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V/Comunicação: 30.12.2019   Procº. 14.01.14/702 

                      
 
 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto do Sistema de Mobilidade  

                       do Mondego – adaptação a uma solução BRT – Metrobus – Linha do Hospital 

  Promotor: Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 
 
 
 
 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da Informação 

de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/325[DVO/DEOT/SG], bem como dos 

despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  
Ordenamento Turístico                                                                       
 

                                               
 

Em anexo: O mencionado 

 

 Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira , 9/9 A - Zambujal 
Ap. 7585 
2610-124   AMADORA 
 
 

 

 

ASSUNTO:  
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Informação de serviço n.º 2020.I.325 [DVO/DEOT/SG] 
 
Assunto: Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto do Sistema de Mobilidade do 
Mondego – adaptação a uma solução BRT – Metrobus – Linha do Hospital (Proc. n.º 
14.01.14/702)  
Promotor: Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 
 
Visto. Concordo, considera-se que as medidas de minimização e os planos de monitorização 
ambiental a implementar minimizam os potenciais impactes negativos na atividade turística. 
 
Comunique-se à APA, via Portal PARTICIPA. 
 
 
Leonor Picão 

 
 
Diretora Coordenadora  
(por subdelegação de competências) 
14.01.2020 
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Informação de serviço n.º INT/2020/325 [DVO/DEOT/SG] 
Assunto: Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto do Sistema de Mobilidade 
do Mondego – adaptação a uma solução BRT – Metrobus – Linha do Hospital (Proc. n.º 
14.01.14/702) 
Promotor: Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 
__________________________________________________________________ 
 
Visto. Concordo. 
 
Atenta a análise do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do 
Sistema de Mobilidade do Mondego – adaptação a uma solução BRT – Metrobus – linha do 
Hospital (troço marcado a amarelo), constante da Informação que antecede, considera-se que 
as medidas de minimização e os planos de monitorização ambiental a implementar minimizam 
os potenciais impactes negativos na atividade turística. 

 
À consideração superior, com proposta de comunicação à APA, via Portal PARTICIPA. 
 
A Diretora do Departamento  
de Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 
(14.01.2020)  
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DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
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Informação de serviço n.º INT/2020/325 [DVO/DEOT/SG] 
13/01/2020 

Assunto: Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego 
– adaptação a uma solução BRT – Metrobus – Linha do Hospital (Proc. n.º 14.01.14/702) 

Promotor: Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 
 

 
I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P., através do 
ofício n.º S074628-201912-DCOM.DCA, com o n.º de entrada neste Instituto ENT/2020/165, de 
03/01/2020, que se encontra a decorrer, no âmbito do processo de Licenciamento Único de Ambiente, a 
verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Sistema de 
Mobilidade do Mondego – adaptação a uma solução BRT – Metrobus – linha do Hospital (troço marcado a 
amarelo), sobre o qual este instituto se poderá pronunciar. 

O presente parecer analisa o RECAPE mencionado em epígrafe, tendo por base os elementos 
disponibilizados através do Portal Participa. 

De acordo com a informação constante no processo em análise, em fase de Anteprojeto, o Sistema de 
Mobilidade do Mondego (SMM) foi objeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA), donde resultou, no dia 2 
de abril de 2004, a emissão de DIA “favorável condicionada ao cumprimento dos condicionamentos, das 
medidas de minimização, estudos e projetos a apresentar e planos de monitorização indicados no anexo à 
DIA.” Subsequentemente, foram entregues e aprovados os RECAPE de todos os troços em que o projeto de 
execução foi dividido, com exceção do troço da Linha do Hospital (troço sobre o qual incide o RECAPE em 
apreciação) - para o qual, por terem sido introduzidas alterações ao projeto posteriormente à emissão da 
DIA, foi elaborado novo EIA, tendo a DIA do mesmo sido emitida em 2005 com decisão favorável 
condicionada. 

Após as respetivas aprovações ambientais foram iniciados os trabalhos de construção do Sistema de 
Mobilidade preconizado que consistia na implementação de um metro ligeiro.  

Em maio de 2010, na sequência do Plano de Estabilidade e Crescimento, aprovado pelo Governo, foram 
suspensos os trabalhos em cursos, tendo ficado apenas concluídas, no primeiro trimestre de 2012, as 
empreitadas das infraestruturas de base. Apesar da suspensão dos trabalhos, as intervenções entretanto 
realizadas conduziram à inviabilização da exploração ferroviária e à consequente interrupção do serviço 
ferroviário, tendo a ligação passado a ser assegurada através da utilização da rede rodoviária existente, 
situação que se mantem até à atualidade e que se mostra pouco eficiente da qual resultam níveis de 
serviço pouco adequados. 

Tal situação levou à necessidade de repensar a 
solução anteriormente preconizada. Assim, na 
sequência da publicação do Plano Estratégico 
dos Transportes e Infraestruturas – PETI3+ 
(Resolução de Concelho de Ministros n.º 61-
A/2015, de 20 de agosto), que  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”, foram 
desenvolvidos estudos técnicos e económicos 
que culminaram na decisão de implementar um 
Sistema de Mobilidade assente numa solução 
em Metrobus - sistema de circulação rodoviária com autocarros elétricos, em canal dedicado do tipo BRT 
(Bus Rapid Transit). 
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Face às alterações a efetuar, decorrentes da adaptação a uma solução Metrobus, considerou-se necessária 
a elaboração do RECAPE que agora se analisa, o qual deverá garantir que se mantém assegurado o 
cumprimento dos pressupostos da DIA. 

De acordo com os elementos disponibilizados, não existe qualquer evidência de que o Turismo de Portugal, 
I.P. tenha emitido parecer ao Projeto em apreço em fase anterior àquela que agora se analisa. 

 

II – DESCRIÇÃO 

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

Com esta alteração, a circulação que anteriormente se preconizava ser feita em metro ligeiro, realizar-se-á 
em autocarro elétrico, solução que, de acordo com o RECAPE em análise, “sendo idêntica do ponto de vista 
do serviço prestado e de funcionamento – em canal dedicado e segundo um modo ecologicamente 
sustentável (modo elétrico) – é, contudo, mais adaptada a territórios de densidade populacional baixa, 
onde a procura não justifica um investimento tão elevado com infraestruturas ferroviárias mais pesadas, 
nem com custos de manutenção tão avultados”. 

O troço sobre o qual incide o documento em análise – linha do Hospital -  desenvolve-se numa extensão de 
cerca de 3,5 Km, insere-se em território do concelho de Coimbra, designadamente na União das freguesias 
de Coimbra (Sé Nova, Almedina, Santa Cruz e São Bartolomeu) e na freguesia Santo António dos Olivais. 

O tipo de transporte a implementar, 
vulgarmente designado de Metrobus, 
aplica a tipologia da infraestrutura de 
uma ferrovia ao sistema de autocarros. 
Tal é conseguido com a introdução de 
um sistema inteligente que atribui, aos 
autocarros, direitos de passagem 
prioritários o que se traduz em elevados 
níveis de desempenho, nomeadamente 
ao nível da pontualidade e da 
flexibilidade. 

Para a adaptação do projeto ao sistema 
de Metrobus ao longo de toda a Linha 
do Hospital privilegiou-se a realização 
das intervenções na área de intervenção 
definida para o metro ligeiro, sendo que 
as alterações que ocorrem, são 
localizadas e acontecem no trecho 
compreendido entre a Praça da 
República e o Largo de Celas, por ter 

sido abandonada a execução de um túnel na zona de Celas (previsto no Anteprojeto do Metro Ligeiro), 
passando esse trecho a ser desenvolvido à superfície. 

Face ao traçado aprovado, o projeto agora em análise considera, ainda, o prolongamento da Linha do 
Hospital até ao novo Hospital Pediátrico, o qual foi, entretanto, instalado em local fora do recinto dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), onde terminava o projeto anteriormente aprovado. 

No troço até ao recinto dos HUC a circulação será feita, na sua quase totalidade, em canal dedicado, sendo 
coincidente, no essencial, com o metro ligeiro projetado. O prolongamento do traçado desde os HUC até ao 
Hospital Pediátrico, que corresponde ao prolongamento da Linha aprovada, o traçado desenvolve-se em via 
dedicada dentro do recinto hospitalar dos HUC e depois partilha as vias existentes. 

As paragens (9 no total) terão dupla plataforma de passageiros, uma em cada sentido da circulação e a 
sua localização, no essencial, corresponde à antes prevista para o metro ligeiro. 

De acordo com a documentação disponibilizada, prevê-se que a construção do troço suburbano, entre Alto 
de S. João e Serpins, já aprovado ambientalmente, se inicie no início de 2020 e esteja concluído no 
primeiro trimestre do ano 2021. Relativamente ao troço urbano que compreende os trechos Coimbra B – 
Alto de S. João e Linha do Hospital, é intenção que os trabalhos de construção sejam, previsivelmente, 
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iniciados no primeiro trimestre de 2020 e concluídos durante o ano de 2022, data a partir da qual se julga 
estarem reunidas as condições para que o Sistema de Mobilidade do Mondego possa entrar em exploração. 

 

III – APRECIAÇÃO 

Tratando-se de um projeto que dá continuidade a outro já aprovado, e uma vez que o traçado se mantém, 
genericamente, igual ao do projeto original, embora sem a realização do túnel de Celas e com a extensão 
até ao Hospital Pediátrico, estando a sua implantação nos arruamentos executada de acordo com as 
conclusões do Estudo de Traçado e de Reordenamento de Transito da Linha do Hospital, elaborado no 
âmbito dos atuais estudos e que foi devidamente acompanhado e aprovado pela Câmara Municipal de 
Coimbra, considera-se que se mantêm válidos os termos e condicionantes estabelecidos na DIA. 

Analisado o RECAPE e respetivos anexos verifica-se que, é apresentada evidencia sobre o cumprimento dos 
termos e condicionantes estabelecidos na DIA que foi emitida, em fase de anteprojeto.  

Do ponto de vista do Turismo, considerando as questões suscitadas na DIA releva-se as relacionadas com 
os impactes paisagísticos, em fase de construção, e com a qualidade do ambiente sonoro.  

De acordo com a informação disponibilizada, será assegurado que, em fase de construção, serão 
minimizados os impactes paisagísticos decorrentes da instalação de estaleiros. Para o efeito, serão 
utilizadas barreiras visuais e em zonas de elevado interesse patrimonial, nomeadamente no centro de 
Coimbra, os tapumes a utilizar terão design e/ou estruturas alusivas aos principais elementos de interesse 
existentes nas imediações. 

Relativamente à questão do ruído e em cumprimento do estabelecido pela DIA, será desenvolvido plano de 
monitorização com incidência sobre o ambiente sonoro, o qual, segundo o RECAPE, deverá comprovar os 
baixos níveis de impacte sonoro resultantes do sistema de transporte a implementar.  

Por permitir responder às necessidades identificadas no território em que será inserido, integrando as 
orientações da estratégia nacional para os transportes e infraestruturas, é espectável que a implementação 
do Metrobus se traduza numa clara melhoria da qualidade de vida das populações, bem como na qualidade 
e eficiência do sistema de transportes coletivos, promovendo a melhoria da acessibilidade aos principais 
equipamentos da cidade de Coimbra e por conseguinte concorrendo para o reforço da atratividade turística 
da cidade de Coimbra e da região em que esta se insere. 

 
IV - CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que é apresentada evidência sobre o cumprimento dos termos e 
condicionantes estabelecidos na DIA e que, do ponto de vista do turismo, as medidas de minimização e os 
planos de monitorização ambiental a implementar minimizam potenciais impactes negativos sobre a 
atividade turística desenvolvida na envolvente da área de intervenção. 

Propõe-se a comunicação da presente informação de serviço à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 
À consideração superior, 

13/01/2020

X
Susana Grácio

Assinado por: SUSANA ISABEL MENDES DA SILVA GRÁCIO  
 

 

 

 












































