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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), para procedimento de verificação 
da conformidade ambiental do projeto de execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (RECAPE) do "Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - 
Troço Coimbra B/Alto de S. João", bem como o projeto de execução em causa. 

A IP-Infraestruturas de Portugal, S.A. é simultaneamente proponente e entidade licenciadora do projeto. 
Conforme decisão governamental, a IP substitui assim a empresa Metro Mondego S.A., anteriormente 
responsável pela execução dos estudos e projetos do Sistema de Mobilidade do Mondego. 

Este procedimento de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução teve início a 
2 de agosto de 2019, data em que se considerou estarem reunidos todos os elementos necessários à 
correta instrução do processo. 

À semelhança do já verificado para o Troço Alto de S. João/Serpins, considerando que a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) em causa, estando válida, foi emitida em 02/04/2004 e face à evolução do quadro 
legal entretanto verificada, no que concerne ao regime jurídico de AIA (RJAIA) e às competências atribuídas 
às entidades relevantes para apreciação do projeto em apreço, entendeu a APA, na qualidade de Autoridade 
de AIA, que a Comissão de Avaliação (CA) deveria ser constituída, pelas seguintes entidades, nos termos 
do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR Centro) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação) 

 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta Pública) 

 APA/ARH Centro – Eng. Nelson Martins (Recursos Hídricos) 

 DGPC – Dr. João Marques (Património Cultural) 

 CCDR Centro – Dr. Joaquim Marques (Solos, Uso do Solo, Qualidade do Ar, Socioeconomia e 
Ordenamento do Território) 

 APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes (Ambiente Sonoro) 

 ISA/CEABN – Arq. Pais. João Jorge (Paisagem) 

O RECAPE referente ao "Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - 
Troço Coimbra B/Alto de S. João", sendo datado de julho de 2019, é da responsabilidade da empresa AGRI-
PRO AMBIENTE Consultores, S.A., tendo sido elaborado entre janeiro e julho de 2019. É composto pelos 
seguintes volumes: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico 
 Volume 2 – Relatório Base 
 Volume 3 – Anexos 
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O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade do projeto de execução do 
"Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de 
S. João" com o determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das medidas 
previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem 
como, se necessário, determinar a adoção de novas medidas. 
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2. ANTECEDENTES 

A informação constante deste capítulo utiliza, fundamentalmente, informação retirada dos elementos 
apresentados no âmbito do procedimento de verificação da conformidade do projeto de execução do 
"Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de 
S. João" com o determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

2.1 PROCEDIMENTOS DE AIA E DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Em fevereiro de 2003 foi apresentada para apreciação uma Proposta de Definição do Âmbito do projeto do 
Metro Ligeiro do Mondego, a qual foi objeto de Parecer favorável por parte da CA, emitido em 4 de abril 
de 2003. 

Em setembro de 2003, a entidade licenciadora (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação) 
remeteu o respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para sujeição a procedimento de AIA do projeto 
do "Metropolitano Ligeiro do Mondego", em fase de anteprojeto (processo de AIA n.º 1102). Em 2 de abril 
de 2004 foi emitida a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), válida por 2 anos, com decisão 
Favorável Condicionada à apresentação de estudos e projetos, bem como ao cumprimento das 
condicionantes, medidas de minimização e planos de monitorização, discriminados em anexo à DIA. 

Posteriormente, a Metro do Mondego solicitou a prorrogação da DIA, a qual foi concedida por Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Ambiente até 31 de dezembro de 2008. 

Em 3 de novembro de 2011 a DIA foi objeto de alteração, tendo sido eliminada a Condicionante n.º 1 e 
incluída uma nova condicionante: "Eliminação na Rua da Sofia do sentido de trânsito "Norte-Sul" e 
consequente redução da faixa de rodagem, com a atribuição ao sentido oposto de uma função rodoviária 
para uso prioritário dos transportes públicos, embora partilhada com as funções de cargas e descargas e 
acesso local em termos definidos pela CMC, responsável pelo ordenamento do espaço público em 
Coimbra.". 

Atendendo a que os trabalhos de execução parcial do projeto se iniciaram, foi considerado que a DIA se 
mantém válida, atendendo ao definido na legislação de AIA em vigor em cada momento1. 

O projeto do Metropolitano Ligeiro do Mondego foi sendo sucessivamente objeto de análise por troços no 
período de 2007 a 2010. 

Na sequência da emissão da DIA foram até à presente data apresentados os RECAPE de todos os troços 
em que foi dividido o projeto de execução. Excetua-se o troço da Linha do Hospital entre a Câmara Municipal 
de Coimbra e os Hospitais Universitários de Coimbra (HUC), que sofreu, posteriormente à DIA, alterações 
ao projeto, com o prolongamento do túnel da Sereia desde Celas até aos HUC; tendo sido objeto de um 
novo EIA, que foi submetido a procedimento de AIA, a respetiva DIA foi emitida em 02/08/2005, com 
decisão Favorável Condicionada (processo de AIA n.º 1361 - Prolongamento do Túnel do Metropolitano 
Ligeiro do Mondego, entre o Jardim da Sereia e Celas até ao Pólo III). 

Em específico para o troço suburbano, os pareceres da Autoridade de AIA que aprovaram a conformidade 
do projeto de execução com a DIA são datados de fevereiro de 2009 (Troço Miranda do Corvo/Serpins) e 
julho de 2009 (Troço Alto de São João/Miranda do Corvo). 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 
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Posteriormente à aprovação do RECAPE do Troço Miranda do Corvo e por solicitação das Câmaras 
Municipais, foi prevista mais uma estação (Estacão Casal St. António) e duas passagens superiores de 
peões, tendo sido elaborada uma Nota Técnica com a respetiva avaliação ambiental, a qual foi remetida à 
APA em outubro de 2012 para apreciação. 

Por sua vez, relativamente ao troço urbano entre Coimbra B e Alto S. João, para os diferentes sub-troços, 
os pareceres da Autoridade de AIA que aprovaram a conformidade ambiental do projeto de execução com 
a DIA são datados de junho de 2010 (Coimbra B/Portagem) e de janeiro de 2010 (Casa Branca/ 
Alto de S. João). 

Relativamente ao sub-troço Portagem/S. José, tendo sido apresentada a documentação para realização do 
procedimento de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução, em dezembro de 2011 foi 
considerado necessário proceder à reformulação do RECAPE. Em maio de 2016 foi novamente submetida 
pela Metro Mondego, S.A. documentação para realização de procedimento de verificação da conformidade 
ambiental do projeto de execução; após solicitação para instrução do procedimento em causa pelo Gabinete 
do Secretário de Estado das Infraestruturas em maio de 2017 e na sequência dos desenvolvimentos 
entretanto ocorridos, o processo não prosseguiu. 

Por sua vez, no caso do sub-troço S. José/Casa Branca, a alteração introduzida, face à implantação de uma 
variante à Linha da Lousã e ao projeto inicialmente previsto para esta zona, foi sujeita a novo procedimento 
procedimento de AIA (processo de AIA n.º 1910 - Variante de Solum-Sistema de Mobilidade do Mondego), 
tendo sido emitida a DIA em 03/12/2008, com decisão Favorável Condicionada, constando desta decisão o 
seguinte: 

O projecto agora apresentado corresponde a uma alteração de traçado entre o km 4+877 e o km 
6+038 do ramal da Lousã (inserido no troço urbano da Linha Serpins do projecto “Metropolitano 
Ligeiro do Mondego”, objecto de DIA favorável condicionada, emitida a 2 de Abril de 2004, em fase 
de anteprojecto, e posteriormente prorrogada até 31 de Dezembro de 2008), alteração esta que 
ocorre fora desse corredor anteriormente aprovado, pelo que em conformidade com a solicitação 
do proponente do projecto, a presente DIA revoga, para o traçado em causa, a anteriormente 
emitida. 

Esta alteração resultou do objetivo de servir os equipamentos desportivos e educacionais aqui existentes, 
bem como o pólo comercial. Esta DIA caducou sem que o projeto tenha sido executado. 

No âmbito da concretização do projeto de adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), 
mantem-se a intenção de realizar a Variante da Solum, face à melhoria de serviço que presta a esta zona 
da cidade. 

Pela sua extensão (1,45 km) e natureza do projeto (inserção de faixa de circulação rodoviária nos 
arruamentos existentes), a Variante da Solum não tem enquadramento para sujeição a AIA, à luz da atual 
legislação, designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. No entanto, será objeto de análise no projeto global da 
adaptação, seguindo os mesmos princípios do restante projeto, ou seja, concretização no canal já antes 
aprovado e segundo o mesmo traçado. 

Assim, decorrentemente das decisões firmadas no âmbito destes antecedentes: 

 Foi realizado o processo de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução do 
"Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Alto de 



RECAPE/AIA n.º 1102 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João 
Setembro de 2019 

5 

S. João/Serpins", tendo sido emitida em 20 de março de 2019 a respetiva DCAPE2, com decisão 
Conforme Condicionada; 

 Foi apresentado para análise o RECAPE, bem como o respetivo projeto de execução, referente ao 
"Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço 
Coimbra B/Alto de S. João", correspondendo ao presente processo de verificação da conformidade 
ambiental do projeto de execução; 

 Está ainda prevista a apresentação de outro RECAPE, referente ao restante traçado urbano, na 
designada Linha do Hospital, correspondente ao troço que liga a Linha da Lousã, na zona da 
Baixinha, aos Hospitais Universitários de Coimbra. 

Em anexo ao presente Parecer é apresentada uma síntese das aprovações ambientais e das obras realizadas 
no SMM. 

 

2.2 PROJETO 

Com o objetivo de solucionar as questões de mobilidade da população desta região e de modo a 
proporcionar maior flexibilidade à circulação urbana e suburbana, complementando-a com outros modos 
de transporte, em 1994 foi iniciado o processo de introdução de um metropolitano ligeiro de superfície nos 
concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, designado de Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM). 

O Sistema de Mobilidade do Mondego, com uma extensão total de 42 km, foi concebido com 2 linhas com 
características distintas: 

 Linha da Lousã (linhas a verde na Figura 2), com 2 troços: 

 Troço suburbano entre Serpins e Alto de São João, em via única, com extensão de 32 km e 
17 estações; 

 Troço urbano entre Alto de São João e Coimbra B, em via dupla, com uma extensão de 7 km 
e 16 paragens; 

 Linha do Hospital (linha amarela na Figura 2), entre a estação de Aeminium/Loja do Cidadão e 
Hospitais Universitários de Coimbra, em via dupla, com extensão de aproximadamente 3,9 km e 
9 paragens. 

Deste modo, o Sistema de Mobilidade do Mondego consistia num serviço de metro ligeiro entre a estação 
de Coimbra B e o apeadeiro de Serpins (concelho da Lousã) e entre a Baixa de Coimbra e os Hospitais 
Universitários de Coimbra. 

Assim, o Sistema de Mobilidade do Mondego é constituído por duas linhas estruturantes: a Linha do 
Hospital, que se insere na malha urbana da cidade de Coimbra, ligando a Baixa à zona dos Hospitais 
Universitários de Coimbra e todo o complexo hospitalar e de serviços existente nas proximidades destes; e 
a Linha da Lousã, que liga Coimbra aos concelhos de Miranda do Corvo e da Lousã, através da reconversão 
do antigo ramal da Lousã. Esta linha, entre Coimbra e Ceira, apresenta um carácter urbano ou semi-urbano, 
desenvolvendo-se na cidade de Coimbra e freguesias periféricas à mesma e entre Serpins e Alto de São 
João, esta linha presta já um serviço suburbano. 

Os trabalhos de construção do SMM iniciaram-se com as interfaces de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã, no 
troço suburbano entre Alto de S. João e Serpins, tendo sido concluídas em dezembro de 2008. Neste troço 

                                                           
2 DCAPE - Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
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(cerca de 30 km) foi também realizada toda a empreitada de reabilitação do antigo ramal da Lousã onde 
se implantou (plataforma, pontes e tuneis) e a construção de infraestruturas associadas (cais de 
passageiros, parques de estacionamento, estruturas de contenção, obras de arte, caminhos de cabos, 
drenagem e maciços de catenária). A obra decorreu entre 2009 e 2012, quando, por decisão 
governamental, foi suspenso o projeto do SMM e estaria por executar, nessa data, a superestrutura da via 
(balastro, travessas, carril, postes de catenária e linhas aéreas) e os sistemas técnicos (sinalização, 
telecomunicações, bilhética) e mobiliário urbano. 

No troço urbano, embora os projetos de execução tenham sido desenvolvidos, não foi realizada qualquer 
obra. 

Em maio de 2010, na sequência do Plano de Estabilidade e Crescimento aprovado pelo Governo, foram 
suspensos todos os concursos na zona urbana do SMM e relativamente às empreitadas que se encontravam 
em curso (nos troços Alto de São João/Miranda do Corvo e Miranda do Corvo/Serpins) foi considerado o 
cenário de conclusão de todas as especialidades, com exceção das relativas à superestrutura de via e os 
sistemas técnicos (sinalização, telecomunicações, bilhética) e mobiliário urbano. As empreitadas das 
infraestruturas de base ficaram assim concluídas no primeiro trimestre de 2012 e a partir daí ficou suspensa 
a obra. 

Assim, o projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego foi parcialmente construído até 2012 (infraestrutura 
da via e as interfaces de passageiros de Ceira, Miranda do Corvo e Lousã), ano em que a execução da obra 
foi suspensa, ficando por implantar os seguintes elementos: balastro, travessas, carris, catenária e todo o 
sistema técnico e de sinalização, assim como a nova estação. 

Em síntese, relativamente ao Troço entre Alto de S. João e Serpins, no período de construção, entre 2007 
e 2012, foram realizados os trabalhos de: 

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

 Reabilitação da antiga linha ferroviária ao nível da plataforma, pontes e tuneis existentes; 
 Construção dos cais de passageiros das estações, estruturas de contenção (construção de muros e 

estabilização/reperfilamento de taludes), obras de arte respeitantes a três novos restabelecimentos 
desnivelados, drenagem e caminhos de cabos, bem como ainda implantados os maciços de 
catenária. 

 

 
Figura 1 - Vista atual do canal suburbano do Metrobus no troço Alto S. João / Serpins. 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João]  
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Desse projeto de execução ficou a faltar executar: 

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

 Os sistemas técnicos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem como ainda o 
mobiliário urbano; 

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

Por sua vez, no primeiro trecho da Linha do Hospital, no troço urbano, mais concretamente entre a estação 
Aeminium/Loja do Cidadão e a estação da Câmara Municipal, foram executadas as expropriações e a 
desconstrução da zona de implantação (com exceção dos dois edifícios na Rua da Sofia). Encontra-se 
também concretizada a abertura do canal de atravessamento da Baixa de Coimbra, numa extensão de 
350 m, entre a Av. Aeminium e a Câmara, tendo ficado apenas por executar as obras relativas à 
superestrutura da via, postes de catenária e linhas aéreas e sistemas técnicos, os quais interessariam 
somente numa solução de metro ligeiro. 

No restante traçado do troço urbano não foram realizadas quaisquer obras, no qual se inclui o troço objeto 
da presente análise, entre Coimbra B e o Alto de São João, na continuidade do ramal da Lousã. 

O desenvolvimento das intervenções acima descritas conduziu, em dezembro de 2009, à inviabilização da 
exploração ferroviária e à interrupção do serviço ferroviário. A partir desta data foram iniciados os serviços 
de transporte alternativos entre Serpins e Coimbra, usando a rede rodoviária existente, situação que se 
mantém na atualidade com níveis de serviço pouco adequados, pela duração das viagens que, cobrindo 
todas as paragens do Metro do Mondego e realizando-se pelas estradas nacionais, resulta em deslocações 
muito demoradas. 

No que se refere ao projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego, o Plano Estratégico dos Transportes e 
Infraestruturas - PETI3+ (Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto) define a 
importância de "se estudar, de forma racional e objetiva, outras soluções para a concretização deste projeto 
que permitam reduzir significativamente o seu volume de investimento e custos de funcionamento e que 
ofereçam uma resposta adequada às necessidades de mobilidade das populações e melhor enquadrada no 
volume de procura estimada para este projeto". 

Considerando que a análise custo-benefício desenvolvida para o sistema de metro ligeiro de superfície 
apresentava valores negativos, foi inviabilizada a sua concretização com recurso a fundos europeus do 
Portugal 2020, no Plano Operacional Regional do Centro. 

Neste contexto, foi apresentada em 2017 uma solução alternativa ao sistema de metropolitano ligeiro, 
designada por Metrobus elétrico, que se configura como um sistema de transporte integrado por uma 
exploração rodoviária em infraestrutura dedicada e assegurada por veículos próprios adaptados a essa 
infraestrutura, com aproveitamento dos projetos e investimentos já realizados. A solução de Metrobus 
elétrico preconizada para o Sistema de Mobilidade do Mondego representa uma opção sólida em termos de 
infraestrutura, moderna ao nível tecnológico e viável do ponto de vista económico-financeiro. 

Ficou entretanto garantido o financiamento europeu para a concretização da nova solução, através da 
reprogramação do Portugal 2020, aprovada pela Comissão Europeia em 5 de dezembro de 2018. 

Os estudos realizados evidenciaram que a aplicação de uma solução rodoviária (BRT – Bus Rapid Transit) 
no SMM, embora seja um desafio técnico e tecnológico novo para o nosso país, afigura-se mais favorável 
face à solução de reposição da linha ferroviária da Lousã na sua forma original ou através do sistema de 
metro ligeiro anteriormente previsto. 
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A solução BRT a implementar recaiu em veículos elétricos de carregamento noturno e de oportunidade, 
com um sistema de guiamento eletrónico. 

Após o desenvolvimento dos estudos técnicos e económicos, o Ministério do Planeamento e das 
Infraestruturas (MPI) mandatou assim a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) para promover os necessários 
projetos e obras para a implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego, numa solução em Metrobus 
(e que na sua designação original se apelida de BRT (Bus Rapid Transit). 

Deste modo e tendo em conta estas orientações do MPI, a IP assume-se como o proponente e entidade 
licenciadora do projeto, sem prejuízo da indispensável articulação e coordenação com a sociedade Metro 
do Mondego, S.A..  
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

A informação constante deste capítulo foi fundamentalmente retirada dos elementos apresentados no 
âmbito do procedimento de verificação da conformidade do projeto de execução do "Sistema de Mobilidade 
do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João" com o 
determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

O projeto de execução em análise corresponde à adaptação do projeto do Sistema de Mobilidade do 
Mondego (SMM) para um sistema de circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal dedicado do 
tipo BRT – Bus Rapid Transit. 

Assim, este sistema de transporte, que de forma mais vulgar se pode designar de Metrobus, aplica a 
tipologia da infraestrutura de uma ferrovia aos sistemas de autocarros, atribuindo-lhes direitos de passagem 
segregados e estações em plataforma, facilitando a aplicação de sistemas de transporte inteligentes e 
disponibilizando níveis de serviço elevados por um custo muito inferior ao que normalmente está associado 
à ferrovia. 

O Sistema de Mobilidade do Mondego, aprovado e localizado no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área 
urbana de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B (concelho de Coimbra) e Serpins 
(concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de Coimbra e a zona dos Hospitais Universitários de Coimbra 
(HUC), tendo para a sua implantação sido desativada em 2009 a ligação ferroviária existente entre Alto de 
S. João e Serpins e iniciadas as intervenções de preparação do ramal da Lousã para o metro ligeiro. Em 
2012, o processo foi interrompido por decisão governamental (período de contenção orçamental) e a obra 
ficou por terminar, ficando somente com a plataforma executada e ainda sem os elementos necessários à 
circulação ferroviária prevista (balastro, travessas, carris e catenária e todo o sistema técnico e de 
sinalização). 

É objetivo da presente adaptação de projeto levar a cabo um empreendimento que irá potenciar a 
infraestrutura existente para uma solução alternativa à solução ferroviária e que, sendo idêntica do ponto 
de vista do serviço prestado e de funcionamento (em canal dedicado e em modo elétrico), é contudo 
substancialmente menos onerosa e mais adaptada a territórios de densidade populacional mais baixa, onde 
a procura não justifica assim um investimento tão elevado com infraestruturas ferroviárias, mais pesadas. 

Constitui assim um modo de transporte que atualmente se encontra em expansão em todo o mundo, 
essencialmente por ter um baixo custo de investimento e de manutenção para a capacidade obtida, ter 
flexibilidade de operação, construção rápida, alto desempenho (pontualidade) e, consequentemente, 
satisfação do utilizador. 

Deste modo, o projeto de execução objeto da presente apreciação, visando a adaptação do Sistema de 
Mobilidade do Mondego, baseia-se no aproveitamento do canal aprovado para a sua implantação, bem 
como no projeto de execução anteriormente desenvolvido e aprovado, promovendo as necessárias 
adaptações e algumas alterações localizadas, face às exigências desta solução rodoviária. 

A figura seguinte apresenta a rede do Sistema de Mobilidade do Mondego, estando identificado a verde 
claro o projeto objeto da presente avaliação, Troço Coimbra B/Alto de S. João, localizado na zona urbana 
de Coimbra, no antigo ramal da Lousã. 

Posteriormente, será apresentado outro RECAPE referente à avaliação do restante traçado, correspondente 
ao troço urbano, identificado a amarelo, o qual se desenvolve na cidade de Coimbra. 
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Figura 2 - Configuração do Sistema de Mobilidade do Mondego. 

[Fonte: Adaptado do RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus – Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

 

3.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Em termos de localização administrativa, o projeto do "Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a 
uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João" situado no distrito e concelho de Coimbra, 
abrange as freguesias de Santo António dos Olivais, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa 
Cruz, Almedina e São Bartolomeu). 

Este troço urbano, entre Coimbra B e Alto de S. João, com cerca de 7,1 km de extensão total, está 
subdividido em dois trechos: 

 Coimbra B/Portagem  do km 0+000 ao km 1+843; 

 Portagem/Alto de S. João  do km 0+000 ao km 5+236. 

O projeto objeto da presente análise trata-se, como referido, de uma alteração a um projeto de execução 
aprovado e já em parte implementado, mantendo-se o canal dedicado à circulação, com substituição de 
veículos ferroviários por rodoviários elétricos e supressão de carris, bem como do sistema de catenária 
associado. 

O Sistema de Mobilidade do Mondego, baseado no uso de autocarros elétricos a circularem na plataforma 
prevista para o modo ferroviário em metro ligeiro, pressupõe a realização de intervenções de adaptação do 
existente a uma plataforma ou faixa rodoviária de via dupla. 
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No troço entre Coimbra B e Alto de São João, objeto da presente análise, o espaço canal aprovado para o 
metro ligeiro deverá ser agora intervencionado para albergar uma plataforma rodoviária em concordância 
com a envolvente onde se insere: 

 Entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade), adaptando o canal ferroviário para a solução 
rodoviária; 

 Entre Coimbra Cidade e Coimbra Parque (que corresponde a um troço de confluência de tráfego 
ferroviário e rodoviário, nomeadamente no cruzamento da Av. Emídio Navarro com a Ponte de 
Santa Clara e o Largo da Portagem), delimitando-se para o efeito a faixa do Metrobus ao longo dos 
carris em que seguiu no passado o ramal da Lousã e em articulação semaforizada com as vias 
rodoviárias existentes; 

 Entre Coimbra Parque e o Alto de São João, adaptando para a solução rodoviária o canal ferroviário 
do ramal da Lousã já desativado. 

 

   

   
[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 

Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

 

 

 
[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 

Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Figura 3 - Canal ferroviário existente entre 
Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade). 

Figura 4 - Av. Emídio Navarro, no troço 
de confluência rodoviária e ferroviária 
entre Coimbra A e Coimbra Parque. 

Figura 5 - Ramal da Lousã desativado no troço 
entre Coimbra Parque e Alto de São João. 
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Nesta adaptação foi privilegiada a realização das intervenções na área já intervencionada pelo anterior 
projeto. A afetação de novas áreas é muito localizada, sendo marginais à área de intervenção do anterior 
projeto, correspondendo aos locais das duas rotundas de inversão de marcha, localizadas no início e fim 
do troço (em Coimbra B e em Alto de São João). De forma pontual surgem ajustes relacionados com a 
integração urbana do projeto, face aos arruamentos e espaços verdes de enquadramento. 

Neste troço, Coimbra B/Alto de São João, a circulação será feita em canal dedicado, em via dupla, sendo a 
diretriz em plena via, coincidente com a do projeto de execução do metro ligeiro. A largura do canal é de 
7 m (3,50 m de largura para cada via), sendo fisicamente delimitado por lancis com 0,3 m de largura, com 
uma faixa de circulação de dois sentidos, exclusiva para a circulação do Metrobus; a velocidade máxima de 
circulação é de 50 km/h e com prioridade aos veículos Metrobus em todos os cruzamentos de nível. 

As exceções ao perfil transversal tipo correspondem às seguintes situações: 

 Coimbra B/Portagem 
 Rua Manuel de Almeida e Sousa, junto à Estação de Coimbra B 

Para a zona da estação de Coimbra B, houve necessidade de se ripar a rua Manuel Almeida e 
Sousa para nascente, de modo a incorporar a rotunda de retorno entre esta rua e a estação 
de Coimbra B. Neste local ocorre: 
− Faixa de rodagem com 2 x 3,40 m de largura, com duas vias de circulação em cada 

sentido 
− Passeios laterais de 1,50 m e de 2,00 m, respetivamente à esquerda e à direita. Este 

arruamento comportará uma via lateral direita, onde será implantada a gare de paragem 
de transportes públicos. Esta via adicional terá cerca de 40 m de extensão e 3,50 m de 
largura, exclusivamente destinada a estes veículos 

 Retorno 
− Faixa de rodagem unidirecional com 8,50 e 9,50 m, nos topos 
− Passeios laterais com largura variável, contemplando lancil com 0,12 m 

 Ligação à Av. Fernão Magalhães, na zona da Ponte-Açude 
− Faixa de rodagem com 9,50 m de largura, constituída por três vias de circulação, duas 

delas com 3,00 m de largura e outra, no sentido contrário, com 3,50 m 
− Passeios laterais com largura e inclinação transversal variável ladeado por lancil com 

0,20 x 0,12 m de espelho. 
− Pontualmente, zona verde do lado direito, contemplando lancil com 0,12 m 

 Av. Marginal 4 (troço 4) 
− Faixa de rodagem com 6,50 m de largura, com uma via de circulação de 3,25 m em cada 

sentido 
− Passeio lateral com largura mínima de 2,70 m, contemplando lancil com 0,12 m 

 Portagem/Alto de São João 
Neste troço existe também uma zona de exceção, entre o km 0+500 e 0+825, onde foi inserido 
um separador com 1,50 m de largura. Esta alteração do perfil transversal decorre da necessidade 
de existir uma zona de espera para os peões, nas travessias semaforizadas propostas para este 
troço do canal ao longo da Av. Emídio Navarro, uma vez que a largura transversal total (canal e 
arruamentos contíguos ao mesmo) é muito extensa 

Para apoio ao funcionamento do sistema e possibilidade de inversão do sentido de marcha, está prevista a 
execução de interseções giratórias (rotundas) junto ao início e fim do troço urbano, em Coimbra B e no 
Alto de S. João. Estas constituem as únicas zonas onde o projeto extravasa de forma pontual e localizada 
o limite da área de intervenção associada ao projeto de metro ligeiro aprovado. 
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Em Coimbra B, foi escolhida a solução a nascente (a poente implicaria a sua localização entre o Mondego 
e a estação), pelo desvio que é necessário fazer da via rodoviária existente (Rua Manuel de Almeida e 
Sousa), transpondo a ribeira do Gorgulão a montante do local da atual via. A atual via restabelece a linha 
de água por via de PH, sendo que a solução de desvio desse arruamento prevê o atravessamento do vale 
por pontão. 

No Alto de S. João será efetuada a implantação da segunda rotunda de inversão de marcha, no local da 
antiga paragem de Alto de S. João, a qual será eliminada, sendo que existe uma outra paragem próxima 
(Vale das Flores) que se situa a cerca de 200 m. 

As paragens (14 no total) têm dupla plataforma de passageiros, uma em cada sentido da circulação, 
situando-se nos locais anteriormente previstos para o metro ligeiro; apenas foi eliminada a estação final, 
no Alto de S. João, pela necessidade de implantar no final do troço urbano a rotunda para retorno dos 
autocarros. 

O projeto de adaptação a uma solução BRT – Metrobus, mantém assim a globalidade da intervenção 
inicialmente preconizada, introduzindo porém as alterações decorrentes da mudança de sistema, as quais 
foram compatibilizadas com as intervenções entretanto levadas a cabo pela Câmara Municipal de Coimbra 
(CMC) e por projetos seus presentemente em fase de arranque de obra ou previstos. 

Resumidamente, as principais modificações e compatibilizações a implementar são: 

 Estabilização da Margem Direita do Mondego 
Estão a ser iniciados os trabalhos de uma empreitada da CMC de “Projeto de Estabilização da 
Margem Direita do rio Mondego entre a Ponte de Santa Clara e a Ponte-Açude” ao longo da Av. 
Cidade de Aeminium, implicando a requalificação do próprio arruamento. Esta empreitada altera 
alguns elementos que serviram de base ao projeto do Metro Ligeiro, tendo implicado a necessidade 
de análise das implicações do mesmo com o projeto do Metrobus e compatibilizadas as soluções; 

 Sentidos de tráfego na Av. Cidade de Aeminium 
Foram estudadas as propostas feitas pela CMC, de alteração dos sentidos de tráfego na Av. Cidade 
de Aeminium, Rua dos Oleiros e Rua do Arnado. Após análise de alternativas, foi decidido manter 
os sentidos de tráfego desses arruamentos, da forma como estavam previstos no projeto do Metro 
Ligeiro e, portanto, em conformidade com o “Estudo de Reordenamento de Tráfego para Integração 
Funcional do Metro Ligeiro na Baixa de Coimbra” que lhe serviu de base; 

 Ligação dos Parques de Estacionamento 
Estão também em curso os trabalhos de empreitada da CMC da “Interface Intermodal Coimbra 
Norte – 1ª Fase – PEDU (Ligação Parques de Estacionamento Av. Fernão de Magalhães/Rua Padre 
Estevão Cabral)” adjacentes à passagem inferior rodoviária existente na zona da Ponte- Açude, os 
quais mantêm a solução desnivelada atual, com o prolongamento desta obra de arte. Foi decidido 
que o cruzamento a implementar neste local deveria ser semelhante ao previsto no projeto do 
Metro Ligeiro, porém atravessando de nível o canal do Metrobus. A supressão desta passagem 
inferior, não deverá inviabilizar os arruamentos executados no âmbito da empreitada acima 
referida. 

Globalmente a área de intervenção associada ao projeto de metro ligeiro (incluindo a Variante de Solum) 
totalizava 27,5 ha, integrando, para além do canal de circulação e paragens, o reordenamento de 
arruamentos e a integração urbana. Em resultado dos ajustes efetuados e incluindo já as áreas de inversão 
de marcha em Coimbra B e Alto de S. João (com um valor de 3,4 ha) totaliza agora 24,9 ha. 
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Verifica-se, face ao limite de intervenção anterior, que existe uma ocupação adicional nas áreas das 
rotundas de inversão de marcha, existindo também vários locais onde pontualmente se reduziu a área de 
expropriação necessária. Deste modo, com o atual projeto ocorre uma redução global de 2,6 ha de área 
ocupada. 

O funcionamento do sistema pressupõe a desativação do serviço ferroviário entre a estação de Coimbra 
Cidade (Coimbra A) e Coimbra B, com o uso do atual canal da linha ferroviária, sendo a inversão do sentido 
de circulação dos veículos realizada em Coimbra B, numa nova rotunda a construir. O troço urbano termina 
após a antiga estação do Alto de S. João prevista no metro ligeiro, no antigo ramal da Lousã já desativado, 
onde também será criada uma zona de inversão dos veículos. 

A circulação será de nível e far-se-á em via dupla, sendo a diretriz em plena via coincidente com a do 
projeto de execução do MM. A velocidade máxima de circulação é de 50 km/h, com prioridade aos veículos 
Metrobus em todos os cruzamentos. 

A solução BRT a implementar consiste em veículos elétricos de carregamento noturno e de oportunidade, 
com um sistema de guiamento eletrónico. 

 

3.1.1 COIMBRA B/PORTAGEM 

Zona da Estação de Coimbra B 

A necessidade de se prever a possibilidade de inversão de sentido dos veículos BRT e de se criar um 
términus para esta infraestrutura, assim como de se contemplar uma interface com a estação ferroviária 
de Coimbra B, levou à inclusão da rotunda do Retorno, de formato oval. 

A Rua Manuel de Almeida e Sousa será para o efeito ripada para nascente, permitindo a introdução do 
Retorno entra ela e a estação de Coimbra B e comportará o Pontão sobre a ribeira de Gorgulão, para que 
esta reposição não interfira com o volume da bacia de retenção aí existente. 

Esta rua terá um traçado em planta mais sinuoso que a atual, porém as suas caraterísticas geométricas 
permitirão a velocidade de circulação de 50 Km/h. Serão mantidos os passeios pedonais e os serviços 
públicos atualmente existentes. 
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Figura 6 – Zona da Estação de Coimbra B 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Zona envolvente à Paragem Açude/Choupal 

A zona envolvente à paragem do Açude/Choupal é onde se localizam as principais intervenções do ponto 
de vista rodoviário, nomeadamente o arruamento que liga a Av. Fernão de Magalhães à Av. Marginal 
cruzando, atualmente, o caminho-de-ferro através de uma Passagem Inferior (PI), que será demolida e 
aterrada por forma a permitir o cruzamento de nível com o canal do Metrobus e, simultaneamente, 
compatibilizar com as obras entretanto efetuadas. 

A supressão da PI permitirá que a faixa de rodagem da Ligação à Av. Fernão Magalhães seja aumentada 
das atuais duas vias para três vias, ficando duas delas destinadas ao sentido Av. Fernão de Magalhães/ 
Av. Marginal, para além da criação de passeios laterais. 

Apesar da articulação com a Av. Fernão de Magalhães, a nascente, se manter idêntica à existente, toda a 
área situada a poente do canal será objeto de uma profunda reformulação, na articulação com a 
Av. Marginal, tendo em conta a construção da plataforma giratória com ligação à rotunda existente na 
Av. Cidade Aeminium, junto à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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Figura 7 – Zona envolvente à Estação Açude/Choupal 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Esta plataforma giratória, cuja faixa de rodagem será composta por duas vias unidirecionais, garantirá a 
ligação da Av. Marginal (situado entre o acesso pedonal à Mata Nacional do Choupal e a Ponte-Açude) com 
a nova infraestrutura e comportará uma zona de tomada e largada de passageiros (Kiss & Ride). 

A nascente do canal do Metrobus prevê-se a demolição e reconstrução de parte da intervenção preconizada 
pela CMC, garantindo o planeamento para aqui previsto. 

Para norte, em direção à estação de Coimbra B, prevê-se intervenção na rua existente, aproximadamente 
entre o km 0+200 e o km 0+800 do canal, no sentido de se reduzir a sua largura, mantendo, no entanto, 
os dois sentidos de circulação. 

O parque de estacionamento existente no início desta rua será reformulado, para que comporte o Kiss and 
Ride (tomada e largada de passageiros), a praça de táxis, também existente, e a manutenção do parque 
de estacionamento. 

Intersecção da Rua Padre Estevão Cabral com a Av. Marginal 

A Rua Padre Estêvão Cabral não possui atualmente qualquer ligação à Av. Marginal em face do obstáculo 
que representa o canal ferroviário existente (ver enquadramento na Figura 7). 

Com a execução do canal do Metrobus, que permitirá a transposição para a zona ribeirinha, preconiza-se o 
prolongamento desta rua e a interseção com a Av. Marginal. 

Previu-se também o acesso às instalações da APA, permitindo apenas movimentos de viragens à direita, 
de e para a Av. Marginal, com “movimentos na mão”. 

Complementarmente, será realizada a beneficiação do arruamento que circunda o Edifício Tricana e o 
parque de estacionamento que lhe está associado, com o reposicionamento dos lugares adjacentes ao 
próprio arruamento. Na reposição destes lugares, foi tida em consideração a facilidade na execução das 
manobras assim como a garantia de acesso às garagens dos edifícios aí existentes e ainda a articulação 
com o projeto da Interface Intermodal de Coimbra Norte. 
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Intersecção da Rua do Arnado com Av. Marginal 

À semelhança da anterior intersecção, também a Rua do Arnado não apresenta atualmente qualquer ligação 
à Av. Marginal (face ao canal ferroviário existente), estabelecendo apenas ligação a Nascente com a 
Av. Fernão de Magalhães. 

 

 
Figura 8 – Intersecção da Rua do Arnado com Av. Marginal 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Presentemente, este arruamento possui uma ampla plataforma de acesso às instalações aqui existentes, 
parte das quais se encontram desativadas. 

Com a execução do canal Metrobus, este arruamento passará a ser dotado de duas vias, de sentido único, 
Nascente/Poente com a finalidade de destinar uma delas às viragens à esquerda e a outra às viragens à 
direita. 

A Av. Marginal, nesta zona de intersecção, mantém o perfil atual, ou seja, uma plataforma com uma via 
em cada sentido, não permitindo porém viragens para a Rua do Arnado. 

A Av. da Marginal, no troço até à Portagem, encontra-se a ser alvo de requalificação e beneficiação no 
âmbito do projeto de Estabilização da Margem Direita do rio Mondego, pelo que, no âmbito do presente 
projeto, apena se prevê a adequação da sinalização. 

Intersecção da Rua dos Oleiros 

A intersecção da Rua dos Oleiros faz-se com a Av. Cidade Aeminium e, à semelhança das anteriores, não 
apresenta atualmente qualquer ligação com esta. A intervenção prevista consiste na materialização de um 
entroncamento, o qual coincide com a zona em que a plataforma da Av. Cidade Aeminium transitará para 
uma única via em direção a Sul, tendo o seu término nas imediações do Largo da Portagem, cerca de 230 m 
a Sul do referido entroncamento. 
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Figura 9 – Intersecção da Rua dos Oleiros e Entroncamento com a Linha do Hospital 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

A Rua dos Oleiros manterá as caraterísticas atuais, ou seja, uma plataforma com uma via em cada sentido 
e estacionamento longitudinal. 

Por sua vez, o troço correspondente à Av. Cidade Aeminium, que será constituída por uma única via de 
circulação, com sentido Norte/Sul, ladeada a nascente pelo Canal Metrobus e a poente pelo rio Mondego, 
obrigará à adaptação da obra executada no âmbito da Estabilização da Margem Direita do rio Mondego, 
incluindo a execução de um muro de suporte. 

Entroncamento com a Linha do Hospital 

O anterior entroncamento, em forma de Y, tinha condicionamentos específicos decorrentes do modo 
ferroviário, menos flexível em termos geométricos. A anterior solução afetava, por isso, o cais coberto da 
Estação de Coimbra A, imóvel, que, entretanto, foi classificado como de interesse público. Assim, 
considerou-se que a intervenção a adotar deveria preservar o cais coberto e manter as áreas reservadas 
para as futuras edificações, no âmbito do previsto no Estudo de Integração Urbana do Canal do Metro 
Ligeiro do Mondego entre as Estações Aeminium / Loja do Cidadão e Câmara”, da autoria do Arq.º Gonçalo 
Byrne, pelo que a curva do traçado junto ao cais da estação se afasta agora do mesmo, não o afetando 
como anteriormente. 

 

3.1.2 PORTAGEM/ALTO DE S. JOÃO 

Troço km 0+000 – 1+000 

Este troço corresponde à zona compreendida entre a estação ferroviária de Coimbra A, Av. Emídio Navarro 
e o Parque Verde do Mondego (Figura 10). 
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A área de intervenção compreendida entre a estação de Coimbra A e a Ponte de Santa Clara, procura 
regular o espaço público, organizando os vários fluxos (à semelhança do que sucedia com o projeto do 
metro ligeiro), bem como compatibilizar-se com o Projeto da Estabilização das Margens, da responsabilidade 
da CMC. 

 

 
Figura 10 – Troço km 0+000 – 1+000 – Portagem / Alto S. João 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Em traços largos, estabelecem-se passeios relativamente generosos, junto ao edificado, que cingem os 
canais de circulação, ao centro. Uma zona central verde corre ao longo da Portagem, permitindo enquadrar 
o canal do Metrobus, acolher a paragem da Portagem e organizar as intersecções rodoviárias, tal como 
previsto no projeto do metro ligeiro. 

Assim, em frente ao Largo da Portagem, o projeto procura instalar uma solução rodoviária adequada, tendo 
a geometria da rotunda proposta sido definida tendo em conta os principais alinhamentos existentes, bem 
como os limites previstos no Projeto de Estabilização das Margens, da responsabilidade da CMC. 

Na Av. Emídio Navarro foram realizadas várias adaptações à geometria da integração urbana prevista no 
metro ligeiro, para inserção do espaço canal com uma largura de 7,0 m e considerando a supressão das 
vias de resguardo anteriormente previstas. 

Com as adaptações realizadas, foi possível aumentar a largura anteriormente prevista para os passeios 
junto aos edifícios e alterado o percurso pedonal junto ao Parque Manuel Braga, passando a ter um 
separador verde e um passeio com cerca de 5,10 m de largura revestido a inerte. 
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Figura 11 – Percurso Pedonal ao Parque Manuel Braga / intervenções futuras 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Será ainda criado um separador central para segurança dos peões no atravessamento, com 1,50 m de 
largura na extensão do km 0+525 ao 0+790. 

Nos restantes aspetos e critérios, apesar dos ajustes realizados à geometria da inserção urbana, mantêm-
se os previstos anteriormente. 

A manutenção do edifício “Hotel” na Av. Emídio Navarro implicou uma ligeira inflexão aos canais de 
circulação, dada a sua posição avançada e sendo o único objeto saliente, face ao plano principal de fachada 
daquele importante eixo urbano – a Av. Emídio Navarro. 

 

 
Figura 12 – Av. Emídio Navarro, com vista focada no edifício do "Hotel" 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

A paragem Parque foi instalada entre o final da Av. Emídio Navarro e o arranque da Av. da Lousã e da 
R. do Brasil. Este ponto parece o mais ajustado na medida em que permite a articulação com o projeto de 
requalificação do Parque Manuel Braga desenvolvido pela CMC. 

Tal como na zona da Portagem, foi articulada a paragem do Metrobus com as paragens Bus, e respetivas 
travessias pedonais. A proximidade do estacionamento automóvel do Parque Verde do Mondego permite 
ainda perspetivar a inter-relação entre estes modos de transporte. 
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Troço km 1+000 - 2+750 

Este troço desenvolve-se no canal ferroviário do ramal da Lousã entre o Parque Verde do Mondego (limite 
Poente da Av. da Lousã) e a zona imediatamente anterior à Praça 25 de Abril, integrando as paragens 
Rainha Santa, Arregaça e Norton de Matos. 

O projeto segue o preconizado no projeto do metro ligeiro e foram mantidas as passagens sobre o canal 
que permitem o acesso pedonal e/ou viário a propriedades privadas ou de conexão entre duas zonas 
distintas da cidade. 

Troço km 2+750 - 4+000 

Este troço corresponde à designada Variante de Solum (Figura 13), já prevista no projeto do metro ligeiro, 
mas cuja DIA caducou. É contudo intenção mantê-la no projeto do Metrobus, de modo a aproximar a 
infraestrutura de transporte aos principais pólos geradores de tráfego desta zona. O traçado segue o 
alinhamento nas vias rodoviárias previstas anteriormente. 

 

 
Figura 13 – Troço km 2+750 – 4+000 – Praça 25 de Abril/R. D. João III/Av. Gen. Humberto Delgado 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

A introdução do novo canal Metrobus, ao exigir a reorganização dos espaços e a sua repavimentação, gerou 
a oportunidade para se renovar e requalificar os trechos da cidade afetados pelo lançamento da nova 
infraestrutura. Neste quadro, a Praça 25 de Abril mereceu particular atenção, bem como o parque de 
estacionamento da Rua D. João III. 

Em termos genéricos, procurou-se conformar o espaço público em continuidade com a realidade urbana 
presente. Nesse sentido, mantém-se praticamente inalterada a estrutura urbana do projeto do metro ligeiro. 
A exceção será o espaço em torno da Praça 25 de Abril, que apresenta um projeto de reestruturação da 
solução antes prevista. 

 Praça 25 de Abril 

A Praça 25 de Abril corresponde ao espaço urbano que sofre a intervenção mais profunda de transformação 
e reabilitação de modo a encontrar uma harmonia e equilibro no seu uso de lugar de encontro. 
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O canal Metrobus é, neste ponto, desviado do ramal da Lousã; constrói-se uma nova paragem (Paragem 
S. José), junto do futuro interface de transportes; e reestrutura-se o sistema rodoviário envolvente, 
reduzindo-se esta intervenção ao sistema viário afetado com a reformulação da Praça 25 de Abril. 

A solução de geometria da Praça 25 de Abril e desenho urbano preconizado vai de encontro ao objetivo de 
reestruturar a Praça para enquadramento da pré-existência da fonte e das árvores existentes a manter. 
Procura reforçar o carácter representativo da praça, entendida como espaço nobre da cidade, e também 
pela presença próxima do Estádio Cidade de Coimbra. 

No enquadramento da fonte e do viaduto há uma área ajardinada, sendo a restante pavimentação da área 
em lajeado de lioz branco e azul. No percurso envolvente aos espaços verdes optou-se por um pavimento 
em inerte estabilizado, tudo proposto em articulação com a CMC. 

A instalação do interface nesta zona será um fator de dinamização, quer como dispositivo que articula BRT 
Metrobus, bus, táxis e parque automóvel, impulsionando a intermodalidade, mas também pelos serviços 
complementares que poderá oferecer ao cidadão (cafetaria, quiosque, instalações sanitárias). 

Tal como previsto na SML, de modo a garantir a correta inserção do canal BRT Metrobus sobre a praça e a 
justa geometria do traçado rodoviário, tornou-se imprescindível a demolição de três construções, de 
reduzido interesse arquitetónico. Estabelece-se também a demolição de parte da rampa de saída do 
estacionamento do estádio, definindo-se uma nova geometria para o mesmo, tendo como objetivo melhorar 
as condições de segurança e o encaixe daquela estrutura, na nova configuração rodoviária, muito próximo 
de um cruzamento com o sistema BRT Metrobus. 

A manutenção do atual viaduto permite a fácil conexão ao Bairro Norton de Matos e delimita a praça a 
poente, fazendo cortina ao estacionamento e bomba de gasolina situados naquele lado. Procede-se, 
contudo, ao redesenho da amarração desta ponte, de modo a reduzir o espaço consumido pela 
infraestrutura rodoviária e a melhor integrá-la no desenho da praça. 

 

 
Figura 14 – Zona de Interseção do antigo ramal ferroviário com a Praça 25 de Abril 

(em vista, observam-se o viaduto e a bomba de gasolina, bem como o gaveto com as construções que 
serão demolidas, como já antes previsto) 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

As passadeiras foram posicionadas de modo a garantir a continuidade dos percursos pedonais, no 
seguimento dos passeios, em pontos com boa visibilidade. Rasgou-se uma nova travessia, paralela ao canal 
do BRT Metrobus, unindo a Praça 25 de Abril e a plataforma em torno do estádio, melhorando a 
acessibilidade entre estes dois espaços, importantes no que toca aos fluxos pedonais. 
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Associado à praça está também a reconversão do troço do canal ferroviário a desativar, em novo 
arruamento, permitindo a instalação de uma via estruturante. O acesso rodoviário a este canal permitirá, a 
longo prazo, a requalificação do tecido edificado, ao suscitar a transformação das atuais traseiras em novas 
frentes construídas. 

 

 
Figura 15 – Praça 25 de Abril e articulação com rede viária envolvente 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

 Rua D. João III e Parque D. João III 

Pelas condicionantes e características específicas do arruamento, a instalação do canal do BRT Metrobus 
foi localizado de modo a garantir não só a acessibilidade aos equipamentos ali presentes, bem como a 
segurança de todos os utilizadores. Foi assim definido um perfil transversal que estabelece três zonas: a 
nascente uma faixa de circulação pedonal, arborizada; a meio o canal do BRT Metrobus, com um 
revestimento distinto; e a poente uma outra faixa pedonal que compatibiliza os vários acessos ao estádio, 
bem como as saídas de emergência. 

Por questões de segurança reduziram-se os pontos de travessia do canal do metro, ficando definidos dois 
nos extremos e um praticamente a meio, junto da entrada do centro comercial e da entrada VIP do estádio. 

 

 
Figura 16 – Entrada para o Centro Comercial - Rua D. João III, conforme existente 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 
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De modo a melhorar a circulação longitudinal, importante por questões de evacuação do estádio e mitigação 
do efeito barreira do muro de suporte do canal do BRT Metrobus, tal como previsto na SML, propõe-se a 
supressão da faixa poente de mobiliário urbano e da atual arborização. 

Já a faixa nascente será arborizada, com elementos de médio porte, equilibrando ambos os lados do 
arruamento, criando um contraponto ao volume construído do lado oposto. Procurou-se instalar um passeio 
próximo da escala humana e mais agradável pela presença do elemento verde. 

Serão previstas guardas em frente das entradas da escola João de Deus e Jardim de Infância n.º 1, com o 
intuito de evitar que alguma criança se lance, inadvertidamente sobre o canal do BRT Metrobus. Já o muro 
de suporte do canal BRT Metrobus, é elevado aproximadamente até aos 90 cm, acima do solo (do lado 
Nascente), como proteção face às quedas, mas sobretudo para impedir a travessia do canal fora das áreas 
definidas para o efeito. Este muro de suporte, que resolve as diferenças de cotas, propõe-se que seja em 
betão pintado branco, tal como previsto na SML. 

A introdução do BRT Metrobus na Rua D. João III implica retirar toda a circulação automóvel deste 
arruamento (com a exceção de veículos de emergência), de modo a evitar conflitos e aumentar a 
segurança, particularmente relevante pela proximidade dos equipamentos escolares. 

Procurou-se, por isso, tal como previsto na SML, criar as condições adequadas para a entrega e recolha 
das crianças, em alternativa ao estacionamento ao longo da Rua D. João III, tal como hoje se processa. 
Prevê-se assim a instalação de um parque de usos múltiplos, a Sul da escola, onde a determinadas horas 
do dia os pais poderão parar os veículos evitando a atual situação de algum congestionamento junto às 
entradas. 

Este parque, com um pavimento rígido, permite acolher atividades diversas, como feiras sazonais, eventos 
culturais e recreativos, espetáculos de rua, entre outros. Foram previstos diversos pontos de abastecimento 
de água e eletricidade para apoio àquelas atividades. 

A bilheteira do estádio será reimplantada, neste parque, conforme previsto na SML, desimpedindo o 
entroncamento do eixo pedonal Este-Oeste com o Norte-Sul. 

 

 
Figura 17 – Atual Parque da Rua D. João III e futuro parque de estacionamento e multiusos. 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

 Av. General Humberto Delgado 

Esta avenida divide-se em dois tramos cada qual com características distintas. Seguiu-se a solução prevista 
na SML, ajustada ao Sistema do BRT Metrobus que implicou eliminar os espaços ajardinados junto ao topo 



RECAPE/AIA n.º 1102 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João 
Setembro de 2019 

25 

dos edifícios de habitação, a Sul da avenida, bem como alterar os próprios limites do Jardim de Infância 
n.º 1. 

 

 
Figura 18 – Av. General Humberto Delgado – Rede Viária Envolvente 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

O raio de curvatura anteriormente previsto na SML, entre a Rua D. João III e esta avenida (para além da 
faixa pedonal que acompanha esta viragem), foi revisto, bem como os alinhamentos retos associados à 
referida curva, tendo sido possível assim evitar-se a demolição do anexo do Jardim de Infância n.º 1, 
anteriormente prevista na SML (e que a CM Coimbra tinha já previsto construir noutro local, no interior do 
terreno da escola). O muro existente será demolido e reconstruído, para Poente, tomando o alinhamento 
dos blocos habitacionais vizinhos. 

Com a introdução da paragem de passageiros no tramo Poente da avenida, os acessos rodoviários ao 
interior do quarteirão, tal como na SML, tiveram de ser reorganizados, na medida em que já não poderiam 
ser feitos a partir diretamente da avenida. Prevê-se igualmente a instalação de um banco corrido no topo 
dos espaços exteriores, entre os blocos habitacionais, de modo a impedir o trânsito automóvel sobre o 
passeio e será aberto um novo acesso, em rampa, a partir da Rua João de Deus Ramos, ficando a saída a 
debitar diretamente para a rotunda da ACIC - Associação Comercial e Industrial de Coimbra. 

As zonas verdes, ao longo da avenida, serão alvo de ligeiras intervenções de modo a rematar os espaços e 
aproximá-los da imagem do conjunto da operação, tal como previsto na SML. De particular interesse 
reveste-se a intervenção na rotunda da ACIC, pela área que representa, permitindo requalificar os espaços 
que rodeiam aquela intersecção. 

No troço Nascente da avenida, as diferenças altimétricas entre o arruamento e os espaços de 
parqueamento, entre blocos habitacionais, exigem a introdução de um elemento rampa, que permita 
articular as diferentes cotas. Refira-se que a entrada automóvel, para as garagens do último bloco 
habitacional, tal como na SML, foi eliminada, de modo a evitar conflitos com o BRT Metrobus, sendo o 
acesso àquelas garagens feito pela rampa anterior ao bloco. 

Do lado Norte, desse tramo da avenida, redesenharam-se os acessos ao posto de abastecimento, o que 
implicará o reposicionamento de algum equipamento, nomeadamente no que se refere à sinalética. A rampa 
de acesso, a uma garagem, contígua ao posto de abastecimento, sofrerá também uma intervenção, pela 
redução da sua extensão e consequente aumento de inclinação. 

A intervenção na rotunda de Chão do Bispo prende-se sobretudo com o seu redesenho, ao definir um novo 
centro e ao ser retificada a geometria dos seus ramos. 
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A instalação do canal do BRT Metrobus implica a deslocação da rotunda para Nordeste e a redução da sua 
superfície global. Ampliaram-se os passeios e arborizaram-se as margens com o intuito de melhor definir 
os limites visuais daquele espaço, tal como previsto na SML. 

 Av. Fernando Namora 

A intervenção neste sector é semelhante à prevista no SML, adaptada ao Sistema BRT Metrobus. A solução 
implementada aproxima-se apenas tangencialmente à avenida. De facto, o canal do BRT Metrobus foi 
implantado sobre o talude verde existente do lado direito da avenida, o que permitiu conter a área de 
intervenção, encontrando-se previsto, tal como na SML, um muro de betão branco para conter o novo 
talude, em resultado do espaço canal do BRT Metrobus. Este elemento é articulado em vários momentos, 
com escadas e rampas, permitindo relacionar espaços a cotas distintas. 

Entretanto, desde a execução do Projeto do Metro Ligeiro, foram construídos novos acessos pedonais entre 
a Rua Francisco Lucas Pires e a Av. Fernando Namora, que se pretendem manter, não só pelo seu bom 
estado de conservação, como pela vantagem de permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

 
Figura 19 – Av. Fernando Namora/Casa Branca 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Troço km 4+000 - 5+236,416 

 Casa Branca 

Nesta zona em que o projeto se desenvolve em terreno não edificado na atualidade, a proposta teve em 
consideração os compromissos já assumidos pela CMC no que se refere a novas construções, à semelhança 
do previsto na SML. 

Procurou-se ainda, garantir a acessibilidade à paragem Casa Branca, colocando-a a um nível intermédio 
entre os arruamentos que lhe darão acesso. Estando previsto dar continuidade à Rua Fausto Gonçalves, 
garantem-se as condições de acesso ao BRT Metrobus a partir das zonas circundantes. Procura-se 
salvaguardar espaço para passeio, ao conter a superfície destinada ao tráfego motorizado, e regulando o 
estacionamento à superfície, através de baías de estacionamento. 

Na zona superior da paragem, estabeleceu-se um impasse, que para além de permitir a inversão de marcha 
dos veículos automóveis, com o mínimo de manobra, oferece um pequeno largo, arborizado, com o intuito 
de qualificar o espaço público daquela zona. De facto, trata-se de uma intervenção numa área urbana 
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pouco consolidada e com edifícios de reduzido valor arquitetónico, pelo que a intervenção para a 
implementação da Solução BRT Metrobus, poderá ser um importante fator de requalificação e dinamização 
desta zona da cidade, tal como previsto anteriormente na SML. 

 

 
Figura 20 – Paragem Casa Branca – Rede Viária Envolvente 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Pouco depois da paragem, o Metrobus retoma o antigo canal ferroviário, atravessando uma nova rotunda, 
alongada, que articula quatro arruamentos locais (ver figura acima). Esta solução permite resolver não só 
o cruzamento dos arruamentos, mas, particularmente, a relação dos mesmos com o canal BRT Metrobus. 

Dada a variação altimétrica dos arruamentos e o reduzido espaço disponível, para os articular, junto à 
Associação da Casa Branca, introduziu-se, tal como previsto na SML, um elemento de contenção, em jeito 
de banco, que permite lançar o arruamento a uma cota distinta da do passeio. 

 Vale das Flores 

A integração urbana na paragem de Vale das Flores compreende as respetivas acessibilidades a efetuar e 
o arranjo exterior da envolvente. 
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Figura 21 – Casa Branca / Vale Flores / Alto de São João 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Do lado Poente foram estabelecidos acessos às plataformas por escadas e rampas a partir da urbanização 
existente no local. A urbanização localiza-se a uma cota 5,0 m inferior à cota da plataforma. 

Do lado Nascente foram estabelecidos percursos pedonais de acesso a partir da Rua D. João II, incluindo 
o atravessamento da Av. Fernando Namora. 

O estabelecimento deste percurso exige o reposicionamento das paragens de autocarro existentes e o 
arranjo dos passeios laterais da avenida. 

A solução desenvolvida baseou-se no previsto das integrações funcionais da SML, apesar de ter sofrido 
algumas alterações devido às mudanças ao nível do traçado, que ocorreram de forma a minimizar a 
expropriações. 

A ligação pedonal à Rua D. João II será efetuada através de uma passadeira com semáforos na 
Av. Fernando Namora. O desnível entre a avenida e a rua referidas será vencido por um corpo de escadas 
alinhado com a passadeira e por uma rampa alternativa. 

Na Av. Fernando Namora apenas serão previstos trabalhos de reposicionamento de lancis, pavimentação 
das paragens de autocarro, execução da passadeira e sinalização. 

Um dos pressupostos base de adaptação do Projeto do Metro Ligeiro para o BRT Metrobus inclui a supressão 
da paragem do Alto São João para utilizar a mesma área como zona de inversão do sentido de marcha, em 
complemento à prevista para a zona de Coimbra B. 

O projeto de integração urbana estabelece a relação entre o canal BRT e respetiva zona de inversão do 
sentido de marcha, a paragem de Vale de Flores e os caminhos pedonais que fazem a ligação entre a Rua 
Túnel, a Rua Carlos Ramos e urbanizações envolventes e localizadas a poente do canal. 
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Figura 22 – Alto de São João conforme existente - futuro local de inversão do sentido de marcha 

e ligação ao Troço Alto S. João/Serpins 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

 

3.2 DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DOS ELEMENTOS DO PROJETO 

Paragens 

Neste traçado que liga Coimbra B a Alto de São João, numa extensão aproximada de 7,1 km, estão previstas 
14 paragens com layout em via dupla. As paragens são constituídas por duas plataformas de passageiros, 
do lado direito de cada uma das vias. 

Todas as plataformas das paragens têm um comprimento de 40 m, uma largura de 3 m e uma altura de 
0,29 m em relação à cota do pavimento. Terão ainda um abrigo de passageiros (12 m x 2,50 m x 1,70 m) 
e terão acoplados bancos, máquinas de venda, papeleiras e painéis informativos com tempo de espera. 

Como delimitador de espaço, a alturas inferiores a 0,40 m em relação à cota das zonas adjacentes, localiza-
se uma estrutura de barras de apoio que funcionam como guardas-corpos de segurança. 

 

Quadro 1 – Paragens: localização. 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Paragem Localização (km) 

Coimbra B / Alto de São João 
1. Coimbra B 0+440 – 0+480 

2. Padrão / Monte Formoso 0+840 – 0+880 
3. Açude / Choupal 1+340 – 1+380 

4. Arnado 1+730 – 1+770 
Portagem / Alto de São João 

5. Portagem 0+260 – 0+300 
6. Parque 0+890 – 0+930 

7. Rainha Santa 1+620 – 1+660 
8. Arregaça 1+980 – 2+020 

9. Norton de Matos 2+580 – 2+620 
10. São José 2+930 – 2+970 
11. Estádio 3+420 – 3+460 
12. Solum 3+830 – 3+870 

13. Casa Branca 4+210 – 4+250 
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Paragem Localização (km) 

Coimbra B / Alto de São João 
14. Vale das Flores 4+865 – 4+905 

 

Obras de Arte 

Preveem-se quatro obras de arte localizadas no troço Coimbra B/Portagens: 

 Pontão sobre a ribeira Gorgulão 

A construção deste pontão impõe-se para viabilizar o desvio da Rua Manuel de Almeida e Sousa sobre a 
ribeira do Gorgulão, face à construção da rotunda de inversão de marcha, junto à estação de Coimbra B. 

A ribeira do Gorgulão é uma pequena linha de água que, em resultado das intervenções urbanas efetuadas, 
nomeadamente do posicionamento da Estrada de Eiras, tem o seu leito primário encostado ao talude desta 
estrada. O seu leito de cheia está atualmente encaixado entre a Estrada de Eiras e a Rua Manuel de Almeida 
e Sousa. O escoamento é garantido por uma passagem hidráulica circular com 2 m de diâmetro, a qual 
atravessa toda a extensão da Estação de Coimbra B. 

No decurso do desenvolvimento do presente projeto foi elaborado um Estudo Hidrológico e Hidráulico, 
tendo sido determinado o nível de máxima cheia centenária na zona de implantação do pontão, 
correspondendo à cota 19,04 m. Concluiu-se que a bacia existente oferece um amortecimento da cheia, 
sendo possível escoar o caudal afluente sem que o nível de água extravase para a Estrada de Eiras e 
rotunda existente na zona. 

Tendo em conta a reduzida altura ao solo, do tabuleiro, a solução estrutural adotada consiste num pórtico 
laminar em betão armado, com o tabuleiro monolítico com os encontros, formando uma solução 
normalmente designada por “ponte integral”. O tabuleiro é constituído por uma laje com uma largura total 
de 16,70 m na secção corrente. O pórtico tem quatro vãos, com 13,5 m de comprimento nos vãos centrais, 
11 m no vão de extremidade do lado norte e 11,00 a 13,70 m no vão de extremidade do lado sul. 

Os alinhamentos de apoio intermédios são constituídos por 4 pilares cilíndricos, com 0,70 m de diâmetro, 
cada um deles fundado por uma estaca com 0,80 m de diâmetro. 

 Pontão ao km 0+614 

Este pontão permite a transposição de uma passagem hidráulica existente sobre a qual se encontra um 
intercetor em betão de 1,00 m de diâmetro. 

O novo traçado do Metrobus, tal como no projeto anterior do Metro Ligeiro, cruza a passagem hidráulica e 
o intercetor a uma cota inferior à da via férrea existente, obrigando à demolição do pontão existente, à 
execução de uma nova obra e ao desvio definitivo do intercetor. 

No local desta obra existe um pontão ferroviário, constituído por encontros de alvenaria de pedra, 
determinando um vão livre da ordem dos 5,5 m, e uma estrutura metálica que sustenta a atual linha 
ferroviária que liga Coimbra A a Coimbra B. No interior desse pontão foi executada uma passagem 
hidráulica, constituída por um quadro em betão armado com um vão de 4,50 m. A passagem hidráulica 
atravessa a obra praticamente na perpendicular ao seu eixo, encontrando-se a cota superior do tabuleiro 
desta passagem cerca de 2,40 m abaixo da cota do carril existente. Sobre a passagem hidráulica encontra-
se o intercetor com Ø1,00 m. 

Face a estas condicionantes optou-se por executar os apoios atrás dos montantes do pontão existente, 
chegando-se a um vão livre de 9,50 m, com um alargamento para 11,5 m no bordo poente, de modo a não 
interferir com a caixa de visita do intercetor existente. 
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A laje a executar deverá comportar uma plataforma rodoviária com 7,0 m de largura. A obra será executada 
após a interdição da atual linha ferroviária que liga Coimbra A a Coimbra B, pelo que não há 
condicionamento ferroviários a ter em conta. 

A solução proposta para o pontão é um pórtico laminar em betão armado. O vão livre da obra é de 9,50 m 
e a altura livre é de 1,80 m. A largura do tabuleiro é de 7,98 m, constituída pela faixa de circulação do 
Metrobus com 7,20 m de largura, um lancil com 0,30 m e uma guarda betonada in situ com geometria de 
um meio New-Jersey, com 0,48 m de largura na base. O passeio pedonal do lado nascente da via é assente 
diretamente sobre o aterro. 

 Passagem Rodoviária Inferior (PRI) ao km 0+079 

A realização desta obra tem por objetivo viabilizar a transposição da estrada N111-1 pela via do Metrobus, 
bem como restabelecer a travessia pedonal entre a Estação de Coimbra B e a Praça de Táxis e os 
Estacionamentos existentes, adaptando e alargando a passagem inferior já existente. A obra acomodará a 
via dupla do Metrobus e uma passagem superior pedonal. 

A passagem inferior existente é constituída por quatro troços com modelos estruturais distintos, sendo o 
troço mais a Poente constituído por um pórtico em betão armado, os dois troços centrais constituídos por 
arcos de alvenaria com diferentes gabarit e o troço do lado Nascente constituído por dois encontros 
aparentes em alvenaria sobre os quais apoia um tabuleiro metálico de vão único. 

Neste último troço da PIR o tabuleiro existente sob a via mais a nascente será substituído por uma estrutura 
com geometria compatível com o traçado do Metrobus, prolongando-se para o lado nascente da obra. 

Lateralmente à passagem inferior rodoviária existe uma passagem superior pedonal metálica, que será 
demolida e integrada na estrutura da nova obra. 

A obra desenvolve-se de forma paralela à Linha n.º 7 da Estação de Coimbra B. Tendo em conta a 
proximidade entre a via do Metrobus, deverá ser posicionada uma barreira de betão armado que impeça 
que os veículos do Metrobus possam invadir o canal ferroviário em situação de acidente. A distância entre 
o eixo da via e essa barreira de proteção deverá ser superior a 4 m. A barreira deverá integrar uma vedação 
que impeça o acesso de pessoas ao canal ferroviário. 

A obra será executada sem circulação rodoviária na via inferior, o que permite a execução de um tabuleiro 
em betão armado, mais esbelto do que a solução prevista em Estudo Prévio, de forma a que o gabarit 
vertical atual não seja diminuído. 

 Proteção do Emissário ao km 0+817 

Neste local existe atualmente um pontão que permite a transposição pela via férrea da infraestrutura de 
saneamento aí existente. O traçado do Metrobus cruza as infraestruturas a uma cota inferior à da via férrea 
existente, obrigando à demolição da obra existente e à execução de uma estrutura de proteção do 
emissário. 

A solução que estava prevista no projeto de Metro Ligeiro consistia numa laje apoiada em estacas. 
Entretanto, após análise do projeto de ligação dos parques de estacionamento da envolvente, promovido 
pela Câmara Municipal de Coimbra e atualmente em execução, constatou-se que se teria de afetar a laje 
de proteção, pelo que a estrutura a conceber teria de abranger não só o canal do Metrobus, mas também 
a via de ligação dos parques. Tendo em conta as restantes infraestruturas existentes no local 
(abastecimento de água e gasoduto), concluiu-se que a estrutura anteriormente prevista não era adequada 
e teria de se pensar numa solução distinta que resolvesse todos os problemas em presença. 
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A geometria da obra foi assim condicionada pelas referidas infraestruturas existentes, que incluem um 
intercetor Ø1,20 m em betão, uma adutora DN600 em FFD, uma adutora DN110 em FFD e um gasoduto 
em aço. 

Foi efetuado um levantamento clássico a 3D da zona da estrutura existente, tendo-se localizado o intercetor, 
uma vez que este se encontra à superfície. Relativamente às outras duas infraestruturas, estas encontram-
se enterradas, pelo que não se conhece a sua localização exata. No entanto, pelos cadastros existentes, 
presume-se que estas cruzam a via férrea a Norte do intercetor, encontrando-se obviamente limitadas pelo 
encontro Norte do pontão existente. Segundo indicações recolhidas junto da Galp, o gasoduto encontra-se 
enterrado a uma profundidade de 1,00 m, estando o seu eixo afastado da face exterior do interceptor cerca 
de 0,60 m para Norte. 

A proteção a executar deverá ter largura suficiente para abranger a via do Metrobus e a via de ligação aos 
parques de estacionamento. A obra será executada após a interdição da atual linha ferroviária que liga 
Coimbra A a Coimbra B, pelo que não há condicionamento ferroviário a ter em conta. 

Devido à reduzida altura existente entre a geratriz superior do coletor 1200 em betão e a cota das rasantes 
da via Metrobus e da via de ligação aos parques de estacionamento, optou-se pela substituição do troço 
do coletor em betão sob as vias existentes por um coletor em ferro fundido dúctil DN1200, de modo a 
ganhar-se algum espaço com a redução de espessura daí resultante. Preconizou-se ainda o seu 
envolvimento por um maciço de betão armado com secção transversal de 1,65 m * 1,65 m, garantindo-se 
assim uma espessura mínima de 0,20 m de betão envolvendo o tubo. 

A ligação do novo troço em ferro fundido aos troços do coletor existente em betão é feita através de duas 
caixas de visita em betão armado. 

Prevê-se ainda a colocação de lajetas de betão pré-fabricadas, com 2,00 m de largura e 0,15 m de 
espessura, ao longo do comprimento do maciço em betão, alinhadas pela cota de fundação do mesmo, de 
forma a proteger a adutora e o gasoduto existentes. 

Estruturas de contenção 

As estruturas de contenção referem-se a muros a executar, mais precisamente: 

 Muros M1 a M12, no Trecho Coimbra B/Portagem 
 Muros M1 a M49, no Trecho Portagem/Alto de São João 

Com exceção do Muro M11, os muros propostos são em geral muros de gravidade em consola, em betão 
armado, com uma geometria em “L” ou em “T” invertido. 

As paredes têm espessuras entre 0,25 m e 0,35 m, sendo que nos muros de maior altura a espessura na 
base é superior variando entre 0,40 m e 0,45 m. 

 

Quadro 2 - Muros de Contenção: localização e características 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Muro Lado da 
via 

Extensão 
(aproximada) 

Altura 
média (m) 

km inicial 
(aproximado) Solução estrutural 

Trecho Coimbra B / Portagem 
M1 Dir. 77 1,0 0+045 meio new jersey em betão armado 
M2 - 48 5,5 - muro pregado 

M3 Dir 93 5,4 0+120 muro / pregado / betão armado em 
“t” invertido 

M4 Esq. 63 8,7 0+185 betão armado em “t” invertido 



RECAPE/AIA n.º 1102 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João 
Setembro de 2019 

33 

Muro Lado da 
via 

Extensão 
(aproximada) 

Altura 
média (m) 

km inicial 
(aproximado) 

Solução estrutural 

M5 Esq. 28 8,0 0+000 betão armado em “t” invertido 

M6 - 40 1,1 - novo coroamento em betão armado 
em muro de alvenaria existente 

M7 Dir. 217 2,1 0+080 betão armado em “t” invertido 
M8 Esq. 140 1,7 0+250 betão armado em “t” invertido 
M9 Esq. 14,5 0,9 0+900 betão armado em “l” 
M10 Dir. 18,5 0,9 0+000 betão armado em “l” 
M11 Esq. 29,3 1,1 1+220 betão armado em “l” 
M12 Esq. 14,8 1,5 1+235 betão armado em “l” 

Trecho Portagem / Alto de São João 
M1 Esq. 76 2,0 1+609 betão armado em "t" invertido 
M2 Dir. 55 0,25 1+609 betão armado em "t" invertido 
M3 Esq. 50 1,1 1+613 betão armado em "t" invertido 
M4 Dir. 30 2,75 1+755 betão armado em "t" invertido 
M5 Esq. 54 1,5 1+891 betão armado em "t" invertido 
M6 Esq. 48 0,7 1+937 betão armado em "t" invertido 
M7 Esq. 33 1,8 1+957 betão armado em "t" invertido 
M7A Esq. 33 1,0 1+942 betão armado em "t" invertido 
M8 Dir. 63 1,2 1+978 betão armado em "t" invertido 
M9 Esq. 10 2,0 1+980 betão armado em "l" 
M10 Esq. 88 0,5 1+980 betão armado em "l" 

M11 Esq. 33 2,6 2+071 
betão armado em "t" invertido e 

muro em cortina de estacas 
M12 Esq. 98 2,1 2+073 betão armado em "t" invertido 
M13 Esq. 148 1,45 2+403 betão armado em "t" invertido 
M14 Dir. 54 0,7 2+566 betão armado em "t" invertido 

M15 Esq. 50 1,25 2+570 
betão armado em "t" invertido e em 

"l" 

M16 Esq. 50 0,8 2+610 
betão armado em "t" invertido e em 

"l" 
M17 - 9 1,4 Praça 25 abril betão armado em "t" invertido 
M18 - 51 1,25 Praça 25 abril betão armado em "t" invertido 
M19 - 26 1,2 Praça 25 abril (viaduto) betão armado em "l" 
M20 - 32 1,1 Praça 25 abril (viaduto) betão armado em "l" 
M21 Esq. 92 1,5 3+125 betão armado em "t" invertido 
M22 Esq. 23 1,2 3+010 lintel retangular 
M23 Esq. 16 0,8 3+010 lintel retangular 
M24 Esq. 84 1,9 3+233 betão armado em "t" invertido 
M25 Esq. 2 0,85 3+238 lintel retangular 
M26 Esq. 42 0,6 3+275 lintel retangular 

M27 Dir. 13 - 3+360 muro de vedação em betão armado 
em "t" invertido 

M28 Dir. 14 1,1 Rotunda 3/Ligação 1 betão armado em "t" invertido 
M29 Dir. 7 1,0 Rotunda 3/Ligação 1 betão armado em "t" invertido 
M30 Dir. 23 1,3 Rotunda 3/Ligação 1 betão armado em "t" invertido 
M31 Dir. 40 0,85 3+775 betão armado em "t" invertido 
M32 Dir. 95 3,2 3+825 betão armado em "t" invertido 
M33 Dir. 53 1,0 3+866 betão armado em "t" invertido 
M34 Dir. 163 2,15 3+911 betão armado em "t" invertido 
M35 Esq. 8 0,9 Impasse, junto ao PT betão armado em "t" invertido 
M36 Dir. 8 0,9 Impasse, junto ao PT betão armado em "t" invertido 
M37 Dir. 35 0,9 4+164 betão armado em "t" invertido 
M38 Dir. 85 0,9 4+206 betão armado em "t" invertido 
M39 Esq. 24 0,9 4+206 betão armado em "t" invertido 
M40 Esq. 125 1,0 4+287 betão armado em "t" invertido 

M41 Esq. 8,5 1,1 
Urbanização junto à 

estação Vale das Flores betão armado em "l" 

M42 Dir. 44 1,8 4+810 betão armado em "t" invertido 
M42A Dir. 44 2,9 4+810 betão armado em "t" invertido 
M42B Dir. 44 1,7 4+810 betão armado em "t" invertido 
M43 Dir. 54 - 4+814 betão armado em "t" invertido 
M44 Esq. 83 1,5 4+828 betão armado em "t" invertido 
M44A Esq. 35 2,65 4+879 betão armado em "t" invertido 
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Muro Lado da 
via 

Extensão 
(aproximada) 

Altura 
média (m) 

km inicial 
(aproximado) 

Solução estrutural 

M45 Dir. 52 2,5 4+858 betão armado em "t" invertido 

M46 Esq. 37 3,1 Urbanização junto à 
estação Vale das Flores betão armado em "t" invertido 

M47 Esq. 32 2,35 Urbanização junto à 
estação Vale das Flores betão armado em "t" invertido 

M48 Dir. 25 3,8 4+925 betão armado em "t" invertido 
M49 Dir. 70 3,6 4+915 betão armado em "t" invertido 

 

Drenagem 

O projeto de drenagem divide-se nas seguintes componentes: 

 Drenagem transversal, correspondente às passagens hidráulicas que permitem dar continuidade 
às linhas de água que atravessam o canal do BRT-Metrobus no Troço Portagem / Alto S. João. 

 Drenagem longitudinal, que compreende: 

− Drenagem do canal, que tem por objetivo recolher as águas da plataforma rodoviária e que 
consiste num sistema constituído por sumidouros com grelha para recolha das águas 
superficiais que serão ligados a uma rede de coletores com recurso a caixas de visita. Estes 
coletores acabarão por efetuar a descarga das águas em órgãos de drenagem existentes; 

− Drenagem longitudinal superficial, que se destina a evitar que as águas das zonas da 
plataforma que têm taludes associados provoquem a erosão dos mesmos e/ou atinjam a 
plataforma, correspondendo à execução de valetas de pé de talude e valetas de plataforma 
para encaminhamento das águas recolhidas nos taludes até às passagens hidráulicas ou 
linhas de água existentes. Situação sobretudo aplicável ao troço Portagem / Alto de São 
João, com inserção no canal ferroviário do ramal da Lousã e ainda no trecho inicial em 
Coimbra B com o desvio da Rua Almeida e Sousa. 

O projeto desenvolvido pretende beneficiar a totalidade da zona de intervenção com um sistema de 
drenagem de águas pluviais que permita garantir o escoamento das águas provenientes das bacias ou sub-
bacias que ali convergem. 

Troço Coimbra B / Portagem 

Dada a inserção em meio urbano, a drenagem será no essencial assegurada por coletores ou sumidouros 
que drenam para a rede de águas pluviais da cidade. 

Apenas no caso dos coletores pluviais C4 a C8 se fará a descarga diretamente para o rio. Esta situação 
decorre do projeto de Estabilidade da Margem Direita do Rio Mondego (projeto ainda em curso), com 
desenvolvimento paralelo a parte deste troço, e onde está previsto que as infraestruturas de drenagem 
existentes na avenida Cidade Aeminium sejam desativadas e substituídas por coletores novos. Neste 
enquadramento, não foi possível prever a ligação, das redes agora projetadas para essa zona, às 
infraestruturas existentes. 

Assim, uma vez que o prazo de elaboração do presente projeto não se adequa aos prazos do projeto de 
Estabilidade da Margem Direita do Rio Mondego, optou-se por prever a descarga dos coletores pluviais C4 
a C8 diretamente para o rio, tendo por base a preocupação de minimizar o número de descargas. 

Como aspetos a salientar refere-se ainda que para viabilizar a ligação do Coletor 9 à rede pluvial existente, 
será necessário que o traçado em planta deste novo coletor cruze o Emissário Geral da Cidade, de betão 
DN1200. Trata-se de uma situação que implica cuidados na execução dos trabalhos uma vez que o 
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emissário em causa transporta um caudal elevado, funciona em contínuo e qualquer rotura e/ou interrupção 
do mesmo representa um gravíssimo problema com sérias consequências e de difícil resolução no imediato. 

Acresce ainda o facto de que qualquer rotura neste emissário provocará grandes derramamentos de 
efluente, com subsequente arrastamento de material, potenciando o deslizamento de terras e o 
consequente assentamento das restantes infraestruturas existentes (gás e água), podendo originar rotura 
das mesmas. 

Neste enquadramento, para viabilizar a execução do troço final do Coletor 9 sob o Emissário Geral da 
Cidade, recorreu-se à solução de instalação da tubagem do coletor por perfuração dirigida. Trata-se de um 
método construtivo que, face ao desnível previsto entre as duas tubagens, permite a execução do troço de 
coletor, sem causar interferências com o emissário existente. 

Esta solução implica a execução de um levantamento pormenorizado das infraestruturas enterradas 
existentes no local e identificar eventuais constrangimentos, para garantir que os trabalhos de perfuração 
não irão causar dados às mesmas. 

No Troço Coimbra B / Portagem a drenagem longitudinal prevista nos reduzidos taludes ocorrentes surge 
nas seguintes situações: 

 Valetas de crista de talude e de banqueta na Rua Manuel Almeida e Sousa 

Na zona em escavação, na Rua Almeida e Sousa, a condução das águas de escorrência 
do da banqueta e das áreas adjacentes é efetuada por valetas constituída por meias 
manilhas de betão com 0,40 m de diâmetro interior. As águas recolhidas pela valeta de 
crista são conduzidas à caixa de receção/ligação à valeta de pé de talude. 

As águas recolhidas pela valeta de banqueta, por terem pouca expressão, são 
conduzidas diretamente para o terreno. 

 Valeta de pé de talude na Rua Manuel Almeida e Sousa 

Na zona em escavação, na Rua Almeida e Sousa, a condução das águas de escorrência 
do talude de escavação e das áreas adjacentes é efetuada por uma valeta constituída 
por meias manilhas de betão com 0,50 m de diâmetro interior. 

As águas recolhidas pela valeta são conduzidas à caixa de receção do sistema de 
drenagem através de ramal de 300 mm. 

 Valetas Tipo II 

Nos terrenos delimitados pela plataforma giratória e zona ajardinada junto à Rua Manuel 
Almeida e Sousa, as águas dos terrenos contíguos escorrem no sentido do pé de talude, 
sendo intercetadas por valetas Tipo II, constituídas por meias manilhas de betão com 
0,20 m de diâmetro interior. As águas recolhidas pelas valetas são conduzidas às 
câmaras de visita do sistema de drenagem através de ramal de 200 mm. 

Troço Portagem / Alto de S. João 

Apenas no troço Portagem / Alto de São João foram identificadas quatro estruturas de drenagem transversal 
existentes (passagens hidráulicas). Todas estão situadas no ramal da Lousã e serão mantidas por terem 
seção adequada. 

Neste troço, encontra-se ainda prevista drenagem longitudinal (valetas e coletores). 
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Pavimentação 

O dimensionamento das estruturas de pavimento teve em conta o seu dimensionamento para tráfego de 
veículos pesados. Para a camada de desgaste foram adotadas misturas do tipo SMA (Stone Mastic Asphalt 
- Norma EN 13108) com betume modificado PMB 25/55 – 65. Este é um betume de alto desempenho, mais 
duro, habitualmente usado em estradas de elevado tráfego. 

Canal técnico 

As redes e sistemas de suporte são constituídas pelas infraestruturas e equipamentos que garantem de 
forma transversal aos diversos sistemas e aplicações os meios de transmissão para suporte das respetivas 
comunicações, onde se incluí o subsistema de caminho de cabos ou canal técnico. 

Foi considerado instalar dois cabos de fibra ótica para incremento de redundância através da constituição 
de redes em anel, os caminhos de cabos nos quais estes serão instalados deverão ser distintos, de modo 
a minimizar a possibilidade das comunicações serem afetadas pela destruição do caminho de cabos. 

A rede de comunicações do sistema BRT deve interligar-se à rede de comunicações da IP, sendo para isso 
necessário construir em Coimbra B o caminho de cabos que permita interligar a SET do sistema BRT à SET 
da IP. Esta interligação deverá ser realizada com recurso a dois caminhos de cabo fisicamente distintos. 

O canal técnico divide-se assim em dois troços paralelos à via rodoviária em lados opostos, sendo definidos 
por: 

 Canal técnico rodoviário de telecomunicações (do lado da cidade); 

 Canal técnico rodoviário de telecomunicações para efeitos de redundância (do lado do rio 
Mondego). 

Iluminação 

Ao longo do canal da Metrobus vai também existir uma nova iluminação pública, preconizando-se também 
a iluminação das paragens através de luminárias a instalar nas plataformas e abrigos de passageiros. 

Todas as travessias pedonais e rodoviárias do traçado serão também convenientemente iluminadas. 

Sinalização 

A sinalização prevista compreende a marcação rodoviária (sinalização horizontal) e a sinalização vertical de 
código, que tem por finalidade proteger, orientar e balizar os fluxos de tráfego, subdividindo-se nos 
seguintes grupos: 

a) Sinalização vertical, no presente caso apenas compreende a sinalização de código; 

b) Sinalização horizontal, constituída por marcas no pavimento que delimitam e orientam as zonas 
correspondentes às vias de circulação, disciplinando o tráfego e indicando as trajetórias a efetuar. 

Semaforização 

A implementação do Metrobus obriga a ajustar significativamente a infraestrutura rodoviária e pedonal, de 
modo a compatibilizar os diferentes modos de transporte. Assim, a semaforização é totalmente revista, 
sendo que os atravessamentos do tráfego misto no canal Metrobus requerem uma atenção especial, por 
representarem os principais pontos de conflito. 

A introdução de sinalização luminosa nas intersecções ao longo do canal Metrobus tem como principais 
objetivos a regulação os fluxos de tráfego pedonal e rodoviário (misto e Metrobus), otimização do 
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funcionamento das intersecções e garantia de adequadas condições de segurança na circulação de veículos 
e peões e minimizar também possíveis perturbações na fluidez da circulação do Metrobus. 

As passadeiras são também semaforizadas em todas as intersecções entre o Metrobus e o tráfego misto, 
inclusivamente os atravessamentos pedonais no tráfego misto, de modo a garantir a segurança dos peões 
uma vez que estas intersecções apresentam um elevado número de movimentos possíveis dos veículos. 

Propõe-se a instalação de sinalização luminosa de comando atuado, que integra ações de micro-regulação, 
de modo a otimizar a segurança, o funcionamento das intersecções e o sistema Metrobus, permitindo fazer 
variar o tempo de cada fase. O tempo de verde associado às travessias pedonais é estabelecido em função 
do comprimento de atravessamento das vias, entre outros aspetos. 

Plataformas de estacionamento e carregamentos de oportunidade dos veículos 

Estão preconizadas zonas de estacionamento junto das rotundas de inversão de marcha, no início e fim do 
troço, onde os autocarros podem estacionar fazer carregamento de oportunidade das baterias, havendo 
para o efeito postos de carregamento também aí instalados. 

Sistema de telemática rodoviária 

O sistema de telemática rodoviária (STR) serve de suporte à exploração do sistema de BRT e é constituído 
por dois tipos de subsistemas que se agrupam essencialmente em duas classes: 

 Redes e sistemas de suporte - constituída pelas infraestruturas e equipamentos que garantem de 
forma transversal aos diversos sistemas e aplicações os meios de transmissão para suporte das 
respetivas comunicações; 

 Sistemas e aplicações de exploração – constituída pelas plataformas informáticas, equipamentos e 
aplicações que permitem implementar os diversos sistemas e serviços de apoio à exploração, cujas 
comunicações se suportam nas infraestruturas referidas no ponto anterior. 

Sistema de guiamento 

O sistema de guiamento eletrónico a aplicar na via permite uma abordagem de precisão às paragens bem 
como um conjunto de outras vantagens a nível da exploração e sua segurança, sendo mais vantajoso face 
aos sistemas tradicionais, face nomeadamente a: 

 Rigor no posicionamento dinâmico do veículo na acostagem às paragens; 

 Menor tempo de paragem, associada ao acesso de nível dos passageiros aos veículos; 

 Maior nível de segurança rodoviária, por expectável diminuição da frequência de erros de condução; 

 Menor nível de carga mental de condução sujeita aos condutores; 

 Custo de construção da infraestrutura tendencialmente menor, por diminuição da largura das faixas 
de rodagem, da superfície pavimentada e da área de expropriação, fruto da maior repetibilidade e 
exatidão no seguimento das trajetórias ideais. 

Importa salientar que o sistema de guiamento a preconizar não pode envolver dispositivos que impeçam a 
circulação dos veículos em partes do percurso com guiamento manual, por condutor devidamente 
habilitado, como sejam as linhas consideradas no troço urbano. 

Complementarmente os sistemas de guiamento eletrónico apresentam assim uma interface 
homem-máquina concebida para transmitir ao condutor toda a informação relevante sobre o estado de 
operacionalidade do sistema, fornecer diagnósticos, emitir alarmes, ativar ou desativar funções e apoiar a 
condução através de várias formas que podem ser visuais, audíveis ou táteis. Uma componente 
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fundamental e crítica deste tipo de sistemas consiste na deteção de falhas e gestão de contingências. 
Quando são detetadas falhas ou incongruências no funcionamento dos sensores, dos atuadores ou do 
controlador são emitidos avisos ao condutor e à central de condução, entrando o sistema em modo 
degradado, geralmente com redução do desempenho mas garantindo a segurança. 

Bilhética 

O sistema de bilhética a adotar pelo Metrobus passa por uma solução de arquitetura articulada entre este 
sistema e os demais modos de transporte, assegurando a compatibilidade (interoperabilidade) e 
intermodalidade dos sistemas de bilhética dos vários operadores, não só na zona urbana, mas também na 
zona suburbana. 

Para desenvolvimento do sistema de bilhética do Metrobus, foram assumidos os seguintes pressupostos: 

 Uso de um cartão de transportes único (smartcard), por exemplo o Coimbra Convida, associado a 
um tarifário intermodal; 

 Existir um supra-operador para gestão do sistema global, que garanta a articulação dos demais 
operadores do sistema; 

 Definição de um centralizador da informação de cartões, clientes, vendas e validações para a área 
de Coimbra; 

 Definição dos canais de venda (ATM, portal, comissionistas, mobile, quiosques para emissão de 
cartões e carregamento de títulos). 

O estudo em desenvolvimento define as componentes do sistema que interferem com a infraestrutura e 
com a operação. Os estudos da bilhética do Metrobus estão a ser desenvolvidos em estreita colaboração 
com a Câmara Municipal de Coimbra, em particular com os SMTUC. 

Integração paisagística 

A integração paisagística visa a integração do canal Metrobus com a paisagem envolvente, valorizando 
deste modo todo o espaço. 

A vegetação proposta é composta por um conjunto de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas bem-
adaptadas às condições edafo-climáticas da zona, facilitando o equilíbrio entre a qualidade paisagística, 
conforto ambiental e a necessidade diminuta de consumo de água para a rega, bem como de ações de 
manutenção. 

Projeto complementar 

Como projeto complementar, localizado junto do início do Metrobus, em Coimbra B, refere-se a intervenção 
de renovação que ocorrerá na estação de Coimbra B da Linha do Norte, adjacente ao canal do Metrobus, 
que compreende a modernização e reabilitação do edifício de passageiros e das plataformas de passageiros, 
tendo em vista a melhoria dos níveis de serviço, conforto e segurança, bem como o arranjo do layout das 
vias. Tal decorre da desativação da estação de Coimbra A, resultante da execução do troço 
Coimbra B/Portagem do Metrobus; para que esta intervenção se concretize é contudo necessário criar 
condições em Coimbra B para albergar as famílias de comboios que atualmente partem de Coimbra A, razão 
pela qual o layout das linhas será assim também alterado. 

A intervenção na estação melhorará as acessibilidades, nomeadamente entre as plataformas de passageiros 
e as suas zonas laterais, onde a nascente funcionará a futura interface com o Metrobus e a poente, o já 
existente parque de estacionamento, zona em que a autarquia tem intenções de proceder a melhorias em 
termos urbanísticos. 
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Estas intervenções que decorrem em área de Domínio Publico Ferroviário foram assim articuladas com o 
projeto do Metrobus, permitindo também a criação de uma interface de transportes a nascente da estação, 
razão pela qual e, para além da necessidade de se criar uma zona de inversão de sentido dos veículos BRT 
e um términus para esta infraestrutura, levou à inclusão da rotunda do retorno, de formato oval, no início 
do projeto do Metrobus junto a Coimbra B. 

Para a execução da rotunda, a Rua Manuel de Almeida e Sousa será ripada para nascente, permitindo a 
introdução do Retorno entra ela e a estação de Coimbra B e comportará o pontão sobre a ribeira de 
Gorgulão, para que esta reposição não interfira com o volume da bacia de retenção aí existente. 

 

 
Figura 23 - Futuro layout funcional da Estação de Coimbra B 

já em articulação com o projeto do Metrobus. 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

 

3.3  OUTROS ASPETOS DO PROJETO 

Terraplenagens 

Dado a inserção do projeto em zona urbana, nomeadamente em zona pavimentada (como é o caso entre 
Portagem e Coimbra Parque) ou usando o canal ferroviário existente, que será para o efeito levantado, não 
se esperam terraplenagens relevantes a executar. 

Nestes troços de via férrea existente a morfologia é também de um modo geral plana e apenas no troço 
do ramal da Lousã entre Coimbra Parque e o Alto de São João existem zonas de relevo um pouco mais 
movimentado que se traduzem na existência de alguns taludes de aterro e escavação, mas de reduzida 
altura. 

É assim nos trechos de via férrea existente que tem lugar a movimentação de terras com a execução do 
aterro para a construção da plataforma rodoviária e que pode implicar também a intervenção nos taludes 
existentes, para o alargamento do canal, em particular entre Coimbra Parque e Alto de São João (onde o 
canal da via ferroviária é de via única), uma vez que a circulação do Metrobus se fará em via dupla, 
necessitando de uma plataforma de 7 m. 

Coimbra B / Portagem 

 Aterros na zona da ribeira do Gorgulão (retorno e ligação com o MetroBus) 
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Na zona inicial do retorno entre os km 0+000 e 0+060 e na parte inicial do traçado do Metrobus entre os 
km 0+000 e 0+025, está prevista a construção de aterro de nivelamento da plataforma com cerca de 6,5 m 
de altura máxima ao eixo, confinado do lado sul por muro de betão fundado por duas fiadas de estacas 
ligadas por sapata. 

O dispositivo geotécnico do local envolve a ocorrência de cerca de 12 m espessura de solos aluvionares 
argilo-siltosos com alguma fração arenosa, por vezes com componente lodosa nos níveis superiores, 
depositados sobre terrenos calco-margosos jurássicos. 

A execução dos aterros do projeto deverá ser antecedida de alguns trabalhos preparatórios e 
complementares de reforço do nível de assento, envolvendo nomeadamente o enxugo prévio dos terrenos 
(que em grande parte do ano se encontram submersos). 

 Escavações e muros no Retorno e Rua Manuel de Almeida e Sousa 

O traçado do restabelecimento da Rua Manuel de Almeida e Sousa processa-se em escavação sensivelmente 
entre o km 0+050 e o km 0+175 (ao eixo). 

A geometria é de V/H=2/3 com banquetas de transição a cada 6 ou 7 m de altura (a partir da base) e 3 m 
de largura. 

Portagem / Alto de São João 

 Escavações 

Face ao alargamento da plataforma do ramal da Lousã no Trecho Coimbra Parque/Alto S. João haverá lugar 
à intervenção nas escavações existentes que serão recuadas. 

Dada a consistência leve a média apresentada pelas formações, considera-se que o maciço será 
maioritariamente escavável e ripável com meios mecânicos, através do recurso a uma escavadora giratória, 
pelo que não se prevê a necessidade de recorrer à utilização de explosivos. 

Com base na análise geológico-geotécnica efetuada, considera-se que alguns dos materiais provenientes 
da escavação poderão ser aplicados em aterro. 

Nos taludes de escavação será genericamente adotada uma geometria de 1:2 (V:H), em conformidade com 
as ocorrências geológicas e respetivas propriedades geotécnicas identificadas nos trabalhos de prospeção 
realizados. 

O revestimento com terra vegetal será feito em todos os taludes de escavação intervencionados (0,15 m), 
excluindo-se os taludes em domínio de maciços rochosos. 

 Aterros 

Não se prevê a execução de aterros de dimensão significativa, sendo que na sua generalidade 
correspondem a aterros de pequena dimensão por via do alargamento da plataforma ferroviária do ramal 
da Lousã. 

Nas zonas de aterros ao longo do traçado deverá ser adotada, genericamente, uma geometria para os 
taludes de 1:2 (V:H). 

O revestimento dos taludes de aterro será feito com 0,20 m de espessura de terra vegetal. Este 
procedimento servirá para evitar ou minimizar o ravinamento provocado pela escorrência das águas 
superficiais. Essa proteção deverá ser efetuada logo após a conclusão dos trabalhos a fim de evitar que as 
primeiras chuvas gerem fenómenos erosivos. 
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Movimentação de terras 

No Troço Coimbra B / Alto de São João ocorre um excedente global de terras de 13 621 m3 que serão 
conduzidas a depósito ao exterior. A incorporação de materiais escavados na obra é de 24 409 m3, face ao 
total de escavação de 42 220 m3. 

 

Quadro 3 – Resumo do Volume de Terras Movimentadas (m3) 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Troço 
Escavação 

(m3) 

Aterro com materiais 
provenientes das escavações 

(m3) 

Escavação e 
Condução a Depósito 

(m3) 

Aterro com materiais 
provenientes de 

empréstimos (m3) 
Coimbra B / 
Portagem 5 665 2 373 20 072 4 190 

Portagem / 
Alto de São João 36 555 22 036 14 519 - 

Total 42 220 24 409 34 591 4 190 

 

Coimbra B / Portagem 

Para a construção do canal rodoviário e adaptação do canal ferroviário existente e da rede viária adjacente 
à nova infraestrutura que inclui a realização de obras de arte, prevê-se a necessidade de movimentar 
6 563 m3, dos quais 2 373 m3 são provenientes da escavação e os restantes 4 190 m3 de materiais de 
empréstimo. 

As escavações conduzem a 25 737 m3 de materiais, dos quais 20 072 m3 serão conduzidos a depósito. 

Portagem / Alto de São João 

Para a construção do canal rodoviário e adaptação da rede viária adjacente à nova infraestrutura prevê-se 
a necessidade de executar 22 036 m3 de aterro com materiais provenientes dos 36 555 m3 da escavação. 

Com base nos volumes totais obtidos (escavação-aterro) verifica-se um excesso de terras de 14 519 m3. 

Ocorre assim um excedente de terras de 19 174 m3. 

Estaleiros 

Os estaleiros de apoio à obra necessários durante a fase de construção deverão ser definidos no âmbito do 
planeamento de obra, respeitando sempre as condicionantes existentes, como obrigações a cumprir pelo 
empreiteiro. 

Serviços afetados 

Rede de abastecimento de água 

Identificaram-se algumas situações de interseção de infraestruturas existentes mais específicas que 
implicam o respetivo restabelecimento e que são a seguir destacadas, todas no troço entre Coimbra B e 
Portagem: 

 Duas condutas instaladas ao longo da Rua Manuel Almeida e Sousa (PEAD DN90 e PEAD DN250), 
as quais terão de ser desativadas e relocalizadas uma vez que esta via irá ser desviada; 

 Atravessamento, cerca do km 0+125 do canal do Metrobus, de uma conduta de PEAD DN160; 
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 Atravessamento de uma conduta adutora de Ø600 mm em FFD e uma tubagem da rede de 
distribuição em PVC de Ø110 mm, cerca do km 0+816 do canal do Metrobus; 

 Tubagem da rede de distribuição em PVC de Ø110 mm, implantada na via de ligação à Av. Fernão 
Magalhães, via cuja rasante sofrerá alteração em virtude de ser eliminada a sua passagem sob a 
atual via férrea; 

 Conduta de FFD 450 cerca do km 0+150 da Av. Marginal 4; 

 Adutora de poliéster DN400 mm, desativada, implantada paralelamente à linha férrea, desde a 
secção mais a sul da intervenção, até ao atravessamento para a Rua Padre Estevão Cabral. 

Redes de Esgotos Pluviais e Domésticos 

 Esgotos 

Identificaram-se as seguintes situações de interseção de infraestruturas existentes mais específicas que 
implicam o respetivo restabelecimento, todas no troço entre Coimbra B e Portagem: 

 Intercetor com Ø800 mm em betão, na zona do pontão ao km 1+614. Neste local também existe 
um coletor de PVC DN 160. 

Embora não tenha interferência na execução da obra, foram previstas algumas intervenções para 
garantir a sua estabilidade no decorrer dos trabalhos, nomeadamente do pontão aqui previsto 
construir (pontão ao km 0+614 – obras de arte). 

 Emissário geral da cidade de betão DN1200 instalado a uma profundidade de 1,40 m (km 0+187). 

Esta previsto o reforço estrutural deste emissário. 

 Coletor doméstico de Ø200 na Rua dos Oleiros ao km 1+675 

Prevê-se a execução de um troço de coletor FFD DN400 na Rua dos Oleiros, que ficará já instalado 
a aguardar a sua ligação ao futuro Emissário da AdCL a ser implantado ao longo da Av. Cidade 
Aeminium, evitando deste modo uma futura intervenção no canal do Metrobus. 

 Drenagem Pluvial 

Ao longo da área de intervenção foram identificados vários órgãos de drenagem interferidos, os quais na 
sua maioria se resumem a sumidouros e a caixas de visita. 

Constitui exceção a situação do coletor pluvial ao km 0+040 do troço Coimbra B / Portagem em que se terá 
proceder ao aumento da sua secção, cuja tubagem de betão DN250 terá de ser substituída por betão 
DN400 para assegurar a capacidade de vazão dos caudais afluentes. A intervenção corresponde à 
substituição em cerca de 60 m de coletor. 

Está prevista ainda uma intervenção num coletor pluvial/unitário existente. Trata-se da substituição de um 
troço da galeria de alvenaria existente na Rua do Arnado, ao km 1+406 do canal do Metrobus. Esta 
intervenção está dependente do avanço das obras previstas para a estabilização da margem direita do rio 
Mondego que implicam a remodelação das infraestruturas de drenagem ali existentes. Assim, caso a obra 
do Metrobus se inicie antes destas, será necessário prever desde logo esta substituição da galeria por uma 
tubagem de Betão DN600, Classe V, para evitar uma futura intervenção nesta infraestrutura e 
consequentemente no canal do Metrobus. 
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Eletricidade 

Os serviços afetados identificados correspondem às colunas de iluminação pública existentes, que estão 
localizadas na área de implantação da nova rede viária e que, por isso, deverão ser relocalizadas ou 
removidas. 

Nesta intervenção prevê-se a relocalização de 11 colunas, 11 aparelhos de iluminação pública e 52 colunas, 
aparelhos de iluminação pública, a remover. 

Gás 

As infraestruturas de gás existentes, que estão localizadas na área de implantação da nova rede viária, 
serão removidas e serão instaladas tubagens novas, idênticas às existentes, seguindo o traçado 
representado nas peças desenhadas do projeto, sendo que nas travessias das vias será instalado uma 
tubagem com proteção mecânica extra, envolvida em tubagem FFD. 

Telecomunicações 

As infraestruturas de telecomunicações existentes e localizadas nas zonas de intervenção serão removidas 
e será instalada uma nova rede de tubagem a profundidade regulamentar, idênticas às existentes, seguindo 
o traçado representado nas peças desenhadas do projeto. 

Rede de troleicarros da cidade 

No âmbito da rede de troleicarros da cidade, haverá a afetação de alguns postes de catenária no troço 
Portagem / Alto de S. João, cuja localização é afetada pela implementação do projeto do Metrobus. 

A área de afetação compreende, essencialmente, a Praça da Portagem e Av. Emídio Navarro (km 0+000 a 
km 1+000) na zona de coincidência da área de intervenção do projeto, mas só há necessidade de 
relocalização dos postes instalados na praça da Portagem (km 0+000 a km 0+500), uma vez que os que 
se encontram ao longo da Av. Emídio Navarro destinam-se a ser retirados, conforme acordado com os 
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC). 

O projeto de relocalização adota as mesmas soluções encontradas no projeto de metro ligeiro, apenas 
relocalizando ligeiramente alguns dos postes, em função da adaptação do projeto de integração urbana. 
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4. APRECIAÇÃO 

O projeto de adaptação do SMM abrange toda a rede do SMM, entre Coimbra B e Serpins (no antigo ramal 
Ferroviário da Lousã) e na ligação entre a baixa de Coimbra e a zona dos hospitais. 

Neste âmbito, o projeto objeto da presente apreciação corresponde ao Troço entre Coimbra B e o Alto de 
S. João. 

Deste modo, o presente RECAPE pretende demonstrar o cumprimento dos pressupostos da DIA da 
globalidade do SMM e da Variante de Solum. 

Para a Variante de Solum, mantendo-se igualmente o projeto no canal aprovado e segundo o mesmo 
traçado, o RECAPE efetua a análise do cumprimento das condicionantes gerais da DIA que aprovou esse 
projeto (em 2008) e o seu cumprimento pelo projeto de adaptação do SMM a um sistema de Metrobus. 

Correspondendo à decisão da DIA do SMM (e também espelhado na DIA da Variante de Solum), foi também 
desenvolvido o conjunto de estudos complementares e documentos, bem como de procedimentos para a 
fase de construção. 

Deste modo, subsistirão disposições da DIA emitida que não são aplicáveis ao presente Troço entre 
Coimbra B e o Alto de S. João. 

O RECAPE objeto da presente apreciação, relativo ao troço urbano do SMM entre Coimbra B e o Alto de 
S. João, faz a identificação e demonstração do cumprimento dos aspetos definidos na DIA aplicáveis às 
intervenções que são objeto do projeto de execução desenvolvido. Assim, pretende demonstrar que as 
alterações efetuadas ao projeto cumprem com o definido na DIA que aprovou o projeto. 

Face ao tempo decorrido desde as anteriores avaliações e atendendo à introdução localizada de estruturas 
de apoio específicas à circulação do Metrobus, como são as rotundas de inversão no início e fim do troço, 
o RECAPE apresenta a atualização da situação de referência e consequente avaliação de impactes destas 
alterações nos fatores ambientais considerados pertinentes com reanálise da demonstração do 
cumprimento das disposições da DIA. 

A avaliação ambiental foi efetuada segundo os princípios da análise caso a caso definida na legislação em 
vigor, designadamente o estipulado no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 152-B/2017. 

Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no 
RECAPE. 

No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE. No segundo ponto 
realiza-se a apreciação relativa à análise e reavaliação dos impactes decorrentes das alterações introduzidas 
no projeto de execução. 

No terceiro e quarto pontos, é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento 
pelo projeto de execução dos termos e condições de aprovação enunciadas nas DIA emitidas para o projeto 
"Metropolitano Ligeiro do Mondego" (AIA n.º 1102) e para o projeto "Variante de Solum-Sistema de 
Mobilidade do Mondego" (AIA n.º 1910), sendo efetuada uma verificação, caso a caso, das várias 
disposições de cada uma das DIA, com aplicabilidade ao projeto de execução desenvolvido. 
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4.1 APRECIAÇÃO DO RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE possibilita a verificação se o respetivo projeto de 
execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não cumprimento aos termos e condições 
nela fixados. 

Assim, o RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista a 
demonstrar a conformidade do projeto de execução com a mesma, aborda em capítulos distintos os 
seguintes temas: descrição do projeto de execução, referindo as principais alterações nele introduzidas, 
face ao previsto no Anteprojeto; demostração da conformidade ambiental com a DIA, bem como a descrição 
da forma como é assegurado o cumprimento das disposições da DIA, sendo ainda apresentados os estudos 
desenvolvidos, em resposta ao estipulado na DIA; apresentação dos programas de monitorização a 
implementar, de acordo com o definido na DIA. 

O RECAPE na generalidade encontra-se bem estruturado e elaborado, incluindo, na globalidade, 
fundamentação suficiente. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 

É efetuada no RECAPE, face às alterações introduzidas no projeto e atendendo ainda à evolução do 
enquadramento legal, uma atualização da situação existente, bem como a atualização e reavaliação de 
impactes. 

Consequentemente, o RECAPE identifica os fatores para os quais foi considerado necessário efetuar uma 
atualização da situação de referência e avaliação de impactes: Alterações climáticas; Geologia; Recursos 
Hídricos Subterrâneos; Recursos Hídricos Superficiais; Ambiente Sonoro; Ecologia e Biodiversidade; 
Paisagem; Socioeconomia; Ordenamento do Território, Servidões e Restrições; Património. 

 

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO APRESENTADA 

Recursos hídricos 

O presente projeto visa a adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego à solução Metrobus. Esta 
adaptação não implica alteração do traçado do Metro Ligeiro, pelo que serão apenas necessárias 
intervenções pontuais fora do mesmo. Assim, não são expectáveis modificações na drenagem superficial. 
Contudo verificam-se alguns ajustes pontuais de traçado, inerentes às especificidades do sistema Metrobus, 
como são a criação de zonas de inversão de sentido de marcha. 

A inversão da marcha em Coimbra B obriga ao desvio da rua Manuel de Almeida e Sousa, o que implica 
efetuar a transposição da ribeira do Gorgulão com nova infraestrutura (pontão). Os pontos onde se 
efetuarem terraplenagens e eventual afetação de captações também são objeto de avaliação de impactes 
ambientais. 

O troço em avaliação desenvolve-se integralmente em meio urbano, pelo que não são expectáveis 
interferências relevantes dos valores naturais. 

Procede-se à atualização da situação de referência face às alterações ultimamente verificadas e reavaliação 
de impactes (fora da área de intervenção da anterior empreitada), no âmbito do fator Recursos hídricos. 

Apenas pontualmente se verifica a utilização de solos não impermeabilizados e/ou não coincidentes com 
estruturas rodoviárias / ferroviárias, nomeadamente na inversão de Coimbra B, na zona da paragem de 



RECAPE/AIA n.º 1102 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João 
Setembro de 2019 

46 

Casa Branca (variante Solum) e na inversão de Alto de S. João, que totalizam uma área de 3,4 ha. Os 
movimentos de terras de cerca de 42 000 m3 de escavação e cerca de 30 000m3 de aterro, estão 
essencialmente associados a regularizações pontuais. 

O presente projeto apenas efetua o atravessamento de uma linha de água não entubada, designadamente 
a ribeira do Gorgulão, junto à inversão de Coimbra B. Atualmente esta linha de água encontra-se “entubada” 
sob a rua Manuel Almeida e Sousa e sob a Estação ferroviária de Coimbra B. Esta linha de água não será 
transposta pela via do Metrobus, mas pelo desvio da Rua Manuel de Almeida e Souza. O atravessamento 
desta rua será com pontão, de modo a manter o atual escoamento da referida linha de água. 

A alteração a introduzir na variante da Solum não interfere com qualquer linha de água. Esta zona encontra-
se já artificializada e impermeabilizada, pelo que as alterações no binómio escorrência superficial/infiltração 
não são relevantes. O impacte ambiental associado é considerado não significativo. 

Tendo em atenção a dimensão do projeto (cerca de 24,9 ha), das alterações a introduzir para 
implementação do Metrobus, os novos impactes ambientais esperados sobre os Recursos hídricos 
superficiais, introduzidos (pelas ações que interferem com o binómio escorrência superficial/infiltração) na 
fase de construção e que se mantém na fase de exploração, são negativos, permanentes, locais, 
irreversíveis e pouco significativos. Refere-se que as intervenções a considerar serão desenvolvidas 
essencialmente em espaços atualmente compactados e impermeabilizados. As ações de desmatação, 
decapagem e movimentos de terras serão pouco expressivas. 

De igual modo não se espera que a capacidade de recarga dos aquíferos seja significativamente alterada. 
Assim, no essencial a caraterização realizada no âmbito do EIA e diversos RECAPE do Sistema Metro Ligeiro 
do Mondego mantém-se, centrando-se a análise a efetuar nas zonas fora da área de intervenção 
anteriormente definida. O risco de contaminação destas massas de água é considerado baixo. 

Em termos de Recursos hídricos subterrâneos, as intervenções a efetuar em Coimbra B encontram-se sobre 
o aquífero Aluviões do Mondego. As intervenções em Alto de S. João e variante da Solum encontram-se 
sobre o aquífero Orla Ocidental Indiferenciada da Bacia do Mondego. 

Em termos de disponibilidade da água subterrânea, o balanço hídrico de Aluviões do Mondego e Orla 
Ocidental Indiferenciada da Bacia do Mondego é positivo, isto é, os volumes anualmente captados são 
inferiores às respetivas recargas. 

Na envolvente do projeto existem oito captações de água subterrânea por furo vertical A mais próxima 
encontra-se a uma distância de cerca de 12 m da zona de inversão do Alto de S. João. Esta captação tem 
uma profundidade de 90 m. Estas captações destinam-se a rega. 

A movimentação de terras está associada essencialmente às escavações para levantamento de pavimentos 
existentes, à abertura de fundações para construção e pavimentação da plataforma do Metrobus e à 
abertura e fecho de valas e trincheiras necessárias à intervenção nas infraestruturas afetadas. Esta 
movimentação prevê-se ocorrer apenas nas camadas superficiais, não afetando os níveis freáticos. 

Além dos locais de movimentação de terras anteriormente referidos, há ainda a considerar as 
movimentações nos locais de inversão de marcha a executar em Coimbra B e Alto de S. João e a variante 
da Solum (inserção da paragem de Casa Branca). Em Coimbra B o aterro terá uma altura máxima de 6 m, 
o qual, para além de permitir implantar a rotunda, terá de possibilitar o desvio da Rua Manuel de Almeida 
e Souza, que transpõe a ribeira do Gorgulão em pontão. A fim de restabelecer a referida rua será ainda 
necessário escavar parcialmente o maciço localizado a norte da inversão de sentido. 

Nestes locais não são expectáveis alterações expressivas, tanto de drenagem como de infiltração, dado que 
correspondem, na sua maioria, a espaços resultantes de aterros urbanos e estruturais recentes. 
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Comparativamente com o metro ligeiro a solução Metrobus não se afigura como muito expressiva em 
termos de aumento de área impermeabilizada, pelo que o impacte ambiental relativo à recarga se classifica 
como negativo, permanente, local e não significativo. 

Não são expectáveis interferências com as captações de água subterrânea, em resultado da implementação 
deste projeto, dado que as escavações não serão superiores a 1,5 m nos locais que extravasam a área do 
projeto anterior. 

Relativamente às captações de água anteriormente mencionadas, não se espera que estas sofram qualquer 
impacte ambiental significativo tanto em termos de disponibilidade como de qualidade de água, dado que, 
como já referido, a mais próxima encontra-se a 12 m de distância e a uma profundidade de cerca de 90 m. 

Na fase de exploração os impactes ambientais deste projeto estimam-se semelhantes aos do projeto 
anterior, dado que os veículos previstos nas duas situações são elétricos e a dimensão dos projetos é 
semelhante. 

Em conclusão, pode afirmar-se que o atual projeto tem pequenas alterações de ocupação do solo 
relativamente ao anterior projeto (aprovado). Acresce que o projeto se desenvolve em meio urbano, em 
que a maioria dos solos já se encontram compactados e/ou impermeabilizados, pelo que os impactes 
ambientais sobre os Recursos hídricos superficiais e subterrâneos não são significativamente diferentes, 
entre os dois projetos. 

Verifica-se que quase não há interferência direta com as linhas de água. A exceção é a rotunda de inversão 
de marcha em Coimbra B, que obriga ao desvio da Rua Almeida e Sousa para nascente, sendo a 
transposição da ribeira do Gorgulão feita em pontão. 

Assim, a área de intervenção junto à Estação de Coimbra B interfere com o domínio hídrico, carecendo de 
obtenção do respetivo título, junto da APA/ARHC, para proceder a esta intervenção. 

Nesta intervenção há ocupação de uma pequena área de REN da tipologia Zona Ameaçada pelas Cheias, a 
qual, após a intervenção, ficará a cota superior à cheia centenária. Deste modo, emite-se parecer favorável 
para esta pretensão. 

 

Solos e Uso dos solos 

A reavaliação dos impactes realizada (nomeadamente ao nível do fator Geologia) considera-se importante, 
dado que o aproveitamento da infraestrutura existente minimiza os efeitos nos solos (ocupação e 
morfologia), sendo que os movimentos de terra previstos assumem pouca expressão. 

À afetação complementar de 2,4 ha, relativa às rotundas de inversão de marcha em Coimbra B e Alto de 
São João, contrapõe o projeto com uma menor afetação global de 2,6 ha, o que em termos de impactes 
na ocupação de solo representa um ganho. 

Na área correspondente à rotunda de inversão de marcha junto da Estação de Coimbra B, a pretensão 
abrange “florestas de folhosas”, enquanto que a rotunda de inversão de marcha junto ao Alto de São João 
abrange “florestas de espécies invasoras”, referindo-se ainda que o traçado da Solum abrange uma área 
de “olivais”. Não se detetando nenhum regime especial relativamente aos dois primeiros espaços; 
relativamente aos “olivais”, o arranque e corte raso de oliveiras encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei 
n.º 120/86, de 28 de maio, só podendo ser efetuado mediante prévia autorização concedida pela Direção 
Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) da respetiva área de influência, no caso concreto a DRAP Centro. 
No restante trajeto, o traçado é definido maioritariamente no espaço correspondente ao canal ferroviário 
da Linha da Lousã e em vias rodoviárias já existentes. 
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A conceptualização do projeto da nova solução assenta no aproveitamento máximo da área anteriormente 
expropriada/intervencionada, condição adequada à necessária circunscrição das ações no espaço 
estritamente necessário. 

 

Ordenamento do território 

O Instrumento de Gestão Territorial (IGT) aplicável à pretensão é o Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Coimbra, cuja 1.ª revisão foi aprovada e publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 124, de 1 de julho, 
através do Aviso n.º 7635/2014, com as seguintes alterações: 

 1.ª alteração (por adaptação), aprovada e publicada através do Aviso n.º 8289/2017, no Diário da 
República 2.ª Série n.º 141, de 24 de julho; 

 Suspensão parcial e estabelecimento de medidas preventivas através do Aviso n.º 8768/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série n.º 97, de 21 de maio. 

A análise neste âmbito incidirá apenas nas novas áreas a intervencionar, nomeadamente a rotunda de 
inversão de marcha junto da Estação de Coimbra B e a rotunda de inversão de marcha junto ao Alto de 
São João, uma vez que nos restantes troços a pretensão coincidirá com o espaço canal destinado ao Sistema 
de Mobilidade do Mondego (disposições dos artigos n.os 127 e 128 do regulamento do PDM), cujas 
disposições identificam e estabelecem as condições de proteção do canal destinado ao Sistema de 
Mobilidade do Mondego. 

Assim, de acordo com a planta de ordenamento – classificação e qualificação do solo, nas áreas 
correspondentes às referidas rotundas de inversão de marcha, a pretensão abrange as seguintes classes 
de espaço: 

 Solo urbano – urbanizado – área residencial R3, sendo-lhes aplicáveis, para além das disposições 
gerais do solo urbano, os artigos n.os 93, 94 e 95 do regulamento do PDM; 

 Solo urbano - espaços verdes - área verde de recreio e lazer, sendo-lhes aplicáveis, para além das 
disposições gerais do solo urbano, os artigos n.os 102, 103 e 104 do regulamento do PDM; 

 Solo urbano – solo urbanizável – áreas inundáveis, sendo-lhes aplicáveis as disposições do artigo 
n.º 12 do regulamento do PDM; 

 Estrutura ecológica municipal, sendo-lhes aplicáveis as disposições dos artigos n.os 8 e 9 do 
regulamento do PDM. 

Tratando-se da construção de uma infraestrutura no domínio dos transportes, a pretensão encontra 
acolhimento nas disposições do artigo 32.º do Regulamento do PDM de Coimbra (usos especiais – 
infraestruturas), podendo estas infraestruturas 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”. 

No local destinado à rotunda do Alto de São João verifica-se apenas a afetação de “solo urbano – urbanizado 
– área residencial R 3”, sendo que a instalação deste tipo de infraestruturas faz parte e é fundamental ao 
uso dominante desta classe de espaço. 

No que se refere à rotunda junto à Estação de Coimbra B e a consequente correção do traçado da Rua 
Manuel de Almeida e Sousa, para além de “solo urbano - urbanizado - área residencial R 3”, a área a 
intervencionar abrange também “solo urbano - espaços verdes - área verde de recreio e lazer”, “áreas 
inundáveis”, e “estrutura ecológica municipal”, sendo que as intervenções implicarão apenas a ocupação 
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de uma faixa marginal e não muito significativa destas áreas, mantendo-se uma vasta área destinada a 
espaços verdes e, relativamente à afetação de “áreas inundáveis” e à linha de água existente no local 
(Ribeira de Gorgulão), os impactes serão minimizados pelo facto de o atravessamento a montante da atual 
passagem hidráulica ser efetuado através de pontão, não interferindo com o escoamento e a capacidade 
de encaixe em caso de cheia da bacia desta linha de água. 

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

De acordo com a carta da REN do concelho de Coimbra, a construção da nova rotunda de inversão de 
marcha junto à Estação de Coimbra B e a consequente correção de traçado da Rua Manuel de Almeida 
(deslocação para nascente) afetará áreas da Reserva Ecológica Nacional, na tipologia “zonas ameaçadas 
pelas cheias”. 

Trata-se de uma ação com enquadramento na alínea o) do item II do anexo II do Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional (RJREN), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto – 
“melhoramento, alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado de 
vias e de caminhos públicos existentes”, isenta de apresentação de comunicação prévia face à tipologia de 
REN em presença, e sem requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea o) do item II do anexo I da 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

As intervenções necessárias à construção das rotundas de inversão de marcha não abrangem áreas da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

A área de intervenção junto à Estação de Coimbra B interfere com o domínio hídrico, devendo ser observado 
a apreciação acima efetuada referente aos Recursos hídricos. 

A pretensão não se insere em áreas classificadas. 

Outras condicionantes 

Na área da nova rotunda de inversão de marcha junto à Estação de Coimbra B verifica-se a existência de 
uma servidão relativa ao “Estudo Prévio dos Lanços IP 3 - Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC 2 - 
Coimbra/Oliveira de Azeméis (A 32/IC 2) e IC 3 -Coimbra/IP 3”, conforme Declaração (extrato) 
n.º 105/2009, de 23 de março, sendo a Infraestruturas de Portugal, S.A., a entidade competente para 
pronúncia nestas matérias. 

Impactes ambientais e medidas de minimização 

No cômputo geral, os impactes negativos inerentes à adaptação ao Metrobus são assim considerados não 
significativos, fruto da adoção de uma intervenção que privilegia o aproveitamento do aprovado e a 
concentração das intervenções no espaço canal dedicado ao SMM, em articulação com as entidades 
intervenientes na zona, em especial a Câmara Municipal de Coimbra, mas também as entidades que 
possuem infraestruturas na zona do canal. 

No projeto de execução foram consideradas as várias medidas propostas na DIA, traduzidas na realização 
de estudos e projetos que de forma integrada contribuem para uma adequada adaptação do projeto 
construído a uma solução de Metrobus. 

Foram definidas medidas de minimização específicas que integram o Plano de Acompanhamento Ambiental 
de Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro. 

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos de trabalho da 
obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no sentido de facilitar a sua compreensão 
e aplicação, nelas se incluindo, nomeadamente, as condicionantes existentes à localização do estaleiro e 
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acessos de obra, as condicionantes ao funcionamento do estaleiro e acessos e as medidas especificas 
relacionadas com alguns fatores ambientais, onde se inclui por exemplo a monitorização do ruído nas zonas 
habitacionais adjacentes à obra. 

Foram definidos os programas de monitorização com vista ao controlo dos aspetos ambientais que 
asseguram a continuidade da avaliação dos impactes do troço do metro em análise e dão cumprimento à 
DIA, para a zona de influência deste troço do SMM, os quais incidem sobre os Recursos Hídricos Superficiais 
e Subterrâneos, na fase de construção e de exploração, e sobre o Ambiente Sonoro, em fase de exploração 
para comprovação dos baixos níveis de impacte sonoro atribuíveis a este meio de transporte e que será 
pela primeira vez introduzido em Portugal. 

Está igualmente prevista a realização de uma campanha previamente ao início das obras que constituirá a 
situação de referência para a avaliação de futuros impactes. 

Neste contexto, tendo em conta o acima exposto, considera-se que em termos de ordenamento do território 
existem condições para a viabilização do projeto. No entanto, deve ser dado cumprimento às disposições 
do regulamento do PDM de Coimbra acima identificadas e ser obtido o parecer favorável da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro (salientado nos Solos e Uso dos Solos) de forma a cumprir com 
o respetivo regime legal específico. Por outro lado, deve ser demonstrada a compatibilização do projeto 
com a servidão existente na área da nova rotunda de inversão de marcha junto à Estação de Coimbra B, 
relativa ao “Estudo Prévio dos Lanços IP 3 - Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC 2 - Coimbra/Oliveira de 
Azeméis (A 32/IC 2) e IC 3 -Coimbra/IP 3”, conforme Declaração (extrato) n.º 105/2009, de 23 de março. 

 

Qualidade do ar 

Da análise do RECAPE, constata-se que também neste troço, o presente fator foi considerado um fator 
ambiental a não reavaliar, porquanto este não tem imposições no âmbito da DIA, da alteração da DIA do 
anteprojeto e RECAPE respetivo. Por outro lado, ainda que significativas as alterações do projeto atual em 
relação ao inicial (na passagem do modo ferroviário para rodoviário), estas não apresentam variações 
significativas do ponto de vista da situação de referência e dos impactes ambientais no âmbito da qualidade 
do ar ambiente. 

Da apreciação do Projeto em termos da qualidade do ar, os impactes negativos identificados que 
apresentam maior expressividade são os afetos à fase de construção, nomeadamente as emissões de 
partículas (poeiras), diretamente associadas a trabalhos de construção civil, e ainda as emissões de óxidos 
de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (COV), associadas à deslocação 
de veículos afetos à obra e utilização de maquinaria. 

Face ao exposto, concorda-se que não seja reavaliado o descritor qualidade do ar, dado que os impactes 
negativos esperados são considerados pouco significativos, desde que as empreitadas programem os seus 
trabalhos de construção civil adotando as medidas adequadas e necessárias, tendo em vista a minimização 
dos referidos impactes no meio urbano, nomeadamente as medidas que se encontram identificadas no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra apresentado, com as quais se concorda. 

 

Socioeconomia 

Do ponto de vista socioeconómico, devem ter-se em conta as seguintes circunstâncias: 

 A solução de adaptação do SMM é, alegadamente, idêntica à solução anterior do ponto de vista do 
serviço prestado; 
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 A nova solução apresenta caraterísticas, do ponto de vista financeiro (quer no que se refere ao 
volume de investimento, quer também nos inferiores custos de manutenção), mais adaptadas a 
territórios de baixa densidade populacional; 

 A adaptação implica novas estruturas específicas de apoio à circulação do Metrobus; 

 Essas novas estruturas implicaram que o RECAPE contenha um anexo específico no qual se procede 
à avaliação de impactes destas alterações, com atualização da situação de referência. 

No que se refere especificamente à socioeconomia, sublinha-se: 

 O alinhamento desta nova solução com as orientações do Plano Estratégico dos Transportes e 
Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+); 

 A inexistência de impactes radicalmente diferentes entre a nova solução (Metrobus) e a solução 
avaliada (metro ligeiro). 

A adaptação ao Metrobus introduz alguns novos impactes negativos, considerados não significativos (desde 
logo, por se apostar no canal dedicado que já vinha sendo ocupado pela Linha da Lousã). Em contrapartida, 
a nova solução apresenta efeitos positivos relevantes, podendo considerar-se que o seu impacte é positivo, 
de magnitude elevada (face à relação custo-benefício de escala regional e nacional) e muito significativo. 
A comparação da nova solução com a solução atualmente existente (serviço rodoviário através da rede 
viária sinuosa) é também muito favorável na ótica do serviço às populações (mais oferta, regularidade, 
fiabilidade, prioridade nas zonas de interface com o modo rodoviário tradicional, conforto, segurança, 
sustentabilidade ambiental e em termos mais globais, uma maior capacidade de atração de pessoas e de 
negócios para os concelhos de Miranda do Corvo e da Lousã). 

Finalmente, sublinha-se que o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4 ao RB) preconiza 
uma série de medidas de minimização e de monitorização na área socioeconómica. 

 

Ambiente sonoro 

A análise de impactes no ambiente sonoro conclui que a solução Metrobus, face à anterior solução de Metro 
ligeiro, apresenta impactes, na fase de exploração do projeto, da mesma ordem de grandeza ou mesmo 
mais reduzidos, dados os baixos níveis de emissão sonora associados ao tipo de veículos circulantes. 

Foi estimado, com base no ruído associado ao sistema implementado na cidade de Gotemburgo-Suécia, o 
qual se assemelha ao presente projeto, que os níveis sonoros, a cerca de 7,5m do eixo de circulação, não 
superarão 44 dB(A), para um volume de tráfego de 10 passagens/hora (sensivelmente o valor médio horário 
previsto para este troço urbano entre a 5h e as 23h) e uma velocidade de circulação de 50 Km/h. 

Assim, o valor aproximado estimado não alterará os níveis sonoros da situação de referência indicados 
junto a recetores sensíveis (habitações, hotéis e escolas) situados na proximidade do traçado, os quais, na 
sua maioria, já excedem os limites legais estabelecidos para zonas mistas no Regulamento Geral do Ruído 
(Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Contudo, face às incertezas, será importante que, após entrada em funcionamento do projeto, o ruído seja 
monitorizado nos mesmos locais analisados no Estudo apresentado no RECAPE (19 pontos, de P1 a P19), 
para aferição dos valores apresentados ou deteção de eventual ultrapassagem de valores limite 
regulamentares, que obrigará à adoção de medidas de redução de ruído para a fase de exploração do 
projeto. 
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Paisagem 

Da análise realizada considera-se que as questões relativas à Paisagem remetem, fundamentalmente, para 
a integração da paisagística da nova via e dos espaços, estruturas e infraestruturas associadas. O referido 
projeto visa, ou deve visar, dotar todo o espaço público intervencionado, diretamente ou indiretamente, de 
uma qualidade estética e conforto bioclimático adequado às suas funções e propósitos, neste caso em 
contexto de espaço urbano, devendo a intervenção respeitar os valores existentes e com eles estabelecer 
relações de harmonia e de continuidade. 

Face ao acima exposto, importa, contudo, pela sua elevada relevância, salientar que a intervenção se insere 
numa paisagem histórica urbana (Unesco). Do ponto de vista da Paisagem Histórica Urbana o Projeto irá 
interferir com a paisagem urbana histórica “compreendida como o resultado de uma estratificação histórica 
dos valores e atributos culturais e naturais, que se estende além da noção de "centro histórico" ou 
"ensemble" para incluir o contexto urbano mais amplo e a sua localização geográfica.3 

Este contexto, mais amplo, inclui nomeadamente a topografia do local, a geomorfologia, hidrologia e 
recursos naturais; o seu ambiente construído, tanto histórico como contemporâneo; as suas infraestruturas 
acima e abaixo do nível do solo; os seus espaços abertos e jardins; os seus padrões de uso da terra e 
organização espacial; perceções e relações visuais; bem como todos os outros elementos da estrutura 
urbana. 

“Também inclui práticas e valores sociais e culturais, processos económicos e as dimensões intangíveis do 
património relacionado com a diversidade e identidade. Esta definição cria a base para uma abordagem 
abrangente e integrada para a identificação, avaliação, conservação e gestão de paisagens urbanas 
históricas dentro de um quadro global de desenvolvimento sustentável.” 

Nesta perspetiva, a intervenção enquadra-se no “desenvolvimento rápido e muitas vezes descontrolado 
que está a transformar as áreas urbanas e a sua paisagem, o que poderá provocar a fragmentação e 
deterioração do património urbano com profundo impacto nos valores da comunidade.” 

No âmbito da paisagem urbana histórica, como uma abordagem à preservação do património urbano, a 
Conferência Geral recomenda aos Estados-Membros que partilhem esta Recomendação com as autoridades 
locais, nacionais e regionais e as instituições, serviços ou organismos e associações relacionados com a 
salvaguarda, conservação e gestão de áreas urbanas históricas e espaços geográficos mais abrangentes. 

A Recomendação em questão sugere uma abordagem paisagística para a identificação, conservação e 
gestão de áreas históricas dentro dos seus contextos urbanos mais amplos, considerando as inter-relações 
das suas formas físicas, a sua organização e conexão espacial, as suas características e espaços naturais, 
e os seus valores sociais, culturais e económicos.” 

Nesta medida é recomendável que a uma análise paisagística mais completa possa vir a acompanhar as 
fases seguintes do Projeto. 

As alterações que serão operadas na fase de construção irão ocorrer sobre áreas consolidadas e objeto de 
intervenções muito recentes e, com elas, o existente será comprometido. Como consequência destas 
intervenções permanecerá a perda de valores naturais e visuais que decorrem, sobretudo, do abate de 
elementos vegetais de porte arbóreo. 

Nestes termos, a reposição da situação de referência não pode traduzir-se em “situações de remendos”, 
ou seja, não pode remeter-se para: 

                                                           
3 Ver Unesco - recomendações para paisagens históricas urbanas, 2013. 
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 A utilização de materiais – inertes e vivos - de menor qualidade/durabilidade; 
 A descontinuidade formal e visual/estética de materiais; 
 A descontinuidade do desenho do espaço público existente; 
 Soluções que conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de 

intervenção. 

Neste contexto, importa enquadrar a análise do Projeto de Integração Paisagística (PIP), apresentado no 
RECAPE, que abaixo se efetua. 

Assim, na sequência da apreciação efetuada, tendo sido elaborado o PIP, verifica-se que constituindo parte 
integrante do Projeto. O PIP do: 

 “Troço Coimbra B - Portagem”, é apresentado no Volume P04-Obras Acessórias, Tomo 4.8 – 
Outros Projectos Complementares, Sub-Tomo – 4.8.1 – Integração Urbana, fazendo parte 
integrante do Projeto de Integração Urbana; 

 “Troço Portagem - Alto de São João”, é apresentado no Volume P04-Obras Acessórias, Tomo 4.8 
– Projectos Complementares, Sub-Tomo – 4.8.1 – Integração Urbana, fazendo parte integrante 
do Projeto de Integração Urbana. Este projeto abrange ainda a integração da via correspondente 
ao troço da Variante de Solum. 

As referências a este projeto constam da seguinte documentação apresentada: 

 Projeto de execução do “Troço Coimbra B – Portagem”. P00 – Projeto Geral. P0.1 - Memória 
Descritiva e Justificativa. Capítulo 6. P04 – Obras Acessórias (página 19). 6.5 P4.8 Outros Projetos 
Complementares (página 25/41). 6.5.1 P4.8.1 Integração Urbana (página 25); 

 Projeto de execução do “Troço Portagem - Alto de São João”. P0 – Projeto Geral. P0.1 - Memória 
Descritiva e Justificativa. Capítulo 13. Integração Paisagística (página 112); 

 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução no âmbito da conformidade com a 
DIA da Variante de Solum, a qual determina a apresentação do Projeto de Integração Paisagística 
no âmbito dos “Estudos e Projetos a Desenvolver” (página 206). 

Da análise dos PIP’s, para ambos os troços, verifica-se que dão cumprimento aos objetivos da integração 
da via em espaço público urbano. Contudo, constata-se estar em falta a integração da nova área associada 
à implantação da rotunda de inversão de marcha na estação Coimbra B. Face, sobretudo, à dimensão da 
área afeta e à situação de conflito com o material vegetal existente, considera-se que a rotunda deve ser 
objeto de integração paisagística, uma vez que a intervenção nesta nova área determina a sua reconversão 
em espaço urbano com funcionalidade distinta da situação atualmente existente (situação de referência). 

 

Património cultural 

No Anexo 3 do RECAPE, relativo à avaliação de impactes ambientais decorrentes das alterações de projeto, 
encontra-se um capítulo referente ao Património Cultural. Para a sua elaboração foram desenvolvidos 
trabalhos de caraterização ao nível do fator ambiental Património Cultural (pp. 191-209) onde se efetua a 
síntese da Situação de Referência, a Avaliação de Impactes e são preconizadas Medidas de Minimização. 
No respetivo Apêndice 1 – Património, encontra-se a cartografia do projeto, nomeadamente a situação de 
referência com a implantação dos elementos patrimoniais referenciados. 
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É apresentada uma listagem com 59 elementos patrimoniais, dos quais 42 têm ainda algum tipo de 
proteção, por encontrarem-se classificados ou referidos no PDM de Coimbra. Foram entretanto 
classificados 13 e encontra-se em vias de classificação um elemento. 

Destaca-se a classificação do conjunto da Universidade de Coimbra - Alta e Sofia, inscrito em 2013 na Lista 
do Património Mundial na 37.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, bem classificado como 
Monumento Nacional (MN) de acordo com o Aviso n.º 14917/2013, DR, 2.ª série, n.º 236, de 5-12-2013, 
onde a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP) abrange parcialmente o projeto em análise na área da 
Estação Ferroviária de Coimbra A (Edifício da Estação Nova - MIP - Monumento de Interesse Público - 
Portaria n.º 611/2013, DR, 2.ª série, n.º 182, de 20/09/2013). 

Encontra-se assim na área de incidência direta e objeto do projeto, o referido Edifício da Estação Nova, 
classificado como MIP, que possui a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP) delimitada a sudoeste pela 
Avenida Cidade Aeminium e Avenida Emídio Navarro, sendo o imóvel ainda abrangido pela ZEP ao conjunto 
da Universidade de Coimbra - Alta e Sofia. 

Note-se ainda o atravessamento na Avenida Emídio Navarro da ZEP ao Edifício do Hotel Astória, classificado 
como MIP (Portaria n.º 224/2011, DR, 2.ª série, n.º 12, de 18-01-2011), e da Zona Geral de Proteção (ZGP) 
da Cerca de Coimbra, MN (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910). 

E a afetação na Rua do Brasil da ZGP ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, incluindo a respetiva 
cerca, classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 2/96, DR, I Série-B, n.º 56, 
de 6-03-1996). 

Nas rotundas de inversão de marcha de Coimbra B e do Alto de S. João, que constituem alterações ao 
anterior projeto, «realizaram-se agora prospeções arqueológicas sistemáticas nestas duas áreas, com 
resultados nulos» (Volume 3, Anexo 3, p. 203). Note-se que partes destas áreas não terão sido prospetadas 
por se encontrarem vedadas, representando-se ainda na cartografia (Apêndice 1) o designado solo urbano 
(impermeabilizado), obviamente sem condições para prospeção. 

Tirando estas duas áreas, não se verifica que se tenha procedido à prospeção sistemática de outras novas 
áreas de implantação deste projeto, conforme se pode confrontar na FIG. 5 do Anexo 3 do Relatório Base 
(Área de Intervenção Anterior e Atual, Volume 3, pp. 13 e ss.), encontrando-se algumas destas situadas 
fora do espaço canal, alegando-se na generalidade que estas anteriormente terão sido prospetados, 
conforme referido na p. 206 e fundamentado na cartografia sobre fotografia aérea apresentada no Anexo 
2 do Volume 3 (com implantação do projeto face ao anteriormente aprovado). 

Relativamente à área de intervenção há duas situações distintas neste projeto: há agora áreas sem 
intervenção face ao anterior projeto, bem como são apresentadas áreas a intervencionar fora da área do 
anterior projeto. 

No que concerne à avaliação de impactes ambientais decorrentes das alterações de projeto, de acordo com 
o RECAPE, apesar de existir uma ocupação adicional nas áreas das rotundas de inversão de marcha, existem 
também vários locais onde pontualmente se reduziu a área de expropriação necessária, pelo que no atual 
projeto existe assim uma redução global de 2,6 ha de área ocupada. Considera que no cômputo geral, «os 
impactes negativos inerentes à adaptação ao Metrobus são assim considerados de não significativos». 

Tal como referido anteriormente, as alterações ao projeto localizam-se na sua maioria na área de 
intervenção do projeto anterior ou em áreas pavimentadas públicas. 
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4.3 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA - "METROPOLITANO LIGEIRO DO MONDEGO" (PROCESSO DE 

AIA N.º 1102) 

 

4.3.1 CONDICIONANTES AO PROJETO 

2. O projeto de execução deve ser elaborado de modo a que não interfira com qualquer 
tipo de infraestruturas existentes ou previstas, nomeadamente redes de 
abastecimento de água, de saneamento, de gás, de eletricidade e telecomunicações 

Segundo o RECAPE, "A compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes encontra-se realizada 
no âmbito da especialidade de Serviços Afetados (…) e da qual se conclui que todas as situações 
de interferência com o projeto do Metrobus têm o devido restabelecimento assegurado. 
As infraestruturas ocorrentes são de variada natureza, abastecimento de água, esgotos pluviais e 
domésticos, eletricidade, gás natural, telecomunicações e ainda da rede de troleicarros da cidade. 
Para todas as situações de interferência foram definidos os respetivos restabelecimentos que 
constam das peças desenhadas do respetivo volume de projeto (P4.3 – Serviços Afetados) e já 
feita a articulação com as entidades responsáveis. 
(…) 
Importa ainda referir a articulação do projeto do Metrobus com a execução da empreitada de 
construção das futuras condutas das Águas do Centro Litoral (AdCL) (conduta de abastecimento 
de água e coletor de águas residuais), cuja localização margina o canal do Metrobus entre a 
portagem e a Praça 25 de Abril / Calhabé. Esta situação corresponde ao que já se encontrava 
previsto no âmbito do projeto de metro ligeiro, de modo a se articular a construção das respetivas 
infraestruturas." 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

4.3.2 ESTUDOS E PROJETOS A DESENVOLVER 

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

O projeto apresentado inclui o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD). Segundo o RECAPE, o empreiteiro a quem for adjudicada a construção será responsável pela 
elaboração do Plano Integrado de Gestão de Resíduos, sendo esta uma obrigação que consta das 
orientações do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). Por outro lado, verifica-se que o 
PAAO incluí medidas específicas referentes à Gestão de Resíduos. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

2. Plano Especial de Emergência, em toda a envolvência territorial do MLM, para 
acidentes que, em caso de ocorrência, identifique e avalie o cenário mais crítico e 
indique os mecanismos de ação a desenvolver. 

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

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

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

Segundo o RECAPE, "Pelo desenvolvimento deste troço do Metrobus na cidade de Coimbra, os aspetos da 
circulação em fase de construção e a natural articulação com o sistema de circulação rodoviária e 
pedonal em fase de exploração, são aspetos cruciais para o bom funcionamento e construção do 
sistema de Metrobus. 
Estes aspetos de projeto e planeamento foram por isso sempre desenvolvidos em estreita 
colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra, no sentido de adequar este novo meio de 
transporte à rede viária existente e aos projetos que a CMC tem em curso ou previstos. 

Fase de Construção 
Deste modo, no âmbito do faseamento construtivo e das orientações gerais para a execução da 
obra, foram devidamente contemplados os desvios provisórios de trânsito, de modo a salvaguardar 
o funcionamento do quotidiano da cidade, contendo os transtornos inerentes a uma intervenção 
no espaço público e reduzindo o impacto das obras junto dos cidadãos e, sobretudo, dos moradores. 
Na proposta de desvios provisórios de trânsito que integra o projeto e que constitui o Volume P10.1 
– Desvios Provisórios de Transito, procurou-se minimizar a respetiva extensão e salvaguardar 
traçados simples para os automóveis particulares e, em especial, os transportes públicos. O plano 
de trabalhos da obra será contudo da responsabilidade das entidades executantes que poderão 
optar por desvios de trânsito alternativos aos que se indicam, em função desse planeamento. 
No âmbito do atual projeto apresentam-se assim as indicações gerais a cumprir pelas entidades 
executantes e que servirão de orientação para os respetivos projetos específicos. Note-se que a 
sinalização local dos desvios de trânsito dever ser complementada (e antecedida) por um sistema 
de informação mais abrangente, para a divulgação dos próprios desvios, bem assim como por 
painéis informativos dos desvios, em articulação com a CMC, instalados a certa distância das áreas 
afetadas. 
Considera-se que os desvios de trânsito deverão ser objeto de adequada publicitação e anúncio 
atempados nos órgãos de informação escrita e falada (rádio - informações de trânsito) para que os 
habituais utilizadores dos percursos que são afetados possam decidir por outros trajetos o que, a 
acontecer com o grau de eficácia desejável, deverá permitir uma redução substancial da procura 
de tráfego durante os períodos de obra. Só assim será possível compatibilizar as soluções 
preconizadas com o tráfego de passagem, sabendo-se que, em período de obras, não se poderá 
responder adequadamente aos atuais níveis de procura. 
Esta sinalização associada aos desvios de trânsito carecerá assim de um projeto específico que será 
desenvolvido pela entidade executante, em cumprimento da legislação aplicável (DR 22-A/98) e de 
acordo com as entidades com responsabilidade no território afetado (Câmara Municipal de 
Coimbra), tendo em consideração as condições de exploração dos Serviços Municipalizados de 
Transporte Urbano de Coimbra (SMTUC) e de outros eventuais exploradores de serviços de 
transporte público, as circunstâncias locais no momento da implementação dos desvios e o prazo 
em que os mesmos estarão ativos. 
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Fase de Exploração 
No âmbito do programa de implantação do Sistema de Mobilidade do Mondego, segundo o sistema 
de metro ligeiro, foi promovido pela Metro Mondego e coordenado pela Professora Ana Bastos, um 
estudo denominado “Integração Funcional do Sistema de Metro Ligeiro na Baixa de Coimbra – 
Interligação das Linhas da Lousã e do Hospital” (junho de 2009), onde se apresenta a proposta de 
integração do projeto nesta zona da cidade de Coimbra procurando promover-se o conceito de 
intermodalidade de transportes. 
Este estudo que enquadra as opções de organização funcional, tem como objetivos principais definir 
a articulação entre as duas linhas que compõem o Sistema de Mobilidade do Mondego (a Linha da 
Lousã e a Linha do Hospital) e contribuir para a alteração do paradigma da acessibilidade e 
mobilidade na Baixa de Coimbra, procurando promover o conceito de intermodalidade de 
transportes, centrada na rede de transportes públicos, devidamente coordenada e articulada. 
O estudo foi na altura aprovado pela Câmara Municipal de Coimbra e Direção Regional de Cultura 
do Centro, e no âmbito da adaptação do projeto do SMM, o mesmo foi considerado como ainda 
válido pela autarquia em termos das orientações de circulação que defende para a cidade 
De acordo com esse estudo, o ordenamento da rede rodoviária para a zona da Baixa de Coimbra 
procura integrar e consolidar os resultados de estudos anteriores desenvolvidos em estreita 
colaboração com os serviços técnicos da Câmara Municipal, designadamente o Estudo de 
Integração Funcional do troço Portagem-Coimbra B. O objetivo principal que norteou a solução foi 
a necessidade de salvaguardar as devidas condições de acessibilidade local, devidamente 
conjugadas com a garantia de níveis adequados de mobilidade rodoviária na Baixa de Coimbra. 
(…) 
Face à adaptação do SMM a um sistema de Metrobus e à sua articulação com a circulação rodoviária 
da envolvente, os sentidos de circulação rodoviária que se verificam dessa articulação são os 
considerados no estudo da MM, aprovado pela CMC, e que foram assumidos pelo presente projeto. 
(…) 
De referir que todas as interceções do canal do metro com arruamentos rodoviários serão 
semaforizadas, de modo a que seja dada prioridade a este transporte público e se garanta a devida 
segurança na circulação dos diferentes modos de transporte e dos peões. (…)" 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a informação apresentada no RECAPE, 
devendo ser dado cumprimento ao proposto. 

 

10. Nas Zonas sob Servidão Administrativa tutelada pelo IPPAR, deve ser apresentado o 
respetivo projeto de arquitetura para apreciação, devendo após a sua aprovação, ser 
incluído no RECAPE. 

Na área de incidência deste projeto situa-se o Edifício da Estação Nova (Estação Ferroviária de Coimbra A) 
classificado como Monumento de Interesse Público (MIP) pela Portaria n.º 611/2013, DR, 2.ª série, 
n.º 182, de 20/09/2013) e a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). 

Esta área também é parcialmente abrangida pela ZEP do conjunto da Universidade de Coimbra - Alta e 
Sofia, inscrito em 2013 na Lista do Património Mundial na 37.ª sessão do Comité do Património Mundial da 
UNESCO, bem classificado como Monumento Nacional (MN) de acordo com o Aviso n.º 14917/2013, DR, 
2.ª série, n.º 236, de 5-12-2013. 

Note-se ainda o atravessamento na Avenida Emídio Navarro da ZEP ao Edifício do Hotel Astória, classificado 
como MIP (Portaria n.º 224/2011, DR, 2.ª série, n.º 12, de 18-01-2011), e da Zona Geral de Proteção (ZGP) 
da Cerca de Coimbra, MN (Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910). 
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O Relatório Base (Volume 2, pp. 160-178) alega que o «projeto do metro ligeiro encontra-se aprovado pelo 
IGESPAR (atual DGPC) conforme RECAPE’s anteriormente desenvolvidos». 

Nesta medida, o documento faz uma extensa exposição onde termina por referir, quanto ao Edifício da 
Estação Nova (MIP), que «foi possível proceder a uma ripagem do traçado evitando a afetação do cais 
coberto da estação», acrescentando: 

A anterior solução afetava por isso o cais coberto da Estação de Coimbra A, imóvel que, entretanto, 
foi classificado como de interesse público. Assim, considerou-se que a intervenção a adotar deveria 
preservar o cais coberto e mantendo as áreas reservadas para as futuras edificações, no âmbito do 
previsto no Estudo de Integração Urbana do Canal do Metro Ligeiro do Mondego entre as Estações 
Aeminium / Loja do Cidadão e Câmara”, da autoria do Arq.º Gonçalo Byrne, pelo que a curva do 
traçado junto ao cais da estação se afasta agora do mesmo, não o afetando como anteriormente. 

O documento não esclarece, dada a desativação da linha férrea, com desafetação ao serviço ferroviário 
desta estação, qual a sua futura eventual função no âmbito deste projeto ou o destino a dar posteriormente 
a este bem imóvel classificado. 

Relativamente às intervenções deste projeto particular, estas são maioritariamente efetuadas na via pública 
em «espaço canal» existente, e envolvem, para além da construção, arranjos paisagísticos específicos, 
conforme presente no projeto de execução (P4.8 – Outros Projectos Complementares). Dada a afetação de 
algumas áreas respeitantes a zonas de proteção de bens imóveis classificados, o respetivo projeto execução 
poderia neste âmbito ter sido previamente submetido à apreciação da competente tutela do património 
cultural no âmbito deste elemento da DIA. 

Assim, no que concerne à afetação de imóveis situados nas zonas de proteção no âmbito do presente 
projeto, considera-se que deve ser esclarecida a futura situação do imóvel da Estação Nova (MIP), 
atendendo à sua necessária salvaguarda. 

 

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

Esta disposição da DIA decorre do fato de a localização prevista para o PMO (Parque de Materiais e 
Oficinas), no âmbito do anteprojeto do sistema de metro ligeiro (avaliada no procedimento de AIA n.º 1102) 
situar-se junto à estação de Coimbra B em área de leito de cheia. 

No entanto, esta localização foi posteriormente alterada (passando a situar-se na envolvente do ramal da 
Lousã, junto ao interface de Sobral da Ceira), tendo por isso sido alvo de procedimento de AIA específico - 
Processo de AIA n.º 1985, relativo ao Parque de Materiais e Oficinas de Sobral de Ceira, com DIA emitida 
em 14 de maio de 2009. Posteriormente, foi apresentado para apreciação o respetivo RECAPE, o qual 
obteve aprovação em 20 de junho de 2010. 

No âmbito do presente projeto de adaptação do SMM a uma solução de Metrobus, esse PMO já não se 
afigura necessário, pelo que não será construído. 

Segundo o RECAPE, o "PMO que possa existir para o novo sistema operado por Metrobus tem reduzidas 
exigências, sendo o mesmo ainda a definir pelo Operador a quem for atribuído o contrato de 
exploração. Essa localização poderá ocorrer nas instalações do Operador ou nas instalações do 
SMTUC (Serviços Municipalizados de Transporte Urbanos de Coimbra), conforme decisão futura, 
face à adjudicação que vier a ser efetuada pela IP, para a exploração do SMM". 
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4.3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Antes do Início de Obras 

1. Informar previamente as populações das áreas a serem afetadas pelas obras, duração 
prevista das obras, serviços e infraestruturas afetadas e soluções alternativas. 

Esta disposição da DIA consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

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. 

O RECAPE refere que no «âmbito do anterior projeto deste troço Coimbra B/Alto de S. João e respetivos 
RECAPE, foram realizados os necessários estudos de património, tendo os respetivos Relatórios da 
Prospeção Arqueológica sido aprovados pela tutela». 

Convém esclarecer que esta disposição da DIA se encontra faseada para uma fase anterior à obra e não 
para apresentação ou demonstração da sua execução em RECAPE. 

Acrescenta que as «intervenções de adaptação do projeto aprovado a uma solução de Metrobus, estão na 
sua quase totalidade incluídas na área de intervenção anterior e já prospetada de forma sistemática, pelo 
que no âmbito do presente RECAPE apenas foram realizadas as prospeções nas áreas de intervenção que 
estão fora desse corredor e que correspondem aos locais de implantação das rotundas de inversão de 
marcha, localizadas no início e no fim do projeto, em Coimbra B e em Alto de S. João». 

Nas referidas rotundas de inversão de marcha de Coimbra B e do Alto de S. João, que constituem alterações 
ao anterior projeto, «realizaram-se agora prospeções arqueológicas sistemáticas nestas duas áreas, com 
resultados nulos» (Volume 3, Anexo 3, p. 203). Note-se que partes destas áreas não terão sido prospetadas 
por se encontrarem vedadas, representando-se ainda na cartografia (Apêndice 1) o designado solo urbano 
(impermeabilizado), obviamente sem condições para prospeção. 

É igualmente apresentada cartografia onde se faz a sobreposição das áreas do anterior projeto ao presente 
projeto, sendo possível verificar serem estes os dois locais com intervenção que se situam fora da área 
afeta ao anterior projeto (Anexo 2 do Volume 3, onde s apresenta a implantação do projeto face ao 
anteriormente aprovado. 

Note-se que não foi identificada a submissão e autorização de qualquer pedido para a realização destes 
trabalhos de caraterização arqueológica (PATA), bem como a consequente entrega à tutela do respetivo 
relatório final, de acordo com as orientações da DGPC para esta tipologia de projetos e o previsto no 
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), nem identificado 
no Apêndice 1 do Anexo 3 o referenciado pedido de autorização. Esta situação deve ser esclarecida e 
regularizada junto da tutela. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que esta disposição da DIA deve passar a ter a seguinte 
redação: 

Antes do início da obra proceder à prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas de 
afetação do projeto que nas fases anteriores não foram prospetadas, por impossibilidade, ou que 
apresentaram visibilidade nula a reduzida, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de 
estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 
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4. Nos casos onde se preconiza a realização de escavações arqueológicas prévias impõe-
se que esses trabalhos sejam realizados antes do início de obra de forma a que os 
mesmos possam decorrer sem constrangimentos de tempo. Salienta-se neste caso a 
zona a demolir da Baixinha. 

A área abrangia pelo projeto em avaliação não envolve demolições na Baixinha. 

No anterior RECAPE com incidência neste troço foram preconizadas sondagens prévias ao início da obra, 
nomeadamente na zona da Rua dos Oleiros, definida como uma área arqueológica sensível. 

O presente RECAPE sugere que a intervenção arqueológica abranja uma área de 20 m2 na área de 
intervenção na Rua dos Oleiros, e que corresponde a uma área mínima, face à dimensão da intervenção. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que deve ser cumprida a seguinte medida: 

Antes do início da obra realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de intervenção da 
Rua dos Oleiros, cujo número e área mínima deve ser definida em sede de pedido de autorização 
de trabalhos arqueológicos (PATA). De acordo com os resultados destas sondagens, pode ainda 
resultar a necessidade de realização de trabalhos arqueológicos adicionais. 

 

5. Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IPA, devendo 
os respetivos relatórios ser entregues para avaliação. Após a sua aprovação devem ser 
incluídos no RECAPE. 

Conforme acima referenciado, para o presente RECAPE não foi identificada a submissão e autorização de 
qualquer pedido para a realização dos trabalhos de caraterização arqueológica (PATA), bem como a 
consequente entrega à tutela do respetivo relatório final, de acordo com as orientações da DGPC para esta 
tipologia de projetos e o previsto no Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro (Regulamento de 
Trabalhos Arqueológicos), nem identificado no Apêndice 1 do Anexo 3 o referenciado pedido de autorização. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que esta situação deverá ser esclarecida e regularizada 
junto da tutela. 

 

8. Devem ser revistos os dimensionamentos das passagens hidráulicas (PH) existentes 
no traçado, devendo as mesmas ser de secção única e ter, no mínimo, 1 metro de 
diâmetro e serem adequadas às características das respetivas bacias hidrográficas. 
As novas PH, a executar, deverão respeitar as mesmas regras. 

Segundo o RECAPE, "O projeto desenvolvido de adaptação a uma solução de Metrobus contempla o 
respetivo projeto de drenagem", o qual foi desenvolvido com o objetivo de garantir "o escoamento das 
águas pluviais provenientes das bacias ou sub-bacias" que convergem na totalidade da zona de intervenção. 
Dada a inserção em meio urbano, a drenagem será no essencial assegurada por coletores ou sumidouros 
que drenam para a rede de águas pluviais da cidade. Assim, o projeto de drenagem desenvolvido reflete a 
articulação entre a rede de drenagem existente e as soluções agora preconizadas para a zona de 
intervenção; de um modo geral, a solução adotada foi integrada no sistema de drenagem pluvial existente. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que no troço em análise as passagens hidráulicas 
cumprem com esta disposição da DIA. 
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9. Revisão das secções de vazão dos pontões que permitem o atravessamento de linhas 
de água e, caso seja necessário, devem ser construídos novos e adequados às 
respetivas bacias hidrográficas. 

Na sequência do exposto relativamente à anterior disposição da DIA, o RECAPE refere que "o troço 
Coimbra B/Alto de S. João, desenvolve-se em meio urbano em área de canal ferroviário e rodoviário 
com o sistema de drenagem instalado no âmbito da drenagem pluvial existente e com o qual a 
nova infraestrutura se vai articular. 
Contudo e no âmbito das alterações ao projeto aprovado para adaptação ao sistema de Metrobus 
será necessária a construção de um pontão sobre a ribeira do Gorgulão para viabilizar o desvio da 
Rua Manuel de Almeida e Sousa sobre a Ribeira do Gorgulão, em face da rotunda de inversão de 
marcha a construir, junto à estação de Coimbra B". 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que tendo por base o estudo hidrológico e hidráulico 
realizado para o projeto, onde foi determinado o nível de máxima cheia centenária na zona de implantação 
do pontão, concluiu-se que com este se garantirá o normal funcionamento da ribeira do Gorgulão. Isto é, 
a bacia existente a montante oferece amortecimento da cheia, sendo possível escoar o caudal afluente sem 
que o nível de água extravase para a estrada de Eiras e rotunda existente na zona. 

Deste modo, considera-se ter sido demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

12. Efetuar um inventário dos pontos de água bem como um levantamento dos sistemas 
de captação que deverá incluir, entre outros aspetos, a medição dos respetivos níveis 
freáticos e obtenção de informações adicionais, como as variações sazonais ou o seu 
regime de exploração, com vista ao Projeto de Execução prever o restabelecimento dos 
sistemas direta ou indiretamente afetados. 

Na envolvente da área de intervenção foi identificado um total de oito captações de água subterrâneas com 
uso atual, todas particulares. 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que a captação mais próxima encontra-se a cerca de 12 m 
e tem uma profundidade de 90 m. As restantes encontram-se a distâncias superiores. Em termos de 
profundidade, as restantes cinco têm profundidade superior a 120 m. O uso da água é a rega. Das duas 
restantes desconhece-se o seu uso e a profundidade do furo. 

 

Fase de Construção 

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. 

Verifica-se ainda que esta disposição da DIA encontra-se prevista no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

16. Deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico integral da obra, o qual deve 
contemplar um arqueólogo por frente de obra. 

De acordo com o RECAPE, durante a execução do projeto «o Acompanhamento Arqueológico será efetuado 
de uma forma efetiva, continuada e direta, por uma equipa de arqueólogos devidamente competentes e 
creditados para o efeito» e realizado «em cada frente de trabalho e compreenderá todas as ações que 
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impliquem novas movimentações de terras», constando como tal no Plano de Acompanhamento Ambiental 
da Obra (Anexo 4 do Volume 3). 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA, que deve passar a ter a seguinte redação: 

Efetuar acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos (demolições, desmatações, remoção e revolvimento do 
solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, 
terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, 
quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos. 

O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo terá de contemplar um arqueólogo por frente de obra. 

 

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. 

Segundo o RECAPE, a concretização do projeto do Metrobus não prevê qualquer afetação de edifícios. 

 

19. O abate dos plátanos deve ser compensado pela plantação de, pelo menos, igual 
número de árvores, em zona próxima daquela. 

Segundo o RECAPE, a demonstração do cumprimento desta disposição da DIA é remetida para o P4.8 – 
Integração Urbana e Paisagismo e Vol. 2 – RT (IV.4), sendo ainda referido que “Todas as árvores afetadas 
estão identificadas nas Plantas da Integração Urbana/Paisagismo que constitui o Volume P4.8 do projeto.” 
(página 195 do Relatório Base). 

Na sequência da análise das peças desenhadas que constituem os PIP’s, verifica-se que os exemplares a 
manter e a abater estão identificados graficamente quanto à sua localização geográfica. Contudo, no caso 
do PIP para o Troço entre Coimbra B e Portagem, os exemplares não estão identificados e quantificados. 
No elenco de espécies propostas plantar, de porte arbóreo, o plátano não está contemplado, nem nas peças 
escritas, nem nas peças desenhadas, ao contrário do expresso no RECAPE: “Essas árvores são largamente 
compensadas com as plantações que se propõem conforme descrição feita no Ponto 4.19 – Integração 
Paisagística do Capítulo III – Descrição do Projeto”. Efetivamente, a verificar-se este nível de compensação, 
tal será concretizado através de outras espécies, que não a referida nesta disposição da DIA. 

Apenas no Projeto de Integração Paisagística do “Troço Portagem - Alto de São João” é proposta a plantação 
de Platanus x hispânica; contudo, não é demonstrado se correspondem em número e em espécie aos 
exemplares existentes. 

Deste modo, considerar-se que não está demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. Assim, para 
que o efeito, deve apresentado um levantamento dos exemplares deste género, discriminando a espécie e, 
em simultâneo, discriminar o número, as características dimensionais e o estado fitossanitário. O 
levantamento deve ser acompanhado da sua representação gráfica em cartografia adequada, evidenciando 
a sua localização precisa (georreferenciada). Devem igualmente ser apresentadas as razões, caso a caso, 
para a não manutenção no PIP dos referidos exemplares existentes. 
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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. 

Segundo o RECAPE, "A definição das vias e acessos aos estaleiros de obra constitui um elemento que não 
é possível ser apresentado nesta fase de projeto por constituir um elemento constante das 
propostas que os concorrentes venham a apresentar no âmbito do concurso para a execução da 
empreitada". Deste modo, é proposto o envio previamente ao início das obras dos acessos que 
vierem a ficar definidos, em função da proposta do empreiteiro a quem tiver sido adjudicada a 
obra. 

No entanto, os aspetos relacionados com o reordenamento do trânsito, quer para a fase de construção, 
quer para a fase de exploração, foram abordados no âmbito da informação apresentada em cumprimento 
do definido na DIA, designadamente no n.º 3 dos Estudos e projetos a desenvolver. 

Por outro lado, verifica-se que esta disposição da DIA encontra-se prevista no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a informação apresentada no REDCAPE, 
devendo ser dado cumprimento ao proposto. 

 

Fase de Exploração 

23. Os caminhos para a circulação das máquinas não devem coincidir com os locais de 
recarga de aquíferos e implicar a compactação de grandes áreas de solos. 

Segundo o RECAPE, considerando a inserção em meio urbano, "os acessos às frentes de obra vias usarão 
vias já existentes e asfaltadas, pelo que constituem locais impermeabilizados onde atualmente já 
não ocorre recarga do aquífero". Por outro lado, "será também utlizada a própria plataforma da via 
ferroviária desativada (Coimbra Parque/Alto de São João) ou a desativar (Coimbra B/Coimbra A)". 

Por outro lado, verifica-se que esta disposição da DIA encontra-se prevista no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

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. 

Segundo o RECAPE, "Não é possível nesta fase de projeto indicar a efetiva localização das estruturas de 
apoio à obra, pois as mesmas vão depender da proposta do empreiteiro que vier a ser selecionado 
para a realização da empreitada. O RECAPE integrou contudo para isso uma Carta de 
Condicionantes à Localização dos Estaleiros e Outras Estruturas de Apoio à Obra que consta do 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (…) para que os concorrentes possam acautelar as 
principais condicionantes aquando da elaboração da sua proposta." 

Por outro lado, verifica-se que esta disposição da DIA encontra-se prevista no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

  



RECAPE/AIA n.º 1102 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João 
Setembro de 2019 

64 

26. 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. 

Segundo o RECAPE, o cumprimento desta disposição da DIA será da responsabilidade do adjudicatário 
responsável pela execução da obra. Por outro lado, encontra-se prevista no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que não é apresentada no RECAPE informação que 
permita verificar a efetiva demonstração do definido nesta disposição da DIA. 

Contudo, referindo-se a necessidade de utilização de “temas relacionados com o próprio projeto do MLM” 
nas vedações exteriores do(s) estaleiro(s), os materiais a aplicar nas vedações só podem ser 
disponibilizados pelo proponente, pelo que se considera que devem ser apresentadas as soluções e os 
temas que se entenderem ser de relevo e uma mais-valia para a sua inserção estética no meio urbano. 

 

27. Equacionar o ajustamento do horário do MLM, de forma a responder às necessidades 
da população, concretamente, aumentar o período de funcionamento começando mais 
cedo do que o previsto, bem como acabar mais tarde, de modo a corresponder com as 
aspirações das populações suburbanas. 

Segundo o RECAPE, o cumprimento desta disposição da DIA será garantido aquando da aprovação do Plano 
de Exploração do Sistema pelo Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres, em fase prévia à entrada 
em funcionamento do SMM. 

O horário de funcionamento previsto, de acordo com o estudo de procura realizado, será entre as 5h00 e 
as 23h00. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

28. Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas 
operações de manutenção da Linha, tendo em conta as suas características e a sua 
classificação na Lista Europeia de Resíduos. 

Segundo o RECAPE, no âmbito da exploração do projeto a Infraestruturas de Portugal, por via da entidade 
exploradora, garantirá a separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos 
pelas operações de manutenção da via do metro, tendo em conta as suas características e classificação na 
Lista Europeia de Resíduos. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

29. Recuperar, após o término da obra, todas as áreas utilizadas durante a fase de 
construção, procedendo à integração paisagística desses locais. No que concerne à 
plantação de vegetação deve-se recorrer, preferencialmente, às espécies autóctones. 

Segundo o RECAPE, o cumprimento desta disposição da DIA será da responsabilidade do adjudicatário 
responsável pela execução da obra. Por outro lado, encontra-se prevista no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que não são apresentadas no RECAPE as soluções e as 
ações que devem ter lugar em cada local de intervenção. 
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Reconhece-se a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade, de determinar no presente momento, com rigor, 
a localização precisa e a dimensão das áreas que podem vir a ser afetadas. No entanto, considera-se que 
deve ser apresentado um conjunto de orientações do que possam ser as medidas a aplicar no âmbito da 
recuperação das referidas áreas. 

Considera-se que são abrangidas por esta medida todas as áreas que não são contempladas nos PIP’s 
apresentados e, consequentemente, não precisam necessariamente de ser objeto de um projeto. No 
entanto, considera-se necessário a elaboração de um levantamento dessas mesmas áreas, para que possa 
haver uma relação das mesmas e para que todas sejam objeto de recuperação, bem como de eventual 
integração paisagística, se e sempre que aplicável. 

Os locais intervencionados devem ser cartografados e as ações a adotar para cada um devem ser 
planeadas. Sem as devidas orientações, sobretudo no que se refere às espécies a usar, bem como a sua 
sistematização e/ou hierarquização, não é possível avaliar o alcance desta medida. 

A referida informação a apresentar deve atender às seguintes orientações: 

 Apresentação de cartografia com o registo gráfico das áreas a recuperar paisagisticamente; 
 Discriminação das ações, por cada uma das áreas que sejam necessárias à sua recuperação e, 

eventual, integração paisagística; 
 Discriminação de eventuais sementeiras e/ou plantações quanto a quantidades e espécies. 

 

30. Reparar todas as vias rodoviárias interferidas, assim como passeios e jardins, e com 
danos pelas obras e circulação, de forma a não prejudicar a circulação local. 

O preconizado nesta disposição da DIA encontra-se previsto no PAAO apresentado. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta 
disposição da DIA. 

 

31. Efetuar a observação periódica das passagens de nível (as que se mantêm do Ramal 
da Lousã e as novas), assegurando as condições de visibilidade do MLM e as condições 
de atravessamento da linha do MLM. 

O RECAPE refere que "O troço Coimbra B / Alto de S. João que se insere em meio urbano não tem associadas 
passagens de nível. Todas as interceções do canal do metro com arruamentos rodoviários serão 
semaforizadas, de modo a que seja dada prioridade a este transporte público e se garanta a devida 
segurança na circulação dos diferentes modos de transporte e dos peões". Encontrando-se 
"(…) asseguradas as condições de atravessamento e segurança de circulação do Metrobus e da sua 
articulação com o restante trafego automóvel e pedonal". 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento das preocupações 
subjacentes ao definido nesta disposição da DIA. 
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4.3.4 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

4.3.4.1 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

O RECAPE apresenta as linhas orientadoras a que deve obedecer o PAAO a desenvolver pelo adjudicatário 
responsável pela execução da empreitada. 

Na sequência da apreciação efetuada, concorda-se com o PAAO apresentado, salientando-se a importância 
da sua implementação, devendo o mesmo ser revisto e complementado com o resultante da presente 
apreciação, de forma a incluir todas as necessárias alterações. 

 

4.3.4.2 Recursos Hídricos 

Na sequência da apreciação efetuada, concorda-se com o plano de monitorização apresentado 
relativamente à qualidade dos recursos hídricos, que abrange as fases de construção (com campanha de 
pré-construção para obtenção da situação de referência) e de exploração. 

Verifica-se que o proposto, estando associado às intervenções, abrange os locais de amostragens das águas 
superficiais e subterrâneas definidas nos anteriores PGM (Plano Geral de Monitorização), abarcando ainda 
os novos locais de intervenção, como é o caso da rotunda de inversão de marcha junto a Coimbra B, na 
área de influência da ribeira do Gorgulão, e considerando ainda a proximidade de algumas captações 
subterrâneas. 

No entanto, considera-se que deverão ser consideradas as seguintes alterações ao proposto: 

 A recolha das amostras deve ser executada por pessoal credenciado; 

 Os métodos laboratoriais de análise devem ser os implementados por laboratório 
acreditado para os parâmetros a analisar; 

 A decisão de parar com a monitorização, na fase de exploração, deve resultar da análise 
do registo histórico dos dados de pelo menos cinco anos. Esta análise deve ser efetuada 
pelo proponente, devendo constar no relatório anual de monitorização; 

 Uma das referências legais da qualidade da água subterrânea deve ser o anexo I do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

 

4.3.4.3 Ruído 

Face às incertezas, considera-se que será importante que, após entrada em funcionamento do projeto, o 
ruído seja monitorizado nos mesmos locais analisados no Estudo de ruído apresentado no RECAPE 
(19 pontos, de P1 a P19), para aferição dos valores apresentados ou eventual ultrapassagem de valores 
limite regulamentares que obrigarão à adoção de medidas de redução de ruído para a fase de exploração 
do projeto. 

Assim, concorda-se com o plano de monitorização de ruído proposto, devendo o correspondente relatório 
da avaliação de ruído ser apresentado no primeiro ano de exploração. 
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4.4 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA - "VARIANTE DE SOLUM-SISTEMA DE MOBILIDADE DO 

MONDEGO" (PROCESSO DE AIA N.º 1910) 

4.4.1 CONDICIONANTES 

1. Integração no Projecto de Execução das condicionantes indicadas na secção A) das 
Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projecto, Constantes na 
Presente DIA, e demonstração da sua adopção em fase de Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

2. Concretização, no RECAPE, das medidas de minimização e dos elementos (relatórios, 
projectos e estudos específicos) a apresentar em fase de RECAPE, constantes da 
presente DIA, bem como dos programas de monitorização, em consonância com as 
directrizes gerais indicadas na presente DIA, sem prejuízo de outros que se venham a 
revelar necessários, para efeitos de detalhe e concretização das medidas de 
minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração. 

Reportando-se estas Condicionantes à necessidade de cumprimento de disposições definidas nos pontos 
seguintes da DIA, a apreciação da informação apresentada no RECAPE, visando demonstrar o seu 
cumprimento, é efetuada nos pontos seguintes do presente Parecer. 

 

4.4.2 ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE 

1) Antes do início da obra, e em função da execução das escavações, proceder ao 
levantamento completo do estado de conservação das construções mais próximas do 
canal do metro, com registo fotográfico e respectiva localização em planta, por forma 
a obter uma caracterização rigorosa da situação actual e acautelar eventuais danos, 
para além de servir de referência face a eventuais reclamações. 

2) Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas não prospectadas, de forma 
a colmatar as lacunas de conhecimento, devendo os resultados ser apresentados ao 
IGESPAR, IP para aprovação. 

3) Elaborar um Projecto de Integração Paisagística (PIP), adaptado à segmentação dos 
trabalhos, com vista ao reordenamento e requalificação do espaço urbano 
intervencionado. O PIP deverá prever a recuperação e integração paisagísticas de 
todas as áreas intervencionadas, incluindo os locais dos estaleiros, áreas de depósito, 
etc. No âmbito do PIP, deverá ser dada particular atenção à necessidade de 
rearborização da zona afectada. 

4) Elaborar um Estudo de caracterização da envolvente no que diz respeito ao factor 
Vibrações, atendendo necessariamente às características geotécnicas dos solos, 
concretizando, quer temporal quer espacialmente, as eventuais medidas de 
minimização a adoptar na fase de construção e/ou na fase de exploração. Para garantir 
a análise e validação desta informação, bem como dos eventuais programas de 
monitorização, deverá o proponente obter um parecer junto de entidade independente 
de reconhecido mérito e competência técnica nesta matéria. 

Segundo o RECAPE, "No âmbito do presente projeto de adpatação do SMM e RECAPE foram desenvolvidos 
um conjunto de estudos e projectos complementares que serviram de suporte ao desenvolvimento 
do Projecto de Execução, fundamentando-o devidamente na resposta aos aspectos levantados na 
DIA. De entre estes estudos destacam-se os seguintes: 
 Projecto de Integração Paisagística; 
 Estudo condicionantes à instalação de estaleiros de obra". 

Na sequência da apreciação efetuada, no que concerne à prospeção arqueológica sistemática, considera-
se de referir que se verifica que a equipa técnica que elaborou o RECAPE integra um arqueólogo 
(p. 7, Quadro I.2, Relatório Base). Note-se que apesar de no Volume 2, Relatório Base, p. 184, se encontrar 
referido que «foi solicitada a respetiva autorização à tutela, a qual consta do Apêndice 1 do Anexo 3 – 
Atualização da Situação de Referencia e Avaliação de Impactes das Alterações de Projeto», esse documento 
não foi identificado o referido Apêndice. Note-se ainda que a DGPC não identificou a submissão e 



RECAPE/AIA n.º 1102 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João 
Setembro de 2019 

68 

autorização de qualquer pedido para a realização destes trabalhos de prospeção arqueológica (PATA), bem 
como a consequente entrega à tutela do respetivo relatório final, de acordo com as orientações da DGPC 
para esta tipologia de trabalhos e o previsto no Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro (Regulamento 
de Trabalhos Arqueológicos), e igualmente conforme previsto pela DIA, situação que deverá ser 
regularizada. 

No Anexo 3 do RECAPE, relativo à Avaliação de Impactes Ambientais Decorrentes das Alterações de Projeto, 
encontra-se um capítulo referente ao Património Cultural. Para a sua elaboração foram desenvolvidos 
trabalhos de caraterização ao nível do fator ambiental Património Cultural (pp. 191-209) onde se efetua a 
síntese da Situação de Referência, a Avaliação de Impactes e são preconizadas Medidas de Minimização. 
No respetivo Apêndice 1 – Património, encontra-se a cartografia do projeto, nomeadamente a situação de 
referência com a implantação dos elementos patrimoniais referenciados. No âmbito do ressente 
procedimento, considerou-se essa informação ser suficiente para análise da conformidade ambiental do 
presente Projeto de Execução. 

Por outro lado, no que concerne ao Projeto de Integração Paisagística, deve ser observada a apreciação 
atrás efetuada no presente Parecer, no âmbito da verificação do cumprimento da DIA do "Metropolitano 
Ligeiro do Mondego" (processo de AIA n.º 1102). 

 

4.4.3 CONDICIONANTES PARA O PROJETO DE EXECUÇÃO 

A1) O Projecto de Execução deverá integrar a programação por fases prevista no Estudo 
de impacte Ambiental (EIA), respeitando a segmentação em 4 frentes (fases) de 
trabalho, tal como se indica no quadro seguinte: (…) 

A2) O Projecto de Execução deverá assegurar as acessibilidades a todas as construções 
afectadas pelos trabalhos dentro e fora da área de estaleiro, garantindo canais de 
circulação pedonal e viária. 

A3) O Projecto de Execução deverá garantir os acessos aos diferentes equipamentos 
(educativos, comerciais e desportivo), os quais deverão ser dotados de uma largura 
mínima de 2,25 m e de um pavimento que permita o acesso a cadeiras de rodas, 
sendo que todos os desníveis deverão ser vencidos através de rampas com pendente 
inferior a 10%. Sempre que possível, deverá ser assegurada a visibilidade das 
entradas dos espaços comerciais e os acessos serem estabelecidos o mais 
perpendicularmente possível face às fachadas. 

A4) O Projecto de Execução deverá garantir que as intervenções nas infra-estruturas 
existentes são realizadas de modo a minimizar os efeitos no quotidiano dos 
cidadãos, assegurando sempre a continuidade da prestação dos serviços de 
utilidade pública, pelo que, antes da intervenção em qualquer infra-estrutura, 
deverá encontrar-se concluída a construção da nova rede ou dos desvios 
provisórios. 

A5) O Projecto de Execução deverá respeitar as funcionalidades previstas no EIA para 
os estaleiros, mantendo funções administrativas no estaleiro junto à Rua 
D. João III e de carácter industrial no estaleiro nas proximidades da Rua Jorge 
Anjinho. 

A6) O Projecto de Execução deverá prever a vedação dos estaleiros e zonas de obra de 
modo a reduzir os incómodos para o exterior, decorrentes da geração de ruído e 
emissão de poeiras pelo funcionamento de máquinas e equipamentos. 

A7) O Projecto de Execução deverá ser estabelecido atendendo às falhas importantes 
com direcções NNE-SSW e NW-SE, que poderão ser activas (indicadas na Folha 19-
D da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50.000.”) e que apesar de não estarem 
cartografadas nos terrenos quaternários deverão atravessar a área em estudo. 

A8) O Projecto de Execução deverá integrar os resultados do levantamento do estado 
de conservação das construções, da prospecção arqueológica sistemática das áreas 
ainda não prospectadas na presente fase de Estudo Prévio, do Projecto de 
Integração Paisagística e do Estudo específico sobre vibrações, discriminados na 
secção “Elementos a entregar em fase de RECAPE”. 

A9) A concretização destas condicionantes deverá ser apresentada detalhadamente no 
RECAPE. 
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Segundo o RECAPE, "As condicionantes definidas constituem compromissos assumidos pelo promotor que, 
de forma a dar-lhes cumprimento e nos termos do já avaliado para a DIA global do SMM de 2004, 
procedeu a: 
 Levantamento completo do estado de conservação das construções afetadas; (…) 
 Programação da execução do projeto por fases; 
 Assegurar as acessibilidades (pedonais e viárias) a todas as construções afectadas pelos 

trabalhos dentro e fora da área de estaleiro; 
 Garantir os acessos aos diferentes equipamentos (educativos, comerciais e desportivo), 

salvaguardando o acesso a cadeiras de rodas, ultrapassar desniveis – através de rampas; 
 Estabelecimento de desvios de pequena extensão e de traçado simples, caso as intervenções 

em qualquer infra-estrutura da construção da nova rede não se encontrarem concluídas, 
assegurando sempre a continuidade da prestação dos serviços de utilidade pública; 

 Localização dos estaleiros administrativo e de obra, conforme as condicionantes da zona 
envolvente ao projecto; 

 Recurso a vedações e delimitações de áreas de estaleiro, parque de veículos e equipamentos; 
 Caracterização Geológica e Geotécnica dos locais de implantação do Projecto". 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que a informação apresentada demonstra o 
cumprimento do definido na DIA, devendo ser observada a apreciação atrás efetuada no presente Parecer, 
no âmbito da verificação do cumprimento da DIA do "Metropolitano Ligeiro do Mondego" (processo de AIA 
n.º 1102). 

 

4.4.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

B1) O RECAPE deverá apresentar a programação detalhada da fase de construção. 
B2) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado quer temporal quer 

espacialmente, as medidas de minimização a adoptar para as diferentes acções 
construtivas (incluindo a instalação dos estaleiros), bem como as medidas para a 
recuperação das áreas intervencionadas. 

B3) O RECAPE deverá concretizar as condições técnicas de que será dotado o estaleiro, 
por forma a garantir a adequação das áreas destinadas ao armazenamento dos 
diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 
armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores devidamente 
licenciados/autorizados para o efeito. 

B4) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 
adoptar na fase de construção relativas ao factor Geologia, nomeadamente no que 
diz respeito: 
a) À aplicação de todos os cuidados de segurança, de modo a evitar deslizamentos 

de terras, na execução das escavações e dos aterros. 
b) Às operações de escavação e aos meios envolvidos para o efeito, evitando que 

as mesmas ocorram na proximidade dos estabelecimentos escolares nos 
períodos do dia mais vulneráveis à sua actividade, designadamente no caso do 
Jardim Escola João de Deus e Jardim de Infância n.º 1 de Coimbra. 

B5) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 
adoptar na fase de construção relativas ao factor Recursos Hídricos, nomeadamente 
no que diz respeito: 
a) Ao tratamento dos efluentes provenientes do estaleiro ou sua ligação à rede de 

esgotos. 
b) Às operações de manutenção das máquinas e equipamentos afectos à obra, por 

forma a garantir o controlo de derrames de combustíveis e lubrificantes. 
c) À execução do restabelecimento das redes de drenagem, de modo a evitar as 

situações de contaminação devido ao derrame de substâncias poluentes. 
B6) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 

adoptar na fase de construção relativas ao factor Qualidade do Ar, nomeadamente 
no que diz respeito à redução da emissão e dispersão de poeiras e analisar a 
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necessidade de adopção de um programa de monitorização da qualidade do ar 
durante a fase de construção. 

B7) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 
adoptar na fase de construção relativas ao factor Ambiente Sonoro, nomeadamente 
no que diz respeito aos seguintes aspectos: 
a) Programação e coordenação das actividades de construção, especialmente as 

que gerem mais ruído, tendo sempre em atenção as funções desenvolvidas nas 
zonas adjacentes à obra, especialmente com usos sensíveis como o escolar 
próximo da área de construção (Rua D. João III – Jardim Escola João de Deus e 
Jardim de Infância nº 1 e Rua General Humberto Delgado e Escola Superior de 
Educação). 

b) Cumprimento dos limites fixados no Regulamento das Emissões Sonoras para o 
Ambiente de Equipamentos para Utilização no Exterior (Directiva 2005/88/CE). 

c) Selecção e utilização de veículos e maquinaria de apoio à obra que possuam e 
cumpram a certificação da classe de nível da potência sonora. 

d) Selecção, sempre que possível, das técnicas e processos construtivos que gerem 
menos ruído. 

e) Limitação, na medida do possível, das operações mais ruidosas que se efectuem 
na proximidade de habitações, ao período diurno e dias úteis. 

f) Divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas, 
designadamente à população residente na área envolvente, até distâncias de 
250 m. A informação disponibilizada deve incluir a hora de início das obras, o 
seu regime de funcionamento e duração. Deverá especificar, em particular, as 
operações mais ruidosas, bem como o início e o final previsto. Deverá, ainda, 
incluir informação sobre o projecto e os seus objectivos. 

B8) Ainda relativamente ao factor Ambiente Sonoro, mas para a fase de exploração, o 
RECAPE deverá apresentar: 
a) Uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis existentes 

e previstas. 
b) A tipologia e o dimensionamento das medidas eventualmente preconizadas, 

atendendo às características do projecto de execução, com indicação da sua 
eficácia, quer ao nível do piso térreo, quer ao nível dos pisos superiores dos 
edifícios. 

B9) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 
adoptar na fase de construção relativas ao factor Socioeconomia, nomeadamente 
no que diz respeito: 
a) À definição de um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, 

sugestões e pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar 
operacional antes do início da obra. 

b) À definição das condições que garantam a divulgação atempada, junto das 
populações, dos locais a intervencionar e da respectiva calendarização dos 
trabalhos, bem como da afectação de serviços, com a devida antecedência e com 
a informação necessária (período e duração da afectação). 

c) À garantia do acesso a cargas e descargas e a veículos prioritários em toda a 
zona afectada. 

d) À garantia de adopção da sinalética adequada, quer para as vias de tráfego quer 
para os espaços pedonais, em toda a zona afectada. 

B10) O RECAPE deverá concretizar as medidas de minimização a adoptar na fase de 
construção relativas ao factor Paisagem que garantam que as frentes de obra e os 
estaleiros serão protegidos com vedações, não devendo ser permitida a presença de 
materiais, maquinaria e equipamentos fora da zona vedada. 

B11) O RECAPE deverá prever para a fase de construção, no que diz respeito ao factor 
Património, as seguintes medidas: 
a) O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado e efectivo, pelo que se 

houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se 
garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

b) Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a 
adopção de medidas de minimização específicas (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

c) Nos cadernos de encargos das diferentes obras/empreitadas/subempreitadas 
devem constar as medidas referentes ao património arqueológico bem como 
uma carta de condicionantes (com a implantação dos elementos patrimoniais 
identificados) à localização dos eventuais depósitos de terras. 

B12) As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no 
caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos 
pelo proponente, para efeitos da construção do projecto. 
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A informação apresentada no RECAPE refere que "De entre as medidas de minimização consagradas no 
RECAPE destacam-se os seguintes: 

Fase de Construção 
 Caracterização temporal/espacial das ações construtivas, bem como condições técnicas na 

adequação das áreas a utilizar; 
 Tratamento de efluentes, controlo de derrames de combustível e lubrificantes e 

restabelecimento de redes de drenagem; 
 Redução de emissão e dispersão de poeiras; 
 Programação e coordenação das atividades de construção, cumprimento de Limites legais, 

seleção e utilização de equipamentos, técnicas e processos construtivos geradores de 
menor ruído, divulgação dos programas de execução e limitação das áreas onde ocorreram 
atividades mais ruidosa; 

 Implementação de mecanismos de esclarecimento de dúvidas e de atendimento ao público 
(reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o projeto), divulgação atempada 
junto das populações dos locais a intervir e calendarização dos trabalhos bem como da 
afetação de serviços, garantia de acesso a cargas e descargas a veículos prioritários, 
adoção de sinalética adequada nas vias de tráfego e nas pedonais; 

 Proteção, com vedações, das frentes de obra e estaleiros; 
 Acompanhamento arqueológico continuado e efetivo em todas as frentes de obra, adoção 

de medidas de minimização específicas resultantes do acompanhamento arqueológico e 
inclusão nos cadernos de encargos das diferentes obras/empreitadas/subempreitadas das 
medidas referentes ao património arqueológico, bem como uma carta de condicionantes; 

 Gestão de Resíduos; 
 Acompanhamento Ambiental em Obra". 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas 
disposições da DIA, que deverão sofrer alguns ajustes, de modo a transitarem para a DCAPE. 

Em particular, considera-se que os trabalhos não devem ocorrer na Rua D. João III (Ponto 10) e na Rua 
General Humberto Delgado (Ponto 11), durante o horário de funcionamento dos equipamentos escolares 
aí existentes. 

O RECAPE apresenta ainda no Anexo 4 do Volume 3 um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
(PAAO). As «linhas orientadoras desse Plano a desenvolver pelo Adjudicatário responsável pela execução 
da presente empreitada», abrangem as seguintes zonas: «estaleiro, frentes de obra (corredor da obra e 
circulação de veículos e pessoas afetas à obra) e envolvente (nomeadamente outras zonas não referidas e 
que possam vir a ser afetadas no decorrer da obra)». 

Considera-se ainda que as medidas previstas PAAO deverão ser atualizadas ou sofrer ajustes na respetiva 
redação, em conformidade com o enunciado no presente Parecer. 

 

4.4.5 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

A DIA definiu a necessidade de implementação de um Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro. 

O RECAPE, no que concerne a Programas de Monitorização, refere que "Tendo em conta as avaliações 
efetuadas nos vários estudos realizados, no âmbito do presente projeto para as fases de construção 
e de exploração, e de acordo com o estipulado na DIA, foram desenvolvidos os seguintes Planos 
de Monitorização: 
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 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 
Com o objetivo de sistematizar a implementação do acompanhamento ambiental da fase 
de construção do SMM, de forma a serem cumpridas as medidas constantes no EIA, DIA e 
RECAPE, e garantir o controlo eficaz de todas as ações desenvolvidas 

 Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 
Sistematiza o programa a implementar em fase de exploração, para verificação dos seus 
efeitos sobre os recetores da envolvente". 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nas 
disposições da DIA referentes às medidas de minimização, bem como no que concerne à monitorização. 

 

4.4.6 OUTROS ELEMENTOS 

4.4.6.1 Segurança 

Dado que o EIA não estabeleceu na presente fase limites de aceitabilidade para os riscos, 
considera-se que globalmente o projecto do metropolitano deverá garantir níveis de 
segurança equivalentes ou melhores do que os sistemas de transporte de passageiros 
intersectados. Para tal, deverão ser adoptadas especificações de segurança relativas aos 
três níveis seguintes: 

• Requisitos de comportamento do sistema em geral (o nível de risco global para 
ocupantes ou não do metropolitano não deve ser superior ao nível geral de risco de 
qualquer outro tipo de transporte). 

• Requisitos de segurança na colisão e de sobrevivência em caso de acidente (com 
vista à definição das velocidades recomendadas para cada troço, de acordo com 
esses riscos). 

• Requisitos de comportamento esperado para componentes e subsistemas (no 
sentido de identificar os sistemas de segurança adoptados para evitar colisões, sua 
fiabilidade e controlo de todos esses sistemas). 

Considera-se, ainda, fundamental o desenvolvimento de estudos de segurança em função 
da inserção do novo canal ferroviário na malha urbana, aliás, tal como preconizado no 
Estudo Prévio e no próprio EIA, salientando-se, neste particular, na Rua D. João III, a 
existência de equipamentos escolares (Jardim Escola João de Deus e Jardim de Infância 
n.º 1), bem como o Estádio Municipal de Coimbra, devendo ficar garantida, em todos os 
casos, a segurança dos utilizadores desses equipamentos e, assegurando-se, para todas 
as situações, condições adequadas de evacuação em caso de emergência ou de acidente. 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que o RECAPE não aborda explicitamente a demonstração 
do cumprimento destas disposições da DIA. No entanto, constata-se que a globalidade da informação 
constante da documentação apresentada permite considerar que está assegurado o cumprimento do 
definido nestas disposições da DIA. 

 

4.4.6.2 Sustentabilidade financeira do projeto 

O documento técnico denominado “Comentário ao relatório 002/RT-JT da Metro 
Mondego” (que se encontra integralmente reproduzido no Relatório de Consulta Pública) 
vem pôr em causa os resultados estimados para a procura apresentados pela Metro 
Mondego, SA, identificando um conjunto de deficiências e lacunas relevantes na 
metodologia utilizada para a obtenção desses resultados, concluindo que os valores 
apresentados para a procura poderão estar sobrestimados e, nesse sentido, encontrar-se 
afectada a própria sustentabilidade financeira do projecto. 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que o RECAPE não aborda esta disposição da DIA. No 
entanto, de acordo com o histórico do processo, verifica-se que relativamente ao projeto do Sistema de 
Mobilidade do Mondego, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - PETI3+ (Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto) define a importância de "se estudar, de forma 
racional e objetiva, outras soluções para a concretização deste projeto que permitam reduzir 
significativamente o seu volume de investimento e custos de funcionamento e que ofereçam uma resposta 
adequada às necessidades de mobilidade das populações e melhor enquadrada no volume de procura 
estimada para este projeto". 

Considerando que a análise custo-benefício desenvolvida para o sistema de metro ligeiro de superfície 
apresentava valores negativos, foi inviabilizada a sua concretização com recurso a fundos europeus do 
Portugal 2020, no Plano Operacional Regional do Centro. 

Neste contexto, foi apresentada em 2017 uma solução alternativa ao sistema de metropolitano ligeiro, 
designada por Metrobus elétrico, que se configura como um sistema de transporte integrado por uma 
exploração rodoviária em infraestrutura dedicada e assegurada por veículos próprios adaptados a essa 
infraestrutura, com aproveitamento dos projetos e investimentos já realizados. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 
(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), procedeu-se à Consulta 
Pública do RECAPE referente ao "Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - 
Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João" durante 15 dias úteis, que decorreu de 23 de agosto a 12 de 
setembro de 2019. 

Durante este período foram recebidas 14 exposições com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

 Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 EDP Distribuição - Energia, S.A. 

 11 Cidadãos 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que a área em causa não é afetada por 
qualquer servidão aeronáutica ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, não existindo 
qualquer infraestrutura aeronáutica que possa ser prejudicada pelo projeto, nem o mesmo contempla 
elementos que se possam caracterizar como obstáculos à navegação aérea, conforme definido na Circular 
de Informação Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de maio (Limitação em Altura e Balizagem de Obstáculos 
Artificias à Navegação Aérea). 

O seu parecer é favorável relativamente ao projeto em avaliação. 

O Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que o projeto em questão não se 
encontra abrangido por qualquer Servidão de unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente 
na sua realização. 

A EDP Distribuição - Energia, S.A refere a possível interferência, presente ou futura, do projeto em 
análise com a atividade e/ou infraestruturas da empresa. 

Identifica os seguintes impactes do projeto: 

 Interferência com o Posto de Seccionamento de Serviço Público 0507D2060900 com a designação 
CP - Coimbra B; 

 Interferência com a rede subterrânea de media tensão a 15 KV, em vários locais ao longo do troço; 

 Interferência com a rede de baixa tensão e iluminação pública ao longo do troço. 

Informa, ainda, que, na rede de media tensão existente, deverão ser respeitadas as distâncias 
regulamentares impostas pelo Decreto-Lei n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 

O Requerente tem a total responsabilidade, civil e criminal, por qualquer acidente que venha a acontecer 
durante a obra. 

As alterações na rede MT e BT/IP serão comparticipadas de acordo com a legislação em vigor. 

Participaram 11 cidadãos cujas posições se encontram abaixo sintetizadas sobre a apreciação do RECAPE: 

 Concordam e apresentam algumas sugestões: 4 cidadãos 

 Sara Borges, Duarte e Eduardo Couto dos Santos são favoráveis à execução do projeto, 
referindo que este possibilitará uma maior mobilidade. 
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 Duarte Miranda concorda com a implementação da solução Metrobus, mas está em 
desacordo com o traçado escolhido das últimas 4 estações, de Coimbra B à Loja do Cidadão. 

Uma vez que se optou pela solução rodoviária, muito mais flexível e fácil de implementar, não 
faz sentido desativar a ligação ferroviária Coimbra B - Coimbra A. Esta ligação permite a ligação 
direta dos comboios regionais da Figueira-da-Foz, Aveiro, Entroncamento, Guarda etc. ao 
centro da cidade. 

O cidadão aponta uma solução, na sua opinião mais simples, que consiste em manter o 
comboio elétrico, rápido e eficiente, e aproveitar o fato da solução do SMM ser rodoviária para 
a deslocar para mais junto da cidade. Este pode circular em via dedicada na Avenida Fernão 
de Magalhães ou paralelamente pela Rua Abel Dias Urbano. Desta forma não se destruirá a 
infraestrutura ferroviária existente modernizada e elétrica, introduzindo-se uma nova ligação 
mais próxima da necessidade de procura e tornando a zona da Loja do Cidadão um pujante 
interface de comboios, autocarros e SMM no centro da cidade, à semelhança de qualquer 
cidade europeia. 

 José Pacheco apresenta algumas sugestões: 

O troço que se desenvolve na Linha da Lousã, na área urbana de Coimbra, entre a estação de 
Coimbra B e o Alto de S. João deveria ter em conta: 

o O espaço que ocupa na faixa de rodagem e os locais movimentados que irá atravessar; 

o Algumas interceções junto ao estádio, atravessamento de rotundas e alterações na 
circulação viária; 

o O caos generalizado na circulação viária durante um período de tempo alargado e a 
implicação na vida dos residentes. 

A solução a apresentar deveria explorar as valências do Metrobus, circular nas vias normais e 
integrar a antiga via, parada e inutilizada do antigo ramal da Lousã, para a criação de novos 
acessos à cidade, para "todos os meios de transporte", uma vez que: 

o A cidade começa a precisar de novas artérias para aliviar o tráfego na Casa do Sal, 
Fernão Magalhães e Rua do Brasil; 

o A margem do rio Av. Cidade Aeminium poderia ganhar "espaço" para o 
aproveitamento de toda a margem para usufruto generalizado das pessoas; 

o A realização das obras não teriam tanto impacto na normal circulação viária. 

 Discordam e criticam a solução apresentada: 6 cidadãos 

 Sérgio Miguel Santos André Virote Parreira refere que devia terminar-se o projeto em 
curso, completando a infraestrutura e recolocando a ferrovia ligeira em funcionamento. 

 Carlos Sequeira interroga que estudos levaram a escolha de um projeto limitativo em relação 
ao número de pessoas a transportar, em detrimento do sistema ferroviário, que poderia 
aumentar a capacidade de transporte e de interligação com a rede ferroviária nacional, 
possibilitando o acesso a todo o País. 

 A discordância de Pedro Caiado prende-se com o troço entre a estação de Coimbra B e 
Coimbra A. 
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A importância desta última para o serviço regional de comboios é assinalável, devendo-se ter 
em conta que é o lugar de desembarque de passageiros provenientes das regiões a Norte, 
Oeste e Sul de Coimbra. A desativação desta estação de comboios, e a consequente 
substituição por outro meio de transporte, obrigaria a um transbordo suplementar de todos 
estes passageiros. 

O cidadão refere que a solução mais simples e menos dispendiosa é o investimento na 
interligação de redes já existentes. 

A estação de Coimbra A é um ponto de término não só dos comboios regionais, mas também 
de inúmeras linhas de autocarros (S.M.T.U.C. e privados) que confere a este local uma 
importância estratégica na mobilidade urbana e regional. Nesse sentido, o novo traçado do 
Metrobus poderá constituir-se como mais uma rede que se acrescenta às existentes nesta 
estação, criando-se um interface de grande capacidade, que ocuparia a estação já existente 
e os terrenos expetantes em frente à loja do cidadão. Isto permitiria manter a ligação 
ferroviária até Coimbra A e a ligação entre o troço do metro-bus proveniente da Lousã e o 
que ligará o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. 

 Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa refere que o projeto apresentado esquece as 
vantagens de um sistema ferroviário que serviu durante mais de um século, e refere que a 
escolha da rodovia em detrimento da ferrovia é errada. 

 Fernando Santos e Silva menciona que a solução técnica Metrobus prevista não está 
suficientemente fundamentada nem experimentada em condições semelhantes às de 
Coimbra-Serpins. Desconhece-se a existência de uma análise de riscos sobre o sistema de 
guiamento ótico em percurso acidentado. Assinala a inconveniente perda da ligação ferroviária 
direta entre Coimbra A e Aveiro, Figueira da Foz e Caldas da Rainha. 

Enuncia-se alguns dos pontos em que este cidadão fundamenta a sua exposição, referindo 
que na execução do RECAPE, pelo menos para a parte da rede prevista, para além da avaliação 
ambiental não devem ser esquecidas as questões técnicas de engenharia, nomeadamente na 
construção, manutenção e operação das redes de transporte. 

Assim: 

o Na operação - assume particular importância a omissão de análise de riscos 
(por exemplo no caso de falha do sistema de guiamento ótico, qual o risco da explosão 
das baterias quando sujeitas a carregamento rápido em dia de calor? - Qual o plano 
de reciclagem das baterias após o fim de vida útil?). A ausência desta análise de 
riscos, a confirmar-se, justificaria a reprovação do RECAPE. 

o Na comparação entre o modo rodoviário e o ferroviário deverá ter-se em atenção o 
fator comodidade, nomeadamente quanto às vibrações e quanto à ergonomia da 
posição dos passageiros, sendo evidente, para igual grau de desenvolvimento 
tecnológico, as melhores condições da solução ferroviária. 

o A supressão da ferrovia na ligação entre Coimbra B e Coimbra A configura um caso 
grave de prejuízo para os passageiros que, atualmente, utilizam a partir ou até 
Coimbra A (central) as ligações com os destinos de Aveiro, Figueira da Foz e Caldas 
da Rainha, obrigando-os a um transbordo em Coimbra B. 

o Assinala que a solução técnica correta na ligação entre Parque e Aeminium seria 
subterrânea na Portagem. 
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o Refere que a rede agora prevista é suscetível de desenvolvimento, nomeadamente 
com caráter metropolitano/suburbano, ligando a Figueira da Foz, Cantanhede ou 
Soure na expetativa de desvio da linha do norte ou construção de nova linha do norte, 
havendo vantagem técnica em que esse desenvolvimento fosse de natureza 
ferroviária. 

 Sandra Almeida verifica a falta de rigor do projeto de execução, na definição dos espaços 
envolventes ao Canal Metrobus e a articulação com os restantes espaços do território. 

Como exemplo indica: 

o Os desenhos não apresentam cotas planimétricas nem altimétricas, não se 
percebendo, desde logo, como funciona, em termos de altimetria, a rotunda de 
inversão de marcha em Coimbra B. 

o Quais são as dimensões transversais dos passeios? 

o De uma forma geral, ao longo do traçado, não se percebe que espaços se pretendem 
entre o canal rodoviário para o Metro-Bus e o limite da área de intervenção, ou seja, 
não é apresentada uma solução desenhada com intencionalidade de articulação dos 
espaços da cidade. Relativamente a este ponto, questiona: “Como é que este canal 
se articula com o restante território que o ladeia?” e “Como são as articulações 
pedonais?”. 

Da análise do RECAPE constata os seguintes factos: 

o Existe um aumento na dimensão transversal do canal rodoviário em relação ao canal 
“ferroviário” anterior, mas que não é referido nos relatórios, nem apresentado um 
perfil transversal. 

Esta alteração parece ser feita à custa da dimensão transversal dos passeios, o que 
implica a sua redução, ou até mesmo a sua ausência, tal como é o caso do (não) 
passeio entre a Estação Nova e o canal Metro-Bus. 

o Os percursos pedonais são desvalorizados, como por exemplo: 

 Na paragem Padrão/Monte Formoso faz-se a articulação pedonal com o 
restante território, nomeadamente aquele que supostamente serve diretamente 
o Monte Formoso. 

 Na paragem Açude/Choupal, que supostamente serve a Fernão de Magalhães, 
faz-se a articulação pedonal, que não está desenhada. Apenas existem ligações 
rodoviárias que, do ponto de vista urbano, são preocupantes, com duas 
rotundas seguidas. A solução deixa “pendurada” a articulação com a Marginal. 

 Nas paragens Arnado, e Aeminium/Loja Cidadão, como se faz a articulação 
pedonal com o restante território? 

o A Marginal (Av. Cidade Aeminium) é um local de excelência, privilegiado para 
contemplação do Rio e para deslocações a pé e de bicicleta. Está transformada numa 
plataforma essencialmente rodoviária. 

Não são apresentadas/demonstradas as articulações pedonais e não existe desenho 
urbano, com forma e intencionalidade, existindo apenas espaços restantes entre os 
canais rodoviários. 
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o Não é apresentado qualquer desenho para o espaço público pedonal na zona da 
Portagem (de um lado e do outro da ponte de St. Clara), quando este espaço está 
integrado nos limites da intervenção do Metro. 

o Questiona se a dimensão transversal do que resta do passeio a norte do troço da 
General Humberto Delgado, confinante com o muro da ESEC, tem um valor mínimo 
de 2,25m exigível pelo PDM para este tipo de via (Distribuidora Principal). 

Parece necessário e lógico do ponto de vista do desenho urbano o recuo deste muro, 
para garantir uma largura semelhante à existente, e que se articule com as dimensões 
dos restantes passeios que confinam com esta escola. Trata-se de um passeio 
estruturante naquela zona e que dá acesso a vários equipamentos, como as escolas 
ali presentes. 

o Não entende como se pode definir uma solução para Coimbra B sem a necessária 
articulação com a nova estação. A solução preconizada não se percebe em termos de 
cotas altimétricas (porque não são apresentadas) e, portanto, não se conseguem 
avaliar os impactos, nomeadamente com desvio da rua existente. A solução para os 
percursos pedonais também não é esclarecedora, não parecendo coerente em termos 
de funcionalidade, e da relação com a rua e a cota das atuais linhas de comboio. 

 

COMENTÁRIOS 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas por parte dos cidadãos, tecem-se os seguintes 
comentários: 

 Concordam e apresentam algumas sugestões - Duarte Miranda, José Pacheco 

 Discordam e criticam a solução apresentada - Sérgio Miguel Santos André Virote Parreira, Carlos 
Sequeira, Pedro Caiado, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, Fernando Santos e Silva, 
Sandra Almeida 

O projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), aprovado e localizado no antigo ramal Ferroviário 
da Lousã e na área urbana de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre a estação de Coimbra B 
(concelho de Coimbra) e o apeadeiro de Serpins (concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de Coimbra 
e a zona dos Hospitais Universitários de Coimbra (HUC). Para a sua implantação foi desativada em 2009 a 
ligação ferroviária existente entre Alto de S. João e Serpins (troço suburbano) e iniciadas as intervenções 
de preparação do ramal da Lousã para o metro ligeiro. Em 2012, o processo foi interrompido por decisão 
governamental (período de contenção orçamental) e a obra ficou por terminar, ficando somente com a 
plataforma executada e ainda sem os elementos necessários à circulação ferroviária prevista (balastro, 
travessas, carris e catenária e todo o sistema técnico e de sinalização). No troço urbano, na continuidade 
do ramal da Lousã, embora os projetos de execução tenham sido desenvolvidos, não foi realizada qualquer 
obra. 

Considerando que a análise custo-benefício desenvolvida para o sistema de metro ligeiro de superfície 
apresentava valores negativos, foi inviabilizada a sua concretização com recurso a fundos europeus do 
Portugal 2020, no Plano Operacional Regional do Centro. 

Neste contexto, foi apresentada em 2017 uma solução alternativa ao sistema de metropolitano ligeiro, 
designada por Metrobus elétrico, que se configura como um sistema de transporte integrado por uma 
exploração rodoviária em infraestrutura dedicada e assegurada por veículos próprios adaptados a essa 
infraestrutura, com aproveitamento dos projetos e investimentos já realizados. 
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Os estudos realizados evidenciaram que a aplicação de uma solução rodoviária (BRT – Bus Rapid Transit) 
no SMM, embora seja um desafio técnico e tecnológico novo para o nosso país, afigura-se mais favorável 
face à solução de reposição da linha ferroviária da Lousã na sua forma original ou através do sistema de 
metro ligeiro anteriormente previsto. 

O SMM trata-se assim de um projeto, aprovado e em parte já executado, que se pretende agora retomar, 
com base na substituição da circulação em carris por veículos rodoviários elétricos do tipo BRT -Bus Rapid 
Trafic, que de forma mais genérica se pode designar de Metrobus. 

É objetivo da presente adaptação de projeto levar a cabo um empreendimento que irá potenciar a 
infraestrutura existente para uma solução alternativa à solução ferroviária e que, sendo idêntica do ponto 
de vista do serviço prestado e de funcionamento, em canal dedicado e em modo elétrico, é contudo 
substancialmente menos onerosa e mais adaptada a territórios de densidade populacional mais baixa, onde 
a procura não justifica um investimento tão elevado com infraestruturas ferroviárias, mais pesadas. 

Constitui assim um modo de transporte que atualmente se encontra em expansão em todo o mundo, 
essencialmente por ter um baixo custo de investimento e de manutenção para a capacidade obtida, ter 
flexibilidade de operação, construção rápida, alto desempenho (pontualidade) e, consequentemente, 
satisfação do utilizador. 

O projeto de adaptação, agora proposto, abrange toda a rede do SMM, entre Coimbra B e Serpins 
(implantando-se no antigo ramal ferroviário da Lousã) e na ligação entre a baixa de Coimbra e a zona dos 
hospitais. Visando a adaptação do SMM, baseia-se no aproveitamento do canal aprovado para a sua 
implantação, bem como no projeto de execução anteriormente desenvolvido e aprovado, promovendo as 
necessárias adaptações e algumas alterações localizadas, face às exigências desta solução rodoviária (com 
funcionamento elétrico). 

Neste âmbito, o projeto objeto da presente apreciação corresponde ao troço entre Coimbra B/Alto de 
S. João, abrangendo as freguesias de Santo António dos Olivais, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, 
Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) do concelho de Coimbra. 

A análise efetuada no presente Parecer tem por objetivo verificar a conformidade ambiental do projeto de 
execução e se é dado cumprimento às disposições da DIA emitida, sendo aferidos os impactes ambientais, 
considerando a solução final do projeto, e definidas medidas de minimização adicionais ao anteriormente 
imposto, caso se verifique necessário. 

Assim, a presente fase de análise ambiental do projeto não procede à pronúncia sobre novas possíveis 
soluções para concretização do projeto. Neste âmbito acresce referir que em sede do procedimento de AIA 
apenas podem ser consideradas e ponderadas as alternativas de projeto apresentadas pelo proponente, 
estando fora do âmbito da análise a efetuar em sede de procedimento de AIA considerar outras soluções 
que não as objeto de estudo apresentado para o efeito. 

O projeto de adaptação a uma solução BRT – Metrobus, mantém a globalidade da intervenção inicialmente 
preconizada, introduzindo porém as alterações decorrentes da mudança de sistema, as quais foram 
compatibilizadas com as intervenções entretanto levadas a cabo pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC) 
e por projetos seus presentemente em fase de arranque de obra ou previstos. 

Efetivamente, o funcionamento do sistema pressupõe a desativação do serviço ferroviário entre a estação 
de Coimbra Cidade (Coimbra A) e Coimbra B, com o uso do atual canal da linha ferroviária, sendo a inversão 
do sentido de circulação dos veículos realizada em Coimbra B, numa nova rotunda a construir. O troço 
urbano termina após a antiga estação do Alto de S. João prevista no metro ligeiro, no antigo ramal da 
Lousã já desativado, onde também será criada uma zona de inversão dos veículos. 
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Como projeto complementar, localizado junto do início do Metrobus, em Coimbra B, refere-se a intervenção 
de renovação que ocorrerá na estação de Coimbra B da Linha do Norte, adjacente ao canal do Metrobus, 
que compreende a modernização e reabilitação do edifício de passageiros e das plataformas de passageiros, 
tendo em vista a melhoria dos níveis de serviço, conforto e segurança, bem como o arranjo do layout das 
vias. Tal decorre da desativação da estação de Coimbra A, resultante da execução do troço 
Coimbra B/Portagem do Metrobus; para que esta intervenção se concretize é contudo necessário criar 
condições em Coimbra B para albergar as famílias de comboios que atualmente partem de Coimbra A, 
razão pela qual o layout das linhas será assim também alterado. 

A intervenção na estação melhorará as acessibilidades, nomeadamente entre as plataformas de passageiros 
e as suas zonas laterais, onde a nascente funcionará a futura interface com o Metrobus e a poente, o já 
existente parque de estacionamento, zona em que a autarquia tem intenções de proceder a melhorias em 
termos urbanísticos. 

A estação de Coimbra A foi entretanto classificada como imóvel de interesse público, pelo que foi 
considerado que a intervenção a adotar deveria preservar o cais coberto e manter as áreas reservadas 
para as futuras edificações, no âmbito do previsto no Estudo de Integração Urbana do Canal do Metro 
Ligeiro do Mondego entre as Estações Aeminium / Loja do Cidadão e Câmara”, da autoria do Arq.º Gonçalo 
Byrne. Deste modo, a curva do traçado junto ao cais da estação afasta-se agora do mesmo, não o afetando 
como anteriormente. 

A solução BRT a implementar recaiu em veículos elétricos de carregamento noturno e de oportunidade, 
com um sistema de guiamento eletrónico a aplicar na via. Este sistema permite uma abordagem de precisão 
às paragens, bem como um conjunto de outras vantagens a nível da exploração e sua segurança, visando 
possibilitar um maior nível de segurança rodoviária, por expectável diminuição da frequência de erros de 
condução. Todas as interceções do canal do metro com arruamentos rodoviários serão semaforizadas, de 
modo a que seja dada prioridade a este transporte público e se garanta a devida segurança na circulação 
dos diferentes modos de transporte e dos peões", encontrando-se asseguradas as condições de 
atravessamento e segurança de circulação do Metrobus e da sua articulação com o restante trafego 
automóvel e pedonal, com prioridade nas zonas de interface com o modo rodoviário tradicional. 

O sistema de guiamento a preconizar não pode envolver dispositivos que impeçam a circulação dos veículos 
em partes do percurso com guiamento manual, por condutor devidamente habilitado, como sejam as linhas 
consideradas no troço urbano. 

Complementarmente os sistemas de guiamento eletrónico apresentam assim uma interface 
homem-máquina concebida para transmitir ao condutor toda a informação relevante sobre o estado de 
operacionalidade do sistema, fornecer diagnósticos, emitir alarmes, ativar ou desativar funções e apoiar a 
condução através de várias formas que podem ser visuais, audíveis ou táteis. Uma componente 
fundamental e crítica deste tipo de sistemas consiste na deteção de falhas e gestão de contingências. 
Quando são detetadas falhas ou incongruências no funcionamento dos sensores, dos atuadores ou do 
controlador são emitidos avisos ao condutor e à central de condução, entrando o sistema em modo 
degradado, geralmente com redução do desempenho mas garantindo a segurança. 

Por fim, refere-se que está previsto que no âmbito da exploração do projeto seja garantida a separação, 
recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas operações de manutenção da 
via do metro, tendo em conta as suas características e classificação na Lista Europeia de Resíduos. 
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6. CONCLUSÕES 

Em 2 de abril de 2004 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão Favorável 
Condicionada, em fase de Anteprojeto, para o projeto do "Metro Ligeiro do Mondego". A DIA foi ainda 
objeto de prorrogação e alteração. 

Atendendo a que os trabalhos de execução parcial do projeto se iniciaram, foi considerado que a DIA se 
mantém válida, atendendo ao definido na legislação de AIA em vigor em cada momento4. 

O projeto do Metropolitano Ligeiro do Mondego foi sendo sucessivamente aprovado, por troços, no período 
de 2007 a 2010. Na sequência da emissão da DIA foram até à presente data apresentados e aprovados os 
RECAPE de todos os troços em que foi dividido o projeto de execução. 

Excetua-se o troço da Linha do Hospital entre a Câmara Municipal de Coimbra e os Hospitais Universitários 
de Coimbra (HUC), o qual, face às alterações introduzidas no projeto, foi objeto de novo procedimento de 
AIA; a respetiva DIA foi emitida em 02/08/2005, com decisão Favorável Condicionada. Por sua vez, o troço 
Portagem/S. José (que integra o troço urbano entre Alto de São João e Coimbra B) sofreu também 
alterações de projeto, tendo sido igualmente objeto de novo procedimento de AIA (com a designação 
Variante de Solum); a respetiva DIA foi emitida em 03/12/2008, com decisão Favorável Condicionada. 

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), com uma extensão total de 42 km, foi concebido com 2 linhas 
estruturantes com características distintas: 

 Linha da Lousã, com 2 troços: 
 Troço suburbano entre Serpins e Alto de São João, em via única, com extensão de 32 km, com 

17 estações; 
 Troço urbano entre Alto de São João e Coimbra B, em via dupla, com uma extensão de 7 km, 

16 paragens; 
 Linha do Hospital, entre estação de Aeminium/Loja do Cidadão e Hospitais Universitários de 

Coimbra, em via dupla, com extensão de aproximadamente 3,9 km, 9 paragens. 

O projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), aprovado e localizado no antigo ramal Ferroviário 
da Lousã e na área urbana de Coimbra, previa um sistema de metro ligeiro entre a estação de Coimbra B 
(concelho de Coimbra) e o apeadeiro de Serpins (concelho da Lousã) e na ligação entre a Baixa de Coimbra 
e a zona dos Hospitais Universitários de Coimbra (HUC). Para a sua implantação foi desativada em 2009 a 
ligação ferroviária existente entre Alto de S. João e Serpins e iniciadas as intervenções de preparação do 
ramal da Lousã para o metro ligeiro. Em 2012, o processo foi interrompido por decisão governamental 
(período de contenção orçamental) e a obra ficou por terminar, ficando somente com a plataforma 
executada e ainda sem os elementos necessários à circulação ferroviária prevista (balastro, travessas, carris 
e catenária e todo o sistema técnico e de sinalização). No troço urbano, na continuidade do ramal da Lousã, 
embora os projetos de execução tenham sido desenvolvidos, não foi realizada qualquer obra. 

O SMM trata-se assim de um projeto, aprovado e em parte já executado, que se pretende agora retomar, 
com base na substituição da circulação em carris por veículos rodoviários elétricos do tipo BRT -Bus Rapid 
Trafic, que de forma mais genérica se pode designar de Metrobus. 

É assim objetivo da presente adaptação de projeto levar a cabo um empreendimento que irá potenciar a 
infraestrutura existente para uma solução alternativa à solução ferroviária e que, sendo idêntica do ponto 
de vista do serviço prestado e de funcionamento, em canal dedicado e segundo um modo ecologicamente 

                                                           
4 Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 
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sustentável (modo elétrico), é contudo substancialmente menos onerosa e mais adaptada a territórios de 
densidade populacional mais baixa, onde a procura não justifica um investimento tão elevado com 
infraestruturas ferroviárias, mais pesadas. 

O projeto de adaptação, agora proposto, abrange toda a rede do SMM, entre Coimbra B e Serpins (no 
antigo ramal ferroviário da Lousã) e na ligação entre a baixa de Coimbra e a zona dos hospitais. 

Neste âmbito, o projeto objeto da presente apreciação corresponde ao troço entre Coimbra B/Alto de 
S. João, abrangendo as freguesias de Santo António dos Olivais, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, 
Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) do concelho de Coimbra. 

Este constitui o segundo troço do Metrobus (troço urbano) a ter o projeto de execução já desenvolvido e 
com implantação sobre o antigo ramal ferroviário da Lousã. 

Relativamente ao Troço Alto de S. João/Serpins (troço suburbano), foi já realizado o processo de verificação 
da conformidade ambiental do projeto de execução, tendo sido emitida em 20/03/2019 a respetiva DCAPE5, 
com decisão Conforme Condicionada. 

Deste modo, o projeto de execução objeto da presente apreciação, visando a adaptação do SMM, baseia-
se no aproveitamento do canal aprovado para a sua implantação, bem como no projeto de execução 
anteriormente desenvolvido e aprovado, promovendo as necessárias adaptações e algumas alterações 
localizadas, face às exigências desta solução rodoviária. 

Em síntese, relativamente ao Troço entre Alto de S. João e Serpins, no período de construção, entre 2007 
e 2012, foram realizados os trabalhos de: 

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

 Reabilitação da antiga linha ferroviária ao nível da plataforma, pontes e tuneis existentes; 
 Construção dos cais de passageiros das estações, estruturas de contenção (construção de muros e 

estabilização/reperfilamento de taludes), obras de arte respeitantes a três novos restabelecimentos 
desnivelados, drenagem e caminhos de cabos, bem como ainda implantados os maciços de 
catenária. 

Desse projeto de execução ficou a faltar executar: 

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

 Os sistemas técnicos de sinalização, telecomunicações, energia e bilhética, bem como o mobiliário 
urbano; 

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

Encontra-se também concretizada a abertura do canal de atravessamento da Baixa de Coimbra (no inicio 
da Linha do Hospital), numa extensão de 350 m, entre a Av. Aeminium e a Câmara, tendo ficado apenas 
por executar as obras relativas à superestrutura da via, postes de catenária e linhas aéreas e sistemas 
técnicos, os quais interessariam somente numa solução de metro ligeiro. 

No restante traçado do troço urbano não foram realizadas quaisquer obras, no qual se inclui o troço objeto 
da presente análise, entre Coimbra B e o Alto de São João, na continuidade do ramal da Lousã. 

O desenvolvimento destas intervenções conduziu, em dezembro de 2009, à inviabilização da exploração 
ferroviária e à interrupção do serviço ferroviário. A partir desta data foram iniciados os serviços de 

                                                           
5 DCAPE - Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
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transporte alternativos entre Serpins e Coimbra, usando a rede rodoviária existente, situação que se 
mantém na atualidade com níveis de serviço pouco adequados, pela duração das viagens que, cobrindo 
todas as paragens do Metro do Mondego e realizando-se pelas estradas nacionais, resulta em deslocações 
muito demoradas. 

No que se refere ao projeto do SMM, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - PETI3+ 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto) define a importância de "se estudar, 
de forma racional e objetiva, outras soluções para a concretização deste projeto que permitam reduzir 
significativamente o seu volume de investimento e custos de funcionamento e que ofereçam uma resposta 
adequada às necessidades de mobilidade das populações e melhor enquadrada no volume de procura 
estimada para este projeto". 

Considerando que a análise custo-benefício desenvolvida para o sistema de metro ligeiro de superfície 
apresentava valores negativos, foi inviabilizada a sua concretização com recurso a fundos europeus do 
Portugal 2020, no Plano Operacional Regional do Centro. 

Neste contexto, foi apresentada em 2017 uma solução alternativa ao sistema de metropolitano ligeiro, 
designada por Metrobus elétrico, que se configura como um sistema de transporte integrado por uma 
exploração rodoviária em infraestrutura dedicada e assegurada por veículos próprios adaptados a essa 
infraestrutura, com aproveitamento dos projetos e investimentos já realizados. A solução de Metrobus 
elétrico preconizada para o SMM representa uma opção sólida em termos de infraestrutura, moderna ao 
nível tecnológico e viável do ponto de vista económico-financeiro. 

Ficou entretanto garantido o financiamento europeu para a concretização da nova solução, através da 
reprogramação do Portugal 2020, aprovada pela Comissão Europeia em 5 de dezembro de 2018. 

Os estudos realizados evidenciaram que a aplicação de uma solução rodoviária (BRT – Bus Rapid Transit) 
no SMM, embora seja um desafio técnico e tecnológico novo para o nosso país, afigura-se mais favorável 
face à solução de reposição da linha ferroviária da Lousã na sua forma original ou através do sistema de 
metro ligeiro anteriormente previsto. 

A solução BRT a implementar recaiu em veículos elétricos de carregamento noturno e de oportunidade, 
com um sistema de guiamento eletrónico. 

Após o desenvolvimento dos estudos técnicos e económicos, o Ministério do Planeamento e das 
Infraestruturas (MPI) mandatou assim a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) para promover os necessários 
projetos e obras para a implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego, numa solução em Metrobus 
que na sua designação original se apelida de BRT (Bus Rapid Transit). 

Deste modo e tendo em conta estas orientações do MPI, a IP assume-se como o proponente e entidade 
licenciadora do projeto, sem prejuízo da indispensável articulação e coordenação com a sociedade Metro 
do Mondego, S.A. . 

O RECAPE agora apresentado, referente ao projeto de execução do "Sistema de Mobilidade do Mondego - 
Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João " pretende demostrar que o 
atual projeto assegura o cumprimento da DIA emitida 02/04/2004 para a globalidade do Sistema de 
Mobilidade do Mondego, assim como da DIA emitida em 03/12/2008 para a Variante de Solum. 

Para a Variante de Solum, mantendo-se igualmente o projeto no canal aprovado e segundo o mesmo 
traçado, o RECAPE efetua a análise do cumprimento das condicionantes gerais da DIA que aprovou esse 
projeto (em 2008) e o seu cumprimento pelo projeto de adaptação do Sistema de Mobilidade do Mondego 
a um sistema de Metrobus. 
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Correspondendo à decisão da DIA do SMM (e também espelhado na DIA da Variante de Solum), foi também 
desenvolvido o conjunto de estudos complementares e documentos, bem como de procedimentos para a 
fase de construção. 

Deste modo, subsistirão disposições da DIA emitida que não são aplicáveis ao presente Troço entre Coimbra 
B e o Alto de S. João. 

O projeto do Metrobus proposto baseia-se no aproveitamento do canal aprovado para a sua implantação, 
bem como no projeto de execução anteriormente desenvolvido e aprovado, promovendo as necessárias 
adaptações e algumas alterações localizadas, face às exigências desta solução rodoviária. Assim, utilizará 
o canal definido para o SMM, funcionando em canal dedicado, com via dupla, delimitado por lancis, tendo 
prioridade em cruzamentos com as vias adjacentes. O Metrobus mantém ainda o reordenamento de trânsito 
anteriormente previsto, e a articulação do sistema com o restante tráfego, em particular no atravessamento 
das rotundas, através do mesmo sistema de sinalização previsto no metro ligeiro de superfície. 

Não tem alterações significativas que não as adaptações da plataforma para faixa rodoviária de via dupla 
e a criação de zonas para a inversão dos autocarros, assim como a substituição do veículo de transporte a 
usar, ferroviário por rodoviário elétrico, com a consequente supressão de carris e eliminação das linhas 
aéreas de tração elétrica. A tração do material circulante é elétrica, tal como no anterior projeto. Assim, as 
adaptações ou retificações em causa estão na sua quase totalidade na área de intervenção do anterior 
projeto, com exceção das duas rotundas de inversão de marcha (localizadas no início e fim do troço) que 
constituem elementos novos do projeto, necessários ao funcionamento do sistema. 

Este troço urbano, entre Coimbra B e Alto de S. João, com cerca de 7,1 km de extensão total, está 
subdividido em dois trechos: 

 Coimbra B/Portagem  do km 0+000 ao km 1+843; 

 Portagem/Alto de S. João  do km 0+000 ao km 5+236. 

Neste troço, o espaço canal será intervencionado para albergar uma plataforma rodoviária em concordância 
com a envolvente onde se insere: 

 Entre Coimbra B e Coimbra A (Coimbra Cidade), adaptando o canal ferroviário para a solução 
rodoviária; 

 Entre Coimbra Cidade e Coimbra Parque (que corresponde a um troço de confluência de tráfego 
ferroviário e rodoviário, nomeadamente no cruzamento da Av. Emídio Navarro com a Ponte de 
Santa Clara e o Largo da Portagem), delimitando-se para o efeito a faixa do Metrobus ao longo dos 
carris em que seguiu no passado o ramal da Lousã e em articulação semaforizada com as vias 
rodoviárias existentes; 

 Entre Coimbra Parque e o Alto de São João, adaptando para a solução rodoviária o canal ferroviário 
do ramal da Lousã já desativado. 

Os ajustes que serão introduzidos ao traçado inicialmente aprovado são os seguintes: 

 Criação de uma rotunda de inversão de marcha nas estações términus, em Coimbra B e Alto de 
São João, necessárias para o funcionamento do sistema de Metrobus; 

 Ajustes na diretriz da via no entroncamento com a Linha do Hospital, evitando a afetação do cais 
coberto da Estação de Coimbra A, entretanto classificada em termos patrimoniais; 

 Criação da Variante de Solum, entre as paragens de S. José e Casa Branca do ramal da Lousã, que 
constituiu uma posterior alteração ao próprio projeto do metro ligeiro aprovado (com procedimento 
de AIA específico). 
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O projeto da Variante corresponde ao anteriormente submetido a procedimento de AIA, estando 
totalmente inserido na área de intervenção anteriormente considerada. 

Foi efetuada uma melhoria na implantação do traçado, tendo sido evitada a afetação de um edifício 
anexo, pertencente ao Jardim de Infância n.º 1. 

Por outro lado, foi ainda efetuada uma alteração importante do ponto de vista patrimonial, relacionada com 
a Estação Nova (Estação Coimbra A), entretanto classificada: foi efetuada uma ripagem do traçado, 
evitando-se a afetação do cais coberto da estação, situação que se verificava no projeto de metro ligeiro. 

Esta encontra-se classificado como Monumento de Interesse Público (MIP) pela Portaria n.º 611/2013, DR, 
2.ª série, n.º 182, de 20/09/2013) e a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). 

Globalmente a área de intervenção associada ao projeto de metro ligeiro (incluindo a Variante de Solum) 
totalizava 27,5 ha, integrando, para além do canal de circulação e paragens, o reordenamento de 
arruamentos e a integração urbana. Em resultado dos ajustes efetuados e incluindo já as áreas de inversão 
de marcha em Coimbra B e Alto de S. João (com um valor de 3,4 ha) totaliza agora 24,9 ha. 

Verifica-se que, face ao limite de intervenção anterior, existe uma ocupação adicional nas áreas das 
rotundas de inversão de marcha. Por outro lado, existem vários locais onde pontualmente se reduziu a área 
de expropriação necessária. Deste modo, com o atual projeto existe uma redução global de 2,6 ha de área 
ocupada. 

Neste troço, Coimbra B/Alto de São João, a circulação será feita em canal dedicado, em via dupla, sendo a 
diretriz em plena via, coincidente com a do projeto de execução do metro ligeiro. A largura do canal é de 
7 m (3,50 m de largura para cada via), sendo fisicamente delimitado por lancis com 0,3 m de largura, com 
uma faixa de circulação de dois sentidos, exclusiva para a circulação do Metrobus. Existem no entanto as 
seguintes exceções ao perfil transversal tipo: 

 Coimbra B/Portagem 

 Rua Manuel de Almeida e Sousa, junto à Estação de Coimbra B 

 Retorno 

 Ligação à Av. Fernão Magalhães, na zona da Ponte-Açude 

 Av. Marginal 4 (troço 4) 

 Portagem/Alto de São João 

As paragens (14 no total) têm dupla plataforma de passageiros, uma em cada sentido da circulação, 
situando-se nos locais anteriormente previstos para o metro ligeiro; apenas foi eliminada a estação final, 
no Alto de S. João, pela necessidade de implantar no final do troço urbano a rotunda para retorno dos 
autocarros. 

Resumidamente, as principais modificações e compatibilizações a implementar são: 

 Estabilização da Margem Direita do Mondego 
 Sentidos de tráfego na Av. Cidade de Aeminium 
 Ligação dos Parques de Estacionamento 

O funcionamento do sistema pressupõe a desativação do serviço ferroviário entre a estação de Coimbra 
Cidade (Coimbra A) e Coimbra B, com o uso do atual canal da linha ferroviária, sendo a inversão do sentido 
de circulação dos veículos realizada em Coimbra B, numa nova rotunda a construir. O troço urbano termina 
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após a antiga estação do Alto de S. João prevista no metro ligeiro, no antigo ramal da Lousã já desativado, 
onde também será criada uma zona de inversão dos veículos. 

A solução BRT a implementar consiste em veículos elétricos de carregamento noturno e de oportunidade, 
com um sistema de guiamento eletrónico. 

O Metrobus funcionará entre as 5 e as 23 horas. A velocidade base considerada para o desenvolvimento 
do traçado neste troço urbano é de 50 km/h, com prioridade aos veículos Metrobus em todos os 
cruzamentos de nível. 

Da apreciação efetuada pela CA, detalhadamente constante do presente Parecer, há a evidenciar os 
seguintes aspetos: 

 O RECAPE não esclarece, dada a desativação da linha férrea, com desafetação ao serviço ferroviário 
da Estação Coimbra A, qual a sua futura eventual função no âmbito deste projeto ou o destino a 
dar posteriormente a este bem imóvel classificado, situação a esclarecer, atendendo à sua 
necessária salvaguarda; 

 Tendo as DIA estabelecido um conjunto de Condicionantes e Elementos a apresentar em sede de 
RECAPE, da análise dos mesmos considera-se ter sido, na generalidade, apresentada a necessária 
informação; 

 No que concerne às medidas de minimização, verificando-se que, na generalidade, a informação 
apresentada permite verificar que está assegurado o seu cumprimento, devem no entanto ser 
atendidos os aspetos mencionados em resultado da apreciação efetuada; 

 Relativamente aos Programas de Monitorização, cumprindo na generalidade o definido nas DIA, 
devem no entanto atender aos aspetos mencionados, resultantes da análise efetuada. 

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem remetidos os elementos especificados e 
cumpridos os aspetos identificados ao longo do presente Parecer, os quais encontram-se sistematizados no 
capítulo seguinte, pode concluir-se que o projeto do "Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a 
uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra/Alto de S. João" cumpre as DIA. 

Relativamente à restrição de utilidade pública Reserva Ecológica Nacional (REN), verifica-se nada haver a 
opor. 
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7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO "SISTEMA DE 
MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS - TROÇO 
COIMBRA B/ALTO DE S. JOÃO" 

CONDICIONANTES 

1. Demonstrar a compatibilização do projeto com a servidão existente, na área da nova rotunda de 
inversão de marcha junto à Estação de Coimbra B, relativa ao “Estudo Prévio dos Lanços IP 3 - 
Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, IC 2 - Coimbra/Oliveira de Azeméis (A 32/IC 2) e IC 3 -Coimbra/ 
IP 3”, conforme Declaração (extrato) n.º 105/2009, de 23 de março. 

2. Os bens imóveis classificados não podem ser diretamente afetados pela execução do projeto. 

3. Obtenção do: 

a) Título, junto da APA/ARHC, para proceder à intervenção junto à Estação de Coimbra B, uma vez 
que interfere com o domínio hídrico; 

b) Parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, relativamente ao 
arranque e corte raso de oliveiras. 

4. Demonstrar o reconhecimento, por parte da Câmara Municipal de Coimbra, de que o projeto 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”, no cumprimento no disposto do artigo 32.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal (PDM). 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

A) PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

1. Apresentar o Projeto de Integração Paisagística (PIP) para a rotunda de inversão de marcha de 
Coimbra B. 

2. Justificar/demonstrar a inclusão, ou não, dos elementos arbóreos de plátanos de modo a que o abate 
dos plátanos seja compensado pela plantação de, pelo menos, igual número de árvores, em zona 
próxima daquela onde ocorra o abate. Neste âmbito deve ser apresentado graficamente a localização 
dos elementos arbóreos de plátanos em causa, assim como a sua relação com o PIP e o projeto da 
Via. 

3. Apresentar o levantamento em cartografia dos exemplares arbóreos (património arbóreo) dentro da 
área de intervenção, devidamente identificados, caracterizados quanto ao seu porte e dimensões, 
estado fitossanitário e com uma avaliação quanto à possibilidade de serem integrados no âmbito do 
PIP ou de transplante para outros locais, devendo também estes serem referidos. 

4. Os exemplares das espécies a abater devem ser devidamente identificadas devendo ser consideradas 
em peça desenhada autónoma. Para cada exemplar deve ser apresentada a devida justificação para 
o seu abate e não preservação e inclusão no PIP. 
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5. Os exemplares das espécies a transplantar e a preservar devem ser devidamente cartografados e 
identificados no âmbito da observância das medidas cautelares que integram o PIP. Para cada 
exemplar deve ser apresentada a devida justificação para o seu transplante e não preservação e 
inclusão no PIP. 

6. No caso dos transplantes, devem ser identificados os locais para onde os exemplares de porte 
arbóreo serão transplantados, assim como as condições em que os mesmos serão mantidos caso 
não seja um transplante definitivo. 

7. Os elementos vegetais a repor em espaço público, quando aplicável, devem respeitar os 
alinhamentos existentes e os portes aproximados aos existentes. 

8. Devem ser preservados e integrados todos os exemplares arbóreos relevantes existentes no local de 
implantação da rotunda de inversão de marcha de Coimbra B. 

9. Os locais selecionados para a plantação de elementos arbóreos devem ser devidamente 
compatibilizados com a localização das infraestruturas, assim como com os postes de iluminação 
pública, de modo a não terem a sua integridade física comprometida com o desenvolvimento da 
copa, bem como por razões de segurança. 

10. No âmbito das medidas cautelares que integram o PIP, devem ser previstas e contempladas soluções 
para o controlo da deposição de poeiras sobre a folhagem do património botânico existente, 
podendo, eventualmente, passar por um sistema de lavagem do tipo nebulizador, nos casos mais 
especiais. 

11. As espécies de material vegetal, os equipamentos e os materiais inertes, ao nível de 
pavimentos/revestimentos, propostos, ou a propor, devem ser ponderados e reavaliados no sentido 
de observarem a recomendação da Unesco para a cidade de Coimbra enquanto “Paisagem Histórica 
Urbana”. Entre outros cuidados a ter, destacam-se os aspetos ou soluções que devem ser evitadas: 

a) A utilização de materiais – inertes e vivos - de menor qualidade/durabilidade; 

b) A descontinuidade formal e visual/estética de materiais; 

c) A descontinuidade do desenho do espaço público existente; 

d) Soluções que conduzam à descaracterização e à perda de identidade dos locais objeto de 
intervenção. 

12. As áreas de espaço público afetadas (algumas de recente intervenção) devem ser respostas em 
respeito pelos projetos que lhe deram forma. Nas situações de eventuais alterações do desenho do 
espaço e/ou dos materiais devem ser consultados os autores dos referidos projetos. 

13. Os PIP’s devem incluir um Plano de Manutenção e respetivo cronograma. 

14. As ações acima referidas a par da própria implementação do PIP, e do respetivo Plano de 
Manutenção, devem ser asseguradas com a assistência técnica da Obra por especialistas de 
vegetação e pelo Arquiteto Paisagista autor do Projeto, de forma a garantir a correta implementação 
do PIP. 

15. Todas as alterações que decorram do cumprimento dos pontos anteriores devem refletir-se nos PIP’s 
quer ao nível das Peças Escritas, incluindo Plano de Manutenção, quer ao nível das Peças 
Desenhadas. 
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B) EM SEDE DE EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

1. Caderno de Encargos/Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra com a inclusão de todas as 
medidas de minimização dirigidas para a fase de obra, referentes ao fator ambiental Património 
Cultural que constam da DCAPE. 

C) PREVIAMENTE AO INÍCIO DA OBRA 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada): 

1. Plano dos acessos definidos para realização da obra. A definição das vias e acessos aos estaleiros da 
obra deve ter em conta as densidades de tráfego, privilegiando a solução que menos interfira com o 
tráfego diário. 

D) PREVIAMENTE À FASE FINAL DA OBRA 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará o modo de concretização da intervenção em causa): 

1. Para todas as áreas afetadas durante a fase de construção e que não estejam contempladas no 
âmbito dos PIP’s apresentados, deve proceder-se segundo as seguintes orientações: 

a) Apresentar de cartografia com o registo gráfico da localização das áreas, incluindo a sua 
dimensão (m2), a recuperar paisagisticamente; 

b) Para cada uma das áreas, discriminar as ações que sejam necessárias à sua recuperação e, 
eventual, integração paisagística; 

c) Discriminar eventuais sementeiras e/ou plantações quanto a quantidades e espécies. 

E) PREVIAMENTE AO INÍCIO DA EXPLORAÇÃO 

Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará que a exploração possa ser iniciada): 

1. Na sequência da aprovação do Plano de Exploração do Sistema e decidida a entidade gestora do 
Metrobus, deve a mesma, em fase prévia à entrada em funcionamento do SMM, definir e apresentar 
cartografia dos locais de pernoita/manutenção diária dos veículos. 

Caso seja necessária a construção de parques ou outras estruturas complementares de acolhimento 
dos veículos para pernoita/manutenção diária, devem os referidos locais ser objeto de prévia 
prospeção arqueológica sistemática e os resultados apresentados à Autoridade de AIA, após 
validação da Tutela do Património Cultural. 

 

1. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar 
no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o respetivo caderno de encargos 
da empreitada, bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, 
para efeitos de concretização do projeto. 

OUTRAS CONDIÇÕES A CUMPRIR 
NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 
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2. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação. 

 

Fase prévia à execução da obra e de obra 

1. Implementar os seguintes planos: 

a) Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, atualizado de acordo com as disposições que 
constam da DCAPE; 

b) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

2. Informar previamente as populações da duração prevista das obras, serviços e infraestruturas afetadas 
e soluções alternativas de circulação. 

3. 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 
concelhos abrangidos. As ações de divulgação e sensibilização da população devem prolongar-se para 
a fase de exploração. 

4. 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. 

5. Os estaleiros não devem ser implantados em áreas de REN e RAN. No espaço urbano, devem ser 
implantados em áreas que interfiram o menos possível com o quotidiano da população. 

6. Antes do início da obra proceder à prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas de afetação 
do projeto que nas fases anteriores não foram prospetadas, por impossibilidade, ou que apresentaram 
visibilidade nula a reduzida, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes. 

Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras), a executar ainda nesta fase e de que deve resultar a elaboração de relatório técnico-científico 
a remeter para análise e aprovação da Tutela do Património Cultural. 

7. Caso se verifique a necessidade de implementar quaisquer medidas de minimização de carácter 
intrusivo (sondagens ou escavações arqueológicas), estas devem ser igualmente realizadas ainda 
previamente ao início das obras. 

8. Antes do início da obra, realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de intervenção da 
Rua dos Oleiros, cujo número e área mínima deve ser definida em sede de pedido de autorização de 
trabalhos arqueológicos (PATA). De acordo com os resultados destas sondagens, pode ainda resultar 
a necessidade de realização de trabalhos arqueológicos adicionais. 

9. Na sequência destes trabalhos arqueológicos prévios, apresentar Carta de Condicionantes atualizada à 
localização de estaleiros, infraestruturas de apoio, depósitos temporários de terras e de acessos a 
utilizar durante a obra, à escala de projeto, acompanhada de ortofotomapa. Os elementos patrimoniais 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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devem ser individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – área de dispersão/ 
concentração dos vestígios). 

10. Para localização dos estaleiros devem ser selecionados locais que: 

a) Não interfiram com áreas de REN e de RAN; 

b) Interfiram o menos possível com o quotidiano da população. 

Fase de execução da obra 

11. A execução das medidas aplicáveis à fase de execução da obra deve ser verificada durante a fase de 
construção, mediante a implementação do Plano de Gestão Ambiental da Obra atualizado de acordo 
com as medidas que constam da DCAPE. 

12. A circulação dos veículos inerentes à obra deve respeitar as normas de segurança, nomeadamente a 
redução da velocidade de circulação junto das povoações. 

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

14. 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 partículas. 

15. A saída de veículos para a via pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação 
por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

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

17. Os caminhos para a circulação das máquinas não devem coincidir com os locais de recarga de aquíferos 
e implicar a compactação de grandes áreas de solos. 

18. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos, de forma a manter as 
normais condições de funcionamento e assegurar a minimização em termos de emissões. 

19. 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. 

20. Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que geram mais ruído, tendo em 
atenção as funções desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra com usos sensíveis. 

21. Os trabalhos não devem ocorrer na Rua D. João III (Ponto 10) e na Rua General Humberto Delgado 
(Ponto 11), durante o horário de funcionamento dos equipamentos escolares aí existentes. 

22. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que 
impliquem movimentação dos solos (demolições, desmatações, remoção e revolvimento do solo, 
decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, 
terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, 
quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos. 

23. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a 
decorrer em simultâneo terá de contemplar um arqueólogo por frente de obra. 
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24. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras), as quais devem ser apresentadas à Tutela do Património Cultural e, só 
após a sua aprovação, é que podem ser implementadas. 

25. Os achados móveis efetuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do património cultural. 

26. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios 
e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

27. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com Parecer prévio da 
Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis 
devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural. 

28. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a 
planta de condicionamentos deverá ser atualizada. 

29. Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o proponente 
assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos Arqueológicos 
resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo de um ano. 

30. Reparar todas as vias rodoviárias interferidas e com danos resultantes das obras e da circulação das 
máquinas e viaturas afetas à obra, assim como passeios e jardins. 

Fases de execução da obra e de exploração 

31. Implementar o Plano Especial de Emergência para acidentes, em toda a envolvência territorial do SMM, 
que indique os mecanismos de ação a desenvolver. 

Fase de exploração 

32. Aquando da aprovação do Plano de Exploração do Sistema pelo Instituto de Mobilidade de Transportes 
Terrestres, em fase prévia à entrada em funcionamento do SMM, equacionar o ajustamento do horário 
do SMM, de forma a responder às necessidades da população, concretamente, aumentar o período de 
funcionamento começando mais cedo do que o previsto, bem como acabar mais tarde, de modo a 
corresponder com as aspirações das populações. 

33. Efetuar a separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelos 
operadores de manutenção do SMM, tendo em conta as suas caraterísticas e a sua classificação na 
Lista Europeia de Resíduos. 

34. Sempre que sejam desenvolvidas ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida para 
consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis e cumpridas as medidas de 
minimização aplicáveis. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

Implementar o programa de monitorização proposto no RECAPE, devendo ser consideradas as seguintes 
alterações ao proposto: 

 A recolha das amostras deve ser executada por pessoal credenciado; 

 Os métodos laboratoriais de análise devem ser os implementados por laboratório acreditado para 
os parâmetros a analisar; 

 A decisão de parar com a monitorização, na fase de exploração, deve resultar da análise do registo 
histórico dos dados de pelo menos cinco anos. Esta análise deve ser efetuada pelo proponente, 
devendo constar no relatório anual de monitorização; 

 Uma das referências legais da qualidade da água subterrânea deve ser o anexo I do Decreto-Lei 
n.º 236/98, de 1 de agosto. 

 

AMBIENTE SONORO 

Implementar o plano de monitorização de ruído proposto no RECAPE, devendo o correspondente relatório 
da avaliação de ruído ser apresentado no primeiro ano de exploração. 

Face às incertezas, após entrada em funcionamento do projeto, o ruído deve ser monitorizado nos mesmos 
locais analisados no Estudo apresentado no RECAPE (19 pontos, de P1 a P19), para aferição dos valores 
apresentados ou deteção de eventual ultrapassagem de valores limite regulamentares, que obrigará à 
adoção de medidas de redução de ruído para a fase de exploração do projeto. 

 

  

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
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ANEXO I 

 

 

 

Localização e implantação geral dos elementos do projeto 
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Enquadramento nacional e regional do projeto 

[Fonte: RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - 

Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 
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Síntese das Aprovações Ambientais e Obras Realizadas 

[Fonte: Adaptado do RECAPE do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - Metrobus - Troço Coimbra B/Alto de S. João] 

Estudo Impacte Ambiental 
(EIA) 

Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) Observações 
(Obras) Linha/Troço km Entregue Decisão 

EIA do 
Metropolitano 

Ligeiro do 
Mondego 

(julho 2003) 

EIA Variante da 
Solum 

(maio 2008) 

DIA do 
Metropolitano Ligeiro 
do Mondego, datada 

de 
02-04-2004 

Prorrogação da DIA 
até 31-12-2008 

Alteração da 
Condicionante I da 
DIA em 03-11-2011 

DIA da Variante 
de Solum, 
datada de 

03-12- 2008 

Linha da 
Lousã 

Interfaces Ceira, 
M Corvo, Lousã - Agosto 2007 08-11-2007 

(Processo concluído) Executadas 

PMO Ao km 
9+200 06-04-2010 01-07-2010 

(Conformidade c/ DIA) 
Realizada parte dos acessos 

rodoviários (PI de Ceira) 
Miranda Corvo/ 

Serpins 
19+518/ 
35+930 10-12-2008 19-02-2009 

(Processo concluído) 
Empreitada de reabilitação da 

Linha da Lousã concluída 
(plataforma, pontes e tuneis), 

cais, interfaces, 
estacionamentos, drenagem, 

caminhos cabos 

Alto S João/ 
Miranda Corvo 

5+238/ 
19+518 20-04-2009 22-07-2009 

(Conformidade c/ DIA) 

Casa Branca/ 
Alto S. João (1) 

4+563/ 
5+238 

09-11-2009 
 

12-04-2010 
(Elem. Adicionais) 

25-01-2010 
(Conformidade c/ DIA) (2)  

Variante da 
Solum 

(S. José/ 
Casa Branca) 

2+684/ 
4+563 09-11-2009 

16-07-2010 
(Processo concluído) (3) 

APA fez a consulta pública e o parecer de conformidade 
seria da SEOP que nunca o fez ou enviou. 

 

Portagem/ 
S. José 

0+000/ 
2+684 

19-05-2011 
(RECAPE inicial) 

 
29-04-2016 
(RECAPE 

reformulação) 

16-12-2011 
(Não conformidade c/ DIA) 

Após reuniões, troca de correspondência e 
esclarecimentos, entre a MM, REFER, APA e DRCC, foi 
elaborado/reformulado o RECAPE e enviado à APA a 
29/04/2016 com conhecimento à IP e a SEI. A APA 

solicitou que fosse a entidade licenciadora a instruir o 
processo, o que foi feito a 22/05/2017 pela SEI. A esse 

ofício a APA respondeu com o de 29/07/2017 
solicitando o aferimento da relevância de dar 

continuidade ao procedimento de avaliação face aos 
últimos desenvolvimentos (Metrobus). 

 

Coimbra B/ 
Portagem 

0+000/ 
2+222 16-04-2010 23-06-2010 

(Conformidade c/ DIA) (4)  

EIA do 
Prolongamento do 
Túnel da Sereia 
até ao Pólo III 
(janeiro 2005) 

DIA do 
Prolongamento do 
Túnel da Sereia 

ao Pólo III, datada 
de 

02-08-2005 

Linha do 
Hospital 

Aeminium/ 
Câmara Municipal 

0+000/ 
0+385 01-06-2010 05-04-2012 

(Conformidade c/ DIA) (5) 
Demolições realizadas e 

trabalhos arqueologia realizados 

(1) APA designa incorretamente de S. José / Alto S. João no seu site. 
(2) O site da APA indica “25-01-2010 – Conformidade com a DIA”, o que não parece correto quanto à data, pois o ofício recebido é de 11-02-2010, ao qual foram enviados os esclarecimentos necessários (12.04.2011) 

e posteriormente a APA enviou (15/06/2011) mais 2 pareceres complementares da CCDR e IGESPAR. 
(3) O RECAPE deste troço, assim como o do troço Casa Branca – Alto de S. João, foram entregues à Secretaria de Estado dos Transportes a 09/11/2009, que o remeteu à APA para apreciação. A APA fez a consulta 

pública e o parecer de conformidade seria da SEOP que nunca o fez ou enviou. 
(4) Foram enviados esclarecimentos ao parecer a 12/04/2011 aos quais a APA respondeu a 06/11/2011. 
(5) O RECAPE foi enviado à Secretaria de Estado dos Transportes a 01/06/2010 e a 16/06/2010, que o remeteu à APA para apreciação. O parecer da comissão de avaliação foi enviado à MM através de dois ofícios, 

um de 27 e outro de 30/08/2010. O parecer informava da não conformidade face ao não cumprimento da Medida I. 
A 15/09/2010 foi enviado à APA pedido de alteração da Medida I da DIA. 
A 10/11/2011, já com a aprovação da alteração da Medida I da DIA, foram enviados os esclarecimentos à APA. Na sequência foram também enviados elementos diretamente à DRCC com conhecimento à APA. 
A 05/04/2012 foi emitido novo parecer pela APA. Posteriormente foi enviado esclarecimentos ao parecer e recebida resposta da APA a 09/04/2013, mas apenas sobre os planos de gestão e monitorização. 
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Síntese das disposições da DIA do SMM 

 - Disposições só aplicáveis ao troço suburbano ou à Linha do Hospital 
 - Disposições aplicáveis a ambos os troços (urbano e suburbano) 

 

DISPOSIÇÕES DA DIA CALENDARIZAÇÃO 

I – Condicionantes ao projeto 

I-1 
A faixa rodoviária prevista em paralelo com a via do MLM, na zona da Baixinha, não pode suportar tráfego rodoviário, mas exclusivamente tráfego de emergência 
e serviços de carga e descarga devidamente controlados Não aplicável (Linha do Hospital) 

I-2 
O projeto de execução deve ser elaborado de modo a que não interfira com qualquer tipo de infraestruturas existentes ou previstas, nomeadamente redes de 
abastecimento de água, de saneamento, de gás, de eletricidade e telecomunicações Já executado na anterior empreitada 

II – Estudos e projetos a desenvolver 
II-1 Plano de Gestão dos Resíduos gerados nos estaleiros e nas frentes de obra, tendo em conta o faseamento e a calendarização da obra. FP / FpC / FC 

II-2 Plano Especial de Emergência, em toda a envolvência territorial do MLM, para acidentes que, em caso de ocorrência, identifique e avalie o cenário mais crítico e 
indique os mecanismos de ação a desenvolver. FpC / FE 

II-3 Estudo rigoroso sobre o reordenamento do trânsito, incluindo uma clara identificação de alternativas, quer para a fase de construção, quer para a fase de 
exploração. FP / FpC 

II-4 Estudo mais aprofundado das passagens de nível de Vendas de Ceira, Sobral de Ceira e ainda do Parque Dissuasor da Estação de Ceira, com o objetivo de 
maximizar os benefícios ambientais, de segurança, de rapidez, e de comodidade para os utentes. 

Não aplicável (Troço Suburbano – Alto 
de São João / Serpins) 

II-5 
Na ZEP do Mosteiro de Santa Cruz, M.N., Igreja do São João das Donas, M.N, jardim da Manga M.N e ZEP da Rua da Sofia, I.I.P: devem ser presentes ao IPPAR, 
projeto de demolições, projeto de consolidação do edificado a manter, projeto de requalificação dos espaços a intervencionar, assim como os do edificado a 
construir. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-6 Na ZEP do Mosteiro de Santa Cruz, M.N., Igreja de São João das Donas, M.N., Jardim da Manga, M.N, e ZEP da Rua da Sofia, 1.1.P: caso venham a ser detetadas 
condutas de águas, devem ser devidamente estudadas e indicadas as medidas necessárias à sua manutenção ou substituição. Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-7 Na ZP do Aqueduto de São Sebastião, M.N: deve ser presente ao IPPAR, o projeto de arranjos exteriores referente ao novo posicionamento da rotunda e respetiva 
área envolvente. Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-8 
No Parque de Santa Cruz e ZP, 1.I.P.: dentro do Jardim e em toda a área de influência do MLM, deve ser efetuado um detalhado estudo às minas, galerias e 
canais de água existentes, de forma a implementar as medidas necessárias a evitar a contaminação dos seus caudais e o desequilíbrio dos ecossistemas 
existentes, nomeadamente a colónia de sapos-parteiros existente na parte superior do Jardim 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-9 No Parque de Santa Cruz e ZP, l.l.P.: deve ser presente ao IPPAR, o projeto paisagístico que contemple a requalificação da fauna e flora existentes. Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-10 Nas Zonas sob Servidão Administrativa tutelada pelo IPPAR, deve ser apresentado o respetivo projeto de arquitetura para apreciação, devendo após a sua 
aprovação, ser incluído no RECAPE. 

FpC 

II-11 O PMO deve ser alvo de um estudo de risco, atendendo ã sensibilidade dá área (leito de cheia), elaborado para um período de retorno, T=100 anos. A sua 
construção deverá ser adequada aos resultados obtidos, por forma a resultar menor risco de inundação para pessoas e bens. 

Não aplicável por já não ser 
necessário esta estrutura 

II-12 Estudo da Requalificação do Jardim da Sereia. Não aplicável (Linha do Hospital) 

II-13 
Estudo de integração paisagística que contemple a manutenção e eventual fortalecimento da barreira visual (sebe viva) envolvente ao PMO, e introdução de 
espécies arbustivas e arbóreas resistentes e tradicionais na paisagem local, preservando, como um espaço verde, a área não ocupada pelo parqueamento e 
edifícios. 

Não aplicável (Troço Suburbano – Alto 
de São João / Serpins)) 

III – Medidas de minimização – Antes do início de obras 

III-1 Informar previamente as populações das áreas a serem afetadas pelas obras, duração prevista das obras, serviços e infraestruturas afetadas e soluções 
alternativas. 

FpC 

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. 

FpC 
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DISPOSIÇÕES DA DIA CALENDARIZAÇÃO 

III-3 

Deverão realizar-se os seguintes trabalhos arqueológicos específicos: 
 Sítio n° 2 (Bota-Abaixo): Realização de sondagens arqueológicas prévias; 
 Sítio n° 8 (Rua João Cabreira): Realização de escavações arqueológicas prévias aplicado a todo o bairro a demolir; 
 Sitio n° 11 (Ribela): Levantamento topográfico georeferenciado das estruturas e caso se verifique a sua afetação deverão ser realizadas escavações 

arqueológicas; 
 Sítio n° 17 (Minas de água, Jardim Botânico): Levantamento topográfico georeferenciado das estruturas. 

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-4 Nos casos onde se preconiza a realização de escavações arqueológicas prévias impõe-se que esses trabalhos sejam realizados antes do início de obra de forma 
a que os mesmos possam decorrer sem constrangimentos de tempo. Salienta-se neste caso a zona a demolir da Baixinha. 

FpC 

III-5 
Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IPA, devendo os respetivos relatórios ser entregues para avaliação. Após a sua aprovação 
devem ser incluídos no RECAPE. FpC / FC 

III-6 
Quanto ao troço em túnel previsto para montante do Jardim da Sereia devem realizar-se sondagens geofísicas de modo a verificar se a construção subterrânea 
da Ribela será afetada pelo projeto.  Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-7 Na Rua Olímpio Nicolau Fernandes deverá também proceder-se de igual modo a sondagens geofísicas dado que também aqui a Ribela poderá ser intercetada. Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-8 Devem ser revistos os dimensionamentos das passagens hidráulicas (PH) existentes no traçado, devendo as mesmas ser de secção única e ter, no mínimo, 1 
metro de diâmetro e serem adequadas às características das respetivas bacias hidrográficas. As novas PH, a executar, deverão respeitar as mesmas regras. 

FP / FC 

III-9 Revisão das secções de vazão dos pontões que permitem o atravessamento de linhas de água e, caso seja necessário, devem ser construídos novos e adequados 
às respetivas bacias hidrográficas. 

Já executado na anterior empreitada 

III-10 
Efetuar o registo fotográfico, memória descritiva tão exaustiva quanto possível e desenho técnico dos seguintes elementos que serão destruídos: 
 Zona da Baixinha / Bota Abaixo / Rua Direita – situado no PK 0+260 a 0+350  
 Rua da Sofia (dois edifícios) – situado ao PK 04-380.  

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-11 Efetuar uma vistoria prévia ao estado de conservação dos edifícios que possam vir a ser afetados. A verificação do estado de conservação deve ser executada 
com recurso ao preenchimento de uma ficha de inventário devidamente assinada pelos proprietários. Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-12 
Efetuar um inventário dos pontos de água bem como um levantamento dos sistemas de captação que deverá incluir, entre outros aspetos, a medição dos 
respetivos níveis freáticos e obtenção de informações adicionais, como as variações sazonais ou o seu regime de exploração, com vista ao Projeto de Execução 
prever o restabelecimento dos sistemas direta ou indiretamente afetados. 

FP 

III-13 

Efetuar um levantamento rigoroso da topografia e condições de drenagem das minas subterrâneas existentes ao longo do vale da antiga Ribela (Cruz de Celas, 
Rua Augusto Rocha, Jardim da Sereia, Praça da República, Av. Sá da Bandeira, prolongando-se até ao Mondego pela zona do Bota Abaixo). Devendo, também, 
ser efetuado um levantamento das bocas de mina, que a respetiva linha de água alimenta, assim como do troço que ainda se mantém com a função de coletor 
de águas pluviais. Deve ser verificado onde se encontram as áreas de captação destas águas. 
Caso se verifique que as obras de implantação do MLM, colidem com estas estruturas subterrâneas, deve ser elaborado um plano de minimização específico.  

Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-14 Prever no PMO, uma bacia de decantação e respetivo sistema de coleta e drenagem de águas residuais, ou um sistema que encaminhe os efluentes para uma 
estação de tratamento de águas residuais, com vista a proteger a qualidade da água. 

Não aplicável por já não ser 
necessário esta estrutura de apoio 

III – Medidas de minimização – Fase de construção 

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. FC / FE 

III-16 Deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico integral da obra, o qual deve contemplar um arqueólogo por frente de obra. FC 

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.  

Não aplicável (Troço Suburbano – Alto 
de São João / Serpins)) 
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DISPOSIÇÕES DA DIA CALENDARIZAÇÃO 

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. Não ocorre 

III-19 O abate dos plátanos deve ser compensado pela plantação de, pelo menos, igual número de árvores, em zona próxima daquela. FP / FC 
III-20 Ao longo do edifício do Mosteiro de Santa Cruz e Jardim da Manga, a faixa do MLM deve localizar-se o mais afastada possível do Monumento. Não aplicável (Linha do Hospital) 

III-21 
Proceder à remoção e devida acomodação do imóvel “Cruzeiro de Celas” durante a fase de obra, no caso de se prever a existência de trepidação e/ou vibração 
de média ou elevada magnitude, na zona da Cruz de Celas. Não aplicável (Linha do Hospital) 

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. FPC / FC 

III – Medidas de minimização – Fase de exploração 
III-23 Os caminhos para a circulação das máquinas não devem coincidir com os locais de recarga de aquíferos e implicar a compactação de grandes áreas de solos. FPC / FC 

III-24 A circulação de máquinas e veículos pesados deve ser condicionada nas imediações dos seguintes imóveis: Mosteiro de Santa Cruz; Jardim da Manga; Fonte 
Nova; Fonte da Madalena; Aqueduto de São Sebastião e Parque de Santa Cruz. Não aplicável (Linha do Hospital) 

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. FpC 

III-26 
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. 

FpC 

III-27 Equacionar o ajustamento do horário do MLM, de forma a responder às necessidades da população, concretamente, aumentar o período de funcionamento 
começando mais cedo do que o previsto, bem como acabar mais tarde, de modo a corresponder com as aspirações das populações suburbanas. FE 

III-28 Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas operações de manutenção da Linha, tendo em conta as suas características 
e a sua classificação na Lista Europeia de Resíduos. FE 

III-29 Recuperar, após o término da obra, todas as áreas utilizadas durante a fase de construção, procedendo à integração paisagística desses locais. No que concerne 
à plantação de vegetação deve-se recorrer, preferencialmente, às espécies autóctones. FPC 

III-30 Reparar todas as vias rodoviárias interferidas, assim como passeios e jardins, e com danos pelas obras e circulação, de forma a não prejudicar a circulação local. FPC 

III-31 
Efetuar a observação periódica das passagens de nível (as que se mantêm do Ramal da Lousã e as novas), assegurando as condições de visibilidade do MLM e 
as condições de atravessamento da linha do MLM. FE 

III-32 Colocar painéis informativos nas passagens de nível que foram suprimidas com a indicação da travessia mais próxima, e se possível com um mapa. Não Aplicável (Troço Suburbano – Alto 
de São João / Serpins) 

IV – Planos de monitorização 
IV-1 Deve ser apresentado um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) independentemente dos Planos de Monitorização a seguir mencionados. FP / FpC / FC / FPC 

IV-2 
Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 
Deve ser apresentado um plano de monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea, com o detalhe necessário à sua implementação em fase de 
RECAPE. 

FpC / FC / FE 

IV-3 Programa de Monitorização do Ruído 
Deve ser apresentado um plano de monitorização com o detalhe necessário à sua implementação, em fase de RECAPE. FE 

 
Legenda: 

FP – Fase de projeto 
FpC – Fase de pré-construção 
FC – Fase de construção 
FPC – Fase de pós-construção 
FE – Fase de exploração 
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