesar de se
verificar pontualmente alguns sobreiros na envolvente próxima, não se verificam
sobreiros dentro da área anteriormente intervencionada. A vegetação que foi
progressivamente ocupando os taludes e plataforma é essencialmente ruderal ou
composta por exóticas invasoras (acácias e ailanto).

Ictiofauna e Ecossistema aquático
Pela realização de intervenções em meio aquático, relacionadas com o reforço das
fundações de pilares de algumas das pontes (em particular no Mondego), procede-se
seguidamente à caracterização deste meio.
Assim, a comunidade ictiofaunística do rio Mondego, no trecho intercetado pelo projeto, é
rica e diversificada, sendo de salientar a presença de diversos migradores diádromos e
potamódromos, com particular destaque para a enguia-europeia (Anguilla anguilla) e
lampreia-marinha (Petromyzon marinus), cujas populações, no panorama nacional, se
encontram muito ameaçadas.
Apesar da presença de espécies com elevado interesse ecológico e conservacionista, a
comunidade apresenta uma importante proporção de espécies exóticas, associada a
elevada abundância de góbio (Gobio lozanoi). Identificam-se outras espécies exóticas
como o pimpão (Carassius auratus), a perca-sol (Lepomis gibbosus) e o achigã
(Micropterus salmoides), porém, de reduzida expressão na comunidade.
No que se refere às espécies autóctones, o barbo-comum (Luciobarbus bocagei), bogacomum (Pseudochondrostoma polylepis) e verdemã (Cobitis paludica), são as espécies
de maior representatividade. De salientar que a truta-de-rio (Salmo trutta fario), escalodo-norte (Squalius carolitertii) e ruivaco (Achondrostoma oligolepis), fazem igualmente
parte integrante desta comunidade.
No que se refere aos habitats aquáticos, há que salientar que a ponte da Portela marca o
limite do regolfo da albufeira do açude-ponte de Coimbra. A área é assim marcada por
uma redução na velocidade da corrente do rio Mondego, e consequente deposição de
sedimentos. O substrato no leito do rio Mondego, no setor em questão, é assim dominado
por material de granulometria fina (areia e areão). São ainda visíveis setores com
material de granulometria grosseira (cascalhos e pedras), em particular na parte mais
profunda da secção de vazão (junto à margem direita do rio Mondego), situada a jusante
de uma zona de rifle dominada por esta tipologia de substrato.
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O trecho do rio Mondego que engloba a ponte da Portela pode ser assim repartido em
dois habitats aquáticos principais, nomeadamente margem esquerda e canal central, e
margem direita. Na margem esquerda e zona central do canal, que contempla dois dos
três apoios a intervencionar, verifica-se uma zona sedimentar, composta por materiais
finos, e com presença pontual de macrófitas aquáticas (ranunculáceas). Esta zona
apresenta profundidade reduzida e velocidades baixas de corrente. No período de estio,
parte da zona esquerda e canal central se encontram fora de água, em particular nas
zonas dos apoios da ponte. Na margem direita do canal (zona mais estreita), predomina
um substrato de granulometria grosseira, designadamente cascalhos e pedras, e
pontualmente blocos de maiores dimensões. Este setor é mais profundo, registando
maiores velocidades de corrente. Apesar da igual presença de macrófitas aquáticas,
estas surgem em menor número. Destaca-se todavia a presença de briófitos no substrato
grosseiro.
A heterogeneidade de habitats presente representa um potencial local de desova para
várias espécies autóctones, nomeadamente em zonas de cascalheiras e pedras com
profundidades mais reduzidas e maiores velocidades de corrente, ou ainda nas
macrófitas aquáticas presentes em zonas de remanso. Os habitats presentes permitem
igualmente a fixação de espécies autóctones, conforme registos de capturas para o
referido local (AGRI-PRO AMBIENTE, 2012; Da Fonte, 2015).

8.3

Avaliação de Impactes

No presente ponto é efetuada a avaliação de impactes da adaptação do SMM ao
Metrobus na biodiversidade, mais precisamente na flora e comunidades vegetais, nas
fases de construção e exploração, tendo em conta as alterações introduzidas ao projeto
aprovado, nomeadamente nas novas áreas de ocupação, como o são as zonas de
inversão de marcha e parqueamento de veículos (nas paragens de Quinta da Ponte,
Sobral Ceira, Corvo, Lousã e Serpins), acesso de emergência ao canal, desnivelamento
da EN342, dos apoios / encontros das pontes a consolidar (Portela, Ceira, Dueça 3ª e
Serpins) e paragem de Casal de Santo António (prevista no projeto aprovado, mas não
concretizada). É ainda avaliado o impacte nas comunidades aquáticas do rio Mondego,
fruto da tipologia de intervenção para reforço ao sismo dos apoios da Ponte da Portela,
que prevê a execução de ensecadeiras.
Os principais impactes prendem-se com a destruição de coberto vegetal nos locais que
não foram anteriormente intervencionados, e encontram-se maioritariamente associados
à fase de construção, prolongando-se para a fase de exploração. Os impactes na fauna
aquática do Mondego, inerentes à execução de ensecadeiras, limitam-se à fase de
construção.
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8.3.1

Fase de Construção

Os principais impactes decorrentes da implantação de uma infraestrutura rodoviária
encontram-se relacionados com as operações de desmatação e decapagem, com
consequente destruição do coberto vegetal. Com menor relevância, há ainda que
considerar a afetação indireta da flora e vegetação envolvente das áreas
intervencionadas, nomeadamente pela emissão de poeiras inerentes aos movimentos de
terra, com consequentes problemas fitossanitários para a mesma.
O projeto em análise constitui no entanto uma adaptação de uma infraestrutura existente,
que resulta do aproveitamento do Ramal Ferroviário da Lousã, e portanto, que se
desenvolve em áreas previamente intervencionadas / desmatadas. A afetação de
comunidades vegetais adjacentes ao canal existente limita-se deste modo às áreas de
intervenção adicionais, necessárias à adaptação do existente ao novo tipo de veículo
preconizado, como o são as zonas de inversão de marcha e parqueamento
(carregamento de oportunidade nas paragens com inversão de marcha).
A conversão numa infraestrutura rodoviária requer ainda a sua abertura a veículos de
emergência, pelo que estas zonas de ligação à rede rodoviária existente preconizam
igualmente a afetação de áreas adicionais, e consequentemente de vegetação.
Face ao tempo decorrido desde a execução da empreitada anterior do SMM e à falta de
manutenção da infraestrutura, será igualmente necessário proceder à remoção /
desmatação da vegetação que se desenvolveu ao longo do canal existente, bem como à
estabilização de alguns taludes com sinais evidentes de instabilidade e erosão.
No que se refere à vegetação a remover no canal, esta última corresponde no essencial a
comunidades ruderais e acaciais (entre outras espécies exóticas) que “colonizaram” os
espaços anteriormente intervencionados, e para os quais o projeto anteriormente
aprovado considerava a remoção total de vegetação, e manutenção, ao longo de toda a
exploração, de um espaço sem vegetação.
Relativamente aos taludes a reperfilar, a intervenção implica somente uma regularização
da face do talude, pelo que não existe, globalmente, uma alteração da configuração das
saias dos referidos taludes, nem dos seus limites. A empreitada incidirá deste modo, no
essencial, em áreas anteriormente intervencionadas onde foi crescendo uma vegetação
ruderal, arbustiva e, principalmente, acácia-mimosa. Excetua-se o caso do talude de
escavação junto ao túnel do Tôco (km 9+307 a 9+425), onde a estabilização /
reperfilamento, devido a aluimento do talude existente, implica uma alteração da
configuração da saia do talude, e respetivo limite, verificando-se a necessidade de
intervenção em áreas adicionais, junto da crista do talude, mas em área já expropriada.
Há ainda de referir a necessidade de intervenção na base dos apoios / encontros das
pontes de Portela, Dueça 3ª e Serpins (no Ceira a consolidação é efetuada a partir da
plataforma), com afetação da vegetação que margina as referidas estruturas.
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Em suma, o projeto considera, globalmente, uma afetação reduzida da flora e vegetação,
uma vez que a afetação de áreas adicionais, face ao projeto anteriormente aprovado, é
marginal e de expressão reduzida, não pondo em causa a integridade ecológicas das
unidades de vegetação em que se inserem. Saliente-se ainda que o projeto de adaptação
ao Metrobus considerou, sempre que possível, áreas previamente intervencionadas /
impermeabilizadas para implantação das novas infraestruturas. São exemplo disso as
zonas de inversão de marcha e parqueamento de autocarros (carregamento de
oportunidade), que coincidem com zonas de interface das paragens existentes (zonas de
estacionamento e acessos) e a rede rodoviária existente, onde a afetação de vegetação é
praticamente nula.
Conforme referido na situação de referência, há que salientar ainda que a vegetação
envolvente ao canal existente é, de um modo geral, de reduzido valor ecológico,
traduzindo o impacte das intervenções anteriormente realizadas e do território
antropizado onde se desenvolve o traçado do SMM.
Da análise do Quadro 4 (situação de referência) verifica-se que as principais intervenções
fora de áreas anteriormente intervencionadas se situam em áreas ocupadas por
vegetação ruderal, acacial e eucaliptal. As duas primeiras correspondem às unidades de
vegetação mais abundantes ao longo das áreas que marginam o canal, tendo ocupado
igualmente muitas das áreas da plataforma e taludes existentes. Apesar destas
formações já marginarem o Ramal Ferroviário da Lousã, estas últimas apresentam
atualmente uma progressão importante ao longo da via. Pontualmente, verifica-se a
afetação marginal de outras comunidades, como o são o pinhal, salgueiral, sobreiral ou
ainda matagais.
No que se refere a afetação de espécies de relevo em termos conservacionista é apenas
de assinalar a presença de um sobreiro (Quercus suber) na área de implantação da
paragem de Casal Santo António, prevista no anterior projeto, mas não executada na
empreitada anterior. O referido sobreiro consta do processo de pedido de autorização de
abate de sobreiros no âmbito da empreitada anterior, todavia, uma vez que a paragem
não havia sido executada, não se procedeu ao abate do mesmo.
Não se verifica a necessidade de corte de sobreiros na restante empreitada, uma vez que
toda a área de intervenção anterior foi desmatada, tendo-se efetuado, conforme referido
anteriormente, o pedido de autorização de abate de sobreiros. As novas áreas de
intervenção não apresentam sobreiros.
Assim, o impacte decorrente da destruição de coberto vegetal, inerente à adaptação ao
sistema Metrobus, classifica-se de negativo e magnitude reduzida, dado as afetações
adicionais do presente projeto serem marginais (face à dimensão total de projeto), não
colocando em perigo a integridade das unidades homogéneas de vegetação em que se
inserem. O impacte é igualmente considerado de permanente, confinado, e irreversível
(nas novas áreas impermeabilizadas) e reversíveis (em zonas de talude no que se refere
a vegetação herbácea ou arbustiva). Face ao reduzido valor das comunidades adjacentes
à via que serão afetadas, com fortes índices de degradação e antropização, o impacte é
ainda considerado de não significativo.
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Para além das interferências diretas de projeto, há ainda que considerar nesta fase a
possível destruição de coberto vegetal inerente à implantação de zonas temporárias de
apoio à obra, como estaleiros e acessos às frentes de obra.
Importa contudo salientar que uma vez que o projeto constitui o aproveitamento de uma
infraestrutura existente, o acesso às diferentes frentes de obra será efetuado através do
canal existente. No que se refere aos estaleiros, poderão ainda ser preferencialmente
utilizados os mesmos locais da empreitada anterior, em zona impermeabilizada, pelo que
não haverá lugar a afetações adicionais face ao projeto anterior.
Verifica-se, no entanto, no caso do reforço ao sismo de algumas das pontes, a
necessidade de abertura de acessos para alguns dos encontros / apoios a intervencionar.
No caso da ponte de Portela, o acesso será efetuado por caminhos existentes em zona
marginal do rio Mondego, sendo o acesso aos apoios efetuado pela margem esquerda, e
com entrada de maquinaria no leito do rio. Para a ponte do Ceira, não existe necessidade
de abertura de acessos, uma vez que os trabalhos de consolidação com microestacas
serão efetuados a partir da plataforma. Assim, subsiste apenas a abertura de pequenos
acessos (que partem de caminhos presentes na envolvente) para as pontes do Dueça 3ª
e de Serpins.
A abertura de acesso na ponte do Dueça 3ª exige a desmatação e decapagem de
terreno, com afetação de sobreirais e respetivas etapas subseriais arbustivas, em
particular na margem esquerda do rio Dueça. Importa no entanto salientar que essas
formações, embora próximas das comunidades típicas da região, apresentam um
moderado grau de degradação, pela presença expressiva de espécies exóticas invasoras
(acácia-mimosa e ailanto), em particular junto aos encontros da ponte. De referir ainda
que o sobreiral presente não consiste num povoamento estreme, estando disposto em
mosaico com algumas espécies de produção florestal como eucalipto e pinheiro-bravo.
No caso da ponte de Serpins verifica-se apenas a necessidade de abertura de acesso
para um dos apoios. Este acesso parte de uma estrada existente na margem esquerda
do rio Ceira, que se desenvolve junto à sua margem. O acesso desenvolve-se
paralelamente ao tabuleiro da ponte, numa zona em que a vegetação ribeirinha se
encontra bastante alterada, fruto da elevada presença de acácia-mimosa e cana.
O impacte inerente às zonas de apoio à obra, não previstas no âmbito da empreitada
anterior são assim negativos e de magnitude reduzido, tendo em conta as áreas de
afetação reduzida, que não põem em causa a integridade das unidades homogéneas de
vegetação em que se inserem. Classifica-se igualmente de confinado, temporário e
reversível. Face ao grau de alteração das comunidades afetadas, o impacte considerase ainda de não significativo.
Relativamente à afetação indireta do coberto vegetal adjacente à via, em consequência
do movimento de terras, não são expectáveis impactes expressivos. Uma vez que o
projeto consiste numa adaptação de uma infraestrutura existente, com aproveitamento
integral das terraplenagens efetuadas, não são expectáveis movimentos de terra
expressivo, que impliquem emissões de poeiras importantes.
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Os movimentos de terra previstos consistem essencialmente na escarificação da
plataforma existente, para posterior pavimentação. Assim, os impactes indiretos na
vegetação mantém-se, de certa forma, similares aos verificados na empreitada anterior.
Apenas são de salientar os movimentos de terra em novas áreas, que poderão afetar
comunidades vegetais novas.
Todavia, e como referido para a destruição do coberto vegetal, estas afetações são
marginais e muito pouco expressivas (face à área global de projeto), incidindo em
formações de reduzido valor ecológico. Desta forma, este impacte, embora negativo, é
considerado de magnitude reduzida. É ainda classificado de temporário (limitado à fase
de construção), confinado e reversível.
Ainda no que se refere à consolidação dos apoios/encontros em algumas das pontes
presentes ao longo do traçado, no caso particular da Ponte da Portela, há ainda que
considerar potenciais impactes na fauna aquática, principalmente nas comunidades de
invertebrados bentónicos e de fauna piscícola.
A realização de ensecadeiras, para colocar a seco a zona dos pilares a intervir, implica a
mobilização de substrato e interferência direta com os habitats aquáticos, bem como a
alteração do escoamento na secção de vazão do rio Mondego, na qual se insere a ponte.
A mobilização de substrato e criação de aterros junto aos apoios implica assim um
impacte direto das comunidades bentónica, nomeadamente com a mortalidade de
espécimes presentes nos sedimentos a aterrar temporariamente. Verifica-se ainda a
perda temporária de habitats aquáticos, com consequente redução da área disponível
para a fauna macrobentónica e piscícola. De forma indireta, é igualmente de salientar a
ressuspensão de sedimento, inerente à mobilização de terras, com consequente aumento
de sólidos suspensos totais imediatamente a jusante da intervenção, e perturbação dos
organismos aquáticos, em particular dos órgãos respiratórios da fauna piscícola.
Importa todavia salientar que, para além de temporária, a intervenção encontra-se
praticamente confinada à zona dos apoios a intervencionar. Os maiores aterros
coincidem com os apoios situados no canal central e na margem esquerda do rio
Mondego, onde o substrato já é de si essencialmente arenoso, e onde no período de
estio a secção do rio Mondego fica praticamente a descoberto. Globalmente, as áreas de
ocupação pelas ensecadeiras não são importantes, afetando habitats aquáticos com
larga representação a montante e jusante da Ponte da Portela.
No que se refere ao escoamento, importa ainda referir que a principal ensecadeira
coincide com a área de menor circulação de caudal, mantendo-se, no essencial, a área
de secção de maior caudal junto à margem direita do rio Mondego.
O impacte na fauna aquática do rio Mondego classifica-se de negativo e de magnitude
reduzida, uma vez que a área de intervenção é bastante reduzida, afetando habitats com
elevada representatividade na envolvente de projeto, e em trechos de dimensão
expressiva para jusante e montante da Ponte da Portela. O impacte é ainda considerado
de confinado, temporário, reversível, no que se refere à perda de habitat, ou
irreversível, no que se refere à perda de espécimes da fauna aquática.
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Apesar de globalmente ser um impacte não significativo, o mesmo pode assumir
alguma expressividade no caso da afetação de espécies de maior relevo
conservacionista, como é o caso da lampreia-marinha. A Ponte da Portela situa-se num
trecho do rio Mondego, compreendido entre o setor montante do açude-ponte de Coimbra
e açude de Penacova, onde existem registos de reprodução desta espécie, e presença
de uma população de larvas amoecetes (AGRI-PRO AMBIENTE, 2017 & 2018), em
zonas de substrato arenoso. Embora numa área pouco expressiva, a execução da
ensecadeira poderá causar um impacte direto nesta espécie, assumido o impacte um
maior significado, perante a relevância desta espécie.
No sentido de minimizar a interferência eventual com a reprodução da lampreia-marinha,
os trabalhos na Ponte da Portela deverão evitar, na medida do possível, o período de
migração para montante (janeiro a abril) e período de reprodução (maio a junho). A
intervenção será igualmente acompanhada da monitorização da comunidade piscícola,
no sentido de identificar a necessidade adoção de medidas adicionais de minimização de
impactes.

8.3.2

Fase de Exploração

O principal impacte da fase de exploração decorre da fase anterior, nomeadamente da
destruição de coberto vegetal seguido de compactação e impermeabilização de solos,
que se traduz num impacte permanente. Todavia, conforme referido anteriormente, dado
o aproveitamento de uma infraestrutura existente, que resulta da adaptação do Ramal
Ferroviária da Lousã, a destruição de coberto vegetal é reduzido e marginal, e limitados
às zonas a impermeabilizar. Este impacte é negativo, de magnitude reduzida,
permanente, confinado e irreversível. Tendo em conta os valores ecológicos em
causa, o impacte é igualmente considerado de não significativo.
Nas áreas não impermeabilizadas, como as zonas de taludes, é possível assistir, nesta
fase, à recuperação de algum do coberto vegetal removido na fase de construção.
Todavia, conforme já previsto no projeto anteriormente aprovado, será efetuado uma
gestão de combustíveis dentro do canal do SMM. Deste modo, é efetuada uma remoção
periódica de vegetação.
Esta manutenção permite a recuperação da vegetação herbácea, neste caso ruderal,
mas inviabiliza a recuperação de certos estratos, como o arbustivo e arbóreo.

8.3.3

Conclusão

O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. Este projeto implica
assim alterações mínimas de ocupação do solo e, consequentemente, de destruição de
coberto vegetal.
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As desmatações e decapagem fora das áreas anteriormente intervencionadas são assim
pouco expressivas, uma vez que essas áreas se desenvolvem sempre que possível em
áreas intervencionadas e impermeabilizadas (em particular nas zonas de inversão de
marcha e parqueamento), e posicionando-se de forma marginal ao canal existente, pelo
que se mantém a integridade ecológica das comunidades parcialmente afetadas.
Verifica-se igualmente que as poucas ocasiões onde se verifica a afetação de novo
coberto vegetal, o mesmo é composto por comunidades de reduzido valor ecológica,
como o são os acaciais, eucaliptais e comunidades ruderais, pelo que somando às
reduzidas áreas de intervenção, o impacte se considera, globalmente, como de não
significativo.
Os impactes negativos que possam ocorrer no meio aquático, em consequência das
intervenções de reforço das fundações de alguns pilares das pontes, são impactes
temporários, reversíveis e globalmente não significativos, pelo tempo que se
associará à sua realização ser reduzida e à existência de medidas de minimização, e
ainda de um programa de monitorização da ictiofauna durante esta fase.
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9.

PAISAGEM

9.1

Introdução

O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. Este projeto contempla
o aproveitamento integral do existente, em particular da plataforma executada na anterior
empreitada, que foi interrompida em 2012.
A situação atual em termos paisagísticos mantém-se, globalmente, idêntica ao
caracterizado no âmbito dos estudos anteriores do sistema de Metro Ligeiro,
nomeadamente no EIA, não sendo de salientar alterações de relevo quer em relação a
aspetos relativos a alterações qualitativas da paisagem, quer a nível de alterações
estruturais. Aliás, as características da paisagem permanecem desde os tempos do
funcionamento do Ramal Ferroviário da Lousã.
No essencial, para além da pavimentação do corredor atualmente existente e a não
colocação de catenária, balastro e carris, que corresponde ao aspeto mais significativo da
adaptação ao sistema do Metrobus, serão executadas toda uma série de outras
intervenções necessárias, intervenções essas pontuais para criação de zonas de
cruzamento e inversão de marcha, de zonas de parqueamento de veículos, de novas
plataformas de passageiros nas paragens, de acessos de emergência ao canal, etc., que
se inserem contudo na área já intervencionada e muito reduzidamente afetarão áreas
adjacentes ao canal.
Em termos de avaliação de impactes, a adaptação ao sistema de Metrobus do sistema
inicialmente proposto, de Metro Ligeiro, pode considerar-se desde logo como uma
situação positiva em termos paisagísticos, pelo facto do funcionamento do veículo
rodoviário previsto não implicar alterações significativas ao nível do canal de circulação já
construído desde há muitos anos na paisagem. No essencial será aproveitado o atual
canal, cuja plataforma apenas será pavimentada.
Já no que diz respeito ao sistema do Metro Ligeiro importa relevar que estaria prevista a
introdução de uma série de elementos que são necessários à circulação ferroviária,
nomeadamente relativos à superestrutura de via, como balastro, travessas e carris, para
além da catenária (pórticos de catenária, fio de contacto, cabos de suporte, isoladores) e
do próprio pantógrafo do veículo de ligação ao fio de contacto, que se apresentam como
elementos que iriam “sobrecarregar” visualmente a paisagem.
Deste modo, a análise deste fator ambiental será assim centrada na avaliação das
transformações globais do projeto em si, pela mudança de veículo e finalização do
projeto, que são os aspetos que terão repercussões na estrutura da paisagem, e não
tanto na avaliação das alterações locais, uma vez que no essencial não se prevê a
alteração da situação atual, ou seja, as principais intervenções do projeto restringem-se
ao canal atualmente existente.
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9.2

Síntese e Atualização da Situação de Referência

Como atrás referido, a situação atual da zona no que se refere aos aspetos paisagísticos
mantém-se, globalmente, em relação ao descrito no âmbito do EIA do sistema de Metro
Ligeiro, pelo que a seguir a análise é efetuada tendo por base no essencial a
caracterização feita no referido documento, complementada e atualizada com os
levantamentos de campo realizados.
Dada a linearidade do projeto, a sua implantação é feita ao longo de um vasto território,
abrangendo os concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. As características
típicas desta região são derivadas dos principais elementos estruturantes da paisagem:
geologia, geomorfologia, hidrografia, cobertura vegetal e uso do solo.
A geologia marca fortemente a morfologia do território. Conforme descrito no ponto da
Geologia (Ponto 4.2), o troço inicial do projeto em estudo insere-se na área de aluviões
do vale do Mondego, seguindo-se os granitos na encosta de Coimbra, os quais se
estendem ao longo da margem oeste do vale do Corvo. Este rio segue o limite entre a
mancha de granitos e a extensa área de xistos que se estende para nascente,
interrompida por uma extensa área de areias e cascalheiras de planalto, que
correspondem ao planalto de Miranda do Corvo.
Destacam-se, assim, quatro áreas distintas em termos de relevo: o Vale do Mondego e o
Planalto de Miranda do Corvo, ambos com um relevo pouco acidentado, com uma maior
bacia visual, e as áreas do Vale do Corvo e do sopé da Serra da Lousã, com um relevo
mais acidentado, relevante no caso do vale do Corvo, onde a bacia visual é
substancialmente reduzida. O referido contacto entre xistos e granitos no vale do Corvo é
bem visível no seu relevo diferenciado entre as duas margens, com a margem poente,
correspondendo aos xistos, a apresentar uma orografia mais acidentada, com declives
mais abruptos.
As cotas situam-se, no geral, entre os 0 e 100 m do vale do Mondego e da base do vale
do Corvo, e os 600 m na proximidade do traçado já no planalto de Miranda do Corvo. A
geologia marca igualmente a hidrografia presente, com uma rede mais densa de linhas
de água a caracterizar as áreas de xistos.
Em termos de ocupação do solo, o troço inicial na zona de Coimbra desenvolve-se em
áreas de ocupação urbana, a área do vale do Corvo é ocupada essencialmente por
floresta mista, com uma acentuada presença de eucaliptos, enquanto que a zona
envolvente de Miranda do Corvo e Lousã encontra-se ocupada por terrenos de uso
agrícola. No troço final, entre Lousã e Serpins, voltam-se a encontrar manchas de floresta
mista, com a presença clara dos eucaliptos. Excetuando a área suburbana de Coimbra e
os aglomerados populacionais de Miranda do Corvo e Lousã, a ocupação humana é
muito dispersa, desenvolvendo-se ao longo das linhas de comunicação.
Tendo em conta os principais elementos estruturantes da paisagem descritos, o EIA do
anterior projeto define quatro unidades de paisagem para o troço suburbano em estudo:
Vale do Mondego, no início do troço, depois Vale do rio Corvo e Planalto de Miranda do
Corvo e, no final do troço em estudo, Sopé da Serra da Lousã. A seguir apresenta-se o
registo fotográfico destas unidades de paisagem, junto à área do projeto e onde se
verifica também já a própria plataforma construída nalgumas delas.
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Foto 4 – Unidade de paisagem: Vale do Mondego
(povoação de Ceira)

Foto 5 – Unidade de paisagem: Vale do rio Corvo
(área florestal de eucaliptos)

Foto 6 – Unidade de paisagem: Planalto de Miranda do Corvo
(área agrícola)
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Foto 7 – Unidade de paisagem: Sopé da Serra da Lousã
(povoação de Serpins, no sopé da Serra da Lousã)

A área de implantação do projeto apresenta uma qualidade visual que é classificada
como média, com exceção das unidades de paisagem Vale do Corvo – o qual apresenta
uma elevada qualidade visual – e Planalto de Miranda – com uma qualidade visual
reduzida.
Apesar da unidade do Vale do Corvo apresentar uma maior qualidade visual, verifica-se,
no entanto, que esta possui uma elevada capacidade de absorção visual devido à
cobertura vegetal e ao relevo na envolvente do traçado em estudo. A unidade de
paisagem do Sopé da Serra da Lousã apresenta igualmente uma elevada capacidade de
absorção visual, com uma qualidade da paisagem média. Por sua vez, o Planalto de
Miranda do Corvo, apesar de ser uma área com maior exposição visual, apresenta uma
capacidade de absorção visual média, em grande medida devido à reduzida qualidade
visual presente. Apenas a unidade do Vale do Mondego apresenta uma reduzida
capacidade para absorver visualmente as intervenções humanas.
Em síntese, em termos globais, verifica-se que a área de intervenção constitui uma área
de paisagem de qualidade visual média, com uma capacidade de absorção visual média
a elevada, ou seja, apresenta um padrão de distribuição dominante assente numa classe
de sensibilidade visual média a baixa. A infraestrutura de comunicação em análise
corresponde a um elemento que já existe na paisagem desde há largas décadas e que
na atualidade se encontra como um corredor desmatado, decorrente da plataforma
realizada para o SMM, entre 2009 e 2012, e com os taludes de um modo geral todos
vegetados, em geral por espécies ruderais e invasoras (largo predomínio de acácias).
Nestes taludes verificam-se contudo algumas situações de instabilização que implicaram
a definição de medidas de projeto ao nível da geotecnia. Os interfaces de Sobral de
Ceira, Miranda do Corvo e Lousã correspondem a áreas de estacionamento
impermeabilizadas e que se estruturam também já na paisagem local.
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9.3

Avaliação de Impactes

O projeto do sistema de Metrobus em estudo desenvolve-se no mesmo canal do projeto
anterior, de Metro Ligeiro, o qual correspondia por sua vez ao uso do canal de uma
infraestrutura ferroviária existente, o Ramal da Lousã.
Deste modo, o projeto do Metrobus contempla o aproveitamento integral do existente,
nomeadamente da plataforma que foi executada na anterior empreitada, sendo que as
alterações estruturantes na paisagem encontram-se já assim executadas.
Com o atual projeto o que se procede é à finalização da implantação da infraestrutura no
território, com a plataforma / pavimentação finalizada e na qual não se consideram os
elementos anteriormente previstos para o Metro Ligeiro (balastro, carris e travessas e
sistema de catenária). Proceder-se-á sim à implantação de elementos acessórios, como
são as estações, com as suas plataformas e abrigos que contribuem para a integração
urbana do projeto (situação também já antes prevista no projeto, e a implantação de
outros necessários para o funcionamento do sistema, como zonas de inversão de marcha
e de cruzamento de veículos, bem como ainda alguns acessos localizados ao canal para
uso em situações de emergência e que na sua quase globalidade usem a área já
intervencionada na paisagem.
Na fase de construção, executam-se também ainda ações tendentes à ratificação /
correção de situações de instabilidade de taludes e procede-se ao alargamento dos
tabuleiros de pontes e pontões e ainda ao desnivelamento de uma via (EN342), por
necessidade do funcionamento do Metrobus (largura de 5 m nas pontes e pontões para
incluir também passeios laterais e melhores condições de segurança na circulação,
nomeadamente no cruzamento com estradas nacionais).
Neste sentido, a avaliação de impactes ao nível da paisagem será centrada na avaliação
das transformações globais do projeto em si, pela mudança de veículo e finalização do
projeto, que são os aspetos que terão repercussões na estrutura da paisagem, e não
tanto na análise local das adaptações locais e correção de situações de instabilidade de
taludes, que são impactes temporários localizados, e cuja importância para a paisagem
advém é depois na sua concretização e na melhoria da qualidade da paisagem,
sobretudo face à situação atual de impasse criada.

9.3.1

Fase de Construção

Existindo já o canal destinado para o atual projeto do Metrobus em estudo, os impactes
decorrentes da sua implementação serão substancialmente menores, relativamente aos
que seriam sentidos pela implementação de uma nova via.
No troço em estudo entre Alto de São João e Serpins o traçado manter-se-á inalterável,
podendo-se registar, em função da adaptação da plataforma existente na fase de
construção (pavimentação), uma perturbação visual da paisagem na faixa envolvente ao
empreendimento, resultado das operações de construção, da presença de maquinaria e
de estaleiros de obra, no âmbito da respetiva intervenção.

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

77

ANEXO 3
novembro 2018

Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em
função da progressão dos trabalhos, será sempre um período de relativa perturbação e
desqualificação visual. Estes impactes consideram-se pouco significativos pelo caráter
temporário e pela reduzida presença de observadores, sobretudo permanentes na
envolvente direta.
Apenas localmente poderão ocorrer impactes de maior significância em situações em que
se verifica uma aproximação das áreas de intervenção a algumas habitações da
envolvente, nomeadamente no vale do rio Mondego no início do traçado e no troço
sensivelmente entre Miranda do Corvo e Lousã, que correspondem aos troços mais
expostos e, por isso, potencialmente mais afetados em termos de visibilidades. Esta
impacte tenderá a diminuir com o início da fase de exploração, finalizados que ficaram os
trabalhos.
O cenário já humanizado destes locais (zona periurbana de Coimbra e as povoações de
Miranda do Corvo e Lousã e de se tratar de uma via de comunicação já há muito
estruturada na paisagem), aliado ao facto das visibilidades potenciais poderem serem
restritas, atendendo aos obstáculos existentes (construções, infraestruturas várias,
árvores, etc.), levam a concluir que estes impactes temporários na paisagem sejam
negativos e de magnitude reduzida.
Na fase de construção não se assinalam diferenças significativas ao nível de impactes
entre o atual projeto do Metrobus e o do Metro Ligeiro, sendo os impactes, no geral,
considerados, negativos e pouco significativos.

9.3.2

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração, os impactes originados durante a fase de construção com
a implantação das estruturas do projeto assumirão um carácter definitivo. Nesta fase darse-á o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da introdução de
novos elementos construídos, nomeadamente a presença da própria via do Metrobus,
novas paragens / abrigos, entre outras infraestruturas, responsáveis pelas alterações da
paisagem. Esta perturbação na paisagem será percetível essencialmente na área de
influência direta do projeto.
Atendendo ao facto das principais intervenções apenas virem a ocupar terrenos dentro do
corredor já existente, ao nível da avaliação de impactes sobre a paisagem considera-se
que estes serão, de forma geral, de reduzida magnitude e significância. Importa ainda
salientar que as alterações introduzidas na paisagem pela execução deste projeto são
residuais, uma vez que atualmente a paisagem já se encontra marcada pela atual via.
Em termos visuais, poderá verificar-se a afetação de diversos observadores potenciais,
permanentes (na proximidade da via) e ocasionais (utilizadores das principais vias de
comunicação existentes). Este é um impacte negativo, com início na fase de construção,
que se mantém ao longo da fase de exploração, assumindo um caráter permanente, mas
pouco significativo. Na verdade, no caso da área contígua ao canal do futuro Metrobus, o
número de potenciais observadores não se altera, sendo no geral reduzido, o mesmo
ocorrendo em relação às áreas urbanas e arruamentos da envolvente.
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De facto, a exposição visual reduzida ao longo de praticamente todo o troço suburbano,
de carácter “rural”, quer pelo relevo, quer pela vegetação envolvente, garante uma
integração eficaz da via, reduzindo eventuais impactes na paisagem. Apenas a área
envolvente a Lousã se encontra mais exposta, dada a ausência de coberto vegetal
florestal. Contudo, mesmo neste caso, a 'leveza' das estruturas previstas (sem catenária)
acaba por garantir uma interferência do projeto pouco significativa.
Comparativamente ao projeto do sistema do Metro Ligeiro, o sistema Metrobus
apresenta-se assim com uma menor intrusão visual, pelo facto do funcionamento do
sistema rodoviário previsto não implicar praticamente alterações no atual canal de
circulação, uma vez que com ele serão eliminados elementos com maior presença visual
como o balastro, travessas e carris, para além da catenária (pórticos de catenária, fio de
contacto, cabos de suporte, isoladores) e do próprio pantógrafo do veículo de ligação ao
fio de contacto. Essa situação seria ao invés da atual mais impactante na paisagem, com
maiores visibilidades da envolvente, assumindo maior expressão nas áreas urbanas
atravessadas ao longo da via.
No troço suburbano dedicado ao sistema Metrobus, a integração estética dos novos
elementos na paisagem, assim como a modernização das paragens atuais e a criação de
abrigos, a adequada manutenção da vegetação dos taludes, e a limpeza na envolvente
da própria via, irá permitir uma melhoria da imagem ao longo do corredor, o que se traduz
em impactes paisagísticos positivos, permanentes e significativos face à atual situação.
Embora se mantenha relativamente ao anteriormente previsto, importa também referir os
efeitos positivos que a acessibilidade desta nova via proporcionará aos futuros utentes
com agradáveis panorâmicas ao longo das diversas unidades de paisagem atravessadas.
A integração urbanística e tratamento dos espaços envolventes à via do futuro Metrobus,
asseguram a valorização do espaço público, potenciando as condições da qualidade de
visibilidade e o melhor usufruto da paisagem, sendo este um dos principais e mais
significativos impactes positivos do projeto.

9.3.3

Conclusão

Os transportes por veículo elétrico são modos pollution free, ou seja, constituem modos
de deslocação ambientalmente sustentáveis, pelo que por si só já se apresentam como
uma mais-valia em relação ao funcionamento ferroviário do antigo Ramal da Lousã.
Em relação ao Metro Ligeiro, o sistema Metrobus apresenta-se comparativamente com
vantagens, uma vez que a sua construção não implica praticamente alterações no atual
canal de circulação, enquanto que no caso do anterior projeto ferroviário haveria a
necessidade de introdução de uma série de elementos complementares na paisagem,
como balastro, travessas e carris ao nível da plataforma, para além do sistema de
catenária (pórticos de catenária, fio de contacto, cabos de suporte, isoladores), elementos
com maior intrusão visual e, por isso, potencialmente com maiores visibilidades da
envolvente.
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O atual projeto vem introduzir um novo elemento no espaço público. A sua
implementação deve ser, por isso, devidamente integrada com a envolvente, obrigando a
uma requalificação do próprio espaço que atravessa. Nesse sentido, a integração
urbanística do Metrobus e o arranjo dos espaços exteriores irá permitir a valorização da
imagem do Metrobus e tornar o sistema mais atrativo e confortável.
Em suma, o sistema Metrobus será um elemento dinamizador e de valorização do
espaço público, contribuindo para tal o projeto de integração paisagística, com
impactes bastante positivos na paisagem e no ordenamento do território e uso do
solo das áreas adjacentes.
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10.

SOCIOECONOMIA

10.1 Introdução
O presente projeto pretende a adoção de um sistema de circulação rodoviária com
autocarros elétricos em canal dedicado (tipo BRT – Bus Rapid Transit), ou Metrobus,
para o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), visando, desta forma, a resolução de
impasse da atual situação em que se encontra o empreendimento e assim o cumprimento
das orientações do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020
(PETI3+), 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.”.
A adaptação ao sistema Metrobus visa um aproveitamento integral da infraestrutura
atualmente existente, que decorre da empreitada do sistema de Metro Ligeiro, no trecho
entre as paragens de Alto de São João e Serpins, interrompida em 2012 por decisão
governamental, e na qual ficaram por implantar os elementos necessários à circulação
ferroviária prevista (balastro, travessas, carris e catenária).
As alterações decorrentes da adaptação ao Metrobus implicam deste modo alterações
mínimas face ao anterior projeto de Metro Ligeiro, que se relacionam, no essencial, com
as características da tipologia de transporte em causa, como é a necessidade de
implantação de zonas de inversão de marcha e parqueamento dos autocarros elétricos
(carregamento de oportunidade) nas principais paragens do trecho em estudo. A
alteração para uma tipologia rodoviária, em canal dedicado, implica igualmente a criação
de acessos ao canal e de zonas de inversão para veículos de emergência, que
configuram igualmente novas tipologias de intervenção. Para além destas zonas
específicas, ainda são necessários ajustes pontuais na plataforma, nomeadamente em
zonas de pontes e pontões, onde se procederá ao seu alargamento para conseguir
introduzir passeios laterais, a usar para a manutenção e em situações de emergência.
Importa também referir que as alterações previstas se desenvolvem no essencial em área
previamente intervencionada / expropriada, e portanto, integradas no domínio público
ferroviário (DPF). Excetuam-se situações pontuais, onde essas intervenções extravasam
marginalmente o DPF, nomeadamente na zona de inversão de marcha da paragem de
Quinta da Ponte, no acesso de emergência ao canal n.º 2 e no desnivelamento da
EN342.
Neste contexto, pretende-se com o presente ponto uma análise, por um lado localizada
às zonas de alteração do projeto, no sentido de identificar os aspetos de ocupação
presentes e de afetação pela ocupação de eventuais novas áreas face ao anteriormente
aprovado, e por outro lado, pretende-se também uma avaliação do novo sistema em si,
do ponto de vista de uma infraestrutura de transporte regional e do serviço que presta à
população. Será assim efetuada uma atualização de enquadramento ao atual canal do
ponto de vista do território, seguida da avaliação local das alterações de projeto nesse
território para o seu enquadramento direto em termos de impactes e por fim e a nível
mais geral, procede-se ao enquadramento do atual projeto do ponto de vista da atual
procura e do serviço que se pretende prestar.
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10.2 Síntese e Atualização da Situação de Referência
Dinâmica populacional e procura de transportes coletivos
O SMM desenvolve-se, em termos territoriais, no distrito de Coimbra, nos concelhos de
Coimbra, Miranda do Corvo e da Lousã. O trecho compreendido entre as paragens de
Alto de São João e Serpins intercetam as freguesias de Santo António dos Olivais, Ceira
e Almalaguês (Coimbra), Miranda do Corvo (Miranda do Corvo) e Serpins (Lousã), e
ainda a União de Freguesias da Lousã e Vilarinho (Lousã).
O trecho suburbano permite deste modo a conexão da cidade de Coimbra a três núcleos
urbanos principais, nomeadamente Lousã, Miranda do Corvo e Ceira (que integra ainda a
zona urbana de Coimbra), servindo, complementarmente, um conjunto de pequenos
aglomerados populacionais distribuídos de forma dispersa ao longo do vale do rio Dueça,
com destaque para Moinhos e o eixo Abelheira / Vale de Açor, e nas baixas de Miranda
do Corvo (Corvo e Padrão) e da Lousã (Casal de Espírito Santo e Serpins). Este troço
possibilita não somente a ligação do interior do distrito a Coimbra, como a ligação dos
espaços rurais aos centros de importância concelhia e, consequentemente, a um
conjunto de equipamentos e serviços.
A população do território abrangido pelo presente projeto segue a tendência regressiva
do território nacional (Gráfico 1), sendo o município de Coimbra aquele que evidencia
maior perda populacional e já a partir de 2002. O município de Miranda do Corvo
apresenta o seu primeiro ano de decréscimo em 2010 e Lousã em 2011, sendo que em
Portugal se verifica a diminuição da população desde 2010. Esta redução é confirmada
pelas estimativas de população do INE para 2015, que apontavam para 164.670 pessoas
residentes na área de estudo em vez de 172.003 pessoas residentes em 2011, segundo
os dados dos Censos 2011. As previsões do INE apontam para que a diminuição da
população residente se mantenha até 2060 em Portugal e na Região Centro (TRENMO,
2017).

Gráfico 1 – Variação da população residente entre 1991 e 2015 (TRENMO, 2017)
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A mesma tendência regressiva se mantém na envolvente próxima de projeto, sendo
evidente a diminuição de população nos 400-600 m envolvente às paragens do troço
suburbano do SMM (Quadro 18). As reduções mais expressivas decorrem nas zonas de
aglomerados mais densos, como na proximidade das paragens de Lousã-A, Lousã,
Miranda do Corvo, Sobral Ceira, Ceira e Carvalhosa / Parque de Campismo.
Quadro 18 – População Residente nas proximidades das estações (TRENMO, 2017)
Estação SMM (Suburbano)

Pop 2011 (Censos)

Pop 2016

400 m

600 m

400 m

600 m

Carvalhosas / Parque de Campismo

459

729

432

686

Quinta da Ponte

237

412

224

389

Ceira

375

773

352

727

Sobral de Ceira

386

656

363

617

Vale do Açor

56

152

52

144

Trémoa

28

53

26

51

Moinhos

237

424

232

415

Lobazes

20

40

20

39

Mirando Corvo

765

1301

749

1273

Corvo

251

565

246

552

Padrão

55

119

53

117

Meiral

64

160

63

157

Lousã A

1786

2988

1745

2920

Lousã

1090

1840

1065

1800

Espirito Santo

405

847

395

827

Casal de Santo António

135

221

132

216

Serpins

130

241

127

235

A procura atual de transportes coletivos nos três municípios abrangidos pelo SMM situase nas 7 847 pessoas em hora de ponta matinal, 78 357 pessoas/dia e
22 410 129 pessoas/ano. Estes valores de procura correspondem aproximadamente a
14% das viagens com origem/destino nos municípios do SMM.
Quadro 19 – Procura por modo de transporte em 2016 (TRENMO, 2017)
Modo de
transporte

Viagens com origem/destino nos
municípios do SMM

Todas as zonas
PM

Diário

Anual

PM

Diário

Anual

TI

86044

867727

248169948

47691

480252

137352071

TC

12831

122391

35003852

7847

78357

22410129

TI+TC

98875

990118

283173800

55538

558609

159762200

TI – transporte individual; TC – Transporte coletivo; PM – Período Matinal
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Tendo em conta as tendências demográficas e procura atual de transportes coletivos
estima-se, um valor de procura aproximada, nas paragens do trecho Alto de São João
Serpins, em hora de ponta matinal (sentido de maior procura Serpins – Alto de São
João), para o ano de entrada em funcionamento do sistema Metrobus (2020), de 5922
pessoas (Quadro 20).
Quadro 20 – Procura por troço no sentido mais carregado na hora
de ponta da manhã (CCDRC & IP Engenharia, 2017)
Paragens

Procura HPM para o ano de 2020

Serpins

30

Casal de Santo António

32

Espirito Santo

52

Lousã

122

Lousã A

252

Meiral

264

Padrão

274

Corvo

282

Mirando Corvo

364

Lobazes

374

Moinhos

384

Trémoa

396

Vale do Açor

414

Sobral de Ceira

520

Ceira

642

Quinta da Ponte

696

Carvalhosas / Parque de Campismo

824

HPM – Hora de Ponta Matinal

Da análise do Quadro 20 é possível identificar pontos principais de entrada de
passageiro, nos quais se verifica um “salto” quantitativo face aos números de procura da
paragem anterior, designadamente Lousã, Lousã-A, Miranda do Corvo, Sobral de Ceira e
Carvalhosa / Parque de Campismo. Estes locais correspondem aos principais núcleos
urbanos, onde a população a 600 m das estações é a mais elevada.

Dinâmica e ocupação territorial
O projeto do SMM constitui um eixo estruturante que estabelece a conexão entre três
principais núcleos populacionais do distrito de Coimbra, nomeadamente a sede de
distrito, Coimbra, e as sedes concelhias de Miranda do Corvo e Lousã. Desenvolve-se
maioritariamente em meio rural, caracterizado pelos extensos povoamentos florestais de
produção e mosaicos agrícolas das zonas baixas.
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Os espaços florestais de produção, dominados pelo eucalipto e, pontualmente, pelo
pinheiro-bravo desenvolvem-se ao longo das encostas do rio Dueça (Foto 8),
sensivelmente entre o km 5+000 e 14+278, do trecho entre Alto de São João e Miranda
do Corvo, e na base da Serra da Lousã e vale do rio Ceira, entre o km 2+000 e 7+000 e
km 12+500 e 16+000, do trecho entre Miranda do Corvo e Serpins.
Os espaços agrícolas desenvolvem-se, por sua vez, nos vales e baixas dos principais
cursos de água intercetados pelo projeto, situando-se, igualmente, em periferia dos
principais aglomerados urbanos.
Estes espaços coincidem com a zona de foz do Ceira e Dueça (Corvo), entre o km 1+000
e 5+000, do trecho Alto de São João e Miranda do Corvo; com a baixa de Miranda do
Corvo (planície aluvionar do rio Dueça e ribeira de Alheda, seu afluente), entre o
km 0+000 e 2+000, e a baixa da Lousã (planície aluvionar do rio Arouce e sopé da Serra
da Lousã), entre o km 8+000 e 12+500, do trecho entre Miranda do Corvo e Serpins.

Foto 8 – Floresta de Produção (Encosta do rio Dueça)

Foto 9 – Espaços agrícolas (baixa aluvionar do Ceira)
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O traçado apresenta ainda trechos de características assumidamente urbanas, na
travessia dos principais núcleos populacionais, em Coimbra e respetiva periferia (Ceira),
Miranda do Corvo e Lousã. São igualmente coincidentes pequenos aglomerados
populacionais, e algumas habitações isoladas ao longo do traçado, sendo os mesmos
geralmente concordantes com as zonas de paragens. Nestes últimos casos destacam-se
como de maior relevo as povoações de Abelheira, Vale Açor e Moinhos, no trecho entre o
Alto São João e Miranda do Corvo, e Corvo, Padrão, Casal de Espírito Santo e Serpins,
no trecho entre Miranda do Corvo e Serpins.

Foto 10 – Povoação de Ceira (Ponte do Ceira)

Foto 11 – Miranda do Corvo (atravessamento EN17-1)
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Foto 12 – Lousã (Lousã-A)

O trecho do SMM entre Alto de São João e Serpins apresenta igualmente vários
interfaces com a rede rodoviária estruturante dos municípios abrangidos pelo projeto,
desde logo com destaque para ligação à A13, junto à paragem de Quinta da Ponte. São
também identificáveis várias interações com as principais vias estruturantes do território,
como o são a EN101 (Coimbra), EN17 (Ceira), EN17-1 (Miranda do Corvo), EN342
(Miranda do Corvo e Lousã) e EN236 (Lousã). O traçado estabelece ainda interface com
outras rodovias de âmbito municipal, como o são a EM568 (eixo de ligação entre EN101
e EN17-1), EM571 (ligação da Lousã a Vila Nova de Poiares), e EM552 e EM554 (ligação
de Serpins à EN342 e Vila Nova de Poiares).
São ainda de assinalar vários atravessamentos rodoviários e pedonais ao longo do
traçado, que correspondem, no essencial, aos atravessamentos já existentes no antigo
Ramal Ferroviário da Lousã.
Em termos de infraestruturas e serviços (serviços públicos, equipamentos coletivos,
comércio e indústria), os mesmos centram-se nos aglomerados urbanos principais
(Coimbra / Ceira, Miranda do Corvo e Lousã), sendo no entanto de destacar a presença
de algum pequeno comércio e industria nos pequenos aglomerados atravessados, e no
caso particular de Serpins a proximidade a uma grande unidade industrial (EFAPEL).
Em termos de economia local, há ainda de referir um conjunto de negócios associados ao
turismo rural e de natureza na Serra da Lousã, centrada, particularmente, em Miranda do
Corvo e Lousã, onde se destacam vários operadores turísticos.

Sistema de Mobilidade do Mondego
Conforme referido anteriormente, o SMM resulta, em parte, da adaptação do antigo
Ramal Ferroviário da Lousã. Com o início da execução física do projeto do Metro Ligeiro,
entre Alto de São João e Serpins, os serviços ferroviários do Ramal da Lousã foram
suprimidos, tendo-se procedido à introdução de serviços rodoviários alternativos, que
ainda hoje se mantêm.
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O serviço é atualmente assegurado por uma frota de autocarros (movidos por
combustão), que utiliza a rede rodoviária circundante ao canal atualmente existente
(eixos rodoviários supracitados), uma vez os mesmos efetuam paragem nas paragens
definidas no SMM. O sistema rodoviário atual é caracterizado por ser moroso, em
particular no período de inverno, onde a conjunção entre as características das estradas
utilizadas (sinuosas e com algumas situações com necessidade de conservação) e as
condições climatéricas, impõem velocidades de circulação reduzidos e longos períodos
de viagem.

10.3 Avaliação de Impactes
Conforme anteriormente referido, o presente projeto corresponde a uma adaptação de
uma infraestrutura existente, a uma nova solução rodoviária em canal dedicado, que
resultou do aproveitamento integral do antigo Ramal Ferroviário da Lousã, e do respetivo
espaço canal associado.
As intervenções previstas neste processo de adaptação são assim desenvolvidas dentro
do domínio público ferroviário (exceto situações marginais muito pontuais), visando o total
aproveitamento das infraestruturas presentes, mas igualmente das paragens e interfaces
com rede rodoviária previstos no projeto anterior. O projeto contempla ainda a
manutenção de todas as travessias (rodoviárias e pedonais) anteriores, já presentes na
anterior infraestrutura ferroviária, que efetuava a ligação entre Coimbra e Serpins desde
1930.
Deste modo, não se identificam com o presente projeto diferenças significativas na
utilização do espaço, comparativamente ao anterior projeto de Metro Ligeiro. Os impactes
geralmente associados à fase de construção, como perturbações sonoras ou emissões
de poeiras, com consequente afetação na qualidade de vida das populações locais, ou a
empregabilidade local e/ou nacional, com benefícios para a economia, são assim
considerados de similares ao projeto anterior, não se preconizando por isso a sua
reavaliação.
As diferenças incidem, no essencial, na fase de exploração, nomeadamente ao nível da
procura atual e do serviço que se pretende prestar de um modo mais adaptado ao
território e sustentável ambiental e economicamente.

10.3.1 Fase de Construção
Conforme referido anteriormente, não se preveem alterações expressivas face ao projeto
anteriormente aprovado, sendo que o mesmo contempla a mesma área de intervenção /
expropriação, infraestruturas existentes, áreas de apoio à obra e zonas de
atravessamento. Neste sentido não se preconiza uma reavaliação de impactes.
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10.3.2 Fase de Exploração
A concretização da solução de Metro Ligeiro foi interrompida, em 2012, por
constrangimentos financeiros. Apesar dos já significativos investimentos e da
concretização inicial do projeto, a construção do sistema de metro ligeiro do Mondego
não tem sido, para os sucessivos Governos, nem premente, nem fundamental,
principalmente face ao investimento que representa.
O valor da implantação do Sistema Mobilidade do Mondego (SMM) é contudo
reconhecido, sendo preconizado no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas
2014-2020 (PETI3+) a necessidade de estudar, de forma racional e objetiva, outras
soluções para a concretização deste projeto que permitam reduzir significativamente o
seu volume de investimento e custos de funcionamento e que ofereçam uma resposta
adequada às necessidades de mobilidade das populações e melhor enquadrada no
volume de procura estimada para este projeto, recentemente corrigido face aos valores
originais de projeto.
Neste contexto, a solução BRT, ou vulgarmente designada por Metrobus, configura 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.
Deste modo, a execução da presente adaptação configura 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.
Este impacte classifica-se assim de positivo, de magnitude elevada, face às
implicações nacionais e regionais, principalmente no que respeita à relação custobenefício. O impacte assume assim um elevado significado, sendo considerado de muito
significativo.
A concretização do presente projeto, tal como da solução de metro ligeiro, porém para
um investimento com melhor relação custo-benefício, representa igualmente uma
melhoria face ao sistema atualmente existente, caracterizado por um serviço rodoviário
alternativo que substitui o serviço ferroviário suprimido aquando da anterior empreitada.
Atualmente, o sistema rodoviário é pouco atrativo, fruto das condicionantes associadas à
rede viária utilizada, com sucessivos atrasos, e tempos elevados de deslocação,
agravados em certos períodos do ano (particularmente no inverno), pela conjugação das
condições climatéricas com as vias sinuosas utilizadas.
Para além da maior regularidade do sistema Metrobus, que circula a velocidades fixas,
em canal dedicado, e com prioridade nas zonas de interceção, e conforto, também é
expectável uma melhoria das condições de segurança.
O projeto de Metrobus representa, deste modo, uma melhoria na eficiência e eficácia do
atual sistema de transporte, com o volume de investimento inferior ao do sistema de
metro ligeiro, e portanto da melhoria da qualidade de vida para as populações locais.
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A melhoria do sistema atual garante um maior fluxo de pessoas de, e para, Coimbra, que
abre os municípios de Miranda do Corvo e Lousã a novas oportunidades de negócio e
investimento, nomeadamente no que se refere à economia associada ao turismo rural e
de natureza. Também é possível considerar a fixação de novas empresas e/ou industria
nestes município, seguindo o exemplo da EFAPEL, localizado em Serpins, em
proximidade da estação.
O projeto garante ainda uma melhor acessibilidade das zonas mais rurais às sedes de
concelhia, com consequente acesso a uma série de serviços e equipamentos coletivos.
O impacte no sistema atual de transporte dos municípios atualmente servidos pelo
serviço rodoviário alternativo é portanto positivo e de magnitude elevada, assumindo-se
como de significativo para a região.

10.3.3 Conclusão
A adaptação da infraestrutura do SMM existente à uma solução BRT – Metrobus
configura um impacte globalmente positivo, pois é possível, com este sistema, atender
às necessidades de procura atual, e futuras, de transportes coletivos nos municípios
abrangidos pelo projeto, por um investimento significativamente inferior ao necessário
para a implementação de um sistema de metro ligeiro. O projeto vem assim de encontro
às preocupações ilustradas na estratégia nacional de transportes e infraestruturas de
adoção de uma solução que reduza significativamente os volumes de investimentos e
custos de funcionamento, porém que ofereça uma resposta adequada à mobilidade das
populações, face aos níveis de procura estimados.
O Metrobus representa deste modo uma ampla melhoria do serviço rodoviário atual, a
nível da eficiência, eficácia e conforto, e ainda do ponto de vista ambiental, com
consequentes efeitos na melhoria da qualidade de vida e economia local. O impacte do
projeto assume-se deste modo como de significativo a muito significativo.
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11.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES

11.1 Introdução
O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. Este projeto contempla
o aproveitamento integral do existente, em particular da plataforma executada na anterior
empreitada, que foi interrompida em 2012.
De um modo geral, o projeto compreende a pavimentação dentro do corredor atualmente
existente, pertencente ao Domínio Público Ferroviário. Face ao tempo decorrido desde a
execução das terraplenagens da empreitada anterior, e à falta de manutenção da
infraestrutura existente, verificam-se alguns sinais de instabilidade e erosão em alguns
taludes, que implicarão igualmente algumas intervenções de correção. Essas
intervenções limitam-se, contudo, ao canal atualmente existente, não se traduzindo em
afetações adicionais. Dentro do Domínio Público Ferroviário serão ainda realizadas
outras intervenções que compreendem a criação de paragens consideradas em via dupla
(nos locais das previstas no metro ligeiro), de zonas de parqueamento de veículos, de
zonas de inversão de marcha, e de zonas adicionais de cruzamento de veículos.
A adaptação ao sistema Metrobus implica contudo algumas alterações mínimas, face ao
projeto anteriormente aprovado, que implicam afetações marginais e pontuais de áreas
adjacentes ao canal, e que portanto extravasam o Domínio Público Ferroviário, e que
dizem respeito essencialmente à zona de inversão de marcha na Rotunda da Quinta da
Ponte (respeitante contudo a uma rotunda pública existente), ao acesso de emergência
ao canal n.º 2 (AC2) e ao desnivelamento da EN342.
Pelo exposto, no presente ponto são considerados os planos de ordenamento do
território, condicionantes, servidões administrativas e restrições de interesse público
presentes na área de intervenção, que extravasa o Domínio Público Ferroviário, e que
possam condicionar o projeto.
É assim efetuada uma atualização dos instrumentos de gestão territorial de âmbito local,
face às análise anteriormente efetuadas no âmbito do projeto anterior. O levantamento da
situação atual incide deste modo:

•

nas propostas de ordenamento previstos nos PDM de Coimbra, Miranda do Corvo
e Lousã;

•

nas condicionantes existentes na área de intervenção, designadamente a Reserva
Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras
condicionantes e servidões previstas nos planos de ordenamento do território bem
como situações que se encerram como sensíveis face à potencial interferência
com o projeto.
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11.2 Síntese e Atualização da Situação de Referência
11.2.1 Ordenamento
No presente ponto apresenta-se o enquadramento e análise da conformidade do projeto
da adaptação do SMM ao Metrobus com o Plano Diretor Municipal de cada um dos
concelhos abrangidos, tendo em conta apenas as alterações introduzidas ao projeto
aprovado, nomeadamente nas novas áreas de ocupação, como o são a zona de inversão
de marcha na Rotunda da Quinta da Ponte, o acesso de emergência ao canal n.º2 (AC2),
o desnivelamento da EN342, o reperfilamento do talude junto ao túnel do Tôco e da
paragem de Casal de Santo António.
Foram elaboradas as Cartas de Ordenamento (Figura 7), de Condicionantes (Figura 8),
bem como as cartas relativas à Reserva Agrícola Nacional (RAN) (Figura 9) e à Reserva
Ecológica Nacional (REN) (Figura 10).
Tendo como base a Carta de Ordenamento do PDM elaborada identificaram-se no
Quadro 21, no Quadro 22 e no Quadro 23 as classes de espaço abrangidas pelos
elementos do projeto que extravasam a área da domínio público ferroviário, onde se
efetua a transcrição de partes do regulamento do PDM, de forma a averiguar a
compatibilidade do projeto com cada uma das classes de espaços interferidas.

11.2.2 Condicionantes
Nesta secção o território abrangido pela área em estudo é analisado em função das
condicionantes existentes.
Para o efeito foram consultadas as Cartas de Condicionantes dos PDM’s dos concelhos
de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, que identificam as servidões e restrições de
utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou condicionamentos a
qualquer forma específica de aproveitamento do território.
Tendo por base as referidas cartas dos PDM’s, foi elaborada a Carta de Condicionantes
apresentada na Figura 8. Com base na Carta de Condicionantes elaborada e nas cartas
relativas à Reserva Agrícola Nacional (Figura 9) e Reserva Ecológica Nacional
(Figura 10), verifica-se que o projeto interfere apenas com as seguintes áreas
condicionadas:

92

−

Reserva Ecológica Nacional (REN);

−

Rede Rodoviária.
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Quadro 21 – Classes de espaço abrangidas pelos novos elementos do Sistema de Mobilidade do Mondego no concelho de Coimbra
Classes e categorias
de espaço

Solo rural
Espaços agrícolas

Solo urbano
Solo urbanizado
Espaços residenciais
(Área Residencial R2)

Espaços canais
Rede ferroviária

Artigo 39.º - Caracterização
Os espaços agrícolas correspondem a áreas de uso maioritariamente agrícola ou de
potencialidade agrícola reconhecida.
Artigo 40.º - Usos
1 — Constitui uso dominante dos espaços agrícolas a produção agrícola e pecuária.
2 — Constituem usos complementares do uso dominante:
a)O uso florestal; b) As instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, pecuárias ou
florestais; c) O turismo, o recreio e o lazer.
3 — São usos compatíveis com o uso dominante:
a) A atividade agroindustrial, bem como outras atividades económicas que contribuam para
reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais que pela sua natureza
técnica, económica e ou de complementaridade com as atividades instaladas, justifique a sua
localização em solo rural; b) A habitação de apoio ao agricultor.
Artigo 93. ° - Usos
“1 — Os espaços residenciais destinam -se dominantemente a funções residenciais, podendo
acolher outros usos desde que complementares ou compatíveis com o uso dominante.
2 — São usos complementares do uso dominante, designadamente, o comércio e os serviços, os
equipamentos de utilização coletiva, os empreendimentos turísticos, as instalações de recreio e
lazer e os estabelecimentos de restauração e bebidas.
3 — São usos compatíveis com o uso dominante, designadamente, os estabelecimentos
industriais, de armazenagem e as oficinas.”
Artigo 127.º - Caracterização
A rede ferroviária corresponde à infraestrutura da Linha do Norte e às infraestruturas previstas
para a rede de Alta Velocidade e sistema do Metro Mondego.
Artigo 128.º - Áreas de proteção
1 — As áreas de proteção non aedificandi aplicáveis à linha do Norte são as estabelecidas na lei.
(…)
3 — Para a infraestrutura ferroviária relativa ao Sistema do Metro Mondego estabelecem -se as
seguintes áreas e condições de proteção:
a) Uma área com a largura de 50 metros para cada um dos lados do eixo, até à aprovação do
estudo prévio;
b) Uma área com a largura de 20 metros para cada um dos lados do eixo, até à aprovação do
projeto de execução;
c) Uma área com a largura de 7 metros para cada um dos lados do eixo, após a aprovação do
projeto de execução e exploração da infraestrutura, devendo ser respeitadas as condições
previstas nos projetos de execução, incluindo as integrações funcionais.

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

Elementos do
projeto

Caracterização, Estatuto de uso e Ocupação do solo

Usos especiais do Solo
Artigo 32.º - Infraestruturas
1 — A implantação ou instalação de
infraestruturas, nomeadamente do
domínio dos transportes, (…),
podem ser viabilizadas em qualquer
área ou local do território municipal,
desde que a Câmara Municipal
reconheça que tal não acarreta
prejuízos inaceitáveis para o
ordenamento e desenvolvimento
local, após ponderação dos seus
eventuais efeitos negativos nos
usos dominantes e na qualidade
ambiental, paisagística e funcional
das áreas afetadas.
2 — Nos locais ou perímetros que
vierem a ficar afetos a estas
finalidades só são permitidos usos e
ocupações diretamente
relacionados com a sua função ou
compatíveis com esta, de acordo
com os instrumentos reguladores
das respetivas atividades.
3 — A edificabilidade a adotar em
cada uma destas áreas será a
estritamente exigida pela própria
natureza das infraestruturas a
instalar.

Compatibilização
com o projeto

Rotunda da
Quinta da Ponte

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

Rotunda da
Quinta da Ponte

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

Rotunda da
Quinta da Ponte

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço
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Quadro 22 – Classes de espaço abrangidas pelos novos elementos do Sistema de Mobilidade do Mondego no concelho de Miranda do Corvo
Classes e categorias
de espaço

Solo rural
Espaço de uso
múltiplo agrícola e
florestal

Espaços de recursos
geológicos
Áreas de exploração
potencial

Solo urbano
Solo urbanizado
Espaços residenciais
(Área Residencial 2)

110

ANEXO 3
novembro 2018

Elementos do
projeto

Caracterização, Estatuto de uso e Ocupação do solo

Compatibilização
com o projeto

Artigo 37.º - Utilizações e intervenções interditas
São interditas as utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental,
paisagístico e ecológico, exceto quando aprovadas previamente pela Câmara
Municipal ou pela respetiva tutela, designadamente:
a) As operações de aterro ou de escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas de solo arável;
b) O vazamento de efluentes sem tratamento, nos termos da lei em vigor;
c) O corte de folhosas ribeirinhas associadas a galerias ripícolas, como salgueiros, amieiros, freixos e choupos, de exemplares
espontâneos de carvalho negral e carvalho roble, e ainda das espécies protegidas por legislação específica.
Artigo 52.º - Identificação
As áreas de uso múltiplo agrícola e florestal compreendem as áreas ocupadas quer por sistemas agro-silvo-pastoris quer por usos
agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares.

Acesso ao
Canal 2

A tipologia de
projeto não é
referida nos usos
interditos. Referese ainda que a área
a afetar pelo
elemento do
projeto
corresponde a uma
área compactada
sem qualquer uso
atual (agrícola ou
florestal) pelo que
não se identificam
incompatibilidades

Artigo 54.º - Identificação e usos
1 — Os Espaços de recursos geológicos correspondem a áreas onde existem recursos geológicos. (…)
Artigo 56.º - Áreas de exploração potencial
Nas áreas de exploração potencial verifica-se a existência de recursos geológicos cuja exploração é viável sempre que permitida na
categoria de espaço abrangida assim como áreas concessionadas e áreas adjacentes às áreas de exploração consolidada para
progressão da atividade.

Acesso ao
Canal 2

Não se verificam
incompatibilidades
com esta classe de
espaço

Acesso ao
Canal 2

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

Solo Urbano – Disposições Gerais | Artigo 64.º - Ocupações e utilizações
1 — (…) as áreas integradas no solo urbano destinam-se preferencialmente ao uso habitacional, atividades económicas, turismo,
equipamentos públicos ou privados de utilização coletiva, e de recreio e lazer.
2 — É permitida a realização de ações de reconhecido interesse público, nacional ou local, nomeadamente, a construção de
infraestruturas ou equipamentos públicos, desde que enquadráveis e não conflituais com as atividades e usos mencionados no número
anterior.
(…)
Artigo 75.º - Caracterização e usos
1 — A Área residencial 2 corresponde ao tecido urbano maioritariamente consolidado, de usos mistos, cuja ocupação dominante é a
habitação coexistindo, em alguns locais, comércio e serviços, (...).
2 — A área residencial 2 destina-se predominantemente a habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva e espaços
verdes públicos e privados.
(…)
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Classes e categorias
de espaço

Espaços canais
Rede ferroviária

Caracterização, Estatuto de uso e Ocupação do solo
Artigo 106.º - Definição
Os espaços-canais correspondem às áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de desenvolvimento linear, incluindo
as áreas técnicas complementares que lhes são adjacentes, podendo ser qualificados como categoria de solo rural ou de solo urbano.
Artigo 109.º - Identificação e regime
1 — A rede de metro ligeiro de superfície do Concelho de Miranda do Corvo corresponde à infraestrutura de metro ligeiro, em construção
e prevista, que se desenvolve à superfície, em canal próprio exclusivo.
2 — A edificação numa faixa de 10 metros para cada lado da via ferroviária fica sujeita a parecer da entidade competente pela mesma.
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Elementos do
projeto

Acesso ao
Canal 2

Compatibilização
com o projeto
O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

111

ANEXO 3
novembro 2018

Quadro 23 – Classes de espaço abrangidas pelos novos elementos do Sistema de Mobilidade do Mondego no concelho de Lousã
Classes e categorias
de espaço

Solo rural
Espaços Agrícolas ou
Florestais
Áreas Florestais de
Produção

Espaços canais
Rede rodoviária
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Elementos do
projeto

Caracterização, Estatuto de uso e Ocupação do solo

Compatibilização
com o projeto

Artigo 24.º - Identificação das categorias de espaço
O solo rural integra as seguintes categorias e subcategorias de espaço, identificadas na Planta de Ordenamento:
a) Espaços agrícolas ou florestais:
(…)
iii) Áreas florestais de produção;
(…)
Artigo 25.º - Disposições comuns
1 — Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e de outras
condicionantes previstas na lei, ficam interditas no solo rural:
a) As práticas que conduzam à destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das camadas de solo arável, desde que não
integradas em práticas associadas à exploração agrícola, pecuária e florestal, ou destinadas a ocupações e utilizações expressamente
previstas no presente Regulamento;
b) A deposição de sucatas ou resíduos de qualquer natureza.
2 — Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e de outras
condicionantes previstas na lei, no solo rural é permitida:
a) Implantação de infraestruturas de saneamento, de abastecimento de água, de telecomunicações, de eletricidade, de gás, bem como as
instalações e o transporte de energia obtida a partir de fontes de energia renováveis, designadamente, os parques eólicos e os parques
fotovoltaicos, ecocentros, infraestruturas viárias, de infraestruturas de radiocomunicações ou outras as quais a própria lei confira essa
possibilidade;
b) Realização de aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas e de obras hidráulicas.

Desnivelament
o da EN342

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço

Artigo 108.º - Regime de proteção
1 — A rede rodoviária corresponde ao traçado e plataforma das vias e inclui as respetivas faixas de proteção non aedificandi.
2 — As faixas de proteção non aedificandi aplicáveis às vias da rede rodoviária nacional e regional são as constantes na legislação em
vigor aplicável.
(…)
7 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução e requalificação de vias
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal.

Desnivelament
o da EN342

O projeto em
análise é
compatível com
esta classe de
espaço
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Reserva Ecológica Nacional (REN)
A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de
espaços com características ecológicas específicas. A sua criação é consequência da
evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, no
sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e
sensibilidade. A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro,
que corresponde à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que
revogou o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de
setembro.
Saliente-se que, após a definição e classificação do uso do solo como REN, os processos
de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a
destruição de vegetação não é permitida, com exceção das seguintes situações que
possibilitam processos de desafetação de áreas da REN, mediante:

−

A não perturbação do equilíbrio ecológico;

−

A assunção de um compromisso antes do estabelecimento da REN;

−

O desenvolvimento de uma atividade que possua objetivos militares ou defensivos
de interesse nacional;

−

O desenvolvimento de uma atividade de interesse nacional, regional ou local e
onde esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis.

A delimitação da REN nos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã foi
aprovada pelos diplomas indicados no quadro seguinte, o qual sistematiza ainda as áreas
de REN interferidas pelo projeto.
Quadro 24 – Aprovação da delimitação da REN nos concelhos da área de estudo e áreas de
REN interferidas pelo projeto
Concelho
Coimbra

Miranda do Corvo

Lousã

Diploma de aprovação

Áreas de REN abrangidas

Portaria n.º 62/2014 de 10 de
março, publicada no Diário da
república, 1ª série- n.º 48

O atual projeto não interfere com áreas
de REN no concelho de Coimbra

Portaria n.º 71/2014 de 17 de
março, publicada no Diário da
república, 1ª série- n.º 53

“Áreas com risco de erosão” – esta
área de REN é abrangida pelo
reperfilamento do talude junto ao Túnel
do Tôco

Portaria n.º 216/2013 de 2 de
julho, publicada no Diário da
república, 1ª série- n.º 125

O atual projeto não interfere com áreas
de REN no concelho da Lousã
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O quadro seguinte expõe as classes de REN abrangidas, fazendo a correspondência
entre as definições do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, que constam da cartografia
existente, com as novas definições do atual regime da REN.
Quadro 25 – Correspondência das categorias das áreas de REN definidas no DL n.º 96/90,
de 19 de março, e as novas categorias definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de agosto,
republicado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de novembro
Categorias da REN definidas no DL n.º 96/90, de
19 de março
Áreas com risco de erosão

Categorias da REN definidas no DL n.º 239/2012, de 2
de novembro
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.

De acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, verifica-se que as obras de estabilização de
taludes e de áreas com risco de erosão em “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do
solo” estão isentas de Comunicação Prévia. As intervenções de estabilização de taludes,
com eventual reperfilamento afiguram-se como necessárias para correção das situações
de instabilidade existentes.

Rede rodoviária
A constituição de servidões relativas às estradas que foram classificadas no Plano
Rodoviário Nacional, em vigor, segue o regime previsto no novo Estatuto das Estradas da
Rede Nacional (EERRN – Lei n.º 34/2015, de 27 de abril), que regula a proteção e fixa as
condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as do exercício das
atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação.
De acordo com art.º 32.º do referido decreto-lei “É constituída em benefício das
infraestruturas rodoviárias, do tráfego rodoviário, da segurança das pessoas,
designadamente dos utilizadores da estrada, e da salvaguarda dos interesses
ambientais, uma zona de servidão non aedificandi sobre os prédios confinantes e
vizinhos daquelas, ficando sujeitas a autorização da administração rodoviária, nos termos
previstos no presente Estatuto, as operações urbanísticas de edificação, construção,
transformação, ocupação e uso do solo e dos bens compreendidos na zona de servidão.
2 – Até à aprovação da respetiva planta parcelar, a zona de servidão non aedificandi é
definida por uma faixa de 200 m para cada lado do eixo da estrada, e por um círculo de
650 m de raio centrado em cada nó de ligação.”

“Após a publicação do ato declarativo de utilidade pública dos prédios e da respetiva
planta parcelar, as zonas de servidão non aedificandi das novas estradas, bem como das
estradas já existentes, têm os seguintes limites: (…) d) EN e restantes estradas a que se
aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de
servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada”.
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Em termos de intervenção nesta servidão o projeto em estudo prevê o desnivelamento da
EN342, no concelho da Lousã, através da alteração do traçado desta estrada e
implantação de uma Passagem Superior ao canal, e de dois caminhos paralelos de
restabelecimento dos acessos. A sua realização tem como objetivo uma circulação
segura em ambas as vias e portanto em área de servidão das mesmas.

Da análise do atrás exposto, pode constatar-se que o projeto é compatível com as
condicionantes presentes nos concelhos abrangidos, desde que cumpridos os
procedimentos previstos na legislação específica, quando aplicáveis.

11.2.3 Outros Instrumentos de Gestão e Orientações Estratégicas
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 3+) (2014-2020)
No âmbito deste Plano de atuação para o período 2014 – 2020 são definidos os projetos
de investimentos em infraestruturas para os diferentes modos de transporte, integrados
em eixos de desenvolvimento prioritário no território nacional.
Este Plano estabelecendo uma visão de longo prazo do sistema de transportes e
infraestruturas (2050), define os projetos considerados estratégicos e prioritários para o
equilíbrio entre a promoção do crescimento, coesão social e territorial e a promoção da
sustentabilidade do sistema de transportes, nele se enquadrando o projeto do Sistema de
Mobilidade do Mondego, o qual, embora não tenha sido incluído na lista dos 30
investimentos prioritários, refere o seguinte: “considera-se importante estudar, de forma
racional e objetiva, outras soluções para a concretização deste projeto que permitam
reduzir significativamente o seu volume de investimento e custos de funcionamento e que
ofereçam uma resposta adequada às necessidades de mobilidade das populações e
melhor enquadrada no volume de procura estimada para este projeto, recentemente
corrigido face aos valores originais do projeto”.
O presente projeto dá assim cumprimento ao definido no PETI3+ na medida em que
permite reduzir o volume de investimento e o custo de funcionamento comparativamente
ao anterior projeto, oferecendo uma resposta adequada às necessidades de mobilidade
das populações.

11.3 Avaliação de Impactes
A adaptação do SMM ao Metrobus prevê o aproveitamento integral de uma infraestrutura
existente, que resulta da reabilitação do antigo Ramal Ferroviário da Lousã, cujo
funcionamento até a estação de Serpins decorria desde 1930. O projeto consiste, no
essencial, na escarificação da plataforma existente, respetiva sobrelevação e
pavimentação, para adaptação à nova solução rodoviária. Estão igualmente previstas
algumas intervenções acessórias, de carácter confinado, associadas às características
do novo sistema de transporte pretendido.
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Todas estas intervenções desenvolvem-se todavia em área previamente intervencionada,
e portanto, dentro do espaço canal definido para o antigo Ramal Ferroviário da Lousã
(domínio público ferroviário), e/ou áreas expropriadas no âmbito da empreitada
anteriormente realizada. Excetuam-se três situações pontuais, que implicam uma
ocupação marginal, nomeadamente na implantação da inserção giratória para inversão
de marcha na paragem de Quinta da Ponte, no acesso de emergência ao canal n.º 2, na
zona de Moinhos, e no talude de escavação a reperfilar junto ao túnel do Tôco. No
primeiro caso, a intervenção implica utilização da rede rodoviária local (aproveitamento
de uma rotunda existente para inversão de marcha de autocarros), no segundo caso a
utilização de um terreno sem qualquer utilização atual, e no terceiro caso a ocupação da
orla de espaços florestais de produção.
Posto isto, a avaliação de impacte incidirá apenas nas intervenções previstas fora do
domínio público ferroviário, que integra o anterior espaço canal do antigo ramal da Lousã,
e os terrenos expropriados no quadro da anterior empreitada do SMM.
Os principais impactes identificados prendem-se com a ocupação física do território, com
os condicionamentos que tal ocupação implica na sua utilização e gestão. Este tipo de
impactes inicia-se na fase de construção e prolonga-se pela fase de exploração.
Tendo em conta os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, a
afetação do regime de uso do solo é avaliada tendo em conta as classes e categorias de
uso do solo constantes da Carta de Ordenamento. A avaliação será feita qualitativamente
tendo em conta os usos permitidos pela respetiva classificação.
A análise da interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas
será efetuada qualitativamente pela análise da afetação dos objetivos que norteiam a
definição da respetiva restrição ou dos efeitos práticos sobre os motivos da servidão
definida.

11.3.1 Fase de Construção
Ao nível dos planos de gestão municipais, nomeadamente dos planos diretores
municipais dos concelhos abrangidos pelo projeto (Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã),
as novas áreas a afetar, e que extravasam o Domínio Público Ferroviário, têm
enquadramento nos respetivos regulamentos, no que diz respeito ao ordenamento e
condicionantes, desde que cumpridos os procedimentos estipulados na legislação
específica.
Os impactes consideram-se assim confinados, irreversíveis, permanentes, negativos,
de magnitude reduzida e não significativos.
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11.3.2 Fase de Exploração
Os impactes gerados durante a fase de construção mantêm-se na fase de exploração
com a conformidade dos planos de gestão territorial de âmbito municipal.
De referir que a área da REN ocupada pelo atual projeto corresponde ao reperfilamento
de um talude que evidencia sinais de erosão, pelo que a solução proposta, ao permitir
uma melhoria das condições de estabilidade do mesmo, constitui um impacte positivo.
O projeto de adaptação do SMM a um sistema de Metrobus está ainda de acordo com as
aspirações dos municípios que pretendem a resolução da atual situação de impasse e a
efetiva operacionalização do SMM previsto nas suas orientações estratégicas. Também a
nível nacional se dará cumprimento a uma orientação específica do transporte coletivo
nesta região, conforme o PETI3+, 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.”.

11.3.3 Conclusão
O projeto em análise corresponde a uma adaptação de uma infraestrutura existente que
resulta do aproveitamento do antigo Ramal Ferroviário da Lousã. Este projeto implica
assim alterações mínimas de ocupação do solo, sendo que as novas áreas a afetar pelo
atual projeto têm enquadramento nos respetivos regulamentos. O impacte considera-se
assim, globalmente, como de não significativo e a concretização do empreendimento
nos novos moldes, um impacte positivo e significativo a nível regional e nacional.
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12.

PATRIMÓNIO

12.1 Introdução
O projeto do SMM entre Alto de S. João e Serpins, no qual se procede agora alterações
localizadas para a sua adaptação a um sistema de Metrobus, foi alvo da realização de
estudos de património no âmbito dos RECAPE dos projetos de execução do troço Alto de
S. João / Miranda do Corvo e Miranda do Corvo / Serpins, que incluíram a realização da
prospeção arqueológica no corredor de 400 metros centrados no eixo da linha e ao longo
de toda a sua extensão.
A aprovação ambiental destes RECAPE e que inclui os aspetos patrimoniais é datada de
19 de fevereiro de 2009 (troço Miranda do Corvo / Serpins) e de 22 de julho de 2009
(troço Alto de S. João / Miranda do Corvo), conforme Pareceres que se apresentam no
Anexo 1 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE).
Desses estudos resultou assim uma caracterização patrimonial da área do projeto e
respetiva prospeção com a identificação e localização dos sítios patrimoniais, que foram
tidos em devida conta no âmbito das alterações que se efetuaram ao projeto tendo em
vista a minimização de impactes.
Neste ponto e face à caraterização da área e aos elementos de património identificados
nos estudos anteriores, procede-se assim à demonstração que as alterações de projeto
não apresentam quaisquer impactes face ao património identificado.

12.2 Síntese da Situação de Referência
De acordo com o relatório de prospeção arqueológica que integrou os RECAPE dos
troços Alto de S. João / Miranda do Corvo e Miranda do Corvo / Serpins, foram
identificados 35 sítios na área de estudo do troço Alto de S. João / Miranda do Corvo e 29
sítios no troço Miranda do Corvo / Serpins.
Esses sítios estão localizados na Figura 11 reproduzindo a informação constante de cada
um desses relatórios.
Nos Quadro 26 e Quadro 27 estão os mesmos identificados e caraterizados tal como
constam dos quadros que integraram os relatórios de património nos RECAPE.
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Quadro 26 – Quadro síntese da situação de referência no descritor Património – Troço Alto de São João / Miranda do Corvo
N.º
Inventario

Fonte

Designação

PD

TC

Zona
de Incidência

Zona Envolvente

Categoria

Classificação

Cronologia

Valor
Patrimonial

1

Pelourinho de Miranda do Corvo

Arquitetónico

IIP

Século XVI

Elevado

2

Capela da Nossa Senhora da Alegria

Arquitetónico

Em vias de
classificação

Século XVII

Elevado

3

Torre de Bera

Arquitetónico

Encerrado

Alta Idade
Média

Elevado

4

Capela de São Pedro

Arquitetónico

Em vias de
classificação

Século XVIII

Elevado

5

Feteiras

Arqueológico Sem classificação

Idade do ferro

Médio

6

Anagueis

Arqueológico Sem classificação

Indeterminada

Médio

7

Lomba da Moura

Arqueológico Sem classificação

Romano

Médio

8

Capela do Senhor dos Passos

Arquitetónico Sem classificação Idade Moderna

Médio

9

Igreja matriz de Miranda do Corvo

Arquitetónico Sem classificação Idade Moderna

Médio

10

Capela da
Conceição

Arquitetónico Sem classificação

Século XVIII

Médio

11

Cruzeiro de Santo Cristo

Arquitetónico Sem classificação

Século XVII

Médio

12

Igreja paroquial de Ceira

Arquitetónico Sem classificação

Século XIX

Médio

13

Fonte da Cheira

Arquitetónico Sem classificação

Século XIX

Médio

14

Fonte do Castanheiro

Arquitetónico Sem classificação

Século XVIII

Médio

15

Palácio da Quinta da Portela

Arquitetónico Sem classificação

Século XVIII

Médio

16

Capela de Santo António

Arquitetónico Sem classificação

Século XVIII

Médio

17

Estação de Ceira

Arquitetónico Sem classificação

Século XX

Médio

Nossa

Senhora

da
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N.º
Inventario

Designação

Fonte
PD

TC

Zona
de Incidência

Zona Envolvente

Categoria

Classificação

Cronologia

Valor
Patrimonial

18

Capela de Tremoa

Arquitetónico Sem classificação

Século XX

Médio

19

Igreja de Santo António

Arquitetónico Sem classificação

Século XX

Médio

20

Alminha

Indeterminada

Reduzido

21

Estação de Miranda do Corvo

Arquitetónico Sem classificação

Século XX

Médio

22

Apeadeiro de Moinhos

Arquitetónico Sem classificação

Século XX

Médio

23

Lagar

Arquitetónico
Sem classificação Contemporâneo
Etnológico

24

Alminha

25

Moinho do Carrolo

Arquitetónico Sem classificação

Moderno –
Contemporâneo

Médio

26

Capela do Sobral

Arquitetónico Sem classificação Contemporânea

Médio

27

Ponte da Portela

Arquitetónico Sem classificação Contemporânea

Médio

28

Alminha

29

Apeadeiro das Carvalhosas

Etnológico

Etnológico

Etnológico

Sem classificação

Sem classificação Contemporâneo

Sem classificação Contemporâneo

Arquitetónico Sem classificação

Século XX

Reduzido
Reduzido

Reduzido
Médio

Fonte: Relatório de prospeção arqueológica do RECAPE relativo ao projeto de execução do troço Alto de S. João / Miranda do Corvo, PROCESL, abril 2009
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Quadro 27 – Quadro síntese da situação de referência no descritor Património –Troço
Miranda / Serpins
Nº

Designação

Concelho
Freguesia

Categoria
Tipologia
Cronologia

M

P

Inventário do
EIA

1

Ponte Ferroviária sobre o Rio Dueça

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arquitetónico
Ponte
Contemporâneo

556465

4438025

-

2

Estação Ferroviária de Miranda do
Corvo

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arquitetónico
Estação Ferroviária
Contemporâneo

557014

4437904

19

3

Edifício da Rua da Estação

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arquitetónico
Edifício de habitação
Contemporâneo

557003

4437934

-

4

Quinta de Moita

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arquitetónico
Quinta
Contemporâneo

557583

4438118

-

5

Poço de Corvo

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Etnográfico
Poço
Contemporâneo

558022

4438415

-

6

Alminha de Corvo

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Etnográfico
Alminha / Fontanário
Contemporâneo

558084

4438288

-

7

Corvo/Capitel Visigótico

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arqueológico
Achado isolado
Romano

558241

4438270

32

8

Poço de Bujos

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Etnográfico
Poço
Contemporâneo

558266

4438680

-

9

Chaminé de Bujos

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arquitetónico
Unidade fabril
Contemporâneo

558268

4438810

-

10

Fábrica de Bujos

Miranda do Corvo
Miranda do Corvo

Arquitetónico
Unidade fabril
Contemporâneo

558554

4438980

-

11

Casa de Padrão 1

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Casa
Contemporâneo

559577

4439834

12

Capela de Sr.ª do Livramento

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Capela
Contemporâneo

559742

4440008

-

13

Fonte de Padrão

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Fonte
Contemporâneo

559782

4439967

-

14

Casa de Padrão 2

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Casa
Contemporâneo

559912

4440066

-

15

Poço de Padrão

Lousã
Lousã

Etnográfico
Poço
Contemporâneo

560034

4440189

-

16

Fábrica de Arneiro

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Unidade fabril
Contemporâneo

561300

4440660

-

17

Poço de Meiral

Lousã
Lousã

Etnográfico
Poço
Contemporâneo

562664

4439596

-
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Nº

Designação

Concelho
Freguesia

Categoria
Tipologia
Cronologia

M

P

Inventário do
EIA

18

Casa de Fornea

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Casa
Contemporâneo

562993

4439601

-

19

Fonte de Cacilhas

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Fonte
Contemporâneo

563548

4439438

-

20

Mós e colunas

Lousã
Lousã

Arqueológico
Vestígios diversos
Romano

563538

4439522

34

21

Ponte de Quadiz

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Ponte
Contemporâneo

563639

4439505

-

22

Moinho da Ponte de Quadiz

Lousã
Lousã

Etnográfico
Moinho
Contemporâneo

563647

4439618

-

23

Capela de S. António

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Capela
Contemporâneo

563818

4439989

-

24

Edifícios da Rua Dr. Pires de
Carvalho

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Edif.de habitação
Contemporâneo

563949

4440613

-

25

Ecomuseu da Serra da Lousã /
Museu Etnográfico Dr. Louzã
Henriques

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Museu
Contemporâneo

563944

4440902

-

26

Edifício da Rua da Cruz da Gândara

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Edif. de habitação
Contemporâneo

564027

4441096

-

27

Estação Ferroviária de Lousã

Lousã
Lousã

Arquitetónico
Estação Ferroviária
Contemporâneo

564036

4441136

20

28

Poço de Vale

Lousã
Vilarinho

Etnográfico
Poço
Contemporâneo

564912

4442320

-

29

Poço de Rogela

Lousã
Vilarinho

Etnográfico
Poço
Contemporâneo

564971

4443115

-

30

Capela de Sr.ª da Piedade

Lousã
Vilarinho

Arquitetónico
Capela
Contemporâneo

565164

4443618

-

31

Capela da Ribeira dos Casais

Lousã
Serpins

Arquitetónico
Capela
Contemporâneo

566770

4444964

-

32

Ponte Ferroviária sobre o Rio Ceira

Lousã
Serpins

Arquitetónico
Ponte
Contemporâneo

566647

4445209

-

33

Ponte Rodoviária sobre o Rio Ceira

Lousã
Serpins

Arquitetónico
Ponte
Contemporâneo

566564

4445254

-

34

Serpins

Lousã
Serpins

Arqueológico
Vestígios diversos
Romano

566872

4445464

28

35

Estação Ferroviária de Serpins

Lousã
Serpins

Arquitetónico
Estação Ferroviária
Contemporâneo

567298

4445351

21

Fonte: Relatório de prospeção arqueológica do RECAPE relativo ao projeto de execução do troço Miranda do
Corvo / Serpins, PROCESL, dezembro 2008
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O parecer da CA relativo ao troço Alto de S. João / Miranda do Corvo conclui no âmbito
da Medida III.2 da DIA, o seguinte:
“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: n.º 17 (Estação Ferroviária de Ceira), n.º 21 (Estação Ferroviária de
Miranda do Corvo), n.º 22 (Apeadeiro de Moinhos) e n.º 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).”

O parecer da CA relativo ao troço Miranda do Corvo /Serpins conclui no âmbito desta
mesma medida III.2 da DIA, o seguinte:
“De acordo com o Relatório de Prospecção Arqueológica do Traçado, apresentado em anexo ao
RECAPE, a área potencialmente a afectar pela implantação do projecto foi prospectada de forma
sistemática, em todo o seu comprimento e numa largura de 400 metros centrados no eixo da linha.
Do mesmo modo se procedeu relativamente as zonas de implantação de estaleiros.
Foram identificadas 35 ocorrências patrimoniais, das quais nove se encontram a menos de 10
metros da linha a intervencionar, sendo que cinco destas ocorrências serão directamente
afectadas pelo projecto: n.º 2 (Estação Ferroviária de Miranda do Corvo), n.º 4 (Quinta da Moita),
n.º 26 (Edifício da Rua da Cruz de Gândara), n.º 27 (Estação Ferroviária de Lousã), n.º 32 (Ponte
ferroviária do rio Ceira) e n.º 35 (Estação Ferroviária de Serpins). Para todas estas o RECAPE
prevê medidas de minimização, com as quais se concorda genericamente.
Neste sentido, considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.”

12.3 Avaliação de Impactes
De modo a contextualizar as novas intervenções face à área de intervenção do anterior
projeto, bem como ainda aos sítios de interesse patrimonial identificados nessa área e
sua envolvente direta, elaborou-se cartografia do traçado em planta sobre fotografia
aérea, onde esta situação é assim bem visível.
Essa cartografia que serve de apoio a todo o RECAPE e também ao presente Anexo 3,
em particular onde se faz a avaliação de impactes das alterações de projeto nos vários
descritores ambientais, é apresentada no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos, para onde se
remete.
As alterações ao projeto que estão identificadas, de uma forma mais detalhada no
Ponto 2 do presente relatório situam-se na sua maioria na área de intervenção do projeto
anterior ou área pavimentadas públicas, como é o caso:
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-

das paragens que de modo a assegurar o cruzamento de veículos nesses locais,
bem como pelo facto dos autocarros só terem a abertura de portas do lado direito
do veiculo, terão todas um layout com duas vias, para cruzamento de veículos, e
duas plataformas de passageiros, em cada um dos lados, sendo executadas na
área da plataforma já intervencionada pelo anterior projeto.

-

das zonas de cruzamento adicional que se localizam em zonas de
resguardo, paralelas à plena via em locais onde a largura da plataforma existente
o permite.

-

das pontes e dos pontões onde as intervenções correspondem à substituição
dos tabuleiros por novos, mais largos, para contemplar a largura necessária para
o perfil transversal tipo. Adicionalmente e por questões de segurança, nos pilares
de algumas das pontes far-se-á também o reforço sísmico das respetivas
fundações, com a realização de microestacas e portanto área também das
próprias infraestruturas existentes e que não serão visíveis à superfície.

-

as zonas complementares de apoio para operações de socorro
correspondentes a zonas adicionais de inversão de marcha para veículos de
emergência fora dos locais que são necessários para a exploração, localizam-se
em áreas de alargamento da atual plataforma que permitem instalar uma zona de
resguardo lateral à plena via onde os veículos de emergência podem parar e
inverter a marcha e que estão dentro da área anteriormente intervencionada. Os
novos pontos de acesso ao canal a partir de vias públicas próximas para uso
em caso de operação de socorro trata-se de curtos trechos de via a ligar a vias
públicas próximas e que apenas num caso (Acesso ao Canal 2) fica parcialmente
fora da área de intervenção do anterior projeto, mas de forma muito marginal.

-

também as rotundas para inversão de marcha localizadas no final das estações
términus de Quinta da Ponte, Sobral de Ceira, Corvo, Lousã e Serpins,
correspondentes a rotundas a criar, estão centradas na plataforma ou executadas
nas áreas de estacionamento do MM existentes ou ainda correspondem a
rotundas existentes nas vias publicas que articuladas com os atravessamentos
rodoviários existentes permitem que os autocarros possam também de uma forma
direta fazer a inversão do sentido de marcha. Com estas soluções pretendeu-se
assim que estes elementos associados à exploração do projeto ocorram em
estruturas existentes ou áreas já intervencionadas que são para o efeito
adaptadas.

Deste modo apenas parte do Acesso ao Canal para Operação de Socorro 2 está
parcialmente fora da área de intervenção do anterior projeto ou de zona já pavimentadas
que são usadas, bem como ainda o cruzamento com a EN342 o qual é alvo de projeto
de restabelecimento desnivelado por questões de segurança de circulação.
Nestes locais e como se pode verificar na cartografia do traçado em planta sobre
fotografia aérea, também já com os sítios de património assinalados que se localizam
nessa faixa (ver Anexo 2 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE), nenhuma destas
situações que sai fora sai área de intervenção do anterior projeto afeta qualquer sitio
patrimonial identificado.
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Poço

Figura 12 – Desnivelamento da EN342 (km 6+230 do troço Miranda do Corvo /Serpins), sem
qualquer sítio de património identificado no local ou envolvente próxima

Figura 13 – Acesso ao Canal 2 para Operação de Socorro (km 10+388 do troço Alto de S.
João / Miranda do Corvo), sem qualquer sitio de património identificado no local ou
envolvente próxima

A fase de construção e nomeadamente todas as ações que implicarem movimentações
de terras, serão acompanhadas por arqueólogo, nos termos do indicado na Medida III.16
que contempla o acompanhamento arqueológico integral da obra.
Esta medida constitui por isso uma obrigação do Plano de Acompanhamento Ambiental
da Obra (PAAO – Anexo 4 do Volume 3 – Anexos do RECAPE) por ser assegurada pelo
empreiteiro e que permitirá detetar, acompanhar e resolver qualquer potencial impacte
não identificado nesta fase de projeto.

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

127

ANEXO 3
novembro 2018

12.4 Conclusão
As intervenções de adaptação do projeto aprovado (e já em parte construído) a uma
solução de Metrobus, estão portanto incluídas na área anteriormente prospetada de
forma sistemática, pelo que não foi feita nova prospeção no âmbito da presente fase de
projeto, tanto mais que as novas intervenções (rotunda de inversão de marcha, zonas de
cruzamento de veículos, acessos de emergência ao canal) estão inclusive localizadas em
áreas já intervencionadas ou construídas pelo projeto no âmbito da anterior empreitada.
É apenas exceção o desnivelamento da EN342 que agora se propõe e que se localiza
cerca do km 6+200 do troço Miranda do Corvo / Serpins, bem como parte do Acesso ao
Canal 2 – Operação de Socorro (km 10+388 do troço Alto de S. João / Miranda do Corvo)
para onde não existem sítios de património referenciados, conforme o anterior
levantamento.
Em fase de obra e em face também do preconizado na DIA, deve proceder-se ao
acompanhamento arqueológico integral das ações de desmatação e de movimentação de
terras que asseguram assim o acompanhamento arqueológico efetivo das novas
intervenções e a tomada de medidas adicionais em caso de necessidade.
Relativamente aos estaleiros, propõe-se também e a título indicativo para o novo
concurso de empreitada, o uso dos estaleiros da anterior empreitada, também já
aprovados pela Autoridade de AIA. A sua localização consta da FIG. III. 22 que se
apresenta no Capitulo III. Em caso de alteração em face da proposta do empreiteiro a
quem vier a ser adjudicada a empreitada, deve o mesmo proceder à respetiva prospeção
arqueológica previamente ao início das obras, garantindo a inexistência de impactes de
natureza patrimonial.
Estas medidas constam assim das obrigações do Plano de Acompanhamento Ambiental
da Obra que se apresenta no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos deste RECAPE.

128

ANEXO 3
novembro 2018

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

13.

CONCLUSÃO

A adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego a uma solução rodoviária
(autocarros elétricos) em via dedicada, vulgarmente designada de Metrobus, pressupõe o
aproveitamento integral de uma infraestrutura existente, que resulta da reabilitação /
reconversão do antigo ramal ferroviário da Lousã a um sistema de metro ligeiro. O projeto
contempla, 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 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 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 deste
modo a afetação de novas áreas, limitando-as a situações localizadas e marginal à área
de intervenção do anterior projeto.
Partindo deste pressuposto, identificam-se somente três situações que impliquem
afetações fora do domínio público 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 situações, conforme anteriormente referido, consideraram a minimização de
impactes, utilizando estruturas existente na proximidade (rotunda da via pública no caso
da inversão de marcha de Quinta da Ponte) ou terrenos adjacentes à via de reduzido
valor (orla de eucaliptal no caso do desnivelamento da EN342); e terreno baldio sem uso
(para acesso de emergência ao canal).
Em suma, no que se refere a afetações adicionais de espaço, com consequente afetação
de coberto vegetal e/ou usos existentes, da morfologia e drenagem superficial, 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 com o reduzido movimento de terras, que se limita
aos aterros necessários à sobrelevação (ligeira) da plataforma de circulação, para
posterior pavimentação, uma vez que as terraplenagens foram, no essencial, executadas
na empreitada anterior. As escavações assumem valor vestigiais, quando comparado aos
volumes de aterro, sendo 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 hídrico público são portanto pontuais, limitadas à ações de
reforço ao sismo de algumas das pontes presentes no trecho alvo de projeto, e à
demolição e reconstrução de pontões.
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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,
reajustado às novas especificidades de projeto.
No cômputo geral, os impactes negativos inerentes à adaptação ao Metrobus são assim
considerados de não significativos, fruto da adoção de uma filosofia de intervenção que
privilegia 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 deste modo os principais efeitos positivos da solução em estudo que, com
um volume significativamente inferior de investimento e de custos de manutenção, face à
solução de metro ligeiro, garante as necessidades de mobilidade das populações, e
compleição dos objetivos estratégicos nacionais para o setor dos transportes e
infraestruturas. Esta melhoria da relação custo-benefício representa um impacte
financeiro importante em termos nacionais, ajustado à realidade territorial e necessidades
de mobilidade presentes e futuras, assumindo um peso muito significativo.
O projeto permite ainda, com uma maior relação custo-benefício, substituir um serviço
rodoviário alternativo, iniciado logo após desativação do ramal da Lousã, que se traduz
numa clara melhoria da qualidade de vida das populações, bem como na qualidade e
eficiência do sistema de transportes coletivos, tornando-o mais atrativo e um polo de
desenvolvimento dos territórios abrangidos. Este projeto assume-se, assim, como de
positivo e significativo, em termos regionais e nacionais.
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1.

ENQUADRAMENTO

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra
(PAAO), para a Empreitada do Troço Alto de São João – Serpins, de acordo com as
medidas de minimização definidas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e no
RECAPE, e que constituem necessariamente os compromissos assumidos pelo Dono de
Obra na implementação do Projeto e indiretamente pelo Adjudicatário responsável pela
execução da obra.
O Adjudicatário responsável pela execução da obra deverá desenvolver um Plano de
Gestão Ambiental (PGA) específico para a empreitada segundo os requisitos da
NP ISO: 14001: 2015.
Ao longo do documento serão descritos os diferentes requisitos do SGA, que traduzem
as linhas orientadoras relativas ao desempenho ambiental que o Dono de Obra pretende
que o Adjudicatário implemente durante a construção do Projeto.

2.

OBJETIVOS E ÂMBITO

Considerações Gerais
Para a Empreitada do Troço Alto de São João – Serpins deverá ser desenvolvido e
implementado um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que:
−

Assegure o cumprimento dos requisitos da legislação e das medidas de
minimização e recomendações constantes na DIA e no RECAPE;

−

Assegure a correta implementação do Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD);

−

Garante o controlo eficaz de todas as ações desenvolvidas, quer tenham sido
previstas, quer correspondam a evoluções do projeto.

Em termos espaciais a Gestão Ambiental da Obra abrangerá as seguintes zonas:
estaleiro, frentes de obra (zona da plataforma, zonas de depósito e empréstimo de
materiais e circulação de veículos e pessoas afetas à obra) e envolvente (outras zonas
não referidas e que possam vir a ser afetadas no decorrer da obra).
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Em termos temporais definem-se três períodos de atuação:
−

Fase Prévia de Construção – compreende, entre outras atividades, a montagem
do estaleiro (e respetivo licenciamento), a realização de trabalhos preparatórios (e
respetivos licenciamentos ambientais) e a definição dos processos de construção.

−

Fase de Construção – compreende todo o período durante o qual decorrem as
operações necessárias a execução do projeto.

−

Fase de Conclusão da Obra – consiste na fase de recuperação das zonas que
foram intervencionadas pela obra, com o objetivo de repor, na medida do possível,
no mínimo a situação inicial.

Nos pontos seguintes apresenta-se uma estrutura e conteúdos mínimos a observar no
desenvolvimento do PGA, os quais deverão ser desenvolvidos e detalhados pelo
Adjudicatário.

3.

POLÍTICA AMBIENTAL

A Direção Técnica da Empreitada estabelece a Política Ambiental específica para o
presente projeto, de forma a proporcionar o enquadramento para a implementação da NP
ISO: 14001:2015 e para sua melhoria contínua ao longo da execução da obra.
De um modo geral, a política ambiental representa o compromisso do Adjudicatário em
assegurar a proteção do ambiente, estabelecendo assim as intenções e os princípios que
orientam o desempenho ambiental deste.

4.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPREITADA

4.1

Identificação dos Intervenientes

Identificação do Dono de Obra, da Fiscalização e do Adjudicatário, incluindo os
responsáveis na estrutura geral da Empreitada, os responsáveis em matéria de Ambiente
e os interlocutores neste âmbito.
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4.2

Descrição dos Principais Trabalhos

Descrição da empreitada com vista à identificação e definição de todos os processos
subjacentes aos métodos construtivos adotados, de acordo com as especificidades de
cada atividade e condicionantes locais à sua realização e incluindo a descrição geral do
projeto; e a descrição das atividades e subactividades de construção incluídas no âmbito
da empreitada.
Nesta descrição terão que ser consideradas, pelo menos, as atividades associadas às
principais ações de projeto suscetíveis de causar impactes e correspondem à execução
de:
•

Sobrelevação da plataforma existente com execução das estruturas de pavimento
para os elementos viários;

•

Adaptação da drenagem longitudinal superficial (limpeza e substituição);

•

Duplicação de plataformas em algumas paragens;

•

Implantação de inserções giratórias para inversão de veículos;

•

Duplicação de via em zonas adicionais de cruzamento de veículos;

•

Alargamento de tabuleiro das pontes e pontões;

•

Desnivelamento da EN342;

•

Implantação de acessos de emergência ao canal.

Comuns a todos estes trabalhos são de referir:
•

A operação, manutenção, abastecimento e funcionamento de equipamentos,
máquinas e veículos.

•

O manuseamento e transporte de materiais, incluindo as condições de
acondicionamento e de descargas e destacando-se o transporte de terras, betão e
betuminosos, para as várias frentes de obra, inertes de diferentes granulometrias;
aço, cofragem, elementos pré-fabricados e cavalete, entre outros, e o transporte
dos produtos sobrantes e dos resíduos da obra a destino final.

•

A implantação, funcionamento e desativação dos estaleiros, incluindo áreas para
acessos e depósitos provisórios de solos, e outros inertes e materiais.
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5.

PLANEAMENTO

5.1

Aspetos Ambientais

Definição da metodologia para identificação dos aspetos ambientais e respetivos
impactes associados a cada atividade ou processo da Empreitada e avaliação da sua
significância, considerando as diferentes fases da Empreitada (preparação, execução e
desmobilização) e que correspondem também às situações de funcionamento normal
(rotina durante a execução da empreitada), anormal (arranque/início da empreitada, de
paragem/manutenção e de conclusão e desmobilização) e de emergência (derrame,
inundações, incêndio, etc.) durante todo o prazo de execução.
Esta metodologia terá que ter em conta as avaliações realizadas no âmbito do
procedimento de Avaliação Impacte Ambiental e ser detalhadas e concretizadas em
função dos principais trabalhos, atividades e processos complementares, incluindo o
estaleiro e outras áreas de apoio e provisórias necessárias, bem como dos métodos
construtivos e das máquinas/ equipamentos e substâncias associados, e restantes
opções do Adjudicatário para a Empreitada e tendo sempre por base as características
de referência ambiental verificadas em cada local.
A identificação e avaliação dos aspetos ambientais e respetivos impactes, de acordo com
a metodologia adotada e a determinação dos que têm impactes significativos a controlar
e sobre os quais se tem razoável influência, bem como a sua prioridade, terá que ser
prévia ao início dos trabalhos da empreitada, a uma alteração ou a uma nova
atividade/trabalho e que ser registado numa matriz. Na avaliação do
significado/importância dos impactes ambientais terá que ser tido em consideração a
natureza dos impactes; a extensão dos impactes; a sua probabilidade de ocorrência; e as
consequências para o ambiente.
A matriz deve incluir uma avaliação dos riscos e oportunidades associados aos aspetos
ambientais significativos.
Por forma a facilitar a operacionalização das ações subsequentes, tanto no âmbito do
planeamento, como da implementação, funcionamento e verificação, bem como para
corresponder aos requisitos da norma de referência, a identificação e avaliação de
impactes deverá ser feita por atividade de construção e/ou operação, e tendo-se em
conta as especificidades da empreitada.
Nesta identificação e avaliação terão que ser consideradas, pelo menos, as atividades
associadas às principais ações de projeto suscetíveis de causar impactes, bem como os
principais aspetos ambientais associados.

5.2

Requisitos Legais Aplicáveis

No Anexo ao presente documento identificam-se os principais diplomas legas relevantes
face às condicionantes locais e as atividades construtivas e processo complementares
associados à execução da empreitada, organizados por fator ambiental.
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6.

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO PLANO

Após definição das linhas orientadoras do SGA, bem como dos objetivos ambientais a
que este se propõe, é necessário desenvolver e implementar ferramentas para suporte
da gestão ambiental, que possibilitem uma efetiva proteção do ambiente durante a
Empreitada.
Assim PGA deverá incluir as seguintes componentes: Estrutura e Responsabilidades;
Formação / Sensibilização; Comunicação; Informação Documentada; Controlo
Operacional; Prevenção e Resposta a Acidentes Ambientais.

6.1

Responsabilidades e Competências

A definição clara das responsabilidades e competências de carácter ambiental atribuídas
a cada elemento afeto ao acompanhamento ambiental da obra é considerada
fundamental para a correta implementação das medidas de minimização propostas, pelo
que devem ser evidenciadas as funções chave dos diversos intervenientes na obra,
nomeadamente:
-

Técnico Responsável pelo Acompanhamento Ambiental – será o responsável
local por todo o acompanhamento ambiental e pelo relacionamento com todos os
responsáveis de obra e com o Dono de Obra. Será responsável pela elaboração
de relatórios mensais de acompanhamento ambiental e sua entrega ao Director
Técnico, que os fará chegar ao Dono da Obra.
Este responsável funcionará, igualmente, como elemento de contacto com o
público em geral, esclarecendo dúvidas e prestando esclarecimentos relacionados
com a política ambiental da obra.
O Técnico Responsável pelo Acompanhamento Ambiental responderá
diretamente ao Responsável da Obra e participará nas reuniões de coordenação
de obra, normalmente com periodicidade semanal, para dar informação e tratar de
questões relacionadas com o acompanhamento ambiental da obra.

- Dono de Obra – tem a responsabilidade de acompanhar a evolução do
desempenho ambiental das entidades adjudicatárias e garantir a aplicação de
todas as medidas de minimização definidas;
- Entidade Executante – deverá garantir o cumprimento de todos os requisitos
ambientais aplicáveis. Será apoiada pelo Técnico Responsável pelo
Acompanhamento Ambiental.
O acompanhamento ambiental previsto contempla a fase de obra e visa o cumprimento
das normas aplicáveis, designadamente a aplicação das medidas minimizadoras
propostas neste documento.
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Este acompanhamento ambiental permitirá, também, a identificação e a adoção em
tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e a eventual correção de medidas
identificadas e adotadas. Independentemente, a entidade executante garante o
cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável, nomeadamente a que se refere
neste Plano.
Para garantir este cumprimento, a entidade executante será apoiada, durante toda a fase
de obra, por uma equipa responsável pelo acompanhamento formal, do ponto de vista
ambiental, que verificará o cumprimento das normas aplicáveis, bem como servirá de
apoio ambiental na resolução de problemas que possam surgir durante a obra.

6.2

Formação e Sensibilização

Para além das funções de acompanhamento, a equipa será responsável por efetuar
ações de sensibilização ambiental no antes do início da obra e durante a execução do
projeto, que terão como objetivos principais assegurar que as diversas funções atribuídas
a cada elemento sejam executadas de forma eficiente.
As ações de sensibilização deverão ser dirigidas a todos os colaboradores presentes em
obra.
O conteúdo destas ações de formação deverá englobar, entre outros, os seguintes
aspetos:

6.3

-

Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com
especial ênfase para as atividades a realizar, sua importância e consequências do
não cumprimento das mesmas;

-

Sensibilização para a produção de resíduos, alertando para o destino final
adequado dos mesmos, e assegurando que se evitará o espalhamento
indiscriminado de resíduos pelos locais de obra;

-

Procedimentos para o manuseamento, transporte e acondicionamento de
produtos químicos;

-

Medidas de Atuação contra Derrames.

Comunicação

Definição dos processos de comunicação interna entre os diversos níveis, funções e
intervenientes na estrutura de empreitada. Pela importância da circulação da informação
sobre o SGA e os aspetos e impactes ambientais relacionados com cada atividade, terão
que ser definidos os vários meios de informação a todos os colaboradores, em suportes
de comunicação diferenciados, conforme os destinatários, tendo que ser dada resposta
às questões e preocupações internas.
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Definição dos processos de comunicação externa com entidades oficiais e público em
geral, obrigatoriamente com conhecimento do Dono da Obra ou seus representantes.
Nestes processos incluem-se os estabelecidos na sequência dos pedidos de informação,
autorização ou licenciamentos necessários a autoridades/entidades oficiais tutelares e as
comunicações obrigatórias em termos de requisitos legais; bem como as solicitações
e/ou reclamações de partes interessadas externas e a comunicação voluntária para
informação ou sensibilização da população.

6.4

Informação Documentada

Definição da estrutura documental que suporta e formaliza o SGA da empreitada e que
terá que assentar num conjunto de documentos organizacionais de base, diferenciada
verticalmente numa pirâmide de documentação, que incluirá pelo menos: Política
Ambiental; Plano de Gestão Ambiental; Procedimentos gerais do SGA;
procedimentos/planos operativos e instruções de trabalho para o controlo operacional;
procedimentos/planos para prevenção e resposta a emergências; registos de ambiente,
incluindo registos e documentos, quer de controlo interno, quer obrigatórios de acordo
com os requisitos legais aplicáveis.

6.5

Controlo Operacional

Na definição do controlo operacional terão que ser consideradas, pelo menos, as
atividades associadas às principais ações de projeto suscetíveis de causar impactes,
bem como as medidas de minimização associadas.
Também terão que ser desde logo definidas e atribuídas as responsabilidades pela sua
execução e acompanhamento, bem como os registos de controlo associados, de forma a
facilitar a sua operacionalização e concretização.
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma:
•

Medidas de carácter geral que consistem num conjunto de boas práticas
ambientais, a ser tomado em consideração pelo adjudicatário da Obra / Dono de
Obra, e que integram as Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção,
definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disponível no sítio da
internet da APA.

•

Medidas específicas constantes na DIA em relação a alguns dos descritores e que
decorrem da avaliação específica efetuada no RECAPE. Estas medidas
repartem-se entre a fase de pré-construção, fase de construção e a fase de
exploração.
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6.5.1

Medidas de Carácter Geral

No Quadro 1 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral a
adotar durante a fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas de
acordo com a Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção disponível
no sítio da internet da APA, com os ajustes que se entenderam necessários face à
especificidade do projeto.
Quadro 1 – Medidas de Carácter Geral
Numeração
da Medida
Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Descritor
Ambiental
Aplicável

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras

1

Desenvolvimento de uma campanha de informação da
população na envolvente próxima do protejo, através da
câmara municipal de Olhão e juntas de freguesias de Pechão
e Quelfes. A informação disponibilizada deve incluir o
objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais
ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das
acessibilidades. A população será ainda informada acerca da
data de início das obras e do seu regime de funcionamento.

1

Socioeconomia

2

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações.

2

Socioeconomia

3

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental
para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
execução das obras relativamente às ações suscetíveis de
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no
decurso dos trabalhos, com particular destaque para a
prevenção da contaminação do meio ambiente.

3

Todos

4

Implementar o Plano de Integração Paisagística (PIP) de
forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que
garanta a atenuação das afetações visuais associadas à
presença das obras e respetiva integração na área
envolvente.

5

Paisagem
Socioeconomia

5

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) a
desenvolver para a empreitada em análise e que contempla
as medidas de minimização aqui indicadas e medidas que
venham eventualmente a ser propostas na DIA, sem prejuízo
de outras que se venham a verificar necessárias.
Este PAA propõe a implementação de um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) das obras e ser elaborado pelo adjudicatário
da empreitada antes do início da execução da obra, e
previamente sujeito à aprovação do dono da obra, de acordo
com as especificações técnicas da IP.

6

Todos

(cont.)
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(cont.)

Numeração
da Medida
Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Descritor
Ambiental
Aplicável

Fase de Execução da Obra
Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
A seleção dos estaleiros deve excluir as seguintes áreas:
• Áreas do domínio hídrico;
• Áreas inundáveis;
• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de
elevada infiltração);
6

• Perímetros de proteção de captações;
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou
da Reserva Ecológica Nacional (REN)

7

Todos

8

Paisagem
Socioeconomia

8

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto
vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas
às zonas estritamente indispensáveis para a execução da
obra.

9

Solos
Uso do Solo

9

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à
decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em
pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela
obra.

10

10

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas
atividades
devem
ser
removidos
e
devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização.

11

Gestão de
Resíduos

11

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente
património arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento
arqueológico das ações de desmatação e proceder a
prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula
ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de
referência.

12

Património

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e
de fauna protegidas por lei;
• Áreas de ocupação agrícola;
• Proximidade de áreas urbanas;
• Zonas de proteção do património.

7

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de
acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os
impactes resultantes do seu normal funcionamento e garantir
um melhor enquadramento paisagístico e atenuação das
afetações visuais associadas à presença das obras e
respetiva integração na área envolvente.
Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos

Solos
Uso do Solo
Paisagem

(cont.)
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(cont.)

Numeração
da Medida
Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Descritor
Ambiental
Aplicável

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Escavações e Movimentação de Terras

12

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente
património arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento
arqueológico das ações que impliquem a movimentação dos
solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam
afetar o património arqueológico.

13

Património

13

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados
logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de
ações sobre as mesmas áreas.

14

Geologia
Solos

14

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu
aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de
modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.

15

Recursos
Hídricos
Qualidade do
Ar

15

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida
em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas
as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar o respetivo deslizamento.

16

Geologia

16

Utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras
sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).

17

Geologia

17

Os produtos de escavação que não possam ser
aproveitados, ou que estejam em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para
depósito previamente a serem encaminhados para destino
final adequado.

18

18

Caso se verifique a existência de materiais de escavação
com vestígios de contaminação, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminação dos
solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado.

19

Solos
Gestão de
Resíduos

19

Durante do armazenamento temporário de terras, deve
efetuar-se a sua proteção com coberturas impermeáveis. As
pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade.

20

Solos

Geologia
Solos
Uso do Solo

(cont.)
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(cont.)

Numeração
da Medida
Geral (MG)

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Descritor
Ambiental
Aplicável

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Escavações e Movimentação de Terras (Cont.)
A seleção das zonas de depósito para as terras sobrantes
deve excluir as seguintes áreas:
• Áreas do domínio hídrico;
• Áreas inundáveis;
• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de
elevada infiltração);
• Perímetros de proteção de captações;
20

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou
da Reserva Ecológica Nacional (REN)

21

Todos

22

Todos

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no
âmbito da conservação da natureza;
• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e
de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou
azinheiras;
• Áreas de ocupação agrícola;
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
• Zonas de proteção do património.
Construção e Reabilitação de Acessos
A seleção dos locais de empréstimo para a execução das
obras deve respeitar os seguintes aspetos:
• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais
próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte;
• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:

21

•

Terrenos situados em linhas de água, leitos e
margens de massas de água;

•

Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração
elevada, perímetros de proteção de captações de
água;

•

Áreas classificadas da RAN ou da REN;

•

Áreas classificadas
natureza;

•

Outras áreas onde as operações de movimentação
das terras possam afetar espécies de flora e de
fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros
e/ou azinheiras;

•

Áreas com ocupação agrícola;

•

Áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou
turísticas;

•

Zonas de proteção do património.

para

a

conservação

da

(cont.)
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Numeração
da Medida
Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Descritor
Ambiental
Aplicável

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Construção e Reabilitação de Acessos (Cont.)

22

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos
locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de
novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes,
as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo
as alterações na ocupação do solo fora das zonas que
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.

23

Socioeconomia
Ambiente
Sonoro

23

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança
e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração
a segurança e a minimização das perturbações nas
atividades das populações.

24

Socioeconomia

24

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da
área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições,
possibilitando a sua normal utilização por parte da população
local.

25

Socioeconomia

25

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de
tráfego submeter previamente os respetivos planos de
alteração à entidade competente, para autorização.

26

Socioeconomia

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
26

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à
obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação
de veículos e de equipamentos de obra.

27 e 37

27

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais
adequados para proceder ao transporte de equipamentos e
materiais de/para os estaleiros, das terras de empréstimo e
materiais excedentários a levar para destino adequado,
minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis.

28

28

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável,
deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a
minimizar a emissão de poeiras.

29

29

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta
ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga
coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.

30

30

31

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e
os equipamentos que originem o menor ruído possível.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos
que apresentem homologação acústica nos termos da
legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.

Socioeconomia
Paisagem

Socioeconomia
Ambiente
Sonoro

Socioeconomia
Qualidade do Ar
Socioeconomia
Qualidade do Ar
Socioeconomia

31

32

Ambiente
Sonoro
Ambiente
Sonoro
(cont.)
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(cont.)

Numeração
da Medida
Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Descritor
Ambiental
Aplicável

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria (Cont.)

32

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as
máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as
normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.

33

Ambiente
Sonoro
Qualidade do Ar
Recursos
Hídricos
Solos

33

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na
proximidade
de
habitações
sejam
realizadas
preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de
acordo com a legislação em vigor.

34

Ambiente
Sonoro

34

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas
de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos
veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação, e
ressuspensão de poeiras.

37

Socioeconomia
Qualidade do A

35

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de
obra para a via pública deverá ser feita de forma a evitar a
sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veículos.

38

Socioeconomia
Qualidade do Ar
Paisagem

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos

36

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos suscetíveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificação e classificação,
em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a
definição de responsabilidades de gestão e a identificação
dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos
de resíduos

40

Gestão de
Resíduos

37

Assegurar o correto armazenamento temporário dos
resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames.
Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que
provisória, nas margens e leitos de linhas de água e zonas
de máxima infiltração.

41

Gestão de
Resíduos

38

São proibidas queimas a céu aberto.

42

Qualidade do Ar

39

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e
equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito,
devendo ser promovida a separação na origem das frações
recicláveis e posterior envio para reciclagem.

43

Gestão de
Resíduos

40

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem
ser armazenados em recipientes adequados e estanques,
para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem.

45

Gestão de
Resíduos
(cont.)
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(cont.)

Numeração
da Medida
Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA)

Descritor
Ambiental
Aplicável

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos (Cont.)
41

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos
gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de
acompanhamento de resíduos.

46

Gestão de
Resíduos

42

Assegurar o destino final adequado para os efluentes
domésticos provenientes dos estaleiros, de acordo com a
legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e
posteriormente encaminhados para tratamento.

47

Gestão de
Resíduos

43

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no
solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se
necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

49

Gestão de
Resíduos
Solos

Fase Final da Execução das Obras

14

44

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza
destes locais, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos.

50

Todos

45

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como
acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos que
tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.

51

Socioeconomia

46

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais
infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no
decurso da obra.

52

Socioeconomia
Ordenamento
e
Condicionantes

47

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas
obras de construção.

53

Recursos
Hídricos

48

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da
área envolvente degradada – através da reflorestação com
espécies autóctones e do restabelecimento das condições
naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento
dos solos.

54

Todos

49

Proceder à recuperação paisagística dos locais de
empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área e
intervenção.

55

Todos
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6.5.2

Medidas de Minimização Específicas da Fase de Construção decorrentes
da DIA

A seguir apresenta-se uma listagem das medidas de minimização da fase de préconstrução e construção constantes na DIA e que decorrem da avaliação específica
efetuada no RECAPE.
III-1 – Informar previamente as populações das áreas a serem afetadas pelas obras,
duração prevista das obras, serviços e infraestruturas afetadas e soluções alternativas.
III-2 – Deve proceder-se à prospeção arqueológica sistemática do traçado e de outras
áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas, tais como as áreas de
estaleiros.
III-15 – Assegurar a informação e participação do público em ações de divulgação,
apresentando as características do MLM e as suas vantagens, o seu contributo na
qualidade de vida urbana nos três concelhos. As ações de divulgação e sensibilização da
população devem prolongar-se para a fase de exploração.
III-16 – Deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico integral da obra, o qual deve
contemplar um arqueólogo por frente de obra.
III-17 – Delimitar a área a desmatar por piquetagem, devendo ser estudadas (e indicadas
no RECAPE) medidas que visem a minimização da afetação da vegetação associada: Às
linhas de água existentes e na faixa de servidão da linha ferroviária entre Vale de Açor e
Trémoa; Nos locais onde foram identificados habitats da Diretiva Habitats,
nomeadamente junto à Ponte de Serpins (margens do rio Ceira). Neste caso não pode
ser efetuada qualquer desmatação para lá da plataforma a requalificar, nem deve ocorrer
a circulação de máquinas fora dos caminhos já existentes na envolvente.
III-18 – As obras de recuperação e consolidação dos edifícios, a manter, devem ser
executadas antes das demolições. Este facto deve ficar bem explícito na calendarização
da execução do projeto.
III-22 – A definição das vias e acessos aos estaleiros das obras deve ter em conta as
densidades de tráfego, privilegiando a solução que menos interfira com o tráfego diário.
III-25 – Em fase de projeto de execução devem ser definidos os locais para a localização
dos estaleiros, sendo que estes não devem ficar localizados em áreas de REN e RAN.
No espaço urbano, devem ficar em áreas que interfiram o menos possível com o
quotidiano da população.
III-25 – Minimizar os impactes paisagísticos decorrentes da instalação de estaleiros. Para
o efeito, sugere-se, para a dissimulação de estaleiros, a utilização de barreiras visuais
decoradas exteriormente com temas relacionados com o próprio projeto do MLM. Quando
em zonas de interesse patrimonial, nomeadamente no centro de Coimbra, esses tapumes
poderão ter design ou estruturas alusivas aos principais elementos de interesse
existentes nas imediações.
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6.6

Preparação e Resposta a Emergências

Definição do plano de atuação a implementar em caso de ocorrência de uma emergência
ambiental, de acordo com a identificação, no âmbito da avaliação dos riscos e
emergências ambientais, das potenciais causas de acidente ou de situações de
emergência com impacte ambiental (avaliação de aspetos e impactes ambientais –
situações de emergência).
Os planos de atuação terão que ser documentados e ter definidas as medidas e os meios
de prevenção e resposta às situações de emergência, atribuídas as responsabilidades e
indicada a eventual coordenação com outros planos de emergência, bem como prever a
realização de simulacros.
Incluem-se nas emergências, pelo menos, as seguintes situações potenciais: inundações,
derrames e incêndios, que terão que ser verificadas e detalhadas com base no projecto
de execução e construção e nas opções específicas do Adjudicatário.
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7.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

7.1

Monitorização e Medição

Definição da metodologia e do plano para o desenvolvimento e implementação das ações
de acompanhamento, monitorização e medição ambiental periódicas dos principais
aspetos das operações / atividades que possam ter impactes significativos, bem como
para a avaliação da conformidade com os requisitos legais e outros.
A monitorização e medição dos aspetos e/ou impactes ambientais ao longo do
desenvolvimento das diferentes fases de obra terão que estar adaptados a cada fase e
local da empreitada, de forma a garantir o seguimento dos indicadores de desempenho
ambiental e a verificação do cumprimento dos requisitos específicos (do controlo
operacional) definidos e da conformidade com os objetivos e metas e os requisitos legais
e contratuais estabelecidos.
A monitorização e medição corresponderão a observações, tanto qualitativas como a
quantitativas, dos indicadores definidos, sendo o seu controlo realizado por comparação
com a situação de referência. Nestas inclui-se o programa de monitorização ambiental
definido na sequência do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto e
avaliado de interesse para a Empreitada, nomeadamente relativo ao Ambiente Sonoro.
Este programa é considerado como o mínimo obrigatório a cumprir, sem prejuízo de
outros cuja avaliação, face às características de referência do local e da empreitada e
aos requisitos legais associados e compromissos contratuais assumidos, em cada
momento, seja pertinente. Todos os ensaios, análises e medições terão que ser
realizados com equipamentos devidamente certificados e calibrados (dispondo dos
respetivos boletins de conformidade) e/ou em laboratórios acreditados, tendo os métodos
aplicados na realização de medição ambiental que estar de acordo com a legislação e
normas aplicáveis.
Revisão da monitorização e medição sempre que existam alterações/modificações
relevantes para o ambiente e que a avaliação dos aspetos ambientais e respetivos
impactes relacionados é revista.
Definição de impressos a preencher para registar os resultados das ações de
monitorização e medição e evidenciar a efetivação destas atividades e o seguimento dos
aspetos ambientais ao longo das diversas fases da empreitada, de acordo com os
critérios definidos, sendo os registos apresentados com o respetivo plano e/ou
procedimento a que estão associados.
Decorrente da avaliação de impactes realizada foram propostos os seguintes programas
de monitorização para os Recursos Hídricos Superficiais, Ambiente Sonoro e Fauna
Piscícola:
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Quadro 2 – Planos de Monitorização e Fases de Aplicação
Fase de PréConstrução

Fase de
Construção

Recursos Hídricos Superficiais

√

√

Ambiente Sonoro

√

---

Fauna Piscícola

√

√

Planos de Monitorização

(1)

Eventual face ao horário que vier a ser definido para a obra

No Anexo 5 do RECAPE apresentam-se os programas de monitorização propostos.
Serão emitidos relatórios de monitorização de acordo com a Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro. Poderá, em cada relatório, ser proposta a revisão do Programa de
Monitorização.

7.2

Avaliação da Conformidade

Definição da metodologia para a avaliação da conformidade com os requisitos legais
aplicáveis e outros. Nesta avaliação terá que ser incluída a verificação dos documentos
obrigatórios de acordo com requisitos legais aplicáveis (autorizações e licenças
aplicáveis).
A avaliação da conformidade com os requisitos legais terá que ser feita periodicamente
ao longo do desenvolvimento das diferentes fases de obra, estando estas ações
adaptadas a cada fase da empreitada, nomeadamente pelo seguimento dos requisitos
específicos definidos no âmbito do controlo operacional são verificados neste âmbito.
Definição dos registos a preencher para evidenciar a efetivação desta avaliação ao longo
das diversas fases da empreitada, de acordo com os critérios definidos, sendo os registos
apresentados com o respetivo plano e/ou procedimento a que estão associados.

7.3

Não Conformidades e Ações Corretivas

Definição documentada da gestão das não conformidades e ações corretivas, incluindo
as responsabilidades e autoridades envolvidas.
Definição do impresso para registo dos aspetos não conformes e/ou potencialmente não
conformes identificados na sequência das atividades de monitorização ambiental,
medição dos parâmetros quantificáveis e avaliação da conformidade. A descrição das
ocorrências e as soluções adotadas são registadas, de modo a que, pela experiência na
resolução e/ou eliminação das ocorrências anteriores, se evite a sua repetição.
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8.

AUDITORIA INTERNA

Definição do plano interno das auditorias a realizar pelo Adjudicatário a fim de verificar a
adequação do SGA implementado aos requisitos da norma de referência utilizada, aos
compromissos legais, aos requisitos contratuais, aos requisitos estabelecidos para
empreitada e às atividades e processos produtivos da empreitada, bem como a verificar o
grau de cumprimento e a eficácia dos procedimentos estabelecidos.
As auditorias internas poderão ser realizadas por auditores internos, com a presença do
colaborador responsável pela área auditada, sendo os resultados das auditorias internas,
pela sua importância na validação do SGA implementado, obrigatoriamente comunicados
à Direção e ao Dono da Obra e seus representantes.

9.

REVISÃO PELA GESTÃO AMBIENTAL

Os requisitos da Revisão pela Gestão consistem na revisão e avaliação do SGA, a fim
de garantir a sua melhoria contínua, adequabilidade e eficácia, com vista a atingir o
compromisso assumido relativo ao desempenho ambiental durante a execução da
empreitada.

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

19

ANEXO 4
novembro 2018

ANEXO
Lista de Legislação

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

ANEXO 4 (Anexo)
novembro 2018

A. GERAL

− Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março: Aprova a orgânica da Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P.;
− Despacho n.º 12778/2010, de 9 de agosto: Criação da Comissão Permanente de
Acompanhamento para a Responsabilidade Ambiental;
− Declaração de Retificação n.º 70/2009, de 1 de outubro: Retifica a Lei n.º 89/2009, de 31 de
agosto;
− Lei n.º 89/2009, de 31 de agosto: Procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 de
agosto;
− Decreto-lei 147/2008, de 29 de julho: Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por
danos ambientais;
− Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto: Aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais;
− Lei n.º 19/2014, de 14 de abril que revoga a Lei n.º 11/87 de 7 de abril, alterada pela Lei
n.º13/2002, de 19 de fevereiro: Lei de Bases do Ambiente;
− Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: Estabelece o regime de utilização dos
recursos hídricos, determinando que toda a utilização privativa carece de um título de
utilização a ser emitido por uma administração de região hidrográfica (ARH).

B. RUÍDO

− Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto: Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro
que aprova o Regulamento Geral do Ruído;
− Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março: Retificação ao Decreto-Lei
n.º 9/2007;
− Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro: Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de
novembro;
− Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro: Transpõe para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, que
altera a Diretiva n.º 2000/14/CE, relativa à aproximação das legislações dos Estados
membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para
utilização no exterior. Revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de março;
− Declaração de Retificação n.º 57/2006 de 31 de agosto: De ter sido retificado o Decreto-Lei
n.º 146/2006, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído
ambiente, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 2006;
− Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa a avaliação
e gestão do ruído ambiente.
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C. VIBRAÇÕES

− NP 1673:2000 (Vibrações Mecânicas e Choque – Avaliação de Exposição do Corpo
Humano a Vibrações. Parte 1 – Requisitos Gerais (ISO 2631-1:1997));
− NP 2074:1998: Avaliação da Influência em construções de vibrações provocadas por
explosões ou solicitações similares. Fixa critérios de limitação de valores dos parâmetros
característicos das vibrações produzidas por explosões ou operações, tendo em vista os
danos consequentes.

D. ÁGUAS E RECURSOS HÍDRICOS

− Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro: Altera o regime da qualidade da água para
consumo humano, transpondo as Diretivas n. º 2013/51/EURATOM e 2015/1787;
− Lei n.º 44/2017 de 19 de junho: Procede à alteração da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro, estabelecendo o princípio da não privatização do setor da
água;
− Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro: Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
103/2010, de 24 de setembro, que estabelece as normas de qualidade ambiental no
domínio da política da água, transpondo a Diretiva n.º 2013/39/UE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, no que respeita às substâncias prioritárias no
domínio da política da água;
− Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro: Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15
de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos;
− Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto: Sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
− Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho: Procede à alteração da Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro, alterando pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, adaptando o
Quadro Institucional e de competências de gestão dos recursos hídricos, face à Lei
Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território,
aprovada pelo Decreto – Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, e à Orgânica da agência
Portuguesa do Ambiente, I.P, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março.
− Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
135/2009, de 3 de junho, que estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e
classificação da qualidade das águas balneares;
− Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho: Estabelece especificações técnicas para a análise
e monitorização dos parâmetros químicos e físico-químicos caracterizadores do estado das
massas de água superficiais e subterrâneas e procede à transposição da Diretiva n.º
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho;
− Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro: Estabelece as normas de qualidade ambiental
no domínio da política da água e transpõe a Diretiva n.º 2008/105/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, e parcialmente a Diretiva n.º 2009/90/CE, da
Comissão, de 31 de julho;
− Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 julho: estabelece os princípios e as regras para simplificar o
livre acesso e exercício das atividades de serviços realizadas em território nacional.
− Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho: Prorrogação do prazo de regularização dos títulos de
utilização de recursos hídricos;
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− Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: Quarta alteração do Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de
utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira
alteração do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, estabelecendo a competência da
Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos às
águas;
− Despacho n.º 2434/2009 (2.ª série), de 19 de janeiro: Taxa de recursos hídricos;
− Portaria n.º 803/2008, de 3 de outubro: Define que as áreas de jurisdição territorial das
CCDR são definidas com base na área geográfica NUTS II e que as áreas de jurisdição
territorial das ARH são definidas com base nas regiões hidrográficas (introduz alterações na
Portaria n.º 393/2008, de 5 de junho);
− Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho: Estabelece o regime económico e financeiro dos
recursos hídricos;
− Declaração de Retificação n.º 32/2008, de 11 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 93/2008,
de 4 de junho, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, que fevereiro de 2011 -10- estabelece o regime da utilização dos
recursos hídricos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 107, de 4 de junho de
2008;
− Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de junho: Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
− Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
− Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro: Fixa as regras do regime de utilização dos
recursos hídricos;
− Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto: Revoga o DL 243/2003. Estabelece o regime de
qualidade da água para consumo humano;
− Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio: Estabelece o regime da utilização dos recursos
hídricos;
− Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: Complementa a transposição da Diretiva n.º
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, que estabelece um
quadro de ação comunitária no domínio da política da água, em desenvolvimento do regime
fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro;
− Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro: De ter sido retificada a Lei n.º
54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, publicada
no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 219, de 15 de novembro de 2005;
− Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, 23 de fevereiro: De ter sido retificada a Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das
águas;
− Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem
jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das
águas;
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− Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro: Estabelece a titularidade dos recursos hídricos;
− Declaração de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de novembro: De ter sido retificado o DecretoLei n.º 236/98, do Ministério do Ambiente, que estabelece normas, critérios e objetivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas
em função dos seus principais usos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 176, de
1 de agosto de 1998;
− Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto: Estabelece normas, critérios e objetivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas
em função dos seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de março;
− Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto: Aprova o Regulamento Geral dos
Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais.

F. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS / AR

− Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro: Revoga o Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de
abril. Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) n.º 517/2014,
relativo aos gases fluorados com efeito de estufa;
− Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março: Procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º
102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade
do ar ambiente;
− Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2068, de 17 de dezembro: Estabelece o modelo
dos rótulos dos produtos e equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa;
− Regulamento de Execução (UE) 2015/2067 da Comissão, de 17 de novembro: Estabelece
nos termos do Regulamento (UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, os
requisitos mínimos e as condições para o reconhecimento mútuo da certificação de pessoas
singulares no que respeita aos equipamentos de refrigeração fixos, equipamentos de ar
condicionado fixos, bombas de calor fixas e unidades de refrigeração de camiões e
reboques refrigerados que contêm gases fluorados com efeito de estufa e para a
certificação de empresas no que respeita aos equipamentos de refrigeração fixos,
equipamentos de ar condicionado fixos e bombas de calor fixas.
− Decreto-lei 85/2014, de 27 de maio: Assegura a execução na ordem jurídica interna das
obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1005/2009, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada
de ozono;
− Regulamento n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril: Relativo a
gases fluorados com efeitos de estufa. Revoga o Regulamento n.º 842/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de maio:
− Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro: Estabelece o regime da avaliação e gestão da
qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de dezembro;
− Regulamento CE 1005/2009, de 16 de setembro: Substâncias que empobrecem a camada
de ozono;
− Declaração de Retificação n.º 66/2009, de 11 de setembro: Retifica a Declaração de
Retificação n.º 63/2009, de 21 de agosto;
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− Declaração de Retificação n.º 63/2009, de 21 de agosto: Retifica a Portaria n.º 676/2009, de
23 de junho;
− Portaria n.º 677/2009, 23 de junho: Fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às
instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril;
− Portaria n.º 676/2009, 23 de junho: Substitui a tabela n.º 3 do anexo à Portaria n.º 80/2006,
de 23 de janeiro, que fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes
atmosféricos;
− Portaria n.º 675/2009, 23 de junho: Fixa os valores limite de emissão de aplicação geral
(VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
abril;
− Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 152/2005,
de 31 de agosto, que regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1
do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono;
− Regulamento
Regulamento
normalizadas
condicionado
de estufa;

CE n.º 1516/2007 da Comissão 19 de dezembro, estabelece, nos termos do
CE n.º 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, disposições
para a deteção de fugas em equipamentos fixos de refrigeração, ar
e bombas de calor que contenham determinados gases fluorados com efeito

− Retificação do Regulamento (CE) n.º 1516/2007 da Comissão, de 19 de dezembro de 2007
(Jornal Oficial da União Europeia, L287, de 18 de outubro de 2012);
− Decreto-Lei n.º 126/2006, de 3 de julho: Primeira alteração ao regime da prevenção e
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de abril;
− Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de agosto: Regula a aplicação na ordem jurídica interna do
artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada
de ozono
− Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril: Estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos
apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as medidas,
procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar
ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações;
− Decreto-Lei n.º 119/2002 de 20 de abril: Assegura o cumprimento, na ordem jurídica interna,
das obrigações decorrentes para o Estado Português do Regulamento (CE) n.º 2037/2000,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às substâncias que
empobrecem a camada de ozono.
− Decreto-Lei n.º 180/2012 de 3 de agosto: procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º
181/2006, de 6 de setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto, e
transpõe a Diretiva n.º 2010/79/UE, da Comissão, de 19 de novembro, que adapta ao
progresso técnico o anexo III da Diretiva n.º 2004/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV).

Adaptação a uma Solução BRT – METROBUS. Troço Alto de São João – Serpins
RECAPE – Volume 3 – Anexos
Rev.01

5

ANEXO 4 (Anexo)
novembro 2018

G. RESÍDUOS
a) Gestão de Resíduos

− Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Revoga a alíneas c) e g) do n.º 1 e a
alínea q) do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova
o regime geral de gestão de resíduos.
− Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro: Define os meios de prevenção e combate ao furto e de
recetação de metais não preciosos com valor comercial e prevê mecanismos adicionais e
de reforço no âmbito da fiscalização da atividade de gestão de resíduos;
− Portaria n.º 43/2011 de 20 de janeiro: aprovado o Plano Estratégico dos Resíduos
Hospitalares para o período de 2011 -2016, adiante designado por PERH 2011 -2016,
anexo ao presente diploma, do qual faz parte integrante.
− Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos.
− Portaria n.º 1324/2010, de 29 de dezembro: Altera o Regulamento de Aplicação do Produto
da Taxa de Gestão de Resíduos, aprovado pela Portaria n.º 1127/2009, de 1 de outubro;
− Portaria n.º 172/2009 de 17 de fevereiro: Aprova o Regulamento dos Centros integrados de
recuperação Valorização e Eliminação de resíduos Perigosos (CIRVER);
− Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho: Define os modelos para as Guias de
Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição;
− Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março: Regime de operação de resíduos resultantes de
obras ou demolições de edifícios e derrocadas, designados de Resíduos de Construção e
Demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de
recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação;
− Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2003/18/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de março, que altera a
Diretiva n.º 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de setembro, relativa à proteção sanitária dos
trabalhadores contra os riscos de exploração ao amianto durante o trabalho. É aplicável em
todas as atividades em que os trabalhadores estão ou podem estar expostos a poeiras do
amianto ou de materiais que contenham amianto, entre as quais, a demolição de
construções em que existe amianto ou materiais que contenham amianto e o transporte,
tratamento e eliminação de resíduos que contenham amianto;
− Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro: estabelece as normas para a correta remoção dos
materiais contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos
resíduos de construção e demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente e da
saúde humana;
− Portaria n.º 320/2007, de 23 de março: Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro,
que aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos (SIRER);
− Declaração de Retificação n.º 16/2007, de 26 de fevereiro: De ter sido retificada a Portaria
n.º 50/2007, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que aprova o modelo de alvará de licença para realização de
operações de gestão de resíduos, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 6, de 9 de
janeiro de 2007;
− Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro: Aprova o modelo de alvará de licença para a
realização de operações de gestão de resíduos;
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− Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro: Aprova o regulamento de Funcionamento do
sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER);
− Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro: Define os elementos que devem acompanhar o
pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização
e eliminação de resíduos;
− Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro: Estabelece o regime geral da gestão de
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho de 12 de
dezembro. Revoga, entre outros, o Decreto-Lei n.º 239/97 (208/97 Série I-A), de 9 de
setembro, o artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de maio, o n.º 3 do artigo 15.º, o
n.º 1 do artigo 16.º, o artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 22.º, a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho;
− Despacho n.º 25297/2002, de 27 de novembro: Proibição de deposição e descarga de
resíduos de toda a espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou noutros
locais não submetidos a uma atividade agrícola, mas que são parte integrante da nossa
paisagem rural e do nosso património natural;
− Portaria 174/97, de 10 de março: Estabelece as regras de instalação e funcionamento de
unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos perigosos
hospitalares, bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de
resíduos hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades
ou equipamentos;
− Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto: Relativo à classificação dos resíduos hospitalares.

b) Lista de Resíduos

− Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. Altera a Decisão 2000/532/CE, da
Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro. Publica a Lista Europeia de Resíduos,
revogando o Anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março.
− Portaria n.º 209/2004, de 3 de março: Aprova a Lista Europeia de Resíduos, as
características de perigo atribuíveis aos resíduos e as operações de valorização e
eliminação de resíduos.

c) Transporte de Resíduos

− Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte
rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as
guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado
de Registo Eletrónico de resíduos (SIRER).
− Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei
n.º 41-A/2010, de 29 de abril, relativo ao transporte terrestre de mercadorias perigosas,
transpondo a Diretiva n.º 2010/61/UE, da Comissão, de 2 de setembro, e conformando o
regime da certificação das entidades formadoras de conselheiros de segurança e de
condutores de veículos de mercadorias perigosas com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de
julho;
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− Declaração de Retificação n.º 18/2010, de 28 de junho: Retifica o Decreto-Lei n.º 41-A/2010,
de 29 de abril, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que regula o
transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a
Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 83, suplemento, de 29 de abril de 2010;
− Decreto-Lei n. 41-A/2010, de 29 de abril: Regula o transporte terrestre, rodoviário e
ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a Diretiva n.º 2008/68/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro;
−

Decreto-Lei n.º 136/2009 de 5 de junho: adapta o regime jurídico do acesso à atividade e ao
mercado do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.

− Decreto-Lei n.º 145/2008 de 28 de julho - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
239/2003, de 4 de outubro, que estabelece o regime jurídico do contrato de transporte
rodoviário nacional de mercadorias;
− Declaração de Retificação n.º42/2008, de 08 de agosto: Retifica o Decreto--Lei n.º
137/2008, de 21 de julho de 2008;
− Decreto-Lei n.º 137/2008, de 21 de julho: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
257/2007, de 16 de julho, que estabelece o regime jurídico do licenciamento e acesso à
atividade de transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem;
− Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de julho: Institui o regime jurídico aplicável aos transportes
rodoviários de mercadorias, por meio de veículos com peso bruto igual ou superior a 2500
kg;
− Decreto-Lei n.º 239/2003 de 4 de outubro, O presente diploma estabelece o regime jurídico
do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias;

d) Aterros

− Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho: Procede à simplificação dos regimes jurídicos da
deposição de resíduos em aterro, da produção cartográfica e do licenciamento do exercício
das atividades de pesquisa e captação de águas subterrâneas, conformando-os com o
Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro,
relativa aos serviços no mercado interno;
− Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto: Estabelece o regime jurídico da deposição de
resíduos em aterros, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção,
licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros;
− Decisão do Conselho 2003/33/CE, de 19 de dezembro: Estabelece os critérios e processos
de admissão de resíduos em aterros nos termos do artigo 16º e do anexo II da Diretiva
1999/31/CE.
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e) Óleos Usados

− Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica
sujeita a gestão de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui os óleos e óleos usados.
− Despacho n.º 4383/2015 (2.ª série), de 10 de março: Licença concedida à SOGILUB Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Usados, Lda..

f) Pilhas e Acumuladores

− Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica
sujeita a gestão de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui as pilhas e
acumuladores.

g) Estruturas de Apoio à Obra (estaleiros, vazadouros, etc.)

− Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro: Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, que procede à décima alteração ao Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e
edificação, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio;
−

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março: Procede à décima alteração do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio;

− Declaração de Retificação n.º 26/2008, de 9 de maio: Retifica a Portaria n.º 232/2008, de 11
de março, dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que
determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de informação prévia, de
licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos de operações urbanísticas, e
revoga a Portaria n.º 1110/2001, de 19 de setembro, publicada no Diário da República, 1.ª
série, n.º 50, de 11 de março de 2008;
− Portaria n.º 232/2008, de 11 de março: Determina quais os elementos que devem instruir os
pedidos de informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos
de operações urbanísticas;
− Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro: Procede à sexta alteração ao Decreto -Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação;
− Decreto-Lei n.º 65/2003, de 3 de abril: No uso da autorização legislativa concedida pela Lei
n.º 28/2002, de 22 de novembro, prorroga por nove meses o prazo previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, que estabeleceu o regime jurídico da urbanização e da edificação;
− Declaração de Retificação n.º 13-T/2001, de 30 de junho: De ter sido retificado o DecretoLei n.º 177/2001, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que altera o
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da
Urbanização e da edificação, publicado no Diário da República, 1ª série, n.º129, de 4 de
junho de 2001;
− Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação;
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− Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro: Estabelece o Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação;
− Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril: Relativo à proteção do relevo natural e revestimento
natural.

h) Resíduos EEE

− Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica
sujeita a gestão de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui os resíduos dos
equipamentos elétricos e eletrónicos.
− Decreto-Lei n.º 119/2014, de 6 de agosto: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
79/2013, de 11 de junho, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.
− Declaração de Retificação n.º 35/2013, de 5 de agosto: Retifica o Decreto-Lei n.º 79/2013,
de 11 de junho, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, que estabelece regras relativas à restrição da utilização de determinadas
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), transpondo a Diretiva
n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, publicado
do Diário da República, 1.ª série, n.º 111, de 11 de junho de 2013.
− Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho: Estabelece regras relativas à restrição da
utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos
(EEE), com o objetivo de contribuir para a proteção da saúde humana e do ambiente,
incluindo uma valorização e eliminação, ecologicamente corretas, dos resíduos de EEE, e
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas
substâncias perigosas em EEE, alterada pelas Diretivas Delegadas n.º 2012/50/UE e n.º
2012/51/UE, ambas da Comissão, de 10 de outubro de 2012.
− Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro: Altera o regime jurídico da gestão de
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 230/2004,
de 10 de dezembro, e transpõe parcialmente a Diretiva n.º 2008/112/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro;
− Despacho Conjunto n.º 353 e 354/2006, de 27 de abril: gestão de um sistema integrado do
fluxo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

i)

Embalagens

− Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica
sujeita a gestão de fluxos específicos de resíduos, no qual se inclui as embalagens e os
resíduos de embalagens.
− Portaria n.º 345/2015 de 12 de outubro: Estabelece a lista de resíduos com potencial de
reciclagem e ou valorização;
− Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de agosto: Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º
366-A/97, de 20 de dezembro, e transpõe a Diretiva n.º 2013/2/UE, da Comissão, de 7 de
fevereiro, que altera o anexo I à Diretiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de dezembro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens;
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− Diretiva n.º 2013/2/UE da Comissão, de 7 de fevereiro de 2013: Altera o anexo I da Diretiva
94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a embalagens e resíduos de
embalagens;
− Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2003,
de 23 de abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e
Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a ordem
jurídica interna as Diretivas n.os 2004/66/CE, do Conselho, de 26 de abril, 2006/8/CE, da
Comissão, de 23 de janeiro, e 2006/96/CE, do Conselho, de 20 de novembro;
− Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio: Transpõe para a ordem jurídica nacional as
alterações decorrentes da Diretiva n.º 2004/12/CE, através da concretização do princípio da
prevenção da produção de resíduos de embalagens, da introdução de critérios auxiliares da
definição de «embalagem» e da atualização dos objetivos de gestão de resíduos de
embalagens.
− Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva
n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados
membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas,
adaptada ao progresso técnico pela Diretiva n.º 2001/60/CE, da Comissão, de 7 de agosto,
e, no que respeita às preparações perigosas, a Diretiva n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 27
de julho;
− Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho: A aplicação deste diploma legal veio, no entanto,
demonstrar que algumas das suas disposições deveriam ser alteradas, por forma a
ajustá-las à realidade, procurando-se, assim, solucionar problemas de aplicação detetados
e veiculados pelos operadores económicos à Comissão de Acompanhamento de Gestão de
Embalagens e Resíduos de Embalagens (CAGERE);
− Decreto-Lei n.º 98/2010 de 11 de agosto: estabelece o regime a que obedece a
classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou
para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado, garantindo a aplicação, na ordem
jurídica interna, da Diretiva n.º 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de junho, na sua atual
redação, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias
perigosas.
− Decreto-Lei n.º 152-D/2017 de 11 de dezembro. Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de
dezembro. Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de fluxos específicos de
resíduos, no qual se inclui os pneus.

k) PCB’s

− Declaração de Retificação 43/2007, de 25 de maio: Retifica o DL n.º 72/2007, de 27 de
março;
− Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de março: Altera o DL 277/99, de 23 de julho. Estabelece as
regras para eliminação de PCB usados;
− Declaração de Retificação n.º 13-D/99, de 31 de agosto: De ter sido retificado o Decreto-Lei
n.º 277/99;
− Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de julho: Transpõe para o direito interno as disposições
constantes da Diretiva n.º 96/59/CE, do Conselho, de 16 de setembro, e estabelece as
regras a que ficam sujeitas a eliminação dos PCB usados, tendo em vista a destruição total
destes.
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H. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

− Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho: Regula a elaboração e a implementação dos
planos de ordenamento da orla costeira e estabelece o regime sancionatório aplicável às
infrações praticadas na orla costeira, no que respeita ao acesso, circulação e permanência
indevidos em zonas interditas e respetiva sinalização;
− Lei n.º 22/2012, de 30 de maio: Aprova o regime jurídico da reorganização administrativa
territorial autárquica;
− Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2011, de 17 de maio: Os terrenos integrados,
seja em Reserva Agrícola Nacional (RAN), seja em Reserva Ecológica Nacional (REN), por
força do regime legal a que estão sujeitos, não podem ser classificados como «solo apto
os
para construção», nos termos do artigo 25.º, n. 1, alínea a), e 2, do Código das
Expropriações, aprovado pelo artigo 1.º da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, ainda que
preencham os requisitos previstos naquele n.º 2;

a) RAN

− Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio: Retifica a Portaria n.º 162/2011, de
18 de abril, dos Ministérios da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, da
Agricultura, do desenvolvimento Rural e das Pescas, das Obras Públicas, Transportes e
Comunicação e do Ambiente e do Ordenamento do Território, que define os limites e
condições para a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva
Agrícola Nacional, publicada no Diário da República, 1ª série, n.º 76, de 18 de abril de 2011;
− Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril: Define os limites e condições para a viabilização das
utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional;
− Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março: Estabelece o novo regime jurídico da Reserva
Agrícola Nacional.

b) REN

− Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro: Define as situações de usos ou ações
considerados compatíveis com os objetivos de proteção hidrológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em Reserva Ecológica
Nacional;
− Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional;
− Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro – Fixa o montante das taxas de apreciação dos
pedidos de autorização e da comunicação prévia a cobrar pelas comissões de coordenação
e desenvolvimento regional (CCDR);
− Portaria n.º 1356/2008 28 de novembro - Estabelece as condições para a viabilização dos
usos e ações referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto;
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− Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro: Retifica o Decreto-Lei n.º
166/2008 de 22 de agosto, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e
revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, publicado no Diário da República, 1.ª série,
n.º 162, de 22 de agosto de 2008;
− Decreto-Lei n.º 166/2008 (237/90 Série I), de 22 de agosto: Estabelece o regime jurídico da
REN.

c) Áreas Protegidas

− Declaração de Retificação n.º 53-A/2008, de 22 de setembro: Retifica o Decreto- -Lei n.º
142/2008, de 24 de julho, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e
da biodiversidade e revoga os Decretos-Leis n.ºs264/79, de 1 de agosto, e de 19/93, de 23
de janeiro, publicado no Diário da República, 1ª série, n.º142, de 24 de julho de 2008;
− Decreto-Lei n.º 142/2008, 24 de julho: Estabelece o regime jurídico da conservação da
natureza e da biodiversidade e revoga os Decretos-Leis n.os 264/79, de 1 de agosto, e
19/93, de 23 de janeiro.

d) Exemplares arbóreos

− Decreto-Lei n.º 96/2013, 19 de julho - Estabelece o regime jurídico a que estão sujeitas, no
território continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a espécies
florestais.
− Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro: Aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de
interesse público (revoga o Decreto-Lei n.º 28 468, de 15 de fevereiro de 1938);
− Lei n.º 12/2012, de 13 de março: Revoga o Código Florestal;
− Decreto-Lei n.º 155/2004, 30 de junho: Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio,
que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira;
− Decreto-Lei n.º 169/2001, (121 Série I-A), de 25 de maio: Estabelece medidas de proteção
ao sobreiro e à azinheira.
− Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de dezembro, Estabelece o regime de proteção do azevinho
espontâneo Ilex aquifolium L., também conhecido por pica-folha, visqueiro ou zebro.

e) Rede Natura 2000

− Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 12 de fevereiro: Procede à segunda alteração ao DecretoLei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do
Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats
Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º
2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio.
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− Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho: aprova o Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), instrumento que se revela fundamental no
processo de salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, bem
como na manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nessas
áreas. Este instrumento fornece as principais orientações de gestão para os Sítios e ZPE´s
constantes da Lista Nacional, bem como uma caracterização sumária de cada uma dessas
áreas.
− Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva
aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats).
− Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril: Revê a transposição para a ordem jurídica interna da
Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à Conservação das Aves
Selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à
Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens).
− Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto: Aprova a Lista Nacional
de Sítios (1.ª fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto
(transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio,
relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens).
− Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto: transpõe para o direito interno a Diretiva n.º
92/43/CE, do conselho, de 21 de maio (Diretiva habitats), relativa à conservação dos
habitats naturais e da flora e fauna selvagens, pretendendo, assim, ser o contributo nacional
para a conservação ou restabelecimento dos habitats naturais e das espécies ameaçadas.

f) Perímetro Florestal

− Decreto de 9 de março de 1905: Regulamento do Serviço de Polícia Florestal. Dá execução
ao Decreto de 24 de dezembro de 1901. Estabelece os direitos e obrigações, regime de
vencimentos e disciplinar dos Mestres e Guardas dos Serviços Silvícolas, definindo as
regras aplicáveis aos Guardas Florestais ao serviço do Estado, de corpos e corporações
administrativas ou de particulares.
− Decreto de 24 de dezembro de 1903: Regulamento para a Execução do Regime Florestal
(regula o estabelecimento do Regime Florestal Total e Parcial - obrigatório, facultativo e de
simples polícia - bem como os condicionamentos ao uso e exploração dos terrenos e matas
a ele submetidos, definindo transgressões pelo seu incumprimento).
− Decreto de 24 de dezembro de 1901: Define a Organização dos Serviços Florestais e
Aquícolas - Regime Florestal.

I.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL

− Decreto-Lei n.º 152-B/2017, (1º Supl.), de 11 de dezembro - Altera o regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem
efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2014/52/EU (quarta alteração ao
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro)
− Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro - Estabelece os requisitos técnicos formais a que
devem obedecer os procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte
ambiental.
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− Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro - Fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no âmbito do procedimento de avaliação de impacte
ambiental.
− Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto – Procede à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem
efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à
avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente.
− Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março altera o Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de
outubro, que estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental dos projetos
públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo
a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro,
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente.
Revoga o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de novembro.
− Decreto-Lei n.º 151-B/2013, (2º Supl.) de 31 de outubro - Estabelece o regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente. Transpõe a Diretiva 2011/92/UE, JO L26,
2012-2-28, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no
ambiente.
− Decreto-Lei n.º 60/2012 14 de março Transpõe a Diretiva n.º 2009/31/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de abril, e estabelece o regime jurídico da atividade de
armazenamento geológico de dióxido de carbono (CO2);
− Diretiva n.º 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de
2011: Relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no
ambiente;
− Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação
dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem
jurídica interna as Diretivas n.º 2001/42/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio;
− Despacho n.º 11874/2001, de 5 de junho: Instituto de Promoção Ambiental;
− Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio: De ter sido retificada a Portaria n.º
330/2001, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que fixa as normas
técnicas para a estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas
técnicas para a estrutura do estudo do impacte ambiental (EIA), publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 78, de 2 de abril de 2001.

J. LICENCIAMENTO INDUSTRIAL

− Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. Cria o Sistema da Indústria Responsável (SIR),
que regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de zonas
empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades no âmbito
deste Sistema.
− Portaria n.º 302/2013, de 16 de outubro - Identifica os requisitos formais do formulário e os
elementos instrutórios que devem acompanhar os procedimentos de autorização prévia, de
comunicação prévia com prazo e de mera comunicação respeitantes à instalação,
exploração e alteração de estabelecimentos industriais.
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K. POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

− Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06 de outubro: Republica o DL 267/2002. Estabelece os
procedimentos e define competências para efeitos de licenciamento e fiscalização;
− Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de fevereiro: Altera os artigos 14.º, 18.º, 19.º, 22.º e 26.º do
Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 389/2007, de 30 de novembro;
− Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro: Republica o DL 267/2002. Estabelece os
procedimentos e define competências para efeitos de licenciamento e fiscalização;
− Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro: Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de
outubro;
− Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro: Regula os pedidos de licenciamento;
− Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro: Estabelece os procedimentos e define
competências do licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo
e de postos de abastecimento de combustíveis.

L. ENERGIA

− Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril: Estabelece o sistema de gestão do consumo de
energia por empresas e instalações consumidoras intensivas;
− Despacho 17313/2008, de 26 de junho: Estabelece Fatores de Conversão.

M. EPS

− Decreto-Lei n.º 26/2011, de 14 de fevereiro: Estabelece as regras a que deve obedecer a
colocação no mercado dos recipientes sob pressão simples, transpondo a Diretiva n.º
2009/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro;
− Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho: Aprova o Regulamento de Instalação, de
Funcionamento, de Reparação e de Alteração de Equipamentos sob Pressão;
− Despacho n.º 1859/2003, de 30 de janeiro: Instrução Técnica Complementar para
recipientes sob pressão de ar comprimido.
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ANEXO 5 – PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

O presente Plano Geral de Monitorização reporta-se
reporta se às fases de pré-construção
pré
(no
intuito de atualizar a caracterização da situação de referência efetuada em fase anterior e
obter uma base de comparação para as monitorizações seguintes),
seguintes construção e
exploração e define os programas específicos de monitorização dos Recursos Hídricos
Superficiais, Ambiente Sonoro e Fauna Piscícola, decorrentes da avaliação realizada
reali
no presente RECAPE que avalia o projeto de adaptação do SMM aprovado e em parte já
implantado, a um sistema de Metrobus, tendo naturalmente em conta todos os seus
antecedentes, nomeadamente a DIA emitida e os anteriores RECAPE elaborados
elabo
para
este troço
ço do SMM, bem como os resultados da monitorização que já foi realizada na
empreitada de 2009 – 2013.
2013
No Quadro 1 sintetizam-se
se os planos a realizar e a fase em que têm aplicação.
Quadro 1 – Planos de Monitorização e Fases de Aplicação
Fase de PréConstrução

Fase de
Construção

Fase de
Exploração

Recursos Hídricos Superficiais

√

√

---

Ambiente Sonoro

√

---

√

Fauna Piscícola

√

√

---

Planos de Monitorização

Assim nos
os recursos hídricos superficiais e face à intervenção necessária nas pontes e
pontões, mantêm-se
se a monitorização da fase de construção nas
n linhas de água que se
justificam do anterior PGM,
PGM tendo-se
se acrescentado outras em função das atuais
intervenções. Esta monitorização será antecedida de uma campanha prévia à construção
para obtenção da situação de referência.
Relativamente
mente ao ambiente sonoro a monitorização apenas incide na fase de exploração,
ex
de modo a confirmar no ano de entrada em exploração os valores de ruído previstos,
decorrentes do uso desta tipologia de veículos. De igual modo esta monitorização será
antecedida de uma campanha prévia à construção para obtenção da situação de
referência.
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No que se refere à fauna piscícola,
piscícola face à intervenção necessária na ponte da Portela,
que preconiza a execução de ensecadeiras para os três apoios a reforçar ao nível das
fundações,, e à relevância de alguns elementos constantes dessa comunidade,
comun
entendese como de necessário a implementação de um programa de monitorização, não
previsto, inicialmente, na DIA. Esta monitorização será antecedida por uma campanha
prévia à construção, para estabelecimento da situação de referência.
tual enquadramento legislativo e no que respeita à fase de construção
Em face do atual
(entendida como atividade ruidosa temporária) não estão definidos limites de emissão
sonora, desde que as atividades sejam efetuadas nos horários admissíveis para os usos,
pelo que não se
e preconiza qualquer monitorização. Assim,
Assim, por força da aplicação dos
artigoss 14.º e 15.º do RGR, não existindo obrigação de cumprimento de valores
v
limite de
ruído, o plano de monitorização para esta fase apenas deverá ser elaborado caso a
empreitada labore
e fora do período definido no artigo 14.º do RGR, situação que será
devidamente acompanhada e desenvolvida pelo Acompanhamento Ambiental da Obra.
Os planos específicos que seguidamente se detalham foram elaborados nos termos do
definido na Portaria n.º 395/2015,
95/2015, de 4 de novembro, Anexo V, onde constam os
requisitos para os planos de monitorização.
monitorização
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2.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
MONITORI
DOS RECURSOS HÍDRICOS
ÍDRICOS SUPERFICIAIS

2.1

Introdução

O presente plano foi elaborado tendo em consideração a análise efetuada da DIA do
projeto
rojeto “Metropolitano Ligeiro do Mondego”, do RECAPE do Troço Miranda do Corvo
(inc.) - Serpins (inc.), e do RECAPE do Troço Alto de S. João (excl.) - Miranda do Corvo
(excl.) e ainda a avaliação realizada no âmbito do presente RECAPE relativo ao Projeto
de Adaptação do SMM (e em parte já implantado) a um Sistema de Metrobus,
Metrobus no qual se
prevê a substituição dos tabuleiros das atuais pontes e pontões por novos, mais largos,
de modo a contemplar a largura necessária para o perfil transversal tipo nas obras de
d
arte que, por questões de manutenção e apoio a situações de emergência, prevê para
além da largura da faixa de rodagem a instalação de passeios laterais, totalizando uma
largura de 5,0 m também nas pontes da Portela (rio Mondego), de Ceira e Serpins (rio
Ceira) e Dueça 3 (rio Dueça) será necessário proceder ao reforço sísmico das fundações
de alguns pilares, com intervenção direta das obras no meio aquático pela realização de
microestacas.
O presente plano engloba assim a monitorização dos Recursos Hídricos
Hídr
Superficiais
em fase de construção,, em face das intervenções que se vão verificar nas obras de
arte.
Os objetivos da monitorização dos recursos hídricos superficiais são assim os seguintes:
i.

Identificar a situação atual do local em termos de quantidade e qualidade das
águas superficiais, verificando o cumprimento da legislação nacional sobre a
qualidade da água;

ii. Acompanhar e avaliar os impactes associados à fase de construção;
iii. Verificar a eficiência de medidas de minimização adotadas;
iv. Verificarr a necessidade de adotar novas medidas de minimização dos impactes
verificados.

2.2

Descrição do Plano de Amostragem

2.2.1

Parâmetros a Monitorizar

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:


pH;



Cor;



Temperatura;



Condutividade elétrica;
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Sólidos suspensos totais;



CBO5;



Oxigénio dissolvido;



Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados;



Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares;



Cádmio;



Cobre;



Crómio;



Zinco;



Caudal (nas
nas águas superficiais).
superficiais

Locais de Amostragem

2.2.2

No quadro seguinte são identificados os locais de amostragem
amostragem das águas superficiais a
considerar. Esses locais têm em conta os pontos aplicáveis do PGM anterior, bem como
outros que se consideram necessários em função das intervenções agora previstas nas
pontes e pontões existentes, onde se fará a substituição dos atuais tabuleiros devido à
insuficiente largura para contemplar o perfil
per transversal tipo necessário.. Acresce ainda a
necessidade de proceder ao reforço sísmico nas fundações
ções dos pilares de algumas das
pontes.
Assim e para controle dos impactes destas intervenções propõe-se
propõe se a monitorização das
seguintes linhas de água:
Quadro 2 – Locais de Monitorização das Águas Superficiais
Troço

Troço
Alto de
S. João
Miranda
do
Corvo

Troço
Miranda
do
Corvo Serpins

4

Ponto

1

2

3

4

5

Coordenadas
M

P

M

-22422

57247

J

-22262

57392

M

-22204

55683

J

-22007

55774

M

-17733

47206

J

-17822

46998

M

-8874

51091

J

-9049

51266

M

-7137

53920

J

-7337

54004
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Concelho

Freguesia

Curso
de Água

Localização
face ao
projeto

Coimbra

Ceira

Mondego

Ponte da
Portela

Coimbra

Ceira

Ceira

Ponte de
Ceira

Miranda do
Corvo

Miranda do
Corvo

Rio
Dueça

Ponte Dueça
3ª

Lousã

Vilarinho

Ribeira
Cornaga

Pontão Casal

Lousã

Serpins

Ceira

Ponte de
Serpins
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Estas linhas de água superficiais deverão ser monitorizadas a montante (M) e a jusante
(J) da empreitada, devendo ser selecionados locais que sejam acessíveis pela margem
(margens baixas e relativamente perto de estradas), de modo a facilitar o procedimento
de amostragem e o acesso da carrinha do laboratório às imediações dos locais de
amostragem e onde o caudal permita uma amostragem representativa.
representativa.
Em Anexo apresenta-se
se a localização dos pontos de amostragem.

2.2.3

Periodicidade das Campanhas de Monitorização

A monitorização qualitativa e quantitativa das águas superficiais deverá ter início antes da
fase de construção (com uma única campanha de referência) e prolongar-se
prolongar
pela fase de
construção para avaliação de potenciais impactes das ações de obra,
obra de acordo com o
referido seguidamente:
 A primeira campanha de amostragem deverá iniciar-se
se numa fase prévia aos
trabalhos de construção,
nstrução, garantindo uma atualização da caracterização da
situação de referência;
 Durante a fase de construção os pontos de monitorização definidos deverão
ser monitorizados trimestralmente (de modo a coincidir com os 4 períodos do
ano hidrológico) e apenas enquanto durarem as atividades de construção a
desenvolver nas pontes e pontões associados,
associados, de modo a que se identifiquem
eventuais situações anómalas e que de um modo rápido seja possível a tomada
de decisão do modo de atuação que inverta o processo
processo que deu origem a essa
anomalia
A periodicidade poderá ser alterada, caso se considere necessário, em função dos
resultados obtidos ou de eventuais reclamações que o justifiquem.
2.2.4

Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos
Necessários

Na recolha das amostras deverão ser considerados os seguintes fatores:
 O volume de água a recolher deverá ser o necessário para a análise dos
parâmetros definidos, posteriormente conservado num frasco cuidadosamente
limpo, de vidro escuro, mantendo-o
mantendo o na obscuridade e a uma temperatura que
deverá ser próxima dos 4ºC.
 Os registos
os de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se
descreverão todos os dados e observações respeitantes ao ponto de recolha da
amostra de água e à própria amostragem:
-

localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das
coordenadas geográficas.
geo
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-

data e hora da recolha das amostras de água.

-

descrição organolética da amostra de água: cor, aparência, cheiro, etc..

-

tipo e método de amostragem.

-

-

indicação de parâmetros físico-químicos
físico
medidos in situ:: temperatura, pH,
oxigénio dissolvido e condutividade elétrica.
caracterização da envolvência.

 As amostras de água devem ser transportadas e analisadas no mais curto
espaço de tempo desde a altura em que foram colhidas, sendo indispensável
que cada frasco apresente um registo de identificação. Este
Este laboratório deve
estar acreditado para os parâmetros a analisar e localizar-se
localizar se a uma distância
que facilite o transporte das amostras.
As determinações analíticas deverão ser realizadas de acordo com os métodos analíticos
de referência indicados no Decreto-Lei
De
n.º 83/2011, de 20 de junho.

2.2.5

Critérios de Avaliação dos Dados

Os dados obtidos e os respetivos valores de referência deverão ser alvo de:


Confrontação com valores obtidos em campanhas anteriores;



Confrontação com os limites legalmente aplicáveis
aplicáveis à qualidade das águas
superficiais (decorrentes da legislação nacional e comunitária).

O tratamento dos resultados obtidos durante as campanhas a realizar, para os
parâmetros anteriormente definidos, deverá incluir duas vertentes:

6

•

Comparação das concentrações de cada um dos poluentes com o estabelecido
na legislação específica para a qualidade das águas superficiais. Assim, deverá
ser considerado o disposto no Anexo XXI do referido Decreto-Lei
Decreto
n.º 236/98, de 1
de agosto,, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24
de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
Decreto Lei n.º 218/2015, de 7 de
outubro.

•

Classificação do estado das massas de água superficiais com base nos Critérios
de classificação das condições
condições gerais dos elementos químicos e físico-químicos
físico
em rios e normas de qualidade definidos para poluentes específicos, constantes
do Anexo VI da Parte 2 do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga,
Mondego e Lis (RH4), do segundo ciclo de planeamento.
plane
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Após a realização das campanhas de monitorização, um consultor especializado interpretará
e avaliará os resultados obtidos em cada campanha tendo em consideração o definido no
Decreto-Lei
Lei referido, elaborando-se
elaborando se anualmente um Relatório Técnico em função dos
objetivos anteriormente referidos, que deve ser disponibilizado à autoridade de AIA e às
entidades oficiais que o requeiram.
Em caso de violação das normas legais, deverá ser analisada a situação, por forma a
identificar-se
se a origem do problema,
problema, que poderá ter origem em outras fontes poluentes
(por exemplo, utilização de adubos e pesticidas nas áreas agrícolas existentes na
envolvente ao traçado), que contribuam de forma cumulativa para o aumento dos valores
de poluentes nas massas de água.

2.2.6

Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros
Caracterizadores da Construção, do Funcionamento ou da Desativação

Durante a fase de construção, a circulação de maquinaria e a movimentação de terras
serão responsáveis pela compactação e/ou
e/ou desagregação do solo, induzindo alterações
nos processos hidrológicos.
Poderão, igualmente, ocorrer eventuais contaminações acidentais, decorrentes da
operação da maquinaria afeta à obra e do derrame acidental de substâncias nas oficinas
de manutenção de motores e nos depósitos dos materiais de construção. Os poluentes
mais relevantes gerados por estas atividades são os hidrocarbonetos, os óleos usados de
motores e as matérias em suspensão provenientes da lavagem das máquinas e das
escorrências dos depósitos
sitos de materiais.

2.2.7

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos
Resultados dos Programas de Monitorização

Os resultados devem ser interpretados relacionando-os
relacionando os com a pluviosidade no período
antes da amostragem e o histórico da utilização,
utilização, de modo a verificar se eventuais
alterações decorrem das ações de projeto.
Face aos resultados obtidos e em função da sua avaliação, as medidas possíveis e
típicas a adotar, caso se verifique um aumento significativo da concentração dos
parâmetros monitorizados face à situação inicial, corresponderão a cuidados acrescidos
na implementação de procedimentos de gestão ambiental e à definição de medidas
específicas de proteção dos recursos hídricos superficiais.
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2.2.8

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização,
Monitorização, Respetivas Datas de Entrega
e Critérios para a Decisão sobre a Revisão do Programa de Monitorização

Da campanha de amostragem prévia à construção deverá ser produzido um relatório, o
qual deverá ser entregue à Autoridade de AIA.
Os resultados obtidos
btidos durante as campanhas realizadas em fase de construção e
exploração serão apresentados em relatórios para cada uma das campanhas efetuadas,
os quais deverão ser sintetizados em relatórios anuais, devendo estes últimos ser os
entregues à Autoridade de AIA.
Estes relatórios deverão ser desenvolvidos nos termos disposto no Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante
cada campanha e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação
nacional e análise comparativa com resultados correspondentes a monitorizações
anteriores. Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a
necessidade de proceder à implementação de medidas de gestão
gestão ambiental específicas,
tendo em vista a minimização da afetação da qualidade das águas superficiais.
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3.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
MONITORI
DO AMBIENTE SONORO

3.1

Introdução

Com o objetivo de avaliar as repercussões sobre o ambiente sonoro resultantes da fase
de exploração,
xploração, será implementado um Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro
nesta fase.
Preconiza-se
se ainda a realização de uma campanha prévia aos trabalhos de construção,
garantindo uma correta atualização da caracterização da situação de referência e uma
base de comparação com a futura exploração.

3.2
3.2.1

Descrição do Plano de Amostragem
Locais de Amostragem

Para comprovação dos valores de ruído emitido pelo funcionamento do Metrobus e assim
da validação da conclusão da avaliação de impactes, preconiza-se
p
a monitorização dos
recetores sensíveis mais próximo da via, identificados no quadro seguinte e que
correspondem aos anteriormente previstos no PGM aprovado no âmbito do RECAPE do
Troço Miranda do Corvo (inc.) - Serpins (inc.), e do RECAPE do Troço Alto de
d S. João
(excl.) - Miranda do Corvo (excl.)
Quadro 3 – Locais de Monitorização do Ambiente Sonoro
Troço

Troço Alto de S.
João - Miranda
do Corvo

Ponto

Coordenadas

Concelho

Freguesia

58251

Coimbra

Santo António dos
Olivais

-22568

57511

Coimbra

Santo António dos
Olivais

3

-22066

56769

Coimbra

Ceira

4

-21944

55420

Coimbra

Ceira

5

-19624

52437

Miranda do Corvo

Miranda do Corvo

6

-19131

51948

Miranda do Corvo

Miranda do Corvo

7

-19401

49847

Miranda do Corvo

Miranda do Corvo

8

-18741

48557

Miranda do Corvo

Miranda do Corvo

M

P

1

-22717

2

(Cont.)
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(Cont.)

Troço

Troço Miranda
do Corvo Serpins

Ponto

Coordenadas

Concelho

Freguesia

46779

Miranda do Corvo

Miranda do Corvo

-15962
15962

47309

Miranda do Corvo

Miranda do Corvo

11

-14199
14199

48685

União das freguesias
de Lousã e Vilarinho

Lousã

12

13364
-13364

49272

União das freguesias
de Lousã e Vilarinho

Lousã

13

-11384
11384

48614

União das freguesias
de Lousã e Vilarinho

Lousã

14

-10510
10510

48486

União das freguesias
de Lousã e Vilarinho

Lousã

15

-9886
9886

48999

União das freguesias
de Lousã e Vilarinho

Lousã

16

-7123
7123

54077

Serpins

Lousã

M

P

9

-16951
16951

10

Em Anexo apresenta-se
se a localização destes pontos de medição.
Caso existam reclamações, com origem na infraestrutura em avaliação, poderão ser
efetuadas medições junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído pertencentes aos
reclamantes, passando estes locais a constar dos pontos de monitorização.

3.2.2

Parâmetros a Monitorizar

A caracterização acústica a efetuar será baseada
baseada nos registos e análise dos valores do
nível sonoro contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq,
especificado na legislação nacional em vigor.
Para além destes índices deverão ser registados, em cada local, os espectros dos sinais
sina
sonoros em bandas de frequência de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de
máquinas, equipamentos e quaisquer operações ruidosas.
Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na
alínea p) do Artigo 3º do RGR, conduzindo
conduzindo à determinação dos valores dos indicadores
de ruído ambiente: Ld (LAeq no período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln
(LAeq no período noturno).
A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído
diurno-entardecer-noturno Lden, a partir da fórmula seguinte, de acordo com a alínea j) do
artigo 3º do RGR:
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d
1 
10
13
×
10
+ 3 × 10

24 

L

Lden = 10 × log

Le + 5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10





Aquando das medições proceder-se-á
proceder
á à monitorização de fatores determinantes dos
níveis de ruído ambiente, registando-se
registando se no Relatório de Monitorização de Ruído as
principais fontes de ruído observadas no decorrer da campanha.

3.2.3

Periodicidade das Campanhas de Monitorização

A primeira campanha
panha de monitorização deverá ser realizada antes do início da fase de
construção e permitirá aferir e atualizar o quadro acústico de referência.
Durante a fase de exploração deverá ser realizada uma única campanha de medições
acústicas no primeiro ano de exploração da infraestrutura para validação dos impactes
previstos, com baixos níveis sonoros e abaixo dos limites legais.
legais. Após esta campanha e
na ausência de reclamações e/ou de alterações significativas a nível de volume e/ou
características dos veículos
los a circular na via, não se preconiza mais nenhuma outra
campanha.

3.2.4

Técnicas e Métodos de Análise

As medições serão realizadas de acordo com os procedimentos constantes na Norma
Portuguesa aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia
Prático para Medições de Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os equipamentos
de medição acústica serão de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de
Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia Acústica.
As medições serão realizadas por laboratórios acreditados para o efeito.
3.2.5

Critérios de Análise

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei
(Decreto
n.º 9/2007, de 17 de janeiro),
aneiro), retificado pela
Declaração de Retificação n.º
n.º 18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 278/2007, de 1 de agosto.
gosto.
A conformidade dos resultados com o RGR é verificada pela análise do cumprimento dos
valores limites de exposição (artigo 11.º do RGR) aplicáveis, em função da classificação
classifica
da zona em questão.
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3.2.6

Relatórios de Monitorização

No final de cada campanha de monitorização de ruído será emitido um Relatório de
Monitorização correspondente.
Cada Relatório de Monitorização seguirá a estrutura recomendada no Anexo V da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e incluirá ainda as recomendações descritas no
documento ”Notas técnicas para relatórios de monitorização de Ruído - Fase de obra e
fase de exploração”, emitido pela APA, em outubro de 2009.
Estes Relatórios deverão, ainda, apresentar uma análise de tendências relativas ao ambiente
acústico nos locais monitorizados. Deverá ser apresentada uma análise e interpretação das
tendências encontradas.
Sempre que se verifiquem reclamações ou alterações de projeto, deverá ser revisto o
programa de monitorização de ruído. Esta revisão poderá incluir a alteração do número e
locais a monitorizar, periodicidade das monitorizações e atualizações resultantes de
alterações na legislação.
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até 2 meses após a
realização das campanhas.

3.2.7

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos
Resultados dos Programas de Monitorização

Em função dos resultados obtidos poderão ser equacionadas medidas de minimização a
definir posteriormente.
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4.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
MONITORI
DA FAUNA PISCÍCOLA

4.1

Introdução

O presente plano foi elaborado tendo em consideração a reavaliação de impactes nos
fatores ecológicos e biodiversidade face às alterações introduzidas pelo projeto de
adaptação do SMM a um sistema de autocarros elétricos em via dedicada, vulgarmente
designado de Metrobus.
jeto tenha como principal premissa o reaproveitamento integral da
Embora o projeto
infraestrutura atualmente existente, identificou-se
identificou se a necessidade, por questões de
segurança (face à falta de manutenção da infraestrutura), de consolidação
consolida
de apoios de
algumas pontes do antigo
tigo Ramal da Lousã. No caso da Ponte da Portela, sobre o rio
Mondego, o reforço ao sismo dos apoios implica a execução de ensecadeiras, com
diversos impactes consequentes, sendo os mesmos confinados e limitados à fase de
construção.
É neste contexto que se apresenta assim a presente monitorização da fauna piscícola
em fase de construção.
Os objetivos da monitorização da fauna piscícola são deste modo os seguintes:
i.

Avaliar o grau de perturbação, inerente à execução de ensecadeiras, na
comunidade piscícola,
piscícola, no que se refere à sua composição e estrutura;

ii. Avaliar o grau de perturbação da população de lampreia-marinha;
lampreia marinha;
iii. Verificar a necessidade de adoção de novas medidas de minimização,
minimização ou de
medidas compensatórias, dos impactes verificados.
A monitorização é precedida por uma campanha de referência, para estabelecimento
estabeleciment da
situação de atual, servindo como base de avaliação para a fase de construção.

4.2

Descrição do Plano de Amostragem

4.2.1

Parâmetros a Monitorizar

São considerados os seguintes parâmetros de monitorização
monitorização de caracterização da
composição e abundância da comunidade piscícola:
•

Composição específica (identificação dos taxa constituintes da comunidade);

•

Abundância relativa (capturas por unidade de esforço);

•

Biomassa e estrutura etária;

•

Diversidade e equitabilidade;
tabilidade;

•

Presença de exóticas, migradores diádromos e com estatuto de conservação;

•

Identificação de habitats aquáticos (substrato, profundidade média, velocidade de
corrente).
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4.2.2

Locais de Amostragem

No Quadro 4 são identificados os locais de amostragem da fauna piscícola a considerar,
os quais deverão considerar um troço de amostragem de pelo menos 100 m.
Quadro 4 – Locais de Monitorização da Fauna Piscícola
Ponto

Coordenadas

Tipo

Descrição

57660

Controlo

Montante da Ponte da Portela para
estabelecimento de controlo

-22363

57350

Impacte

Ponte da Portela para avaliação do
impacte direto da ensecadeira

-22513

57252

Impacte

Jusante da Ponte da Portela para
avaliação do impacte indireto da
ensecadeira

M

P

P1

-22061

P2

P3

Foram definidos três locais de amostragem, nomeadamente um local de controlo, e dois
locais de impacte. Um dos pontos situa-se
situa se a montante da intervenção servindo de local
de controlo, com intuito de determinar se eventuais alterações da comunidade são
devidas
das às intervenções do projeto de adaptação ao Metrobus,, ou devido a condições
ambientais externas e/ou à sazonalidade. Outro ponto coincide com a zona de
ensecadeira, para determinação do grau de perturbação direta da comunidade. Mais a
jusante da ponte define-se
se outro local de amostragem, para determinação do grau de
perturbação indireta na comunidade piscícola, e o efeito de depuração do ecossistema
com o afastamento da empreitada.
Em Anexo apresenta-se
se a localização dos pontos de amostragem.
4.2.3

Periodicidade
idade das Campanhas de Monitorização

A monitorização da fauna piscícola deverá ter início antes da fase de construção e
prolongar-se
se pela fase de construção para avaliação do grau de perturbação das ações
de obra.
São assim consideradas três campanhas de amostragem, nomeadamente:

14

•

Uma campanha efetuada previamente à construção,,
atualização da caracterização de situação de referência;

•

Uma campanha durante a fase de construção,, adaptada ao faseamento
construtivo, e preferencialmente na sequência
sequência do início das intervenções no rio
Mondego;

•

Uma campanha após final das intervenções da fase de construção,
construção no intuito
de avaliar a recuperação da comunidade na pós-intervenção.
pós
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Cada campanha considerará a realização de três réplicas de amostragem, a realizar em
dias distintos,, nos diferentes locais de amostragem.
As amostragens pré e pós-intervenção
pós intervenção devem ainda ser efetuadas idealmente durante o
período de migração da maioria das espécies diádromas, porém numa altura em que já
não se verifiquem caudais
ais elevados, nem excessivamente reduzidos. É conveniente
ainda amostrar depois das migrações e da desova das espécies potamódromas. Assim,
as amostragens, nestas fases, devem ser realizadas na primavera, preferencialmente em
abril ou maio, de maneira a cumprir
cumprir razoavelmente todos os critérios supracitados.

4.2.4

Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos
Necessários

A amostragem deverá ser realizada com recurso a pesca elétrica, em todos os locais, por
se tratar de um método não destrutivo
destrutivo e eficiente na maior parte dos casos e na captura
da generalidade das espécies e que devido à sua eficiência, permite efetuar estimativas
da abundância das espécies próximo da realidade.
A amostragem por pesca elétrica deve ser efetuada de acordo com Manual para a
avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a Directiva
Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para a fauna piscícola (INAG,
2008). A amostragem deve ser realizada de jusante para montante, sempre que possível
poss
a pé, sendo complementada com embarcação em zonas mais fundas.
Nos locais de maior profundidade a pesca elétrica deve ser ainda complementada com
amostragem com rede de emalhar. Deverão ser consideradas redes multipano colocadas
no ocaso e com recolha
a ao início da manhã.
As redes multipano deverão apresentar as seguintes características: 2 m de altura, 50 m
de comprimento ligando grupos de 3 panos em que nas extremidades os panos são de
malha 20 e têm 15 m de comprimento e na parte central do pano é de malha 30 e tem
20 m de comprimento (INAG, 2008).
2008)
Após a colheita de exemplares, estes serão identificados e medidos no local.
Deverá ser efetuada uma representação esquemática dos habitats aquáticos presentes
em cada troço amostrado, com identificação aproximada da área de ocupação, dentro da
área de amostragem. A caracterização dos habitats aquáticos deverá contemplar a
identificação de substrato, profundidade média e velocidade média de corrente.
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4.2.5

Critérios de Avaliação dos Dados

Tendo em conta os objetivos da monitorização, que são identificar a ictiofauna
potencialmente afetada e registar a evolução da mesma e associar essas mudanças às
alterações ambientais associadas à execução do projeto, a análise dos dados recolhidos
deverá consistir essencialmente
cialmente em medidas descritivas, de associação e correlação
entre variáveis.
Neste sentido, a descrição da comunidade teve por base dados de abundância relativa,
biomassa e de comprimento dos exemplares capturados. Foi assim determinada:
•

A riqueza (S) em cada local de amostragem, ou seja, o número de taxa presente,
quer através das capturas por pesca elétrica, quer através das capturas por rede
de emalhar, e ainda o número total de taxa identificados;

•

A abundância relativa por taxa em cada local, e para
a a totalidade da área de
estudo, expressa em captura por unidade de esforço (CPUE), sendo no caso da
pesca elétrica em n.º de indivíduos/minuto, e no caso da pesca com rede de
emalhar em n.º de indivíduos/hora;

•

A biomassa por taxa em cada local, e para a totalidade da área de estudo, e ainda
descriminada por metodologia de amostragem (pesca elétrica e rede de emalhar);

•

A estrutura etária de cada taxa, com base no tamanho dos exemplares
capturados;

•

A diversidade e equitabilidade em cada local de amostragem, com base nos
diferentes métodos de amostragem utilizado, correspondentes aos índices de
Shannon-Wiener
Wiener e Pielou.

Complementarmente deverão ser efetuadas análises estatísticas uni e multivariadas,
multivariad
com
base nos dados de abundância relativa e biomassa, no intuito
intuito de verificar similaridades
ou dissimilaridade entre a estrutura da comunidade piscícola entre os vários locais
amostrados, e entre campanhas (pré-construção,
(pré
construção e pós-construção).
construção).

4.2.6

Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros
Parâme
Caracterizadores da Construção, do Funcionamento ou da Desativação

Durante a fase de construção a execução da ensecadeira constituirá uma perda direta da
área de habitat aquático disponível e uma alteração, bem que temporária, das condições
hidromorfológicas. É ainda de considerar a ressuspensão de substrato fino, com
consequente aumento de turvação e da concentração em sólidos suspensos totais, ou
ainda eventuais contaminações acidentais, decorrentes da operação de maquinaria afeta
à obra.
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4.2.7

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos
Resultados dos Programas de Monitorização

Face aos resultados obtidos e em função da sua avaliação, as medidas possíveis e
típicas a adotar, caso se verifique desvios significativos nos valores
valores dos parâmetros
avaliados face á situação inicial, corresponderão a cuidados acrescidos na
implementação de procedimentos de gestão ambiental e à definição de medidas
específicas de proteção da fauna piscícola.

4.2.8

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização,
Monitorização, Respetivas Datas de Entrega
e Critérios para a Decisão sobre a Revisão do Programa de Monitorização

Os resultados obtidos durante as campanhas realizadas em fase de pré-construção,
pré
construção e pós-construção
construção serão apresentados em relatórios para cada
c
uma das
campanhas efetuadas, os quais deverão ser entregues à Autoridade de AIA.
Estes relatórios deverão ser desenvolvidos nos termos disposto no Anexo V da Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Importa contudo de referir que, na fase de construção,
construção, no caso da verificação de desvios
importantes na comunidade piscícola, aquando da realização das campanhas, as
mesmas deverão ser comunicadas ao dono de obra, para rápida adoção de medidas de
minimização.
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ANEXO
Localização dos Pontos de Monitorização
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