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METRO DO PORTO 

LINHA D – SANTO OVÍDIO/VILA D’ESTE 
 

ESTUDO PRÉVIO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

LINHA D – SANTO OVÍDIO/VILA D’ESTE E TRECHO DA FUTURA VL3 - 
VIA LONGITUDINAL N.º 3 

 

VOLUME 1 - RELATÓRIO SÍNTESE 

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Este documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental do Estudo 
Prévio da extensão da Linha D da rede de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, a 
desenvolver sensivelmente entre Santo Ovídio/Vila D’Este, com uma extensão aproximada de 
3,8 km, incluindo a avaliação de um projecto associado relativo a um trecho de 700 m da 
futura VL3 - Via Longitudinal n.º 3. 

No contexto do desenvolvimento do projecto assume relevância a integração das 
preocupações ambientais na sua concepção, construção e exploração, função da interferência 
que este tipo de empreendimentos induz no meio biofísico e socio-económico em que se 
enquadram.  

Assim, a avaliação ambiental de projectos tem-se revestido de uma importância crescente, 
visando acautelar respostas válidas e eficazes às alterações que poderão ocorrer no ambiente 
local e mesmo regional, sendo por isso cada vez mais objecto de interesse e atenção por parte 
da opinião pública e dos centros decisores e legisladores. 
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O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) constitui, neste contexto, um elemento fundamental do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que pretende analisar as potenciais 
afectações que determinado empreendimento poderá causar no ambiente, no sentido de 
procurar colmatá-las; visa também informar e envolver a opinião pública, sobretudo a 
população local mais directamente interessada e/ou afectada pela concretização do projecto, 
no respectivo processo de aprovação e licenciamento 

Contudo, é importante enfatizar que a avaliação ambiental não se esgota no presente 
documento, antes deverá o mesmo ser entendido como um importante passo na condução 
ambiental de um empreendimento que constitui, ele próprio, um elemento da estratégia 
nacional de ambiente e ordenamento do território, enquadrado maioritariamente no contexto 
dos transportes e acessibilidades, e de objectivos de controlo da degradação da qualidade 
atmosférica e consequentes efeitos nefastos ao nível das alterações climáticas, perseguindo 
estratégias europeias e internacionais nestes domínios. 

Assim, os documentos ora presentes, que compreendem o presente Relatório Síntese, o 
Resumo Não Técnico, e respectivos Anexos Técnicos e Peças Desenhadas, visam 
assegurar, conjuntamente, e no que respeita à área de influência da linha de metro em 
avaliação, as seguintes actividades:  

♦ Descrição do projecto, de forma expedita e direccionada para os aspectos que 
assumem relevância na avaliação de impactes, remetendo-se para Anexo as peças 
desenhadas do traçado, e para os elementos do Estudo Prévio que integram o 
Procedimento AIA, a avaliação de aspectos específicos do mesmo; 

♦ caracterização da situação ambiental de referência, ou seja, quadro evolutivo da 
região, desenvolvido a partir da situação actual e perspectivas evolutivas até ao 
horizonte de projecto, sem a sua implementação; 

♦ identificação e avaliação dos impactes potenciais de maior significado que, no caso 
presente, e de acordo com a natureza do projecto e a expressão urbana da área de 
estudo, se admitem relevantes nos aspectos de ruído, sócio-economia e 
ordenamento do território, salvaguardando implicações negativas ao nível de outros 
descritores, no decurso da fase de construção, sendo de ressalvar que, nesta fase, os 
potenciais impactes serão localizados, temporários, cessando com o início da 
exploração, assumindo-se ainda como residualmente menos relevante face às medidas 
adoptadas em projecto; 

♦ a avaliação dos impactes mais significativos visa a recomendação de medidas ou 
acções que minimizem as afectações negativas detectadas, ou que potenciem os 
benefícios que estão associados à execução da linha de metro. 
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Assim, no EIA desenvolvido para o presente projecto, orientaram-se os estudos segundo uma 
perspectiva sobretudo preventiva, no sentido de intervir e contribuir para que o 
empreendimento em apreço seja realizado considerando a minimização de potenciais 
afectações ambientais, identificando-se, na sua grande maioria, medidas a serem consideradas 
no desenvolvimento do projecto tendentes à minimização de impactes que se poderiam fazer 
sentir nas fase de construção e exploração, por um lado, bem como no sentido de potenciar os 
impactes positivos do empreendimento, seja a nível local, seja como um todo na sua 
interligação com a totalidade do sistema de metro, que induz benefícios relevantes em termos 
de qualidade de vida urbana. 

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE 
LICENCIADORA 

1.2.1 - O Projecto 

O projecto objecto de avaliação respeita ao Estudo Prévio da Linha D ou Linha Amarela, 
entre Santo Ovídio/Vila D’Este, mais concretamente à expansão daquela linha do Sistema de 
Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto (SML) que se desenvolve actualmente entre o 
Hospital de S. João a Norte, na cidade do Porto, e Sto. Ovídeo em Gaia.  

Adicionalmente refere-se que, em articulação com a rede de metro, será desde já construído 
um trecho de via municipal definida no Plano Director, designadamente da VL3, eixo urbano de 
desenvolvimento Poente/Nascente que se desenvolve entre a Rua Alfredo Santos Oliveira e a 
EN1 junto ao IC2 (A1). 

Face à inserção do metro no eixo central daquela futura via, esta é consequentemente parte 
integrante do Estudo Prévio em apreço, tendo sido igualmente objecto da presente avaliação 
ambiental, identificando-se claramente como projecto associado da Linha D do Metro.  

Assim, encontra-se igualmente em avaliação ambiental o projecto de um trecho de cerca de 
700 m da futura VL3 - Via Longitudinal n.º 3, eixo viário que terá, neste trecho, dupla faixa de 
rodagem; a sua consideração nesta avaliação resulta do desenvolvimento previsto desta via no 
território a ser atravessado pela Linha D em avaliação, pelo que autarquia determinou que a 
nova linha de metro assegurasse a respectiva viabilidade.  

De acordo com as soluções desenvolvidas, os dois projectos terão que ser construídos 
conjuntamente naquele trecho, situação que determinou a avaliação ambiental de ambos os 
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projectos (Figura 1.2.1). Refere-se contudo que o Metro apenas procede ao projecto e 
construção daquele trecho, sendo o mesmo entregue à autarquia concluída a construção. 

O troço de Metro em avaliação tem aproximadamente 3,8 km, e desenvolve-se na sua 
totalidade no concelho de Vila Nova de Gaia, entre a saída do túnel rodoviário de Santo Ovídio, 
no topo sul da Av. da República, e Vila D’Este; este troço passa por Laborim no seu percurso, 
onde irá interligar com a Linha G (Laranja) do Metro, a qual se encontra, à semelhança da 
presente Linha D, em fase de Estudo Prévio.  

 
A amarelo – linha D do Metro; a verde escuro, trecho onde a linha D se desenvolve na afixa afecta à VL3 

Figura 1.2.1 – Projectos de Metro e VL3 em avaliação 

Já no que respeita ao trecho da VL3 em avaliação no presente estudo, insere-se na sua 
totalidade na freguesia de Mafamude, com início ao km 1+091 da Linha D na rotunda com a 



COBA  
 

1.5 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Rua Manuel Pinto Canedo, e termina ao km 1+800 na rotunda com a En1, perfazendo um total 
de cerca de 700 m de extensão. 

Tendo presente o referido, claramente se constata que a implantação da infra-estrutura do 
Metro, e respectiva articulação com a VL3, acaba por determinar a  reformulação da rede viária 
interessada.  

Para além dos dois elementos referidos, o projecto em apreço integra também a construção de 
4 estações: Estação da Quinta do Cedro, Estação de Laborim, Estação do Hospital Santos 
Silva e Estação de Vila D’Este e de duas rotundas: rotunda com a Rua Manuel Pinto Canedo e 
rotunda com a EN1 que asseguram a reposição da rede viária interferida. 

1.2.2 - O Proponente 

Estão em avaliação neste processo duas infra-estruturas viárias, cujos proponentes se referem 
em seguida. 

No caso da Linha D do metro do porto, o proponente é a Sociedade do Metro do Porto S.A., 
a quem foi atribuída, pelo Decreto-lei nº 394-A/98 de 15 de Dezembro, a concessão do Metro 
do Porto por um período de 50 anos, com o objectivo de conceber, construir e gerir esta infra-
estrutura. 

Já no caso do trecho da VL3 em avaliação, o proponente é a Câmara Municipal de Vila  Nova 
de Gaia. 

1.2.3 - A Entidade Licenciadora 

À semelhança do que ocorre relativamente ao proponente, também a entidade licenciadora é 
distinta no caso das duas infra-estruturas em avaliação ambiental. 

A entidade competente para licenciar o projecto do metro é o Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações. 

Já a entidade competente para licenciar o trecho da VL3 em apreço é a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia. 
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1.3 - EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

1.3.1 - Identificação dos Técnicos Responsáveis pela Elaboração do EIA 

Para a realização do EIA em apreço foi mobilizada uma equipa pluridisciplinar de técnicos 
especializados nos diversos temas abordados, e com longa experiência na realização de 
estudos ambientais e habituados ao trabalho em conjunto e de forma integrada. No 
Quadro 1.3.1 apresenta-se a constituição da equipa, a formação e qualificação profissional dos 
técnicos que realizaram o presente EIA, bem como a respectiva área de actividade e/ou de 
responsabilidade. 

Quadro 1.3.1- Equipa Técnica 

Técnicos Grau Académico Actividade 

Dr.ª Sofia  
Arriaga e Cunha 

Licenciatura em Geografia 
Mestrado em Geografia -  

Gestão do Território (parte escolar) 

Supervisão e Coordenação Geral dos 
Estudos 

Dr. Miguel Gamboa Licenciatura em Geografia e 
Planeamento Regional 

Coordenação do EIA 
Planeamento e Gestão do Território 

Engª Paula Marques Engenharia do Ambiente Resíduos e Qualidade do Ar 
Dra. Verónica Gouveia Licenciatura em Geografia  Apoio Geral 

Eng.º Vitor Rosão Físico  Ruído e Vibrações 

Dr.º Aníbal Almeida Licenciatura em Geografia Componente Biológica 
Uso Actual do Solo 

Dr.ª Marta Franco Licenciatura em Geologia Geologia, Geomorfologia 
Arq. Carolina Araújo Arquitectura Paisagística Paisagem 

Dr. Américo Reis Licenciatura em Geografia e 
Planeamento Regional Componente Social 

Engª Inês Barbosa Engenharia do Ambiente Recursos Hídricos Superficiais 
Eng.ª Marta Franco Licenciada em Geologia Recursos Hídricos Subterrâneos 

Dr.ª Artur da Fontinha Licenciado em Arqueologia Património 

1.3.2 - Período de Elaboração do EIA 

Os Estudos Ambientais iniciaram-se em Dezembro de 2008. Foi então desenvolvido um Estudo 
de Impacte Ambiental cujo período de elaboração decorreu entre Dezembro de 2008 e 
Janeiro de 2009. 

No decurso do inerente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) veio a ser 
produzida uma proposta de desconformidade em 21 de Abril, posteriormente ratificada em 
18 de Maio. 



COBA  
 

1.7 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Na sequência daquela desconformidade foi o anterior estudo reformulado com o objectivo de ir 
ao encontro, na medida do possível, das dúvidas e questões colocadas pela Comissão de 
Avaliação.  

Posteriormente, registou-se a necessidade de clarificar o enquadramento legal dos projectos 
em avaliação, culminando este processo com a conclusão do EIA em Setembro de 2009. 

Atente-se contudo que o Estudo de Impacte Ambiental e o Estudo Prévio em avaliação não 
esgotam os estudos de um projecto, antes constituem uma primeira fase de avaliação técnica e 
ambiental que visa avaliar a viabilidade técnica, económica e ambiental de um determinado 
empreendimento, a partir da qual, e na posse de elementos mais consistentes, se desenvolvem 
então estudos mais aprofundados, permitindo racionalizar os recursos disponíveis pela 
aproximação sucessiva aos elementos de maior detalhe de um projecto. 

Esta metodologia encontra-se técnica e legalmente enquadrada, seja pela definição das fases 
de Avaliação e de Pós-Avaliação definidas no enquadramento legal da Avaliação de Impacte 
Ambiental, seja pela abordagem de aproximação sucessiva desenvolvida ao nível dos 
projectos que incluem quatro fases a saber: Estudo de Viabilidade; Estudo Prévio; Anteprojecto 
ou Projecto Base e Projecto de Execução. 

1.4 - OBJECTIVO E ÂMBITO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

1.4.1 - Enquadramento Legal 

O EIA foi desenvolvido de acordo com o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), nomeadamente seguindo as orientações contidas nos seguintes diplomas legais: 

♦ Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que transpõe para a legislação portuguesa a 
Directiva Comunitária 85/337/CEE, de 27 de Junho, com as alterações introduzidas 
pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março; 

♦ Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que regulamenta as normas relativas ao EIA, à 
Proposta de Definição do Âmbito e ao conselho consultivo de AIA; 

♦ Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, que introduz alterações ao Decreto-
Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, designadamente no esclarecimento do âmbito de 
aplicação do diploma, garantindo a selecção de determinados projectos sujeitos a AIA, 
na transposição parcial da Directiva n.º 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Maio, relativa à participação do público, actualizando também as 
designações das entidades envolvidas no procedimento de AIA. 
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Sublinha-se ainda que foram tidas em consideração as directrizes recomendadas pela APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente), para a elaboração de “Resumos Não Técnicos” e que 
constam da sua publicação “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de 
Resumos Não Técnicos” (1998), tal como se recomenda na referida Portaria n.º 330/2001, de 2 
de Abril. 

No que respeita ao procedimento de AIA, embora o projecto da linha de Metro, nos termos do 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio e considerando a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
197/2005, de 8 de Novembro, não se encontre obrigatoriamente sujeita a procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com os limiares definidos no Anexo II 
daquele diploma, a VL3, embora sendo uma via camarária e num trecho com apenas 700 m, 
por ser uma via com dupla faixa de rodagem integra o Anexo I daquele diploma. 

Assim, foi desenvolvida uma avaliação ambiental conjunta das duas infra-estruturas, de forma a 
subsidiar o licenciamento de ambas. 

De acordo com a avaliação efectuada, e que se apresenta neste estudo considera-se 
importante ressalvar  que não foram  identificados  impactes negativos significativos associados 
ao empreendimento, concluindo-se pela viabilidade ambiental do mesmo. 

Para além da legislação acima referida foi ainda considerada toda aquela que, na 
generalidade, abrange especificamente o ordenamento do território e o ambiente.  

1.4.2 - Legislação Específica 

No presente estudo foi considerada a vasta legislação ambiental aplicável em função da 
natureza dos aspectos em avaliação, destacando-se os que se seguem, não obstante a 
legislação específica apresentada em capítulos que versam temáticas próprias: 

Clima e Qualidade do Ar 

♦ Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril - Estabelece o Regime de prevenção e controlo 
das emissões de poluentes para a atmosfera; 

♦ Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril - Reformula o Regime Geral de Gestão da 
Qualidade do Ar Ambiente (dá execução ao disposto nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-
Lei n.º 276/99 de 23 de Julho); 

♦ Decreto-Lei n.º 276/99, de 3 de Julho - Regime Geral de Gestão da Qualidade do Ar 
Ambiente. 
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♦ Decreto n.º 7/2002, de 25 de Março - Portugal aprova o Protocolo de Quioto, com 
vista a garantir o combate efectivo às alterações climáticas através do estabelecimento 
de compromissos quantificados de limitação ou redução das emissões dos seis 
principais Gases de Efeito de Estufa (GEE) por si regulados e tendo em vista uma 
redução global, até 2012, a níveis pelo menos 5 % abaixo dos níveis de 1990; 

Património 

♦ Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro – Estabelece as bases da política e do regime de 
protecção e valorização do património cultural. 

♦ Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho – regulamenta os trabalhos arqueológicos; 
alterado pelo Decreto-Lei nº 287/2000.  

Recursos Hídricos 

♦ Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Aprova a nova Lei da Água. 

♦ Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro – Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

♦ Decreto-Lei n.º 347/2007 de 19 de Outubro – Delimita as Regiões Hidrográficas ao 
abrigo do disposto nos nºs 3 do artigo 6º e 3 do artigo 102º da Lei nº 58/2005, de 29 de 
Dezembro. 

♦ Decreto-Lei n.º 226–A/2007 de 31 de Maio – Estabelece o regime de utilização dos 
recursos hídricos. 

♦ Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - Estabelece normas, critérios e objectivos a 
fim de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas. 

♦ Directiva n.º 2000/60/CE – Directiva Quadro da Água. 

Ruído 

♦ Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - novo Regulamento Geral do Ruído que 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem estar das populações (Declaração de 
Rectificação n.o 18/2007 16 de Março de 2007), alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 
de 1 de Agosto; 

♦ Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho – que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa á 
avaliação e gestão do ruído ambiente. 
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♦ Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março - estabelece as regras a ter em conta em 
matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior, entre outros; 

Resíduos 

♦ Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março – estabelece o regime das operações de 
gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. O diploma 
entra em vigor em Junho, 90 dias após a data de publicação. 

♦ Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro – aprova o regime geral da gestão de 
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do 
Conselho, de 12 de Dezembro. Revoga o D.L n.º 239/97 de 9 de Setembro. 

♦ Decreto-Lei n.º 153/2003 de 11 de Julho – estabelece o regime jurídico da gestão de 
óleos usados. 

♦ Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto - Estabelece o regime de prevenção e 
controlo integrado de poluição. 

♦ Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro – estabelece os princípios e as normas 
aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens. 

♦ Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro - Estabelece as regras a que fica sujeita a 
gestão de resíduos. Revoga o Decreto-Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro e a Portaria 
n.º 374/87, de 4 de Maio. 

♦ Decreto-Lei n.º 296/95 de 17 de Novembro – Estabelece as regras relativas à 
transferência de resíduos. 

♦ Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho – define os modelos de guias de 
acompanhamento de RCD, tal como previsto no artigo 6º da mesma. 

♦ Portaria n.º 187/2007 de 12 de Fevereiro – aprova o Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II). 

♦ Portaria n.º 1408/2006 de 18 de Dezembro – aprova o Regulamento de 
Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos. 
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♦ Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Apresenta a Lista de Resíduos, de acordo com 
a identificação e classificação adoptada na Lista Europeia de Resíduos (2001/573/CE 
do Concelho de 23 de Julho). 

♦ Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro - Estabelece os requisitos para o processo 
de autorização prévia das operações de gestão de resíduos. 

♦ Portaria n.º 792/98 de 22 de Setembro – aprova o modelo de mapa de registo de 
resíduos industriais. 

♦ Portaria n.º 459/98, de 5 de Maio - Estabelece os elementos exigidos no Art. 10º, 
alínea b) do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, relativo aos requerimentos de 
autorização de operações de gestão de resíduos. 

♦ Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio – fixa as regras a que fica sujeito o transporte de 
resíduos dentro do território nacional. 

Ordenamento do Território 

♦ Lei n.º 58/2007 de 04 de Setembro - Programa Nacional da Política de Ordenamento 
do Território (PNPOT), com incidência sobre todo o território nacional. 

♦ Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro – aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 
sustentável das águas; 

♦ Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro – Estabelece a titularidade dos Recursos Hídricos 
revogando os capítulos I e II do Decreto-Lei n.º 468/71. 

♦ Lei n.º 16/2003 de 4 de Junho – Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de 
Novembro. Altera os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 13.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de 
Novembro, com as modificações introduzidas pelos Decretos-lei n.os 53/74, de 15 de 
Fevereiro, e 89/87, de 26 de Fevereiro, e atentas as disposições constantes dos 
Decretos-lei n.os 201/92, de 29 de Setembro, 46/94, de 22 de Fevereiro, e 108/94, de 
23 de Abril. 

♦ Lei n.º 2078, de 11 de Julho de 1955, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 45986, de 
22 de Outubro de 1964 - constitui a servidão aeronáutica. 

♦ Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março – aprova o regime jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional;  
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♦ Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto – altera o regime da Reserva Ecológica 
Nacional, primeiramente criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83 de 5 de Julho e revogada 
pelo Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março. 

♦ Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho - estabelece o regime jurídico da 
conservação da natureza e da Biodiversidade. 

♦ Decreto-Lei n.º 100/2008 de 16 de Junho - estabelece os procedimentos relativos ao 
destino a dar às áreas compreendidas no domínio público hídrico do Estado em 
relação aos usos com este compatíveis, nos termos legais, ou quando deixem de estar 
afectas exclusivamente ao interesse público do uso das águas. 

♦ Decreto-Lei n.º 391-A/2007 de 21 de Dezembro – Alteração ao Artigo 93.º do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos. 

♦ Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro - altera o Decreto-lei n.º 380/99, de 22 
de Setembro – aplicando os princípios da Avaliação Ambiental aos instrumentos de 
gestão territorial  

♦ Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de Maio – Estabelece o regime de utilização dos 
Recursos Hídricos, dispõe que os títulos de utilização de recursos hídricos são 
atribuídos pelas administrações de região hidrográfica (ARH) territorialmente 
competentes, de acordo com o procedimento fixado nos artigos 21.º a 24.º desse 
regime legal. 

♦ Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho – estabelece medidas e acções a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios. 

♦ Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro – Estabelece os princípios gerais 
relativos à organização e funcionamento do sistema eléctrico nacional, bem como ao 
exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de 
electricidade e à organização dos mercados de electricidade, transpondo para a ordem 
jurídica interna os princípios da Directiva n.º 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho, que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
electricidade, e revoga a Directiva n.º 96/92/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Dezembro. 

♦ Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro - estabelece o novo regime jurídico dos 
bens do domínio público ferroviário. 

♦ Decreto-Lei n.º 270/2001 de 06 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 340/2007 de 
12 de Outubro – Define o regime geral do aproveitamento das massas minerais 
(Regulamento das Pedreiras). 
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♦ Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro – Estabelece perímetros de protecção 
para captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 

♦ Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-lei n.º 53/2000 de 07 de Abril e 310/2003 de 10 de Dezembro, e pelas Leis n.º 
58/2005 de 29 de Dezembro e 56/2007 de 31 de Agosto e, Decreto-Lei n.º 316/2007 de 
19 de Setembro (republicação integral), Portaria n.º 1474/2007 de 16 de Novembro, 
Portaria n.º 137/2005 de 2 de Fevereiro e Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro) – 
Define o regime aplicável aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). 

♦ Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho 
e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto – revê e aprova o Plano Rodoviário 
Nacional (PRN), que define a classificação e as características técnicas das infra-
estruturas rodoviárias. 

♦ Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de Maio – define o regime jurídico das servidões 
necessárias à implantação de oleodutos e gasodutos para o transporte de gás petróleo 
liquefeito e outros produtos refinados. 

♦ Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de Janeiro – define o regime aplicável às servidões 
necessárias à implantação e exploração das infra-estruturas das concessões de 
serviço público relativas ao gás natural, no seu estado gasoso ou líquido, e dos seus 
gases de substituição. 

♦ Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/94, de 1 de 
Julho e pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de Fevereiro – define o regime jurídico a que 
deve obedecer o projecto, construção, exploração e manutenção do sistema de 
abastecimento dos gases combustíveis canalizados. 

♦ Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de Março – Revogando, na parte aplicável o Decreto-Lei 
n.º 227/82 de 14 de Julho e o Decreto-lei n.º 71/82 de 26 de Outubro, define o regime 
do aproveitamento dos recursos geológicos. 

♦ Decreto-Lei n.º 89/87 de 26 de Fevereiro - Estabelece medidas de protecção às 
zonas ameaçadas pelas cheias, introduzindo alterações ao Decreto-Lei n.º 468/71, de 
5 de Novembro  

♦ Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Março - constituiu a servidão dos Marcos 
Geodésicos. 

♦ Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho (artigo 2.º) – determina a existência de 
corredores de protecção para linhas de alta tensão. 
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♦ Decreto-Lei n.º 53/74 de 15 de Fevereiro – Altera a redacção do artigo 20.º do 
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, relativo ao regime jurídico dos terrenos 
submetidos ao domínio público hídrico. 

♦ Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro - sujeita a servidões radioeléctricas as 
zonas confinantes com os centros radioeléctricos nacionais. 

♦ Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de Outubro de 1964 - define o regime das zonas 
confinantes com instalações militares, ficando sujeitas a condicionamentos, 
nomeadamente: construções de qualquer natureza, vedações, plantações de árvores e 
arbustos, depósitos de materiais explosivos ou perigosos, entre outros. 

♦ Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960 (Artigos 37.º e 51.º) – estabelece 
o regime aplicável à rede eléctrica nacional (aplicável à constituição de servidões por 
força do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 182/95). 

♦ Portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro 

♦ Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 - Aprova o Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000 (PSRN2000) relativo ao território continental 

♦ Portaria n.º 829/2007 de 1 de Agosto - reconhece como sítios de importância 
comunitária (SIC) os sítios da lista nacional de sítios (aprovados pela RCM n.º 142/97 
(1.ª fase), alterada pela RCM n.º 135/2004 (sítio Gardunha), e pela RCM n.º 76/2000, 
(2.ª fase). 

♦ Decreto-Lei n.º 39780, de 21 de Agosto de 1954, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
48594, de 26 de Setembro de 1968 - servidão em matéria de exploração ferroviária. 

♦ Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho de 23 de Outubro 
de 2000 – Comummente designada Directiva Quadro da Água - estabelece um quadro 
de acção comunitária no domínio da política da água. 

Geologia 

♦ Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro - Altera o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 
de Outubro, que aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas 
minerais (pedreiras).  

♦ Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de Outubro – Aplica-se à revelação e 
aproveitamento de massas minerais, compreendendo a pesquisa e a exploração. 

♦ Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março – Disciplina o regime jurídico de revelação e 
aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente 
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designados por recursos geológicos, integrados ou não no domínio público, com 
excepção das ocorrências de hidrocarbonetos. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

♦ Decreto-Lei n.º 208/2008 de 28 de Outubro - transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/118/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro. Estabelece o regime de protecção das águas subterrâneas contra a 
poluição e deterioração, e regulamenta o artigo 47.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro (Lei da Água), no respeitante à avaliação do estado químico da água 
subterrânea. 

♦ Decreto-Lei n.º 382/99 - Estabelece as normas e os critérios para a delimitação de 
perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público. 

Uso Actual do Solo 

♦ Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-lei nº 155/2004, de 30 de Junho – Refere-se à protecção do sobreiro e 
azinheira. 

♦ Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, refere-se à protecção da oliveira. 

Interessa contudo realçar que, no âmbito do presente estudo, foram consideradas as 
directrizes legais aplicáveis em função das particularidades do projecto em apreço, tendo ainda 
presente as características do ambiente da zona em estudo e a escala de abordagem. 

1.4.3 - Objectivos dos Estudos Ambientais  

Os estudos ambientais preconizados para o Estudo Prévio da Linha D do Metro e de trecho 
associado da VL3 visaram cumprir dois objectivos primordiais: 

♦ Sustentar o procedimento legal em matéria de avaliação de impacte ambiental de 
projectos; 

♦ avaliar as implicações ambientais associadas à intervenção em análise com o objectivo 
de efectivar um projecto ambientalmente mais sustentável. 

Assim, os objectivos subjacentes ao presente estudo foram os seguintes: 

♦ analisar e avaliar ambientalmente as componentes do projecto, de forma a contribuir 
para soluções de projecto mais favoráveis em termos técnicos, económicos e 
ambientais; 
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♦ caracterizar, segundo os vários aspectos ambientais, a região de implantação do 
projecto, estabelecendo um quadro diagnóstico que retracte a situação ambiental de 
referência, a qual respeita à evolução do ambiente actual para o ano horizonte de 
projecto sem a sua implementação; 

♦ determinar e avaliar as condicionantes ambientais e os impactes potencialmente 
significativos associados à implementação do projecto em apreço; 

♦ analisar eventuais alterações que sejam necessárias introduzir no projecto, bem como 
formular medidas de controlo de impactes que contribuam para um projecto melhor 
concebido, optimizando os seus benefícios; 

♦ produzir e editar, os documentos de Avaliação Ambiental que sustentam o 
procedimento de AIA;  

♦ prestar o apoio técnico necessário no acompanhamento do processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA). 

Refere-se ainda que o EIA não esgota os estudos técnicos e ambientais do projecto, 
procurando avaliar, com recurso aos aspectos identificados como mais relevantes, a viabilidade 
ambiental do projecto, bem como as principais implicações associadas ao mesmo e que 
deverão ser objecto de maior atenção no decurso dos estudos ambientais e técnicos 
subsequentes. 

Assim, a avaliação ambiental de projectos traduz o carácter activo que os estudos ambientais 
desempenham no decurso dos trabalhos, tanto como elemento de análise da componente 
ambiental no processo de avaliação do projecto, como nas várias etapas da sua concepção, 
nas suas diversas vertentes, visando sempre contribuir para a maximização dos seus 
benefícios, ou seja, a sua optimização, nomeadamente promovendo a sua integração no 
ambiente da região onde se irá implantar. 

1.4.4 - Metodologia Geral do EIA 

Na Figura 1.4.1 apresenta-se, esquematicamente, a metodologia geral adoptada na 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental em apreço, de acordo com as cinco principais 
etapas tradicionalmente contempladas em estudos desta natureza, complementadas por 
capítulos de enquadramento e justificação do projecto. 

1.4.4.1 - Identificação de Áreas e Aspectos Críticos - Definição do Âmbito dos Estudos 

A avaliação ambiental de projectos, e tendo presente os vários aspectos ambientais passíveis 
de serem considerados em estudos desta natureza, têm como pressuposto metodológico de 
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base a identificação prévia dos aspectos mais relevantes e aplicáveis caso a caso, de forma a 
cumprir os seguintes objectivos: 

♦ Por um lado, permitir uma racionalização dos recursos afectos à avaliação ambiental, 
sejam no domínio dos estudos de impacte, seja no âmbito do procedimento de AIA;  

♦ e por outro, assegurar uma avaliação ambiental equilibrada, garantindo que o 
empreendimento é avaliado em função dos aspectos que são efectivamente 
importantes de acordo com a tipologia do projecto e as características da área de 
implantação do mesmo. 

METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

  -  Análise Sumária da Região
  -  Análise Sumária do Projecto

  -  Informação Documental
  -  Levantamento de Campo
  -  Cartografia e Estudos Anteriores

  -  Análise do Projecto
  -  Metodologias Especificas
  -  Analogia com outros casos 
  -  Modelação, etc.

  - Recomendação de Medidas 
   de Minimização e/ou de Monitorização
    (Viabilidade e Eficácia)

Identificação e Avaliação de Impactes

Identificação de Áreas e Aspectos Críticos

Caracterização da Situação de Referência

Medidas Mitigadoras e Potencializadoras

RELATÓRIOS DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Relatório Síntese Peças Desenhadas Resumo Não Técnico

 

Figura 1.4.1- Metodologia Geral do Estudo de Impacte Ambiental  

De acordo com o referido desenvolveu-se, na fase inicial dos estudos, a identificação de áreas 
e aspectos ambientais considerados críticos, por forma a orientar os estudos ambientais para 
as questões de maior relevância, procedendo à selecção prévia das áreas para as quais 
poderão ser esperados impactes mais significativos e que, em consequência, deverão ser 
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objecto de estudos mais cuidados, tendo presente a análise prévia da região de implantação, 
bem como as características específicas de concepção do projecto em apreço. 

Esta avaliação foi efectuada em função da experiência de mais de 20 anos da coordenação 
técnica da equipa que desenvolveu os estudos ambientais, sustentando-se no vasto 
conhecimento sobre projectos de infra-estruturas lineares em geral e de ferrovias em particular, 
onde avulta a avaliação ambiental de projectos da rede do Metro do Porto, que lhe conferem 
um conhecimento e saber adquirido não desprezável. 

Quanto à região em estudo, igualmente se enfatiza o vasto conhecimento sobre esta região 
metropolitana em geral e o concelho de Gaia em particular, face aos inúmeros projectos 
anteriormente desenvolvidos por esta equipa na região, seja ao nível de estradas, seja da rede 
de metro ou mesmo da alta velocidade ferroviária. 

Assim, de acordo com o vasto conhecimento sobre esta temática conforme referido, a par do 
acompanhamento já anteriormente efectuado no decurso da avaliação das soluções de 
viabilidade do empreendimento, e ainda tendo presente informação existente sobre o projecto e 
a área de inserção do mesmo, de visitas de reconhecimento ambiental no local, contactos com 
entidades e avaliação preliminar de zonas sensíveis, aspectos ambientais críticos e impactes 
ambientais potencialmente importantes, foram definidos, no início dos estudos ambientais, os 
objectivos e o âmbito do estudo ("scoping"). 

De acordo com essa avaliação, identificam-se como aspectos ambientais mais relevantes o 
ruído, a sócio-economia e o ordenamento do território, cujas implicações se devem à 
natureza urbana da área atravessada, que determinam implicações do projecto para além da 
fase construtiva e com alcance temporal e espacial mais vasto, que ultrapassam o domínio 
puramente local. 

Consideraram-se igualmente relevantes nesta avaliação os impactes associados à fase de 
construção, maioritariamente em função da perturbação das condições de vivência 
diária da população local, seja devido a ruído e poeiras, seja à alteração dos percursos 
diários, seja pelo agravamento das condições de acessibilidade ou pela afectação das 
actividades económicas e das condições de produção, já de si debilitadas em função da 
estrutura produtiva local. 

Contudo, e apesar da magnitude destes impactes, a qual poderá ser relevante, admite-se que, 
face à sua circunscrição temporal e espacial, a par da adopção de medidas mitigadoras 
adequadas no decurso da obra, permitem antever impactes residuais de menor magnitude, 
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donde potencialmente pouco significativos, não pondo em causa a validade ambiental do 
empreendimento. 

1.4.4.2 - Caracterização Ambiental da Situação de Referência 

Esta etapa tem como principal objectivo estabelecer o quadro diagnóstico das condições 
ambientais da área de implantação do projecto, ou seja, aquela que irá ser potencialmente 
afectada pela sua materialização. 

Contudo, a situação de referência respeita à evolução actual dessas áreas para o ano 
horizonte do projecto em apreço, considerando o cenário de não desenvolvimento do mesmo, 
situação que tendencialmente se identifica como Alternativa Zero ou Opção Zero. 

Será essa projecção da situação actual para o ano horizonte, que constitui a situação 
ambiental de referência que, confrontada com o cenário que materializa a situação 
prospectivada com a realização do projecto, irá assegurar a determinação, análise e avaliação 
de impactes, conforme adiante se verá. 

A definição da situação actual é uma actividade que envolve a elaboração de um diagnóstico 
ambiental, sobre os seus vários aspectos, fundamentando-se na análise e descrição, dirigida e 
interpretativa, de informação sobre a área de afectação do projecto, segundo os vários 
descritores ambientais (Quadro 1.4.1), sendo que estas variáveis serão detalhadas de acordo 
com o expectável grau de afectação/importância, ou seja, de acordo com a definição do âmbito 
dos estudos efectuada na fase preliminar. 

Em termos metodológicos a avaliação da magnitude e significância dos impactes 
associados a um determinado empreendimento é estabelecida a partir de dois cenários: 

♦ o cenário da situação ambiental de referência, que constitui o cenário da projecção da 
situação actual do ambiente para o ano horizonte considerado sem implementação do 
projecto; 

♦ e o cenário esperado para esse mesmo ano horizonte, considerando as implicações 
que o projecto induzirá. 

Consequentemente, esta abordagem metodológica específica da avaliação de impactes 
apresenta graus de incerteza assinaláveis, em particular no que respeita aos espaços de forte 
centralidade urbana, face à dificuldade de estabelecer cenários de projecção, dado que os 
mesmos dependem de múltiplos factores sociais, políticos, económicos e institucionais, pelo 
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que, der forma a ultrapassar estas dificuldades habitualmente sentidas, se considera, e para 
maior facilidade de apreensão, que a situação de referência é a situação actual do ambiente. 

Quadro 1.4.1 - Aspectos Ambientais Avaliados  

GRANDES TEMAS AMBIENTAIS ASPECTOS AMBIENTAIS 

Clima  

Geologia e Geomorfologia 

Recursos Hídricos 

Ruído 

Qualidade do Ar 

Paisagem 

Aspectos Biofísicos 

Gestão de Resíduos  

Aspectos Socio-económicos Aspectos  
Socio-económicos e Culturais Património Cultural Arquitectónico e Arqueológico 

Uso do Solo  Uso do Solo e  
Ordenamento do Território Planeamento e Ordenamento do Território 

Outro aspecto importante desta fase respeita à definição da área de estudo considerada na 
análise dos diversos aspectos, a qual é habitualmente distinta em função da sua natureza e 
das implicações associadas à natureza do projecto. 

Assim, e à semelhança de outros projectos similares, a área de estudo considerada foi 
diferente de acordo com a natureza e o grau de detalhe exigido para a avaliação, tendo 
presente os seguintes aspectos: 

♦ abordagem abrangendo as zonas a serem directamente afectadas pela implementação 
do projecto, considerando-se uma incidência territorial local;  

♦ para outros aspectos, contudo, torna-se importante considerar um enquadramento 
espacial mais alargado, atendendo aos objectivos subjacentes a este projecto, 
procedendo a uma avaliação ao nível das unidades administrativas/áreas de influência 
do projecto. 

Assim, a caracterização fundamentou-se no levantamento, análise e interpretação de 
informações obtidas através de pesquisa bibliográfica, de medições, de levantamentos e 
reconhecimentos de campo, bem como de contactos com entidades locais, regionais e outras, 
de forma a identificar e avaliar as zonas sensíveis, os aspectos ambientais críticos e as 
incidências ambientais potencialmente importantes. 
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Entre os documentos de interesse geral utilizados na caracterização ambiental da região de 
influência do projecto em apreço, destacam-se os seguintes: 

♦ recolha de informação junto de entidades especificamente contactadas no âmbito do 
presente estudo das quais se destaca claramente a autarquia;  

♦ documentos técnicos existentes e disponíveis (ex.: estatísticas, relatórios, outros EIA’s, 
etc.), desenvolvidos para a área do projecto e respectiva região de inserção;  

♦ bases de dados específicas, nomeadamente, do Instituto da Água, do Instituto 
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, da Direcção Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano e do Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico; 

♦ Cartas Militares do Instituto Geográfico do Exército e Cartas do Instituto Geográfico e 
Cadastral - IGC - (actualmente Instituto Geográfico Português), à escala 1:25 000;  

♦ Cartografia temática existente e disponível (ex.: solos, geologia, sistemas aquíferos, 
etc.);  

♦ Plano Director Municipal do concelho de Vila Nova de Gaia; 

♦ Outros Planos, Programas e Projectos (regionais, municipais, intermunicipais, 
sectoriais) em vigor ou em elaboração com incidência na área em estudo; 

♦ levantamentos locais e visitas conjuntas de reconhecimento de campo.  

Refere-se ainda que esta caracterização integra, dos aspectos ambientais habitualmente 
considerados em estudos desta natureza, aqueles que assumem expressão no presente caso 
em função das características urbanas da área de estudo, procedendo-se a uma avaliação 
mais detalhada e dirigida para os aspectos onde são expectáveis impactes de maior 
significado, por forma a apoiar a posterior avaliação das alterações induzidas pelo projecto.  

No que respeita a Entidades Contactadas optou-se por desenvolver uma abordagem 
exaustiva junto da autarquia dada a incidência local do projecto e os contactos ocorridos 
anteriormente para articulação do Programa de Expansão da Rede de Metro do Porto com as 
opções estratégicas concelhias. 

Para além dos contactos referidos, foram solicitadas informações, incluindo expectativas e 
preocupações, a diversas entidades relevantes nos domínios ambientais e  territoriais com 
expressão na área de estudo, apresentando-se no Anexo VII a correspondência trocada 
(Quadro 1.4.2). 
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1.4.4.3 - Determinação e Avaliação de Impactes Ambientais 

O objectivo principal desta etapa consiste na identificação e avaliação dos mais significativos 
impactes ambientais associados ao projecto, distinguindo-se aqueles que terão incidência na 
fase de construção, dos associados à fase de exploração.  

São pois estudadas as acções ou actividades relacionadas com o projecto que serão 
susceptíveis de causarem impactes, ou seja, alterações ambientais expressivas no ambiente 
natural e social das áreas interferidas, recorrendo-se para tal a técnicas apropriadas e que 
envolvem uma análise e avaliação de impactes efectuada de forma sistemática em função das 
características do projecto e área de implantação. 

Quadro 1.4.2 – Entidades Contactadas 

Entidade Considerações Expressas 
INETI - Instituto Nacional de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação, I.P. (actual 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia) 

Remete para a ARH-Norte a informação solicitada 

ARH do Norte – Administração da Região 
Hidrográfica do Norte, I.P. Não se obteve resposta 

Rede Ferroviária Nacional - REFER EPE Não se registam interferências com a rede convencional; alerta 
para a alta velocidade 

RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade, 
S.A 

Determina que o projecto seja desenvolvido tendo em atenção o 
projecto de alta velocidade 

EP - Estradas de Portugal, S.A. Remete para o InIR que não emitiu resposta 

Brisa - Auto-estradas de Portugal, S.A Determina a consideração da zona a de servidão non aedificandi 
da A1 no desenvolvimento do projecto de Execução 

Observatório Astronómico da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto 

De acordo com a informação prestada a função do Observatório, 
e consequente justificação de servidão (reclames luminosos), 

encontra-se ultrapassada devido ao crescimento urbano da área 
envolvente 

Hospital Eduardo Santos Silva 
Informa que se encontra em curso um processo e alteração da 
zona Non Aedificandi; de acordo com a informação prestada o 

Hospital deixa de estar integrado em área de servidão 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas 

do Norte; Delegação Regional do Entre 
Douro e Vouga 

Identifica exploração agro-pecuária e parcela da mesma 
integrante da RAN a ser afectada pelo projecto 

ANACOM Informa que a ligação hertziana do Monte da Virgem – 
S. Bernardo não tem qualquer servidão associada 

Conforme referido anteriormente, a essência da avaliação de impactes reside na elaboração 
e comparação de cenários ambientais, considerando a evolução do quadro ambiental sem a 
concretização do projecto, que servirá como cenário da situação de referência (opção zero), 
contra o qual será confrontado o cenário que considera as tendências ambientais com a 
implantação do projecto, de forma a possibilitar a: 
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♦ identificação dos impactes: definição dos potenciais impactes associados às acções 
geradoras consideradas; 

♦ previsão e medição dos impactes: determinação das características e magnitude dos 
impactes; 

♦ interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em 
relação ao factor ambiental afectado, quando analisado isoladamente; 

♦ avaliação dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, 
quando comparado aos demais impactes associados a outros aspectos ou factores 
ambientais. 

Tendo presente a metodologia habitual em estudos similares, as principais características dos 
impactes ambientais, consideradas de forma sistemática na análise, foram: 

♦ efeito: directo, indirecto; 

♦ tipo de incidência: negativo, positivo; 

♦ duração: permanente, temporária; 

♦ intensidade ou magnitude: reduzida, moderada, elevada. 

Refira-se, contudo, que na análise dos impactes para alguns aspectos ambientais, são 
pontualmente adoptadas outras características no sentido de promover uma melhor 
compreensão dos mesmos. 

A avaliação global dos impactes é sustentada com base nas características referidas e em 
outras informações, tais como a percepção das expectativas da população, características dos 
locais e dos aspectos ambientais considerados críticos e/ou sensíveis e capacidade de 
recuperação do meio, entre outras. 

Tendo em atenção a optimização dos recursos necessários para a realização dos estudos, na 
avaliação global dos impactes são adoptados métodos de avaliação de impactes ambientais do 
tipo:  

♦ analogias com casos similares;  

♦ análise de listagens de controlo ("checklists") e de matrizes de interacção pré-
existentes;  

♦ consulta de especialistas.  

Desta forma, os impactes são classificados, de acordo com a sua significância (ou importância) 
relativa aos demais impactes, nas seguintes categorias: 
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♦ Pouco Significativo;  

♦ Significativo;  

♦ Muito Significativo.  

A este respeito interessa enfatizar que, em face da natureza do projecto, assume igualmente 
importância a avaliação dos impactes positivos, em particular no que respeita ao seu 
enquadramento em termos da rede de acessibilidades. 

Foram ainda avaliados os potenciais impactes cumulativos decorrentes de projectos previstos 
para esta região. 

1.4.4.4 - Formulação de Medidas Minimizadoras, Potencializadoras e de Monitorização 

Os eventuais impactes ambientais significativos identificados, e para os quais se justifique a 
adopção de medidas minimizadoras, serão objecto de análise adicional no sentido de se 
identificarem aquelas que serão potencialmente mais eficazes e viáveis, por forma a assegurar 
a sua minimização, justificando impactes residuais de reduzida significância. 

Assim, nos estudos ambientais analisaram-se, de forma expedita, medidas mitigadoras dos 
impactes significativos identificados que consistem em acções e/ou mecanismos capazes de os 
evitar, atenuar ou compensar; podem ainda identificar-se medidas visando contribuir para 
potenciar, valorizar ou reforçar os aspectos positivos do projecto, maximizando os seus 
benefícios.  

Adicionalmente, para fase de exploração são ainda analisadas, quando justificável, medidas de 
monitorização dos impactes ambientais, visando o posterior acompanhamento das variações 
de determinados parâmetros ambientais e, desta forma, avaliar as alterações efectivamente 
decorrentes da implementação do projecto em estudo. 

Por último, refere-se que a aplicação de medidas mitigadoras tem como objectivo assegurar a 
minimização de impactes e consequentemente a definição de impactes residuais pouco 
significativos. Contudo, existem alguns que, pela sua natureza, não são minimizáveis, parcial 
ou totalmente, quer porque não existem tecnologias disponíveis, ou porque os custos que lhe 
estariam associados o não justificam, quer mesmo porque a minimização é inviável. 
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1.4.5 - Estrutura Geral e Conteúdo do EIA 

De acordo com a metodologia geral proposta anteriormente para a execução do presente EIA, 
a qual decorre da abordagem globalmente proposta e aceite para este tipo de estudos, refere-
se seguidamente a estrutura geral a que obedece este documento. 

Volume 1 - Relatório Síntese o qual integra os elementos relevantes da avaliação, cujo 
conteúdo dos diversos Capítulos é descrito em seguida; 

Volume 2 - Resumo Não Técnico - considerado como documento de divulgação pública, 
foi desenvolvido, tanto quanto possível, de forma clara quanto ao texto, 
apresentando-se ainda figuras ilustrativas que visam contribuir para uma 
melhor apreensão do projecto e respectivas implicações ambientais. 

Volume 3 - Anexos Técnicos - compreendem elementos complementares de apoio à 
compreensão das diversas temáticas abordadas, respeitando, entre outros, 
aos aspectos identificados como mais relevantes como sejam Ambiente 
Sonoro, Ordenamento do Território, Património; refere-se ainda que, para 
apoiar a compreensão do projecto e dos impactes associados, se apresenta 
um anexo contendo reduções A3 das plantas/perfil do Estudo Prévio, bem 
como os perfis transversais dos elementos relevantes constituintes do 
projecto; 

Volume 4 - Peças Desenhadas - no qual se apresentam Desenhos em A3 com 
representação cartográfica dos mais relevantes aspectos ambientais e de 
compreensão do projecto em avaliação, recorrendo-se na maioria dos casos à 
escala 1/5 000. 

Já no que respeita ao Relatório Síntese, no qual se apresentam as informações, conclusões e 
recomendações consideradas relevantes e produzidas no decurso dos estudos ambientais 
efectuados, sistematiza-se em seguida, de forma necessariamente abreviada, a estrutura geral 
adoptada no mesmo: 

♦ Capítulo 1 - Introdução. Compreende uma breve apresentação geral do 
empreendimento e do projecto em avaliação, bem como os objectivos, antecedentes, 
enquadramento legal, metodologia e equipa técnica afecta à realização dos estudos 
ambientais. 

♦ Capítulo 2 – Justificação do Empreendimento e Descrição do Projecto. Neste 
capítulo desenvolve-se primeiramente o enquadramento de planeamento, estratégico e 
ambiental, que sustenta a rede de Metro do Porto. Seguidamente detalham-se, por 
forma a assegurar a compreensão do projecto por um lado, e a avaliação de impactes 
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por outro, os elementos de projecto que são susceptíveis de causar impactes, sejam 
negativos, sejam positivos. 

Assim, apresentam-se aspectos de ordem geral como as características da infra-
estrutura, o tráfego ou a velocidade prevista, os projectos associados, ou a 
programação temporal do empreendimento, bem como elementos específicos como 
sejam obras de arte correntes e especiais, restabelecimentos, estruturas de contenção, 
entre outros. 

♦ Capítulo 3 - Caracterização Ambiental. Neste capítulo desenvolve-se a 
caracterização ambiental da área de estudo para os diversos aspectos ambientais 
habitualmente considerados em estudos desta natureza. A caracterização termina com 
uma avaliação síntese da área de estudo, efectuada na forma e matriz, contendo uma 
sistematização, relativamente exaustiva, da natureza e características das áreas a 
serem sucessivamente intervencionadas pelo projecto. Desenvolve-se ainda um 
capítulo de Evolução da Situação Actual sem o Projecto cujo objectivo é definir o 
quadro de referência ambiental no ano horizonte do projecto sem o seu 
desenvolvimento (Situação de Referência/Alternativa Zero), estabelecendo o cenário 
relativamente ao qual seriam avaliados os impactes do cenário de implantação do 
projecto em apreço. 

♦ Capítulo 4 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais. Respeita à 
explanação da avaliação de impactes desenvolvida, contemplando todos os descritores 
considerados na caracterização ambiental, tendo como objectivo apresentar os 
principais impactes positivos e negativos associados ao projecto nas fases de 
construção e exploração; igualmente se avaliam os impactes cumulativos de acordo 
com a existência, no mesmo espaço e/ou tempo, de outros projectos, sejam do mesmo 
proponente ou não. 

♦ Capítulo 5 - Medidas de Minimização. Compreende a identificação dos principais 
mecanismos e formas de actuação para minimizar os principais impactes negativos 
identificados ou maximizar os positivos; esta avaliação é efectuada com o detalhe 
adaptado à presente fase de Estudo Prévio, estruturando-se as medidas a considerar 
no que respeita ao Projecto de Execução, à fase de construção, ou posteriormente à 
fase de exploração do projecto em apreço; como corolário desta avaliação são 
identificados, de forma global, os impactes residuais expectáveis após a 
implementação das medidas propostas. 

♦ Capítulo 6 - Directrizes do Plano Geral de Monitorização. Compreende as 
directrizes relativas aos Programas de Monitorização que se propõem implementar 
para o projecto em apreço. 

♦ Capítulo 7 - Conclusões e Recomendações Gerais. Capítulo onde se apresentam as 
principais conclusões do EIA, evidenciando as questões mais relevantes, visando 
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possibilitar uma visualização global das consequências do empreendimento no 
ambiente; identifica-se ainda o enquadramento do projecto face aos procedimentos de 
Avaliação de Impacte Ambiental. 

Para além dos capítulos referidos, o Relatório Síntese contém ainda um Capítulo dedicado a 
Bibliografia, onde se identificam as principais referências bibliográficas utilizadas. 

Foram desenvolvidas, maioritariamente à escala 1/5 0001, as peças desenhadas consideradas 
adequadas para a compreensão dos estudos efectuados, a saber: 

♦ 1469-EP-23-LD04-001 - Enquadramento da Área de Estudo (s/ escala) 

♦ 1469-EP-23-LD04-002 - Esboço Corográfico (1/ 25 000) 

♦ 1469-EP-23-LD04-003 – Apresentação do Projecto  

♦ 1469-EP-23-LD04-004 - Ocupação do Solo 

♦ 1469-EP-23-LD04-005 - Localização dos Receptores Sensíveis e dos Pontos de 
Medição 

♦ 1469-EP-23-LD04-006 - Unidades de Paisagem 

♦ 1469-EP-23-LD04-007 - Equipamento/Infra-Estruturas 

♦ 1469-EP-23-LD04-008 - Carta de Ordenamento 

♦ 1469-EP-23-LD04-009 - Carta de Condicionantes  

♦ 1469-EP-23-LD04-0010 - Elementos Patrimoniais e Visibilidade do Terreno 

♦ 1469-EP-23-LD04-0011 – Bacias hidrográficas (1/10 000) 

♦ 1469-EP-23-LD04-0012 – Ortofotomapa 

Os Anexos, apresentados em volume separado para melhor apoiar a leitura e compreensão do 
EIA, contêm os elementos a seguir referidos, dos quais se destacam a planta/perfil do Estudo 
Prévio reduzida para a escala 1/4 000, permitindo um manuseamento mais adequado sem 
retirar leitura: 

♦ Anexo I – Elementos de Projecto 

♦ Anexo II – Ruído 

→ Anexo II.1 – Critérios da Análise 

→ Anexo II.2 – Ficha de Calibração do Sonómetro 

                                                 

1 Nos casos em que a escala é diferente tal é explicitamente referido 
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→ Anexo II.3 – Ficha de Calibração do Vibrómetro 

→ Anexo II.4 – Medições in situ do Ruído e das Vibrações 

→ Anexo II.5 – Localização dos Receptores e Mapas de Ruído 

♦ Anexo III – Património Construído e Arqueológico 

→ Anexo III.1 – Ficha Tipo de Avaliação dos Elementos Patrimoniais 

→ Anexo III.2 – Ficha de Avaliação dos Elementos Patrimoniais da Área de Estudo 

♦ Anexo IV – Ordenamento do Território 

♦ Anexo V – Qualidade do Ar 

♦ Anexo VI – Procedimento de AIA 

♦ Anexo VII – Contactos com Entidades 

→ Anexo VII.1 – Correspondência Enviada 

→ Anexo VII.2 – Correspondência Recebida 

♦ Anexo VIII – Outros Elementos Cartográficos 

Resumo Não Técnico 

Documento autónomo de suporte à Consulta Pública do processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental, o qual foi desenvolvido de acordo com as normas legalmente enquadradas, 
incorporando, de uma forma tão clara quanto possível, elementos escritos e desenhados que 
assegurem uma boa compreensão do projecto, da área de estudo, principais impactes e 
medidas propostas para as minimizar. 

1.5 - ANTECEDENTES E AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

1.5.1 - Antecedentes do Projecto 

1.5.1.1 - Linha de Metro 

A expansão da Linha D da rede de Metro do Porto encontra-se prevista desde os estudos 
iniciais da rede, compreendendo a expansão para sul da linha que se desenvolve entre o 
Hospital de S. João, a norte no concelho do Porto, e a estação de D. João II em Gaia, tendo 
como principal objectivo contribuir para a racionalização dos sistemas de transportes públicos 
neste concelho; actualmente encontra-se em construção o troço entre esta estação de D. João 
II e a estação de Santo Ovídio, prevendo-se o início de operação para o 1º trimestre de 2011. 

De facto, já nos primeiros estudos ambientais do Metro do Porto, que vieram a consubstanciar 
a estrutura base da rede, se considerava a importância de articular o projecto na zona de Santo 
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Ovídio, permitindo a sua continuidade para sul, incluindo a passagem pela A1 (cortando de 
alguma forma o efeito de barreira que aquela via tem constituído no ordenamento urbano de 
Gaia). 

Contudo, e porque se está perante um território que tem conhecido profundas alterações, 
algumas das quais, inclusivamente, resultam da requalificação urbana permitida pela rede de 
metro já instalada, foi o projecto do metro sendo sucessivamente ajustado por forma a 
assegurar a sua articulação com as alterações sucessivamente introduzidas no tecido urbano. 

Foram então desenvolvidas diversas propostas, sempre em articulação com a autarquia, 
visando desenvolver o projecto que melhor fosse ao encontro das expectativas da população 
local, das estratégias de ordenamento e desenvolvimento perspectivadas para o território do 
município, entre outros aspectos. 

De acordo com esta metodologia de aproximação sucessiva, pode-se afirmar que foram sendo 
estudadas diversas soluções para este trecho do Metro, as quais, contudo, não constituem 
verdadeiras alternativas, na medida em que não são comparáveis porque as condicionantes de 
base foram sendo alteradas. 

Face ao exposto, não se identificaram alternativas à solução da rede de metro em avaliação, 
situação que decorre da natureza do território atravessado, que expressa uma densidade 
urbana, actual e prevista, muito relevante. 

Contudo, em todas as avaliações efectuadas se reconhece que o Sistema de Metro do Porto 
tem associados benefícios ambientais muito importantes, dado que promove o uso de um 
transporte público muito favorável em termos ambientais, e muito atractivo no sentido de captar 
utentes, em particular no que respeita ao Transporte Individual (TI) e Colectivo (TC) rodoviário. 

Efectivamente, um sistema de transporte público com as características do presente permite 
captar parte significativa dos actuais movimentos rodoviários (colectivo e individual), criando 
condições para a redução do tráfego rodoviário urbano e suburbano, com evidente melhoria na 
circulação do tráfego em geral nas áreas servidas pelo sistema e, no limite, na requalificação 
das condições de vida e dos espaços urbanos envolventes.  

Neste sentido, o prolongamento ora em análise, crê-se, vai ao encontro dos valores 
ambientais emanados das directivas governativas, nacionais e comunitárias, bem como 
das expectativas da população local e dos seus representantes, dado que assegura uma 
maior eficácia do serviço de transporte público neste eixo de expansão urbana centrado em 
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Vila Nova de Gaia, sem implicar em incidências negativas expressivas acrescidas na matriz 
urbana pré-existente. 

Embora de reduzida extensão, este prolongamento irá contribuir para uma melhor qualidade do 
serviço de transporte público na região servida, assegurando a restruturação do tráfego 
rodoviário e da metrovia e, consequentemente, da rede de transportes públicos. 

Contudo, configurando a solução agora proposta, torna-se importante identificar e analisar as 
respectivas incidências ambientais, com vista a adoptar medidas de controlo apropriadas, a 
maximizar os benefícios do empreendimento e minimizar as suas implicações negativas, quer 
em termos ambientais e urbanos, quer em termos de perturbação da população e suas 
condições de vida, entre outros. 

1.5.1.2 - VL3 

A VL3 constitui um dos arruamentos urbanos previstos nos instrumentos de gestão territorial do 
concelho de Gaia e, como tal, consta já das plantas de ordenamento do Plano Director 
Municipal datado de 1994 (Figura 1.5.1). 

Com um traçado iminentemente transversal ao território do concelho na sua 1ª definição 
(Figura 1.5.1), esta via conheceu uma evolução visando uma melhor articulação com as 
alterações entretanto ocorridas neste território, estando como tal já consagrada no PDM em 
revisão. 

Desta forma, no Plano Director Municipal em revisão já aprovado em Assembleia Municipal, 
esta via apresenta uma inflexão para sul por forma a assegurar uma articulação com a EN1 a 
sul da Sto. Ovídeo (Figura 1.5.2). 

A consideração deste eixo estruturante do território concelhio nos instrumentos de Gestão 
Territorial sustenta a sua consideração no âmbito do Estudo Prévio do Metro. 

Já no que respeita ao perfil transversal e apesar da natureza do tráfego previsto, admite-se 
que, por se estar em área de requalificação urbana, com inerentes velocidades de circulação e 
em que as expectativas de evolução são relevantes, que o perfil em causa configura mais 
estratégias de ordenamento e qualificação dos espaços e de mobilidade urbana do que se 
justificam em função do volume de tráfego circulante. 
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1.5.2 - Avaliação de Alternativas 

Tendo em conta a natureza do projecto, que corresponde à expansão de uma linha existente 
da rede do Metro do Porto (2ª fase) com desenvolvimento em meio urbano, no Estudo Prévio 
não se colocou a consideração de soluções alternativas. 

Contudo, o traçado que materializa o Estudo Prévio, e que consequentemente é objecto da 
presente avaliação ambiental, resulta de sucessivos processos de compatibilização da nova 
infra-estrutura de transporte público desenvolvidos sempre com os usos do solo e com o 
planeamento e ordenamento territorial, em articulação com a Câmara Municipal de Gaia, 
através da equipa projectista e através do proponente, a Metro do Porto. 

De entre as possibilidades e constrangimentos decorrentes da malha urbana a servir com a 
expansão da rede de Metro do Porto, a Linha D em apreço aproveita alguns espaços vazios 
ainda existentes, os espaços canais da Av. da República em Gaia, a faixa prevista para o 
desenvolvimento da Via Municipal VL3 prevista no ordenamento e planeamento municipal de 
Gaia e o alinhamento da rede viária ou a sua proximidade, de que é exemplo a Rua Conceição 
Fernandes e a Rua dos Heróis do Ultramar no trecho adjacente ao Hospital Santos Silva. 

O edificado constitui também um aspecto vital da selecção do melhor traçado possível, 
procurando-se o afastamento da plataforma das edificações e, nos casos em que a morfologia 
urbana era afectada, a opção por túnel, constituiu a solução escolhida, procurando-se, mesmo 
neste caso, o afastamento do traçado relativamente às edificações. 

De qualquer modo, a ligação à linha existente na Av. da República e o término em Vila D’Este, 
numa zona em franca expansão urbana, com possibilidade de expansão futura da Linha de 
Metro, foram as condições de partida determinantes da solução de traçado adoptada. 

Assume igualmente relevância a complexidade introduzida pela necessidade de restabelecer 
eixos rodoviários importantes, de que é exemplo a A1, bem como as restrições impostas pela 
topografia do terreno. 
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Face ao exposto, e tendo presente as condicionantes e restrições urbanas, viárias e 
topográficas, a par da definição, em conjunto com a autarquia, das zonas do concelho de Gaia 
a serem servidas por esta infra-estrutura, e ainda a sua articulação com a linha G, permitindo 
que uma vasta área concelhia fique interligada por um sistema de transporte público de 
elevada fiabilidade como é o caso em apreço, e que simultaneamente tenha acesso à mais 
relevante unidade de saúde, a par ainda de restrições de ordem técnica na definição dos 
traçados (em termos de inclinação e raios de curvatura), não se identificaram alternativas 
exequíveis comparáveis com o traçado agora analisado em Estudo Prévio. 

Quanto à alternativa zero, esta corresponde à não realização do projecto e, por conseguinte, à 
evolução da situação de referência apresentada no Capítulo 3 do EIA. 

A manutenção da situação actual, ou seja, não realização do projecto, não é compatível com a 
missão cometida pelo Estado à Metro do Porto; efectivamente, a missão referida respeita à 
expansão da rede de Metro por forma a servir a Área Metropolitana do Porto, o que deverá ser 
efectuado em articulação com as interfaces modais previstas, contribuindo indirectamente para 
as metas de redução de passageiros em transporte individual e, consequentemente, para a 
redução de emissões a que Portugal está obrigado, como adiante é abordado no relatório do 
EIA. 
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2 - JUSTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A intervenção objecto da presente avaliação ambiental respeita a um prolongamento da rede 
de metro da área metropolitana do Porto, infra-estrutura de relevante importância na gestão 
sustentada de áreas urbanas. 

Na área urbana do Porto, e ainda que se identifiquem alguns trechos subterrâneos cuja 
justificação se sustenta na densidade urbana, optou-se por uma filosofia de metro ligeiro de 
superfície, cuja justificação seguidamente se apresenta. 

2.1 - JUSTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O metro ligeiro de superfície tem por base uma nova filosofia de modo de transporte público, 
onde são conjugadas as vantagens de operar em canal próprio e exclusivo (tal como sucede 
no metro subterrâneo tradicional), com o conforto físico e psicológico de poder viajar à 
superfície, usufruindo da paisagem urbana em toda a sua plenitude. 

Esta nova filosofia para o transporte público, de características marcadamente urbanas, vai ao 
encontro das políticas de ocupação do solo, de mobilidade e de ambiente, visando tornar as 
cidades mais sustentáveis, desincentivando a utilização do transporte individual, não por 
necessidade ou obrigação, mas sustentada na oferta de um transporte público de qualidade, 
que dá garantias de viagens mais aprazíveis, e com controlo rigoroso do tempo de viagem. 

Não menos importante é o facto de que a circulação num canal à superfície traz vantagens 
significativas em termos de segurança activa e passiva do próprio sistema, evitando a 
dependência de meios de evacuação e de desenfumagem das obras subterrâneas, o que por 
sua vez desagrava significativamente o custo global da infra-estrutura (Fotografias 2.1.1 e 
2.1.2). 

Para esse efeito, tanto os veículos como a restante infra-estrutura que constituem as novas 
redes de metro ligeiro de superfície, foram desenvolvidos tendo em conta uma integração 
pacífica com a cidade, quer do ponto de vista funcional quer do ponto de vista arquitectónico e 
urbanístico. 

Os veículos são de tracção eléctrica, não poluentes, silenciosos, e caracterizam-se por um 
desenho bastante cuidado, onde são privilegiadas as superfícies translúcidas e transparentes, 
que permitem aos seus utilizadores uma relação visual franca com o exterior.  
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Fotografia 2.1.1 – Espaço Canal de Superfície ... 

 
Fotografia 2.1.2 – ... e a Cidade 

Quanto às restantes infra-estruturas, como sejam o próprio canal ferroviário, a catenária e as 
estações; tratam-se de sistemas cuidadosamente desenhados em função do espaço onde se 
inserem; por exemplo, e no que respeita ao próprio canal ferroviário afecto a este modo de 
transporte, o recurso ao seu revestimento com os mesmos materiais normalmente usados nos 
passeios e rodovias, ou mesmo, mais do que isso, o seu revestimento com cobertura vegetal, 
potencia a criação de novos e verdadeiros corredores verdes, a atravessar a cidade 
(Fotografias 2.1.3 e 2.1.4). 
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Por outro lado, a implantação do canal ferroviário em meio urbano, por força da prioridade que 
assume perante o tráfego rodoviário, a par da desejável melhoria das condições de 
acessibilidade pedonal na sua envolvente próxima, determina a elaboração de um projecto de 
inserção urbana. 

 
Fotografia 2.1.3 – Aspecto Geral de Processos de Requalificação Urbana 

 
Fotografia 2.1.4 – Incluindo novos Corredores Verdes 

Este projecto, para além de salvaguardar as condições de operação do próprio modo de 
transporte na sua coabitação com os movimentos pedonais e rodoviários, traz por regra 
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melhoramentos à qualidade ambiental do espaço urbano, o qual, uma vez requalificado e com 
o novo modo de transporte público a operar, convida à adopção de novos hábitos de vida mais 
sãos e ambientalmente mais responsáveis, por parte dos seus cidadãos. 

Em síntese, e de acordo com o exposto, o empreendimento que enquadra o projecto em 
avaliação apresenta uma clara justificação nas mais relevantes políticas urbanas e ambientais. 

2.2 - JUSTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

2.2.1 - O Projecto em Avaliação 

O projecto em avaliação integra duas intervenções: a extensão da Linha D do Metro do Porto, 
entre Sto. Ovídio e Vila D’Este, no concelho de Vila Nova de Gaia, e um trecho de cerca de 
700 m da VL3, via municipal em cuja faixa central se irá inserir a nova linha. 

Por forma a assegurar a avaliação de impactes subjacente ao desenvolvimento dos traçados 
objecto de avaliação no contexto do presente EIA, definem-se seguidamente as principais 
características dos projectos e dos traçados analisados no decurso do Estudo Prévio, o qual 
integra a Linha D e um trecho da VL3. 

Assim, descrevem-se seguidamente os principais aspectos dos traçados, incluindo a 
justificação, o seu desenvolvimento em planta e perfil longitudinal, características principais, 
terraplenagens associadas à sua execução, drenagem, tráfego, bem como outros aspectos 
relevantes para a boa compreensão do empreendimento em apreço, por forma a constituir uma 
base de avaliação dos impactes associados à sua construção e exploração. 

O objectivo fundamental da elaboração do Estudo Prévio e correspondente Estudo de Impacte 
Ambiental da Linha D e trecho da VL3 associado, em avaliação, é apresentar as melhores 
soluções técnico-económicas e ambientais para materialização do traçado proposto, 
incorporando a avaliação ambiental na tomada de decisão quanto a este empreendimento. 

2.2.2 - Linha D do Metro do Porto 

A linha de metro integra as estratégias de expansão da rede, a qual compreende diversas 
linhas, que visam a materialização de um sistema de transporte público coerente e integrado, 
que sirva eficazmente a Área Metropolitana do Porto (Figura 2.2.1). 

Efectivamente, o projecto do metro insere-se claramente nas políticas ambientais e urbanas 
mais recentes, que visam a redução das contribuições para a atmosfera de gases com efeito 
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de estufa e a requalificação urbana e ambiental das cidades que se debatem com crescentes 
problemas de gestão de tráfego. 

 

Figura 2.2.1 - Rede de Metro do Porto Actualmente em Exploração 

De facto, o tráfego rodoviário assume uma parcela relevante nas disfunções ambientais das 
cidades, envolvendo uma parcela significativa de deslocações pendulares diárias motivadas 
pelo trabalho, ensino ou outras actividades, que urge gerir no sentido da diminuição das 
respectivas externalidades ambientais. 
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Também no ordenamento urbano e gestão das cidades interessa assegurar uma crescente 
racionalização do tráfego rodoviário, pelas implicações negativas que assumem em termos de 
ruído, poluição atmosférica, degradação do edificado e gestão dos espaços públicos, entre 
outros. 

Assumem assim plena justificação as intervenções que possam ser asseguradas ao nível da 
rede de transportes públicos em sistemas próprios e movidos a electricidade como é o caso da 
metrovia, permitindo ir ao encontro das estratégias nacionais e europeias no domínio dos 
transportes  

A concepção base e configuração geral do Sistema de Metro Ligeiro da AMP desenvolveu-se 
aproveitando, em parte, infra-estruturas ferroviárias preexistentes, compreendendo ainda a 
execução de diversos trechos novos, quer em túnel, na zona mais central da cidade do Porto, 
quer à superfície nas zonas mais periféricas, estruturando-se actualmente nas seguintes 5 
linhas (Figura 2.2.1): 

♦ Linha Amarela – Hospital de S. João/João de Deus; 

♦ Linha Azul – Senhor de Matosinhos/Estádio do Dragão; 

♦ Linha Verde – Ismai (Maia)/Estádio do Dragão; 

♦ Linha Vermelha – Póvoa do Varzim / Estádio do Dragão; 

♦ Linha Violeta – Aeroporto/Estádio do Dragão. 

Na sequência destes eixos perspectivaram-se diversas extensões, nomeadamente (Desenho 
1469-EP-23-LD04-001): 

♦ Linha Verde – prolongamento até Trofa (previsto na primeira fase mas não concluído); 

♦ Linha Amarela – prolongamentos para Maia, a norte, e Santo Ovídio/Vila D’Este, em Vila 
Nova de Gaia, a Sul; 

♦ Linha Azul – prolongamento para Leça, a poente, e Gondomar, passando por rio Tinto, a 
nascente; 

♦ Linha G (Laranja) – Casa da Música – Gaia Shopping – Laborim. 

O projecto da Linha D objecto da presente avaliação integra-se no prolongamento para sul da 
Linha Amarela (ou Linha D), desenvolvendo-se no concelho de Vila Nova de Gaia, entre a 
saída do túnel de Santo Ovídio da Av. da República e Vila D’Este, passando por Laborim, onde 
permitirá a interligação, com a Linha G (Laranja), a qual se encontra actualmente em fase de 
Estudo Prévio. 
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2.2.3 - Justificação do Trecho de 700 m da VL31 

O PDM de Gaia prevê o desenvolvimento de uma rede viária marcadamente reticulada, 
parcialmente constituída por antigas estradas nacionais, complementada por novos eixos 
viários, determinando forte complementaridade entre as vias existentes e as previstas. 

Esta estrutura reticulada parece ser perfeitamente adequada às características topográficas e 
de ocupação do território concelhio, permitindo ainda uma integração harmoniosa com as vias 
nacionais.  

Nesta estrutura, pretende-se que as vias estruturantes concelhias, designadas por vias de 
ligação, sejam capazes de suportar o essencial do tráfego concelhio, ao mesmo tempo que 
deverão ser capazes de assegurar a distribuição do tráfego metropolitano e nacional 
canalizados pelas vias de nível nacional. 

Esta lógica leva a que, em alguns casos, mesmo ao lado de eixos regionais/nacionais, se se 
justifique a existência de vias estruturantes concelhias. Por outro lado, a mesma lógica de 
complementaridade entre as redes nacional/regional e concelhia, leva a que parte significativa 
da função distribuidora caiba então à malha concelhia. 

Tendo presente os pressupostos referidos a proposta de rede viária concelhia estrutura-s4e: 

♦ Um eixo externo de distribuição de tráfego materializado pelas VL4 e VL10 (estas vias 
têm como função evitar que o trafego suburbano entre no aglomerado urbano, assumindo 
uma função de protecção das zonas mais sensíveis e/ou sobrecarregadas); 

♦ em complemento com aquela via propor-se um eixo interno, urbano, de distribuição, que 
contribui para contornar a zona mais urbana da cidade de Gaia; este eixo é formado pela 
VL3 e sua continuidade pela VL9 (que se prolonga entre a EN222 e zona de Sto. Ovídeo) 
de modo a que exista uma continuidade completa entre estas vias e, de forma menos 
marcada, pela VL7; refere-se ainda que os eixos formados pelas VL3 e VL7 vão ainda 
contribuir para aliviar a pressão sobre o IC1/IC2, reservando-o para a sua função 
metropolitana/regional/nacional. 

Importa ainda referir que, uma vez que a lógica subjacente à estrutura proposta prevê que as 
VL7, VL3 e VL9 de algum modo marquem a «entrada» no espaço urbano mais nobre da cidade 

                                                 
1  In “Estruturação da Rede Viária do Concelho de Vila Nova de Gaia”; Doutro Álvaro Jorge da Maia Seco; Novembro 

de 1998. 
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de Gaia, justifica-se que conjuguem um elevado desempenho ao nível da capacidade e fluidez 
de tráfego com uma boa integração ao nível do desenho urbano. 

Em síntese, a rede viária estruturante do concelho de Vila Nova de Gaia está então 
essencialmente organizada de modo a que o tráfego se concentre, para além as vias Nacional 
e Regional, nos eixos externo e interno de distribuição de tráfego constituídos respectivamente 
pela VL4 e VL10 e pela VL9, VL3 e (de forma menos imponente) VL7, e finalmente na VL8. 

Esta situação levou à selecção de um perfil transversal do tipo 2x2 para estes eixos com a 
possível excepção da VL7 (Figura 2.2.2). Por outro lado, admite-se como relevante a viabilidade 

de implantar as vias estruturantes de uma forma contínua e com os perfis transversais 
definidos, não fazendo qualquer sentido que tal seja feito em alguns troços mas não noutros 
sem qualquer lógica de continuidade. Se tal não foi feito toda a lógica de funcionamento da 
rede seria posta em causa e o seu funcionamento afectado. 

 

Figura 2.2.2 – Perfil Transversal Tipo Proposto para as Vias de Ligação 

Por último justifica-se uma referência à tipologia desejável para os nós de ligação entre os eixos 
estruturantes e para os nós de ligação destes eixos às redes locais. Refere-se igualmente a 
importância da localização para os nós entre vias estruturantes, sendo que os tipos de nós que, 
à partida, parecem mais adequados nestas situações serão os semaforizados na zona urbana 
e os do tipo rotunda nas zonas suburbana e rural, justificando-se provavelmente soluções do 
tipo parcialmente desnivelado quando estão envolvidos os eixos VL3, VL8, VL9 e VL10. 
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2.3 - LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

2.3.1 - Localização Espacial e Administrativa do Projecto 

Conforme se pode visualizar no Desenho 1469-EP-23-LD04-002, a área em estudo 
desenvolve-se nas freguesias, concelho e regiões apresentados no Quadro 2.3.1. 

Quadro 2.3.1 - Localização Administrativa do Projecto 

Freguesias Concelho Sub-Região Região 
Mafamude 

Vilar do Paraíso 
Oliveira do Douro 
Vilar de Andorinho 

Vila Nova de Gaia Grande Porto Região Norte 

Efectivamente, a área em estudo insere-se, na sua totalidade, na região Norte, sub-região do 
Grande Porto, a qual compreende, para além do concelho de Vila Nova de Gaia, mais 10 
concelhos, na sua maioria servidos já por linhas de metro ou onde o seu desenvolvimento se 
enquadra na estratégia de expansão actualmente em curso (Figura 2.3.1). 

 

Figura 2.3.1 - Enquadramento Administrativo do Projecto 
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2.3.2 - Áreas Sensíveis 

De acordo com o Decreto-lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, Artigo 2º alínea b), com a nova 
redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, que determina a indicação de 
áreas sensíveis, na área de estudo não se identificam áreas sensíveis de acordo com 
objectivos nacionais ou comunitários de conservação da natureza. 

No que respeita ao Património Cultural Classificado identificam-se Valores Concelhios e 
Imóveis em Vias de Classificação na área de estudo afecta ao presente empreendimento e sua 
envolvente, os quais se identificam seguidamente: 

Imóveis em Vias de Classificação 

♦ Escola Primária do Cedro (Gaia, 1958-60), freguesia de Mafamude; sensivelmente ao 
km 0+000, cerca de 200 m a Oeste do traçado. 

Valor Concelhio 

♦ Espigueiro: Localiza-se na Rua da Alemã, freguesia de Mafamude, ao km 2+130 e a 
cerca de 20 metros a Norte do traçado.  

2.3.3 - Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor 

O concelho da área de estudo encontra-se abrangido por PDM legalmente em vigor, o qual 
respeita à Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/94 de 06 de Maio, parcialmente 
suspenso pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/97, de 9 de Junho e alterado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2001, de 30 de Março; refere-se que o PDM está 
actualmente em fase de concertação após terminada a consulta pública em Fevereiro do 
presente ano. 

Neste concelho identificam-se igualmente alguns planos municipais de ordenamento do 
território, incluindo Planos de Urbanização e Planos de Pormenor (Desenho 1469-EP-23-LD04-
008), nomeadamente: 

Os Planos de âmbito municipal abrangidos pelo traçado em estudo, ou localizados na 
envolvente, são: 

♦ PU do Núcleo Central de Valadares, em desenvolvimento;  

♦ PU da área envolvente à VL3, entre a EN1-15 e o IC2/A1; 

♦ PU da VL8. 



COBA  
 

2.11 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Na proposta de PDM em revisão destacam-se algumas Unidades Operativas de Planeamento 
e Gestão relacionadas com o presente Projecto, nomeadamente: 

♦ UOPG MF1 – Interface Stº Ovídio 

Objectivos:  
→ Assegurar a estruturação urbanística das áreas adjacentes à implantação do 

interface modal metro/autocarro; 

♦ UOPG MF3 – Interface de Laborim 

Objectivos:  
→ Implantar um interface modal que articule os transportes públicos de metro ligeiro e 

autocarro, dotando-o de parque de estacionamento de veículos; 

→ Implantar um parque de recolha para o metro ligeiro2;  

♦ UOPG VP1 – Áreas Envolventes à VL3 

Objectivos: 
→ Executar o troço da VL3 entre a Rua do Jardim e a Rua do Alto das Torres, 

estabelecendo uma ligação a Laborim de Cima; 

→ Definir a localização e regulação funcional da interface modal da linha de metro 
ligeiro; 

→ Regular a implementação da linha de metro ligeiro. 

No Capítulo 3.10 detalham–se os objectivos e estratégias constantes nos instrumentos de 
planeamento municipal actualmente em vigor. 

Quanto a planos sectoriais com incidência territorial refere-se o Plano de Bacia Hidrográfica do 
Douro, no âmbito do qual se visa a salvaguarda dos recursos hídricos, bem como os planos 
ferroviário e rodoviário nacionais, entre outros.  

2.3.4 - Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área em estudo vigoram condicionantes relacionadas com as Reservas Agrícola e 
Ecológica Nacionais (Desenho 1469-EP-23-LD04-009). 

                                                 
2 Quanto ao designado “ Interface de Laborim”, é necessário referir que esta UOPG foi definida tendo em conta o pressuposto tido 

ao período de elaboração do PDM, no qual o prolongamento da linha D - Amarela, só se efectuava até Laborim. Com a decisão 
de expandir esta linha até Vila D’Este, e de incluir nessa extensão mais 3 estações para além de Laborim, o grau de importância 
e os níveis de funcionalidade desta estação, são transferidos para a nova estação de Vila D’Este.  Por este motivo a Metro do 
Porto, conjuntamente com a Câmara Municpal de Gaia, optaram pelo abandono desta solução. 
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Outras restrições decorrem da existência de domínio público hídrico, áreas de protecção a 
infra-estruturas, seja de água, alta tensão, entre outras, bem como servidões decorrentes da 
existência de edifícios públicos, equipamentos de ensino ou saúde entre outros, identificando-
se ainda as respectivas zonas de protecção.  

Neste domínio particular referência merece o corredor da Linha de Alta Velocidade Lisboa-
Porto, para o qual foram recentemente definidas medidas preventivas tendentes a salvaguardar 
a sua construção sem se criarem restrições acrescidas no território a atravessar. 

Também no que respeita a Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública se 
detalha a respectiva avaliação no Capítulo 3.10. 

2.3.5 - Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectadas 
pelo Projecto 

As redes de infra-estruturas constituíram igualmente condicionantes ao desenvolvimento do 
traçado da linha do Metro, quer pela expressão que as mesmas podem assumir, quer por 
razões de segurança e/ou manutenção, quer ainda pela respectiva expressão territorial. 

No caso presente as infra-estruturas que mereceram uma avaliação mais cuidada, dada a sua 
natureza, foram as unidades de grande escala afectas aos seguintes sistemas, em função da 
necessidade de assegurar o cumprimento dos serviços que prestam (Desenho 1469-EP-23-
LD04-007): 

♦ Sistemas de Abastecimento de Água - Os sistemas de abastecimento de água têm 
uma servidão de 10 m instituída após a publicação do Decreto-Lei n.º 34 021, de 11 de 
Novembro de 1944;  

♦ Energia Eléctrica - linhas de Alta Tensão - Na área em estudo identificaram-se linhas de 
tensão superior a 60 kV, catalogadas consequentemente com linhas de Alta Tensão, cuja 
servidão é definida atendendo ao Decreto-Lei n.º 43 335 de 19 de Novembro de 1960, 
Decreto-Lei n.º 446/76 de 5 de Junho, regulamentado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92 de 18 de Fevereiro; 

♦ Servidão Rodoviária - as principais infra-estruturas rodoviárias atravessadas respeitam 
à A1 (auto-estrada Lisboa - Porto) e a EN1. Para as vias constantes no Plano Rodoviário 
Nacional (PRN), as faixas de servidão encontram-se definidas pelos Decreto-Lei n.º 13/94 
de 15 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99 de 
26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto. 



COBA  
 

2.13 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Para a caracterização das afectações de entidades de Serviço Público procedeu-se, no âmbito 
do Estudo Prévio, ao contacto com os responsáveis pela gestão, operação e manutenção de 
todas as infra-estruturas que poderiam ser afectadas pelos traçados em estudo; esta situação 
será aferida e ajustada em Projecto de Execução. 

É ainda previsível a afectação local de redes de distribuição e transporte de energia eléctrica, 
de abastecimento e/ou saneamento e de telecomunicações, não se tendo contudo identificado 
qualquer situação crítica que pudesse inviabilizar o empreendimento.  

Refere-se contudo que deverá ser efectuada uma inventariação pormenorizada no decurso das 
fases seguintes, nomeadamente em fase de Projecto de Execução, considerando-se então o 
restabelecimento adequado e atempado de todas as redes potencialmente afectadas. 

2.3.6 - Entidades Interessadas 

No contexto do Estudo Prévio foram contactadas diversas entidades. Destas podem-se 
distinguir dois grande grupos e dois contextos de abordagem; por um lado entidades locais e 
regionais bem como organismos de tutela do ambiente; por outro, entidades gestoras de infra-
estruturas pertinentes no contexto do Estudo Prévio. 

Das entidades locais que superintendem a gestão do território, claramente se destaca a do 
concelho de Vila Nova de Gaia, sendo que esta será igualmente chamada a participar no 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente no contexto da Consulta Pública. 

Obtiveram-se igualmente diversos elementos técnicos de apoio à execução dos estudos 
ambientais e do Estudo Prévio, com destaque para elementos de gestão de recursos hídricos 
em qualidade e quantidade, de qualidade do ar, ou sobre a Reserva Ecológica Nacional e 
Reserva Agrícola Nacional. 

Foram também desenvolvidos contactos com outras entidades de incidência nacional e 
directamente articuladas com o domínio ambiental como sejam o Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). 

As entidades anteriormente referidas não esgotam todos os contactos efectuados nem todas 
as entidades interessadas neste domínio, dado que deverão ainda ser acauteladas as licenças 
a obter no que respeita a condicionantes, restrições e servidões de utilidade pública, em fase 
subsequente do projecto. 



COBA  
 

2.14 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Por último refere-se que foram efectuados outros contactos no desenvolvimento dos estudos, 
maioritariamente de carácter informal e local, com o objectivo de obter informação pertinente e 
de suporte aos estudos desenvolvidos e à avaliação de impactes e propostas e medidas de 
minimização que integram o presente estudo. 

2.4 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

2.4.1 - Aspectos Gerais 

Descrevem-se seguidamente os principais aspectos do projecto da Linha D bem como do 
projecto associado que respeita ao troço de cerca de 700 m que materializa a VL3 onde a 
linha de metro ora em avaliação se vai implantar.  

Esta descrição, incluindo outros aspectos do projecto conforme adiante se verá, tem como 
objectivo constituir a base de avaliação dos principais impactes associados. 

2.4.1.1 - Introdução 

A Expansão para Sul da Linha D da Rede do Metro do Porto, em Vila Nova de Gaia, prevê o 
seu prolongamento a partir da Av. da República em direcção a Vila D’Este, passando por 
Laborim. 

De acordo com o faseamento do projecto, refere-se: 

♦ 1º troço - já em construção, entre a EN222 e Sto. Ovídio; 

♦ 2º troço – a desenvolver entre o final do anterior, sensivelmente na zona de Sto. Ovídio 
no final do túnel da Av. da República, passando pelo nó da A1 e por Laborim, até ao seu 
termino em Vila D’Este, o qual é objecto da presente Avaliação Ambiental. 

O 1º troço referido, localiza-se na Av. da República em Gaia, entre o cruzamento com a Av. 
Vasco da Gama (ex-EN222 e actual VL9), a Norte, passando pelas Estações de D. João II e de 
Santo Ovídio; e termina à superfície antes do cruzamento com o IC2 (auto-estrada A1). 

Assim, o 2º troço do prolongamento para sul objecto de Estudo Prévio, estabelece a 
continuidade do projecto anterior sensivelmente no final da Av. da República, desenvolvendo-
se de acordo com os seguintes elementos (Desenho 1469-EP-23-LD04-003): 

♦ cruza o IC2 (A1) em viaduto (Viaduto de Sto. Ovídio), ao km 0+400; 

♦ atravessa Laborim onde entronca com a linha G – Laranja (cujo projecto se encontra 
também em fase de Estudo Prévio), sensivelmente ao km 1+050; 
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♦ a partir desse entroncamento metroviário, o traçado inflecte para Este cruzando 
novamente o IC2 (A1) ao km 2+000, no sentido Sul-Norte, através de uma passagem 
superior - PS da A1 (Desenho 1469-EP-23-LD04-003); 

♦ após este cruzamento da A1, o traçado desenvolve-se inicialmente em trincheira, numa 
extensão de cerca de 300 m, seguido-se um troço em túnel ao longo da encosta de Vila 
D’Este e desde a base desta vertente, na direcção do Monte da Virgem, contornando a 
área do Hospital Eduardo Santos Silva; 

♦ desenvolve-se então ao longo da EM630, na Rua Conceição Fernandes em frente ao 
Hospital, até ao término na Rua dos Heróis do Ultramar (km 3+825); 

♦ neste local está prevista uma zona de interface com os transportes públicos rodoviários, 
permitindo a sua requalificação urbana. Todas as ligações locais e de acesso a este 
Interface, serão efectuadas através de intersecções de nível, articulando-se com os 
arruamentos locais existentes ou previstos. 

Refere-se ainda que, no âmbito da implantação da infra-estrutura do Metro, proceder-se-á à 
reformulação da rede viária interessada, tendo ainda sido definido o reperfilamento da via 
municipal VL3, identificada no presente estudo como projecto associado, entre a Rua Alfredo 
Santos Oliveira e a EN1 junto ao IC2 (A1), a qual corresponde a cerca de 700 m de rede viária. 

Nesta linha estão previstas quatro estações, a saber: 

♦ Estação de superfície da Quinta do Cedro (km 0+700); 

♦ Estação de superfície de Laborim (km 1+650); 

♦ Estação enterrada do Hospital Santos Silva (km 3+100); 

♦ Estação enterrada de Vila D’Este (km 3+650). 

No caso das estações enterradas os acessos serão assegurados através de escadas fixas, 
escadas rolantes e elevadores.  

A definição estrutural das estações é apresentada no capítulo das Estações da memória 
descritiva do Estudo Prévio, apresentando-se no Capítulo 2.8 do presente Relatório Síntese 
uma descrição geral das mesmas. 

2.4.1.2 - Desenvolvimento do Estudo Prévio 

A solução proposta foi estudada a partir dos elementos base seguidamente referidos, tendo em 
conta os condicionamentos locais, urbanísticos e viários, previstos e existentes.  
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Foram, igualmente, tidas em consideração as indicações da Metro do Porto efectuadas no 
âmbito do acompanhamento dos trabalhos, as quais resultam em grande medida de contactos 
estabelecidos com as entidades que superintendem as diversas infra-estruturas e 
equipamentos existentes na área de desenvolvimento do projecto. 

As condicionantes e cartografia de base que sustentam o Estudo Prévio desenvolvido 
respeitam a: 

♦ Levantamento aerofotogramétrico à escala 1:2 000, referenciado ao Datum 73; 

♦ Fotografia aérea; 

♦ Planos Urbanísticos de Laborim e Vila D’Este; 

♦ Planos Urbanísticos de Laborim de Cima e da VL3 - N1-15/N1; 

♦ Plano Director Municipal de Gaia; 

♦ Planta de reformulação e expansão da Rede Viária (C. M. Gaia); 

♦ Planta de condicionamentos da RAN, REN e Rede de Alta Velocidade; 

♦ Planta de processos camarários, aprovados ou em aprovação; 

♦ Cadastro da infra-estruturas técnicas existentes em Vila Nova de Gaia. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, e após visitas de campo ao local, verificou-se a 
necessidade de proceder a uma completagem e actualização das bases cartográficas nas 
seguintes situações: 

♦ Área de estacionamento existente junto ao Hospital Santos Silva; 

♦ Rotunda existente na Rua Conceição Fernandes, em frente ao Hospital; 

♦ Rotunda da VL10 com a Rua Conceição Fernandes. 

Foram, ainda, tidas em conta as indicações dos seguintes documentos: 

♦ “Prolongamento para Sul da Linha D – Amarela (incluindo o Interface da Estação de 
D. João II) – Projecto de Execução (COBA, Maio de 2008); 

♦ Critérios de Projecto – Traçado, elaborado pela ENSITRANS e cedido pelo Metro do 
Porto. 

2.4.1.3 - Organização do Estudo Prévio 

O Estudo Prévio da nova linha de metro e do troço da VL3 é constituído pelas seguintes 
especialidades: 
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1. Projecto Ferroviário; 

2. Projecto Rodoviário; 

3. Geologia e Geotecnia; 

4. Drenagem; 

5. Estruturas - Obras de Arte e Estruturas de Contenção; 

6. Túneis; 

7. Estações; 

8. Serviços Afectados; 

9. Equipamentos Electromecânicos. 

Os elementos de Projecto seguidamente descritos são retirados da memória descritiva do 
Estudo Prévio, procurando-se apresentar, de forma sistematizada, as principais intervenções 
previstas. 

2.4.2 - Descrição do Projecto Ferroviário da Linha D 

2.4.2.1 - Descrição Geral da Solução 

O traçado, com uma extensão total de 3 825 m, inicia-se na Av. da República, em Gaia, em 
ligação ao 1º Troço do Prolongamento para Sul da Linha D – Amarela, e terminará em Vila 
D’Este.  

Seguidamente apresentam-se, de forma sistematizada as principais intervenções previstas, 
remetendo-se para o Anexo I do Volume 3 a planta perfil do traçado à escala 1/4 000 em A3: 

♦ Inicia-se no separador dos espaço canal da Av. da República (existente) (Fotografia 
2.4.1), desenvolvendo-se então em direcção ao Nó de Santo Ovídio do IC2/A1 
(Fotografia 2.4.2); neste troço inicial de 93,5 m, a plataforma ferroviária será limitada por 
muros/contenções laterais; 
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Fotografia 2.4.1 – Av. da República em Gaia - Início do Traçado 

♦ viaduto de Sto. Ovídio - segue em viaduto sobre o IC2/A1, o qual se desenvolve numa 
extensão de 125 m, com início ainda na Av. da República, inflectindo seguidamente para 
Poente em direcção à área urbana de Laborim, passando nos limites da Quinta da Corga, 
e transpondo, sucessivamente, a faixa direita da Av. da República, a auto-estrada A1 e a 
Rua das Corujeiras (Fotografia 2.4.3); o viaduto irá terminar ao km 0+600, numa zona 
ocupada por um campo de jogos e respectivas instalações (Fotografia 2.4.4); 
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Fotografia 2.4.2 – Nó com o IC2/A1 (Foto cedida pelo Metro do Porto) 

Implantação Visual Aproximada do Viaduto de Sto. Ovídio 
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Fotografia 2.4.3 – Ao fundo: Quinta da Corga – À direita: Rua das Corujeiras  

 
Fotografia 2.4.4 – Campo de Jogos, ao km 0+600 
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♦ após o viaduto e até à VL3 - após o viaduto (km 0+600) a plataforma ferroviária irá 
desenvolver-se em aterro, numa área rural actualmente ocupada com vegetação diversa 
(Fotografia 2.4.5); neste trecho, sensivelmente entre o km 0+647 e o km 0+722, na 
proximidade da Rua Dr. Manuel Pinto Canedo, será implantada a Estação de Quinta do 
Cedro; nesta área será assegurado o acesso a partir da referida rua; após a estação, o 
traçado inflecte para Nascente, indo entroncar, na proximidade do km 1+050, com a 
Linha G – Laranja que se encontra em fase de Estudo Prévio3; 

 
Fotografia 2.4.5 – Vista aérea da zona rural entre o km 0+600 e o km 1+000 

♦ espaço canal da VL3 - a partir da intersecção com a linha G, a linha D desenvolver-se-á, 
por cerca de 700 m, no separador central da futura via municipal VL3, via esta que, no 
trecho em apreço, respeita a projecto associado da linha de metro; neste trecho 
identificam-se os seguintes desenvolvimentos: 

→ entre o km 1+250 e o km 1+350, é atravessada uma área com considerável 
densidade de construção que confina o espaço canal disponível para as duas infra-
estruturas, tendo-se desenvolvido o projecto, tanto quanto possível, no espaço 
disponível entre as construções existentes; no entanto verifica-se a necessidade de 
demolir duas moradias unifamiliares situadas ao km 1+300 (Fotografia 2.4.6) e ao 
km 1+340 (Fotografia 2.4.7);  

→ no trecho que se desenvolve entre a Rua de Chãos do Sobreiro e a Rua de Laborim 
de Baixo (EM624), a plataforma rodo-ferroviária (VL3-Metro) foi confinada por 
edificações e respectivos logradouros de acesso ao estacionamento (Fotografia 
2.4.8) determinando, por forma a minimizar o impacte nos edifícios adjacentes, o 
desenvolvimento de uma Passagem Superior de características particulares (PS 

                                                 
3 E cuja articulação é assegurada pelo desenvolvimento conjunto dos dois projectos pela mesma equipa técnica. 
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Rodo-Ferroviária sob a EM624) construindo-se, entre o km 1+425 e o km 1+345 uma 
cobertura sobre a plataforma da Linha D e da VL3, que permite o restabelecimento 
dos actuais logradouros de acesso ao estacionamento do prédio contíguo, após a 
execução da PS; 

→ entre o km 1+400 e o km 1+800, a plataforma ferroviária irá desenvolver-se numa 
área de ocupação agrícola - hortas (Fotografia 2.4.9); aqui, e sensivelmente na 
proximidade do km 1+725, o traçado foi condicionado de forma a minimizar a 
afectação de uma estação elevatória de esgotos domésticos (Fotografia 2.4.10) e de 
um lavadouro público; 

→ a Estação de Laborim será implantada neste troço, entre o km 1+600 e o km 1+675; 

→ entre o km 1+800 e o km 1+850, está prevista a Passagem Superior da Rotunda da 
EN1, destinada a materializar uma rotunda desnivelada com a plataforma rodoviária; 
é neste local que termina o trecho comum da VL3 e da Linha D do Metro; 

→ após a rotunda, o traçado inflecte em direcção à auto-estrada A1, no sentido Sul-
Norte, sendo a mesma transposta inferiormente, sensivelmente ao km 2+000; 

 

 
Fotografia 2.4.6 – Casa a Demolir, ao km 1+300 
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Fotografia 2.4.7 – Casa a Demolir, ao km 1+340 

 
Fotografia 2.4.8 – Espaço Disponível para Implantação da Plataforma Rodo-ferroviária 
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Fotografia 2.4.9 – Área de Implantação da Plataforma Rodo-ferroviária – km 1+400 a km 1+800 

 

 
Fotografia 2.4.10 – Estação Elevatória de Esgotos da Charneca - km 1+725 
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♦ após a passagem sob o IC2/A1, o traçado ferroviário irá desenvolver-se ao longo da 
encosta do Bairro de Vila D’Este, em direcção ao Monte da Virgem; o seu 
desenvolvimento será primeiramente em trincheira, entre o km 2+030 e o km 2+335, a 
qual será limitada lateralmente por muros de contenção até à base da referida encosta; 
neste trecho procurou-se, sempre que possível, minimizar a interferência com os edifícios 
existentes, sendo no entanto necessário proceder à demolição de algumas construções 
precárias de pequeno porte ao km 2+100 (Fotografia 2.4.11) e ao km 2+265; 

♦ entre o km 2+100 e o km 2+140 será implantada a PS da Rua da Alemã, para permitir o 
restabelecimento desta rua; 

♦ a partir do km 2+340, aproximadamente, o traçado desenvolve-se ao longo da encosta de 
Vila D’Este, em direcção do Monte da Virgem, atravessando a área do Hospital Eduardo 
Santos Silva; apresentando a Encosta de Vila D’Este uma inclinação acentuada, da 
ordem de grandeza de 15%, e não sendo desejável a consideração de taludes de 
escavação, uma vez que estes iriam interferir com as construções contíguas, com as 
instalações do hospital e com a própria rede viária, foi preconizado um atravessamento 
em túnel, designado por Túnel de Vila D’Este. 

 
Fotografia 2.4.11 – Construção a Demolir, ao km 2+100 

♦ a partir do km 2+600, o traçado inflecte para Sul, passando a desenvolver-se segundo o 
alinhamento da EM630 - Rua Conceição Fernandes, sempre em túnel (Fotografia 
2.4.12); 

♦ neste trecho será implantada a estação do Hospital Santos Silva, entre o km 3+065 e o 
km 3+140 e a estação de Vila D’Este, entre o km 3+625 e o km 3+770; procurou-se 
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localizar o traçado a uma distância que permitisse a implantação dos acessos à Estação 
do Hospital de forma a não interferir com a estrada existente; 

♦ o Túnel termina após a Estação de Vila D’Este, após a qual foi previsto um alinhamento 
recto com uma extensão de 124 m, destinado à inserção do material circulante, por forma 
a permitir o parqueamento e a inversão de marcha das composições. 

 
Fotografia 2.4.12 – EM630 - Rua Conceição Fernandes (Vista para Sul) 

2.4.2.2 - Perfil Transversal 

O traçado ferroviário é constituído por duas vias, designadas por Via 1 e Via 2. No Volume 3 - 
Anexo I apresentam-se os Desenhos da planta/perfil do traçado à escala 1/4 000. 

A bitola da via (ou distância entre carris) é de 1,435 m, com distância entre eixos de 3,1 m. O 
gabarito dinâmico do material circulante é de 3,0 m sendo o Gabarito limite de obstáculos de 
6,4 m. Quanto ao gabarito vertical admitem-se as seguintes dimensões: 

♦ Altura máxima: d=6,20 m 

♦ Altura nominal: d=5,60 m 

♦ Altura mínima: d=3,80 m 

Deverá, ainda, ser garantida uma distância de 0,70 m entre o gabarito dinâmico e o limite da 
plataforma, destinada a constituir um caminho de circulação pedonal, para pessoal autorizado. 
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Nos trechos de túnel que venham a ser construídos pelo método “cut-and-cover”, a dimensão 
horizontal livre será de 8,5 m. Já nos trechos a construir pelo método mineiro, este valor será 
de 8,3 m. 

A partir destes valores, foram consideradas as secções transversais seguidamente descritas: 

♦ entre o início do traçado e o km 0+093 (onde se inicia o Viaduto de Santo Ovídio) em que 
a plataforma ferroviária se encontra limitada lateralmente por contenções laterais, foi 
preconizada uma largura de 7,6 m, com a seguinte geometria: 

→ Distância da Via 1 ao limite da plataforma: 1,65 m 

→ Distância entre eixos das vias (entrevia): 3,10 m 

→ Distância da Via 2 ao limite da plataforma: 1,65 m 
→ Caminhos de circulação laterais: 0,70 m 

♦ a partir do km 0+600 (final do Viaduto de Santo Ovídio sobre o IC2/A1) até ao km 1+000, 
foi considerada uma plataforma de via de 9,4 m de largura, com a seguinte geometria: 

→ Distância da Via 1 ao limite da plataforma: 1,65 m 

→ Distância entre eixos das vias (entrevia): 3,10 m 

→ Distância da Via 2 ao limite da plataforma: 1,65 m 

Foram considerados passeios laterais com 1,50 m de largura, destinados a caminho de 
circulação, bem como à implantação dos postes de catenária e respectivas fundações; no troço 
em que a plataforma ferroviária se encontra limitada lateralmente pela VL3, esta distância será 
também utilizada para colocação dos lancis: 

♦ entre o km 1+247 e o km 1+345, no trecho correspondente à zona coberta, próximo da 
passagem sob a EM 624, os passeios apresentam uma largura de 2,0 m, para 
implantação dos pilares; 

♦ as estações serão constituídas por cais laterais, tendo sido consideradas as seguintes 
distâncias laterais, correspondentes a uma plataforma de via de 5,96 m de largura: 

→ Distância da Via 2 ao limite do cais: 1,43 m 

→ Distância entre eixos das vias (entrevia): 3,10 m 

→ Distância da Via 1 ao limite do cais: 1,43 m 

♦ as estações de Quinta do Cedro e de Laborim, que se desenvolvem a céu aberto, serão 
constituídas por cais de 3,0 m de largura. 

♦ as estações do Hospital e de Vila D’Este, localizadas nos trechos em túnel, irão 
apresentar cais de 4,0 m. 
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♦ nos trechos de túnel a construir pelo método “cut-and-cover” e “top-down”, foi 
considerada uma dimensão horizontal livre de 8,50 m, conduzindo à seguinte geometria; 
esta geometria foi considerada, igualmente, no trecho compreendido entre o km 1+675 e 
o km 2+340, em que a plataforma ferroviária se irá desenvolver a céu aberto, mas 
limitada lateralmente por contenções laterais das trincheiras de acesso ao túnel; 

→ Distância da Via 1 ao limite da plataforma: 1,65 m 

→ Distância entre eixos das vias (entrevia): 3,10 m 

→ Distância da Via 2 ao limite da plataforma: 1,65 m 
→ Passadiços laterais: 1,05 m 

♦ entre o km 2+340 e o km 3+625, em que o túnel será construído pelo método mineiro, foi 
considerada uma dimensão horizontal livre de 8,3 m; 

♦ a partir do km 3+700, até ao final do traçado, foi considerada uma dimensão horizontal 
livre de 8,5 m, com a seguinte geometria: 

→ Distância da Via 1 ao limite da plataforma: 1,65 m 

→ Distância entre eixos das vias (entrevia): 3,10 m 

→ Distância da Via 2 ao limite da plataforma: 1,65 m 

→ Passeios laterais: 2,00 m 

Apresentam-se no Volume 3 - Anexo I as várias secções transversais tipo consideradas. 

2.4.2.3 - Descrição do Perfil Longitudinal 

Na concepção do traçado em perfil longitudinal foram tidos em conta os seguintes 
condicionamentos: 

♦ Cota inicial, nomeadamente do perfil longitudinal do 1º Troço; 

♦ implantação das estações em trainel com inclinação de 0 a 0,05%; 

♦ cotas das vias existentes a restabelecer desniveladamente; 

♦ trainel de implantação dos AMV´s de ligação com a Linha G ; 

♦ altura mínima de 3,8 m entre a cota do carril e o fio de contacto da catenária. 

De acordo com as indicações dos Critérios de Projecto, foram consideradas as seguintes 
inclinações máximas em perfil longitudinal: 

♦ Inclinação máxima em vias de exploração: Iv= 6,5%4 

                                                 
4 Inclinação máxima acordada com o Metro do Porto. 
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♦ Inclinação máxima desejável em estações: IE = 2,5% 

♦ Inclinação máxima excepcional em estações: IE = 4,0% 

2.4.2.4 - Superestrutura e Infra-Estrutura de Via 

A superestrutura de via será constituída por travessas bi-bloco e por carris de gola 35 GP.  

A distância entre travessas será de 0,75 m em alinhamento recto e em curvas com raio 
R ≥ 150 m. Nas restantes situações, este valor será reduzido para 0,60 m. 

As travessas bi-bloco serão equipadas de fixação de carril tipo “NABLA”, sendo a palmilha 
intercalar em borracha canelada com 0,009 m. 

2.4.2.5 - Articulação das Linhas D e G 

A comunicação entre as vias das duas linhas D e G serão materializadas por dois aparelhos de 
mudança de via (AMV`s), permitindo uma velocidade máxima de 25 km/h.  

2.4.2.6 - Catenária 

Respeita ao projecto de Linha aérea de Tracção Eléctrica, incluindo trechos com traçados à 
superfície e em túnel. 

Os suportes deverão ser constituídos por postes metálicos, galvanizados a quente, em perfil do 
tipo HEA, encastrados em maciços de fundação de betão. Onde não for possível instalar 
postes, a linha de contacto deverá ficar suspensa nos muros laterais por meio de pórticos ou 
tirantes transversais. 

Considerou-se a utilização alternativa dos suportes de cada um dos lados da linha, ou seja, um 
do lado da Via 1, o seguinte do lado da Via 2, e assim sucessivamente.  

As suspensões serão em consola ou através de pórticos. 

Os fios de contacto serão instalados na altura nominal de 5,60 m nas suspensões, 
relativamente ao plano de rolamento, sendo a altura mínima de 5,20 m. Nas situações de 
Passagem Superior (PS), o valor mínimo será de 3,80 m 

A alimentação do sistema a partir das Subestações de energia (SET’s) é definida no projecto 
de alimentação da linha. As diferentes secções de alimentação da linha aérea são isoladas 



COBA  
 

2.30 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

entre si através da introdução de isoladores de secção para dois ou um fio de contacto. Estes 
dispositivos necessitam de uma suspensão para a sua instalação. 

Já nos túneis e/ou galerias, os suportes serão em perfis tipo HEA, galvanizados a quente, com 
placa de base para serem ancorados à abóbada. As ancoragens deverão ser efectuadas por 
processo químico. 

As suspensões deverão se feitas através de consolas em tubo de alumínio horizontal e tirante 
em cabo parafil, fixados ao suporte HEA, ancorado ao tecto. A altura mínima dos fios de 
contacto nas suspensões é de 3,80 m. 

Nos limites do troço a continuidade da captação de corrente será assegurada pela criação de 
zonas comuns, com a superposição horizontal de duas linhas aéreas, permitindo ao pantógrafo 
um deslizar suave e sem interrupções. 

As zonas comuns deverão ter três vãos, com suportes independentes para cada linha aérea. 

2.4.3 - Descrição do Projecto Associado  

2.4.3.1 - Questões Prévias 

No âmbito do presente projecto inclui-se o estudo da compatibilização da plataforma ferroviária 
com o traçado de um trecho da via municipal VL3, por forma a viabilizar a execução conjunta 
da Linha D com essa rodovia prevista no planeamento de Gaia, minimizando desta forma 
implicações negativas associadas, quer à existência de 2 fases distintas de obras, por um lado, 
quer à interrupção/perturbação do serviço do metro neste trecho aquando da construção 
daquela via. 

Assim, considera-se importante reter que a construção conjunta das 2 infra-estruturas neste 
trecho decorre da clara intenção da Metro do Porto viabilizar de forma atempada e adequada a 
infra-estrutura metroviária, sendo esta via de iniciativa municipal, a quem competirá a 
respectiva gestão e exploração. 

2.4.3.2 - Descrição Geral do Traçado Rodoviário da VL3 

Conforme referido anteriormente, a VL3 irá desenvolver-se junto à plataforma ferroviária da 
Linha D, sendo esta última implantada no espaço correspondente ao separador central da via 
rodoviária; a rodovia apresenta os seguintes elementos principais: 
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♦ A VL3 inicia-se ao km 1+091 da linha D, em ligação à Rotunda com a Rua Manuel Pinto 
Canedo, prevista no Estudo Prévio do Troço Gaia Shopping/Laborim da Linha G; 

♦ ao km 1+185 é interferida a Rua de Chãos de Sobreiro, cujo restabelecimento não se 
consegue assegurar; contudo a rede viária existente/prevista, assegura os acessos aos 
edifícios localizados naquela rua; 

♦ entre o km 1+247 e o km 1+345, trecho onde o traçado rodo-ferroviário se desenvolve no 
espaço disponível entre as construções existentes, foi prevista uma Passagem Superior 
de características específicas, designada por PS da EM624, com a qual se pretende 
restabelecer o nível de terreno actual, numa extensão aproximada de 100 m, 
assegurando ainda o restabelecimento da Rua de Laborim de Baixo (EM624), transposta 
ao km 1+330; 

♦ a partir do km 1+550, as duas faixas rodoviárias divergem de forma a permitir uma 
largura de separador que permita a implantação da Estação de Laborim; 

♦ ao km 1+710, aproximadamente, é transposta a Rua do Lavadouro, que dá acesso a um 
lavadouro público (Fotografia 2.4.13) e à Estação Elevatória de Águas Residuais da 
Sobreira; este acesso passará a ser assegurado por uma passagem de peões de nível 
com a VL3; o acesso rodoviário será assegurado por outras vias existentes; 

♦ após a Estação de Laborim, o traçado da VL3 irá terminar ao km 1+800 da Linha D, em 
ligação à Rotunda com a EN1 (Desenho 1469-EP-23-LD04-003). 

Com uma extensão total de 709 m, desenvolve-se entre o km 1+091 e o km 1+800 da Linha D. 
O perfil longitudinal desenvolve-se de nível com a via ferroviária até ao km 1+670, 
aproximadamente, a partir do qual se inicia o desnivelamento entre as vias, por forma a 
estabelecer a ligação da VL3 à Rotunda com a EN1. 

A Rotunda com a VL3, tem um desenvolvimento de 145 m e raio exterior de 23,0 m; o 
restabelecimento da EN 1 tem uma extensão total de 224 m. 
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Fotografia 2.4.13 – Lavadouro Público ao km 1+750 

2.4.3.3 - Perfil Transversal 

A VL3 é constituída por duas faixas de rodagem, localizadas de cada lado da plataforma 
ferroviária, tendo-se considerado consequentemente o seguinte perfil transversal: 

♦ Faixa de rodagem com 6,50 m de largura, constituída por duas vias de 3,25 m; 

♦ ciclovia de 2,25 m, na faixa de rodagem do lado direito; 

♦ passeio, com 3,00 m no lado esquerdo e 2,25 m, no lado direito. 

Entre o km 1+245 e o km 1+345, correspondente à zona coberta, na passagem sob a EM624 
(PS da EM624), tornou-se necessário proceder à redução das dimensões, tendo-se 
considerado, uma largura de 1,5 m para os dois passeios; também não foi considerada a 
ciclovia no lado direito, pelo que os velocípedes irão, nesta extensão, circular no espaço 
correspondente ao passeio. 

Para a Rotunda da VL3 com a EN1 foi considerado o seguinte perfil transversal tipo: 

♦ Faixa de rodagem com 8,00 m de largura, apresentando duas vias de 4,00 m; 

♦ bermas esquerda com 1,00 m; 

♦ passeio, no lado direito, com 2,25 m. 
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Para o Restabelecimento da EN1 foi considerado o seguinte perfil transversal tipo: 

♦ Faixa de rodagem com 7,00 m de largura, constituídos por duas vias de 3,50 m; 

♦ passeio, no lado direito, com 2,25 m de largura; 

♦ passeio, no lado esquerdo, com 2,25 m de largura. 

No presente estudo foram considerados lancis com 0,12 m de altura. 

2.5 - DRENAGEM 

O projecto de drenagem foi desenvolvido para a Linha D do Metro, bem como para as novas 
vias previstas construir ao lado do metro, como é o caso da VL3. Este projecto teve como 
objectivo definir e conceber as soluções de drenagem transversal e longitudinal dos projectos 
em avaliação. 

2.5.1 - Passagens Hidráulicas 

Estão previstas as passagens hidráulicas que se apresentam no Quadro 2.5.1. As bacias 
drenantes para as passagens hidráulicas identificadas encontram-se delimitadas no Desenho 
1469-EP-23-LD04-011. 

As passagens hidráulicas que constam deste estudo localizam-se na zona de influência das 
bacias do Rio Valverde e da Ribeira da Madalena. Elas resultam, por um lado, da necessidade 
de se dar continuidade a linhas de águas naturais existentes, e, por outro lado, de drenar 
pontos baixos no terreno, criados pelo aterro ou pelos muros das obras do Metro. 

Quadro 2.5.1 - Passagens Hidráulicas 

Linha de água Passagem 
Hidráulica Km Observações (Secção) 

Rio de Valverde PH R EN1-1 0+051 

Nesta zona está prevista a construção de uma 
passagem rectangular com as dimensões 

2,5 m x 2,5 m e a regularização da linha de água 
a montante e a jusante através da inserção de 

canais rectangulares de betão armado 
PH R EN1-2 0+133 1 (2,0x2,0) Afluente do Rio 

Valverde PH 1-3 1+760 1 (2,0x2,0) 
PH 0-1 0+625 1 (2,0x2,0) 
PH 0-2 0+775 1 (1,0x1,0) 

Zona de Influência da 
bacia da Ribeira da 

Madalena PH 0-3 0+910 1 (1,0x1,0) 
PH 1-1 1+460 1 (1,0x1,0) Zona de influência da 

bacia do Rio Valverde PH 1-2 1+550 1 (1,0x1,0) 
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2.5.2 - Restabelecimento de Linhas de Água e Encaminhamento para Jusante do 
Caudal das PH’s 

Entre o km 0+750 e o km 0+850 a plataforma conjunta, em aterro, do Metro e da VL3, interfere 
com o traçado de uma linha de água natural, afluente da Ribeira da Madalena. A reposição 
desta linha de água será feita através da execução de uma vala rectangular, revestida com 
tapete Reno e gabiões, a construir junto ao pé de talude do aterro, entre o km 0+600 e o 
km 0+825 da linha do Metro. Esta vala colectará o caudal proveniente das PH's 0-1 e 0-2 para 
a linha de água natural e, como já se referiu, irá igualmente restabelecer o trecho da linha de 
água que ficará sob o aterro entre o km 0+750 e o km 0+850. 

O caudal descarregado pela PH 0-3 da Linha “D” do Metro será encaminhado em vala 
trapezoidal, revestida com tapete Reno, para a PH 0-1 da Linha “G” do Metro. 

A descarga das PH’s 1-1 e 1-2 será materializada através de valas trapezoidais, revestidas 
com tapete Reno. 

A linha de água (Rio Valverde) correspondente à bacia B 1-5 sofre interferência da Rotunda da 
VL3 com a EN1, pelo que tem de ser desviada para Sul. 

No trecho entre o km 1+750 e 2+350, onde o metro se desenvolve em trincheira e passa sob a 
Rua da Alemã e a A1, confluem várias bacias de dimensão relevante, produzindo caudais de 
cheia de significado. 

A área total que terá que ser drenada neste trecho é de 1,5 km², determinando os seguintes 
caudais de dimensionamento no caso das PH’s interessadas; 

♦ PH1-3 (afluente do Rio Valverde) – passa por baixo do metro, tendo que assegurar um 
caudal de 7 m³/s; 

♦ PH R EN1-1 (Rio Valverde) – passa sob a EN1, a sul da Rotunda da VL3 com a EN1, 
deverá assegurar caudal de escoamento da ordem de 10 m³/s; 

♦ A PH R EN1-2 (afluente do Rui Valverde) – passa sob a EN1 e sob a Rotunda da VL3 
com a EN1, a norte daquela, terá que assegurar um caudal de escoamento da ordem de 
4 m³/s. 

As soluções de protecção contra o galgamento do Metro entre o km 2+350 e o km 1+750 que 
foram preconizadas foram as seguintes: 
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A Norte da plataforma ferroviária do Metro 

♦ Entre o km 2+050 e o km 2+350 prevê-se, ao lado da faixa do Metro e paralelamente a 
este, um canal em betão armado com secção de 2,0 mx2,0 m, aberto, para captar o 
caudal proveniente da bacia B1.4; 

♦ entre o km 2+140 e o km 2+120, na zona da Rua da Alemã, a secção do canal de 
2,0 mx2,0 m será fechada; 

♦ entre o km 2+050 e o km 1+900, a faixa do Metro é alargada, para permitir alojar o canal 
de secção igual a 2,0 mx2,0 m; 

♦ ao km 1+900, o canal de 2,0 mx2,0 m passa para fora da faixa do Metro, desenvolvendo-
se paralelamente com aquele até ligar à PH REN1-2, que por sua vez ligará com a PH 1-
3. 

A Sul da plataforma ferroviária do Metro 

♦ Entre o km 2+050 e o km 2+350 é construído, ao lado da faixa do Metro e paralelamente 
a este, um canal em betão armado com secção de 1,0 mx1,0 m, aberta, para captar o 
caudal proveniente da bacia B 2.1; 

♦ entre o km 2+140 e o km 2+120, na zona da Rua da Alemã, a secção do canal de 
1,0 mx1,0 m é fechada; 

♦ entre o km 2+050 e o km 1+900, a faixa do Metro é alargada, para permitir alojar o canal 
de secção igual a 1,0 mx1,0 m; 

♦ ao km 1+900, o canal de 1,0 mx1,0 m passa para fora da faixa do Metro, desenvolvendo-
se paralelamente com aquele até ligar com o canal de 2,5 mx2,5 m, neste trecho prevê-
se ainda: 

→ construir um canal em betão armado com degraus e patamares, de secção igual a 
2,5 mx2,5 m, até ao km 1+890, para captar o caudal proveniente das bacias B1.5 e B 
3.1; 

→ a secção do canal será fechada sob EN 1; 

→ o caudal transportado pelo canal de 2,5 mx2,5 m será descarregado na  PH REN1-1; 

→ a jusante da PH REN1-1 será executado um canal em betão armado de 2,5 mx2,5 m 
até ligar à secção de saída da PH 1-3; 

→ a jusante da PH 1-3 será construído um canal rectangular em gabiões e tapete Reno 
com secção igual a 3,0 mx3,0 m. 

Em síntese, a solução preconizada implicará a realização de 1 265 m de extensão total de 
canais, os quais terão as seguintes características: 

♦ Canais de secção igual a 1,0 m x 1,0 m – 525 m; 

♦ canais de secção igual a 2,0 m x 2,0 m – 470 m; 
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♦ canais de secção igual a 2,5 m x 2,5 m – 220 m; 

♦ canais de secção igual a 3,0 m x 3,0 m – 50 m. 

A inclinação dos canais irá acompanhar a inclinação do terreno natural; sempre que ocorreram 
desníveis significativos a vencer serão inseridos degraus ou patamares nos canais, para 
permitir que ocorra alguma dissipação. Estas soluções deverão ser analisadas em fases 
posteriores do estudo, em conjunto com elementos da rede pluvial. 

Adoptou-se a solução em betão armado para os canais em virtude destes se desenvolverem 
junto às estruturas em betão armado de contenção da trincheira do Metro bem como pelo facto 
do espaço para instalação das estruturas ser exíguo. Sempre que houver espaço disponível 
poderemos adoptar a solução com gabiões e tapete Reno que, além de ser uma solução que 
melhor se insere no enquadramento paisagístico, é aquela que melhor se comporta em 
fundações constituídas por solos compressíveis, como é o caso. 

A solução de drenagem descrita (execução de canais em betão armado de secção aberta e 
fechada) terá que ser compatibilizada com o projecto de estruturas de contenção do Metro 
(estacas em betão armado, ancoragens e muros). 

A solução apresentada deverá ser reanalisada em conformidade com o Plano Director 
Municipal e o Cadastro da Rede Pluvial existente.  

Ter-se-á que verificar, nas fases posteriores do estudo, se existe interferência da conduta de 
esgotos da Estação Elevatória, localizada no fim da Rua do Lavadouro, com a soleira dos 
canais propostos. 

Pode-se igualmente constatar que o trecho em trincheira do Metro interfere com o escoamento 
subterrâneo, proveniente de grande parte das bacias B 1.4 e B 2.1. Esta interferência poderá 
conduzir ao aumento dos níveis freáticos a montante da zona afectada. No entanto está 
previsto, nesta zona, executar sob a plataforma ferroviária do Metro uma camada drenante e 
instalar entre as estacas geodrenos que irão rebaixar os níveis freáticos da zona confinante do 
Metro. 

2.5.3 - Concepção do Sistema de Drenagem Subterrânea na Zona em Trincheira 

Dada a cota previsível do nível freático nas zonas em que o Metro se desenvolve em trincheira, 
(a céu aberto e cut & cover), definiu-se conceptualmente um sistema de drenagem com alívio 
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das impulsões sobre as paredes e sob a laje dos trechos em escavação confinados por 
estruturas de betão armado. 

A drenagem subterrânea compreenderá a instalação dos seguintes órgãos de drenagem: 

♦ Sob a plataforma ferroviária e sob o pavimento flexível da VL3, em ambas as faixas, a 
execução de uma camada drenante, em material pétreo de granulometria extensa, 
associada a uma vala drenante e a um dreno; 

♦ Nas paredes, entre as estacas, a execução de uma malha de geodrenos sub-horizontais; 

♦ Geocompósito para drenagem do tardoz, o qual será colocado apenas nas zonas entre 
estacas, ficando posicionado entre o maciço e o betão projectado. 

Em planta o eixo do dreno poderá ficar localizado no eixo da faixa do metro ou junto à berma 
exterior da VL3. Na fase posterior do estudo decidir-se-á qual a melhor solução. 

Em perfil, a camada drenante acompanhará a rasante do Metro. 

Os perfis transversais da camada drenante apresentem uma espessura mínima de 0,30 m e 
uma pendente transversal mínima de 1%. Para efeito de separação e de filtração a camada 
drenante será envolvida por um geotêxtil não tecido agulhado de gramagem igual a 325 g/m2. 

Sempre que a camada drenante se desenvolva sob lajes de fundo ou vigas em betão, para 
evitar a contaminação do geotêxtil pela calda de cimento, acima do geotêxtil será colocada 
uma geomembrana em polietileno de alta densidade (PEAD) de 1,0 mm de espessura. 

O caudal subterrâneo captado pela camada drenante será encaminhado primeiro para a vala 
drenante e em seguida para o dreno longitudinal e finalmente para a rede de drenagem pluvial. 

Prevê-se aplicar esta solução nos seguintes trechos em trincheira da Linha “D” do Metro, os 
quais incluem as trincheiras associadas às Passagens Superiores: 

♦ km 1+100 ao km 1+425; 

♦ km 1+700 ao km 2+450. 

2.5.4 - Sistema de Drenagem Subterrânea na Zona do Túnel Mineiro 

Reconhecida a possibilidade de presença de água no maciço a atravessar pelo túnel mineiro, 
toda estrutura deste é dotada de um sistema de impermeabilização e drenagem. 
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Assim, e de acordo com o anteriormente exposto, o sistema de drenagem deve colectar o 
escoamento subterrâneo afluente à zona do túnel, evitando a agressão das águas aos 
materiais usados nas estruturas, prolongando a sua vida útil e minorando os aspectos de 
conservação bem como evitando o aparecimento de pressões hidrostáticas sobre o 
revestimento. 

Por outro lado, considera-se um sistema de impermeabilização que impede a entrada de água 
para o interior do túnel. A impermeabilização e drenagem das águas do maciço infiltradas no 
revestimento é a executar entre o revestimento primário e o revestimento definitivo. 

A impermeabilização e drenagem das águas do maciço infiltradas no revestimento é a executar 
entre o revestimento primário e o revestimento definitivo. 

Ao longo do túnel a solução prevista de impermeabilização é definida como sendo constituída 
por uma lâmina impermeabilizante de PVC de 2 mm associada a um geotêxtil com funções de 
protecção e de drenagem de 500 g/m² (mínimo) não tecido, agulhado, em polipropileno. O 
geotêxtil de protecção é aplicado entre o suporte primário e a geomembrana para a proteger e 
simultaneamente captar e transportar o escoamento subterrâneo que eventualmente ocorra na 
zona envolvente.  

Na base dos hasteais estarão localizados longitudinalmente drenos DN 200, em PVC, lisos 
interiormente e corrugados exteriormente, de dupla parede (SN4), do tipo “URADREN” ou 
equivalente, envolvidos em geotêxtil com a finalidade de receber as águas infiltradas, 
entretanto drenadas pelo geotêxtil de protecção da geomembrana que as encaminhará para o 
sistema de drenagem longitudinal do emboquilhamento de saída dos túneis (ligação ao sistema 
de drenagem da plataforma). 

Para inspecção do funcionamento dos drenos dos hasteais e desentupimento destes, quando 
necessário, serão previstos inserir caixas de visita em nichos com espaçamento típico da 
ordem de 150 m. 

No eixo da plataforma localiza-se longitudinalmente um dreno DN 300 ou DN 400 (função do 
caudal afluente) em PVC, liso interiormente e corrugado exteriormente, de dupla parede (SN4), 
do tipo “URADREN” ou equivalente, envolvidos em geotêxtil com a finalidade de receber as 
águas infiltradas e de as encaminhar para o sistema de drenagem longitudinal do 
emboquilhamento de saída das galerias (ligação ao sistema de drenagem da plataforma). O 
dreno ficará assente num coxim de betão. 



COBA  
 

2.39 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Para inspecção do funcionamento do dreno da plataforma e desentupimento destes, quando 
necessário, foram previstas inserir no eixo da via caixas de visita, com um espaçamento típico 
de 150 m. 

2.6 - OBRAS DE ARTE E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

2.6.1 - Introdução 

No presente capítulo apresentam-se as considerações relativas às obras de arte e estruturas 
de contenção. A descrição técnica relativa aos Túneis, estruturas de contenção dos 
emboquilhamentos, à entrada e saída dos Túneis e Estações são apresentadas a seguir. 

As principais obras de arte e estruturas de contenção previstas para o trecho da Linha D em 
estudo respeitam a: 

♦ Viaduto de Santo Ovídio sobre o IC2 (A1), e as estruturas de contenção de acesso ao 
Viaduto; 

♦ estruturas de contenção/muros de suporte que materializam o acesso ao Viaduto de Sto. 
Ovídio; 

♦ Cobertura e Passagem Superior Rodo-Ferroviária da EM624 (PS da EM624); 

♦ Passagem Superior Ferroviária da Rotunda da EN1; 

♦ Passagem Superior do IC2 (A1); 

♦ Passagem Superior da Rua da Alemã; 

São ainda englobados todos os muros de suporte que materializam os acessos às Passagens 
Superiores referidas (trincheiras) e os muros de suporte, que materializam os desníveis entre 
as novas vias rodoviárias e a via ferroviária.  

2.6.2 - Condicionamentos Gerais 

Este trecho do projecto está inserido numa zona urbana, tendo havido a preocupação de 
afastar o traçado das zonas edificadas, por forma a minimizar os impactes sobre a rede viária 
actual assim como das edificações e equipamentos existentes.  

Em termos topográficos, o corredor é caracterizado por desníveis relativamente suaves desde 
o seu início até ao segundo cruzamento, a Sul, com o IC2 (A1), perto do km 2+000. Após este 
cruzamento a via sobe ao longo da encosta de Vila D’Este, inserindo-se em túnel até ao final 
do traçado, ao longo de cerca de 1 360 m. 
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A encosta de Vila D’Este é sem dúvida um condicionamento topográfico importante, uma vez 
que se trata de uma encosta relativamente íngreme, com cerca de 15% de inclinação, não 
sendo por isso viável realizar a plataforma ferroviária à superfície, pelo que foi necessário 
recorrer a uma solução em Túnel (minimizando assim afectações em termos e ocupação do 
solo, edificações e usos sensíveis existentes à superfície, dos quais o hospital é o mais 
relevante). 

Já no que respeita ao trecho entre a proximidade da Rua de Chãos do Sobreiro, a Norte, e a 
Rua de Laborim de Baixo (EM624), a Sul, este encontra-se confinado por edificações e 
respectivos logradouros de acesso à área de estacionamento, elementos que constituíram 
constrangimentos importante à construção. No entanto, de modo a que inserção da VL3 e via 
Metro, após a sua construção, não constituíssem um obstáculo urbano nessa zona, foi prevista 
a adopção de uma solução coberta de modo a reconstituir as cotas topográficas actuais. 

Referem-se ainda como elementos relevantes e que condicionam o traçado, incluindo as 
respectivas estratégias construtivas, a ocorrência local de dois factores essenciais: o edificado 
adjacente ao local de execução dos trabalhos e o tráfego rodoviário que demanda a zona, 
conforme se verifica em seguida: 

♦ O primeiro daqueles aspectos condiciona as soluções a adoptar face à proximidade de 
zonas importantes à via do Metro, limitando as escavações assim como o tipo de 
soluções a adoptar; obriga ainda a cautelas no recurso a ancoragens ou pregagens, 
porquanto as mesmas poderão interferir com fundações ou caves dos edifícios 
adjacentes; 

♦ quanto ao o tráfego rodoviário, atende-se que, a linha em estudo atravessa eixos 
importantes como o acesso ao IC2 (A1) e o próprio IC2 (A1), assim como artérias de 
circulação interna de Laborim e de Vila D’Este, determinando que as soluções adoptadas, 
nomeadamente ao nível de escolha dos processos construtivos, minimizem tanto quanto 
possível a perturbação do escoamento do tráfego rodoviário. 

2.6.3 - Descrição Geral das Estruturas 

Para a concretização do Prolongamento da Linha D para sul estão previstas intervenções 
distintas de acordo com o seguinte zonamento: 

♦ No trecho inicial de ligação ao Terminus de Santo Ovídio; 

♦ Viaduto de Santo Ovídio sobre o IC2 (A1); 

♦ Zona da estação da Quinta do Cedro; 

♦ Zona da Cobertura e Passagem Superior da EM624; 
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♦ Zona da estação de Laborim; 

♦ Zona da Passagem Superior da Rotunda da EN1; 

♦ Zona da Passagem Superior do IC2 (A1); 

♦ Zona da Passagem Superior da Rua da Alemã. 

As estruturas de contenção de aterros ou em trincheira e Passagens Superiores ocorrem nas 
seguintes zona e condições: 

♦ Zona de ligação ao Terminus de Santo Ovídio - entre o km 0+000 e o km +0+093 
previram-se estruturas de contenção em betão armado como parte integrante das 
trincheiras de acesso à Passagem Inferior de Santo Ovídio sob a estação com o mesmo 
nome, fazendo ainda ligação ao encontro E1 do Viaduto de Santo Ovídio sobre o 
IC2 (A1); 

♦ Viaduto de Santo Ovídio sobre o IC2(A1) - tabuleiro misto em betão armado, 
constituída por um tabuleiro de vãos múltiplos apoiados sobre pilares, com vãos 
correntes entre 32,5 m e 39,0 m e vãos de extremidade com 23,0 m. A obra de arte tem 
506,5 m entre eixos de apoios nos encontros; os encontros serão constituídos por cofres 
em betão armado sobre o qual se apoia o tabuleiro, ligados aos maciços de 
encabeçamento das estacas de fundação; 

♦ Zona da estação da Quinta do Cedro - entre o km 0+600 e o km 1+075, ou seja desde 
o final do Viaduto de Santo Ovídio até à Rotunda da VL3 com a Rua Manuel Pinto 
Canedo, serão eventualmente necessárias obras de contenção do lado Sul em betão 
armado e/ou do tipo terra armada, de modo a vencer o desnível da rasante face à 
topografia local. É nesta zona que se localiza a estação da Quinta do Cedro, sendo 
necessário prever escadas e rampas de acesso em principio directamente apoiadas no 
terreno ou incorporadas nas contenções; 

♦ Zona da Cobertura e Passagem Superior da EM624 - entre o km 1+150 e o km 1+433, 
corresponde sensivelmente à zona a partir da qual cada um dos sentidos da VL3 ocorre 
lateralmente à Via Férrea. A solução prevista é caracterizada por trincheiras Este e Oeste 
de acesso a uma zona coberta com cerca de 100 m; as trincheiras são constituídas por 
muros laterais, destinados a vencer o desnível entre a rasante da VL3 em escavação e o 
terreno existente; a zona coberta deverá ser executada pelo método designado 
usualmente por “top-down”; 

♦ Zona da estação de Laborim - entre o km +450 e o km 1+685, serão eventualmente 
necessárias pequenas obras de contenção em betão armado de modo a vencer o 
desnível da rasante face ao existente. É nesta zona que se localiza a estação de 
Laborim, sendo necessário prever escadas e rampas de acesso, neste caso com 
reduzida dimensão, uma vez que o desnível máximo a vencer é de cerca de 2,5 m; 
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♦ Zona da Passagem Superior da Rotunda da EN1 - entre o km 1+708 e o km 1+852, 
prevê-se uma zona em trincheira respeitante ao desnivelamento entre a via Metro e a 
VL3 com cerca de 90 m de extensão, permitindo assim o acesso à Passagem Superior 
em pórtico inserida na rotunda da EN1. Prevê-se uma estrutura de contenção em betão 
armado em “U” em trincheira no canal Metro, a qual é aterrada do lado exterior de modo 
a permitir o desnivelamento dos ramos laterais da VL3 em aterro. A estrutura da PS será 
em betão armado em pórtico de laje maciça e montantes que descarregam sobre as 
fundações que se prevê que sejam do tipo directo. A zona de saída Este será 
materializada por muros de contenção longo do canal Metro até à Passagem Superior do 
IC2 (A1); as contenções laterais da VL3 deverão ser em betão armado em forma de “T” 
invertido; 

♦ Zona da Passagem Superior do IC2 (A1) e da Passagem Superior da Rua da Alemã - 
As obras de contenção laterais ao canal Metro fazem ligação à Passagem Superior do 
IC2 (A1) do lado sul e do lado norte, e à Passagem Superior da Rua da Alemã. Ambas as 
obras serão executadas pelo método “top-down”; a adopção deste método construtivo (à 
semelhança da zona coberta da EM624) permite dispensar suportes provisórios para a 
escavação e evita também a mobilização de cavaletes para execução da laje de 
cobertura; por outro lado, a rapidez de execução associada é fundamental para 
assegurar desvios de circulação no IC2 (A1). 

2.7 - TÚNEIS 

2.7.1 - Descrição Geral 

No presente capítulo é feita a descrição do túnel e do muro junto ao emboquilhamento de Vila 
D’Este, sendo abordados os aspectos relacionados com o processo construtivo. 

O túnel será denominado de superficial quando a altura de terras sobre a secção for inferior a 
cerca de duas vezes a sua largura, e profundo nas restantes situações. 

Em função do descrito pode-se identificar as obras em função das suas características no 
sentido crescente da quilometragem: 

♦ Trecho de túnel executado em “cut and cover” entre os km’s 2+339 e 2+400; túnel 
superficial nos 60 m iniciais; 

♦ trecho de túnel mineiro entre os km’s 2+400 e 3+500; túnel profundo em 1 100 m; 

♦ trecho executado em “cut and cover” entre o trecho mineiro e a Estação Vila D’Este 
(km’s 3+500 a 3+625); túnel superficial nos 125 m finais; 

♦ muros de contenção laterais no emboquilhamento de saída do túnel, entre os km’s 3+700 
a 3+816). 
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2.7.2 - Descrição das Estruturas 

2.7.2.1 - Túnel em “cut and cover” 

Os trechos de túnel em “cut and cover”, método construtivo que significa corte (a partir da 
superfície) e cobertura, ocorrem entre os km’s 2+339 a 2+400 e 3+500 a 3+625. A estrutura do 
túnel nestes trechos é constituída por uma secção de betão armado em quadro rectangular, 
com uma largura interior de 8,50 m que permite albergar o perfil transversal do Metro com 
6,40 m e passadiços exteriores de serviço com 1,05 m (Volume 3 – Anexo I). 

O gabarito ferroviário vertical mínimo a respeitar é de 4,50 m (3,80 m + 0,70 m), entre a cota do 
carril e a fixação da estrutura de suspensão da catenária; será adicionalmente considerado 
0,20 m, de modo a ter em conta a necessidade de elementos estruturais para fixação e 
nivelamento das fixações, totalizando assim 4,70 m de gabarito mínimo. 

A espessura mínima sob a via férrea considerada será de 0,55 m para instalação dos 
elementos constituintes da via férrea e respectiva drenagem. 

2.7.2.2 - Túnel Mineiro 

O trecho de túnel mineiro localiza-se entre os km’s 2+400 a 3+500. A estrutura do túnel neste 
trecho é constituída por uma secção de betão armado abobadada, que será construída numa 
primeira fase à medida que a escavação do túnel se efectua (revestimento primário) e por um 
revestimento definitivo. 

A secção interior terá uma largura de 8,50 m que permite albergar o perfil transversal do Metro 
com 6,40 m e passadiços exteriores de serviço com 1,05 m, para além das paredes interiores. 

O gabarito ferroviário vertical mínimo a respeitar é de 4,50 m (3,80 m + 0,70 m), entre a cota do 
carril e a fixação da estrutura de suspensão da catenária. Será ainda considerado 
adicionalmente mais 0,20 m, de modo a ter em conta a necessidade de elementos estruturais 
para fixação e nivelamento das fixações, totalizando assim 4,70 m de gabarito mínimo. 

A espessura mínima sob a via será de 0,55 m para instalação dos elementos constituintes da 
via férrea e respectiva drenagem. 
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2.7.2.3 - Muro (km 3+700 a 3+816) 

Os muros de contenção à saída do túnel desenvolvem-se sensivelmente entre os km’s 
km 3+700 a 3+816, e acompanham a rasante das vias na sua transição do subsolo para a 
superfície. 

A estrutura destes muros, é constituída por uma secção de betão armado constituída por uma 
sapata e uma parede vertical, que se desenvolve ao longo da Rua dos Heróis do Ultramar, de 
modo a preservar a rua e o edificado aí existente, e a manter-se a circulação rodoviária durante 
a execução da obra e posteriormente no decurso da fase de exploração. 

Esta rua constitui o único condicionamento rodoviário no conjunto de obras de túneis e 
estruturas de emboquilhamento, ao impor a construção deste muro. 

2.7.3 - Métodos Construtivos 

Descrevem-se em seguida, a título indicativo, os processos construtivos para cada secção 
estrutural dos túneis: 

Túnel em “cut and cover” 

♦ Escavação com execução de taludes e entivações provisórios até à cota de projecto da 
fundação da soleira; 

♦ construção das estruturas de betão armado, da laje de fundo, paredes laterais e laje de 
cobertura na secção em quadro e dos hasteais e fecho na secção em abóbada: 

♦ colocação da tela de drenagem e ligação ao sistema de drenagem; 

♦ execução dos aterros no tardoz das estruturas. 

Túnel Mineiro 

♦ Prevê-se que a execução da escavação do túnel mineiro seja faseada, pelo método de 
avanços progressivos da secção do túnel (Figura 2.7.1); 

♦ a escavação será acompanhada da sistemática execução de soluções sustimentos 
primários que poderão ser constituídos por betão projectado, pregagens e cambotas. 

♦ após execução dos sustimentos provisórios na secção total, será colocada a drenagem e 
o sistema de impermeabilização, após o que se procederá à execução da soleira, dos 
hasteais e da abóbada, em betão armado. 
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Figura 2.7.1 – Método de Construção do Túnel Mineiro 

Muros (km 3+700 a 3+816) 

♦ Escavação com execução de taludes provisórios até à cota de projecto da fundação da 
soleira; 

♦ construção da laje de fundo e das paredes laterais, de betão armado: 

♦ colocação da tela de drenagem e ligação ao sistema de drenagem; 

♦ execução dos aterros no tardoz do muro. 

2.8 - ESTAÇÕES 

No presente capítulo apresenta-se a descrição das estações da Quinta do Cedro, Laborim, 
Hospital Eduardo Santos Silva e Vila D’Este, assim como os aspectos relacionados com a sua 
construção. 

2.8.1 - Descrição Geral 

2.8.1.1 - Estação da Quinta do Cedro 

A estação da Quinta do Cedro localiza-se, após o Viaduto de Santo Ovídio, ao km 0+625. 
Trata-se de uma estação de superfície com dois cais de cada lado da via com 75 m de 
comprimento e 3 m de largura (Desenho 5 – Volume 3 – Anexo I). 

Prevê-se que desde o final do Viaduto de Santo Ovídio até à Rotunda inicial da VL3 com a Rua 
Manuel Pinto Canedo, sejam eventualmente necessárias obras de contenção do lado Sul em 
betão armado e/ou do tipo terra armada de modo a vencer o desnível da rasante face ao 
existente. 

 

 

I - Galerias laterais  

II - Avanço 

III - Destroça 
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2.8.1.2 - Estação de Laborim 

A estação de Laborim localiza-se ao km 1+600, sendo constituída igualmente por dois cais de 
superfície com 75 m de comprimento e 3 m de largura. Encontra-se numa zona onde se prevê 
a possibilidade de execução da obra em aterro (Desenho 7 – Volume 3 – Anexo I). 

2.8.1.3 - Estação do Hospital 

A Estação do Hospital localiza-se entre o km 3+065 e o km 3+140 e será uma estação mineira, 
atendendo ao seu posicionamento em profundidade. 

A estação será escavada a partir de um poço de ataque com cerca de 44 m de diâmetro que 
será executado para o efeito e que irá albergar, em fase definitiva, os acessos à zona dos cais, 
a zona das bilheteiras e outros espaços técnicos. 

A estação situa-se a uma profundidade aproximada de 25,0 m relativamente à superfície, tem 
um comprimento total aproximado de 75,0 m, e um diâmetro de cerca de 44,0 m na zona 
central e uma largura próxima dos 14,00 m nas secções laterais (Desenho 9 – Volume 3 –
Anexo I). 

Em planta a estação apresenta uma forma circular na zona central e duas zonas rectangulares 
de secção abobadada para cada lado do sentido das vias. 

Como foi referido, as escavações iniciar-se-ão com a abertura de um poço central até à cota da 
fundação da estação. A partir dessa cota serão iniciadas as escavações do restante corpo da 
estação para cada um dos lados da via. 

A secção do poço foi concebida de acordo com o método NATM, considerando que o maciço 
contribui para estabilidade da escavação, em conjunto com os revestimentos primários e 
definitivos. 

A escavação do poço será executada através de escavações parciais em profundidade e ao 
longo do perímetro do poço, efectuando-se a aplicação do sistema de contenção primário, que 
deverá consistir em betão projectado armado, com aplicação de pregagens e drenos radiais. 
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2.8.1.4 - Estação de Vila D’Este 

A estação de Vila D’Este localiza-se entre os km 3+625 e o km 3+700 e, face ao seu 
posicionamento relativo à superfície e aos condicionamentos locais, a estação será construída 
a céu aberto, método vulgarmente referido como “cut and cover”. 

A estação, terá um comprimento total aproximado de 75,0 m, largura de 14,0 m, e um pé direito 
interior de cerca de 7,3 m. Prevê-se que esteja fundada a uma profundidade aproximada de 
12,0 m relativamente à superfície (Desenho 9 – Volume 3 – Anexo I). 

Em planta a estação apresenta uma forma rectangular com duas saídas localizadas num dos 
topos, orientadas à superfície em função dos arruamentos existentes. 

2.8.2 - Faseamento Construtivo 

No que respeita ao Faseamento Construtivo é importante reter que as estações de superfície 
da Quinta do Cedro e Laborim serão construídas por métodos tradicionais, pelo que não se 
fazem referências em particular. Descrevem-se em seguida, a título indicativo, os processos 
construtivos das estações enterradas: 

Estação do Hospital Eduardo Santos Silva 

♦ Escavação do poço por fases e aplicação sistemática do revestimento primário; 

♦ início das escavações dos trechos mineiros das estações, com execução prévia de 
enfilagens; 

♦ execução das escavações mineiras e aplicação dos sustimentos primários; 

♦ colocação do sistema de drenagem e do sistema de impermeabilização, após o que se 
procederá à execução da soleira, dos hasteais e da abóbada, em betão armado; 

♦ colocação do sistema de drenagem e do sistema de impermeabilização na zona do poço; 

♦ execução das estruturas interiores da estação na zona do poço. 

Estação de Vila D’Este (em “cut and cover”): 

♦ Escavação, com execução de taludes provisórios, até à cota de projecto da fundação da 
soleira; 

♦ construção das estruturas de betão armado, da laje de fundo, paredes, estruturas dos 
cais e laje de cobertura na secção: 

♦ colocação do sistema de impermeabilização e drenagem e ligação ao sistema de 
drenagem da estação; 
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♦ execução dos aterros sobre as estruturas. 

Refere-se ainda o sistema de impermeabilização a implementar nas estruturas, o qual será 
constituído por manta geotêxtil aplicada no extradorso das estruturas definitivas em contacto 
com as estacas, que servirá de protecção a uma membrana impermeável de PVC, que 
garantirá a estanquidade das estruturas. 

A aplicação deste conjunto será feita em toda a envolvente da secção em causa, pelo que a 
membrana de PVC deverá ser soldada de modo contínuo de forma a evitar infiltrações através 
de descontinuidades. 

Os caudais que afluam ao interior da estação ou túnel serão colectados para o sistema de 
drenagem da via longitudinal. 

2.9 - SERVIÇOS AFECTADOS 

As infra-estruturas técnicas passíveis de serem afectadas pelos traçados em estudo, são: 

♦ Condutas de abastecimento de água; 

♦ rede de saneamento; 

♦ rede de águas pluviais; 

♦ linhas eléctricas de MT e de AT; 

♦ linhas eléctricas de 15kV; 

♦ linhas aéreas e cabos subterrâneos de telecomunicações; 

♦ condutas de gás. 

Na fase seguinte do projecto, serão efectuados contactos directos com as diversas entidades 
concessionárias de serviços públicos, com vista à resolução de eventuais interferências. 

Nas redes aéreas de Alta Tensão, e Redes de 15kV, deverá efectuar-se uma análise 
altimétrica entre as infra-estruturas e o traçado, a fim de se garantirem as distâncias 
regulamentares entre estes. 

No Quadro 2.9.1 apresentam-se as principais infra-estruturas que serão alvo de intervenção 
com vista à sua reposição. 
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Quadro 2.9.1 - Infra-estruturas que serão alvo de Intervenção com vista à sua Reposição 

Serviços Afectados km (aprox.) Afectação 
1+250 a 1+340 Longitudinal 

1+340 Transversal 
1+710 Transversal 
1+850 Transversal 

 - Transversal 
 - Transversal 

2+120 Transversal 
2+420 Transversal 
3+100 Transversal 

Condutas de abastecimento 
de água potável 

3+600 a 3+700 Longitudinal 
1+340 Transversal 

1+710 a 1+825 Longitudinal 
1+710 Transversal 

- Transversal 
1+850 Transversal 
2+120 Transversal 

Condutas de esgotos 

2+250 a 2+420 Transversal e longitudinal 
2+420 Transversal 
3+100 Transversal Condutas de esgotos 

3+600 a 3+700 Longitudinal 
0+540 1/GAS 
1+335 2/GAS 
2+370 3/GAS 
2+880 4/GAS 
2+890  5/GAS 

Condutas de Gás 

3+290 6/GAS 
2+830 1/PT - Traçado Subterrâneo com tubos de PVC 
2+880 2/PT - Traçado Subterrâneo com tubos de PVC 
3+005 3/PT - Linha Aérea Redes Telefónicas 

3+280 4/PT - Traçado Subterrâneo com tubos de PVC 
0+550 1/15S - Linha subterrânea de 15 kV 
0+775 1/AT - Linha aérea de Alta Tensão 
1+100 2/AT - Linha aérea de Alta Tensão 
1+220 1/15 - Linha aérea de 15 kV 
1+325 2/15 - Linha aérea de 15 kV 
1+710 3/15 - Linha aérea de 15 kV 
1+775 3/AT - Linha aérea de Alta Tensão 
1+880 4/AT - Linha aérea de Alta Tensão 
1+975 4/15 - Linha aérea de 15 kV 
1+990 5/15 - Linha aérea de 15 kV 
2+875 2/15S - Linha subterrânea de 15 kV 

Redes de Alta Tensão e 
Redes de 15kV afectadas 

3+200 3/15S - Linha subterrânea de 15 kV 

2.10 - AVALIAÇÃO DA PROCURA 

Relativamente à Linha D – Santo Ovídio/Vila D’Este, a procura estimada é da ordem dos 
19 300 passageiros diários, que se repartem de acordo com o diagrama de carga 
apresentado (Figura 2.10.1). 
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Figura 2.10.1 - Linha D – Santo Ovídio/Vila D’Este - Diagrama de carga (dia útil médio) 

Tratando-se de uma extensão de linha de Metro existente, optou-se por apresentar o diagrama 
de carga de toda a carreira e não apenas o diagrama dos fluxos de entradas e saídas na nova 
extensão.  

Como se pode observar, a Linha D apresenta globalmente duas secções de procura distintas: 

♦ Uma, que se estende de Laborim ao Marquês de Pombal, caracterizada por uma grande 
simetria longitudinal, com um sector central mais carregado, desde o Parque República 
aos Aliados e os extremos com cargas ligeiramente menores; 

♦ a secção desde o Marquês ao Hospital de S. João, que apresenta uma procura 
homogénea mas substancialmente inferior ao resto da linha. 

A grande quebra que ocorre no Marquês explica-se pela importante interface entre o Metro do 
Porto e a STCP (Sociedade de Transportes Colectivos do Porto), em função da oferta aí 
concentrada. 

Ainda no que respeita à procura, é possível constatar que o principal “alimentador” desta 
extensão da Linha D do Metro é a USGP (Unidade de Suburbanos do Grande Porto), 
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fenómeno que é explicado, na sua totalidade, pelas alterações introduzidas na rede de 
autocarros. 

2.11 - TRÁFEGO 

Na Avaliação Ambiental da presente infra-estrutura assume relevância a identificação do n.º de 
composições que irão circular por hora na nova extensão, incluindo a identificação das horas 
de ponta, e nos períodos diurno, entardecer e nocturno. 

De destacar que, dado que está em causa um sistema de transporte público, o tráfego previsto 
para o ano início deverá ser sensivelmente mantido até ao ano horizonte, dado que a 
regularidade, frequência e fiabilidade da oferta de transporte, e desde o início da sua 
exploração, constituem elementos de base para o sucesso do empreendimento, ou seja, para 
maximizar a transferência de utentes dos modos rodoviário, seja colectivo seja individual, para 
o novo sistema, de tecnologia limpa e mais adequada à gestão dos sistemas urbanos. 
Apresentam-se nos Quadros 2.11.1 e 2.11.2 o tráfego de metro previsto e as características 
das composições. 

Quadro 2.11.1 – Dados do Tráfego Futuro 

N.º de circulações/h(1) Comprimento das 
composições (m) Tipo de comboios Velocidade 

(km/h) 
Diurno Entardecer Nocturno Diurno 

(duplas) 
Nocturno 
(simples) 

EUROTRAM 50 10 6 4(1) 70 35 

(1) Os valores considerados referem-se à hora de maior tráfego. Note-se que durante o período nocturno não ocorre 
circulação entre a 1h e as 6h. 

Quadro 2.11.2 – Número de Composições 

Dias 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-06 Total

Útil 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 4 4 4 0 158

Sábados 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 0 128

Domingo 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 0 90 

Já no que respeita à rodovia, consideraram-se os valores de tráfego constantes do 
Quadro 2.11.3 os quais resultam da extrapolação considerada para efeitos de 
dimensionamento. 
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Quadro 2.11.3 - Dados de Tráfego (Rodovia) 

TMHC 
P. Diurno  
(7h-20h) 

P. Entardecer  
(20h-23h) 

P. Nocturno  
(23h-7h) 

 

V.L. V.P. V.L. V.P. V.L. V.P. 

N.º de Veículos 113 2 98 2 25 1 
TMHC - Tráfego Médio Horário de Cálculo 
V.L. - Veículos Ligeiros; V.P. - Veículos Pesados 

Os dados que constam do Quadro 2.11.3 resultam da seguinte distribuição de tráfego 
rodoviário: 

♦ 5 % do tráfego ocorre durante o período nocturno; 15 % no período do entardecer e 75 % 
no período diurno; 

♦ a percentagem de veículos pesados é de 2 %, relativamente ao TMDA; 

♦ as velocidades praticadas são de 50 km/h, para veículos ligeiros e pesados. 

2.12 - TERRAPLENAGENS 

As características do projecto, com troços em túnel e trincheira, conduzirão a movimentações 
de terras previsivelmente significativas, ainda que não se disponha de números concretos 
nesta fase de Estudo Prévio. Assim sendo, prevê-se que o balanço de terras escavação/aterro 
seja excedentário, de acordo com os ensaios geotécnicos realizados. 

A maior parte dos materiais resultantes da escavação não têm características geotécnicas para 
serem utilizados em aterro, pelo que será necessário recorrer a manchas de empréstimo para a 
construção dos aterros. 

De acordo com a implantação das vias a construir, os aterros associados às plataformas 
ferroviária e rodoviária (VL3), localizam-se aproximadamente até ao km 1+810 e tem altura 
máxima da ordem dos 13 m.  

2.13 - PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, 
EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO DO PROJECTO  

Para a construção desta linha prevê-se uma duração de cerca de 3 anos, estando a sua 
entrada em exploração prevista para 2012. 

Posteriormente, e até ao horizonte de projecto, prevê-se apenas a execução de obras de 
manutenção. 
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Num horizonte temporal maior, prevê-se apenas a eventual necessidade de executar obras de 
beneficiação, contudo actualmente de difícil previsão, associadas a obras de manutenção mais 
profundas. 

A este respeito relembra-se que infra-estruturas ferroviárias comportam geralmente longos 
períodos sem intervenções de fundo. 

Quanto à desactivação do empreendimento, e dada a sua natureza, tal não é igualmente 
expectável num horizonte temporal inferior a 100 anos, a não ser que se venham a registar 
alterações tecnológicas, ambientais e sociais, de difícil previsão, que deixem de justificar 
acessibilidade por ferrovia. 

Já no caso da Linha G, a interligar com a presente, a data de início de operação está 
actualmente prevista para 2022. 

2.14 - ACÇÕES DE PROJECTO SUSCEPTÍVEIS DE CAUSAR IMPACTE 

2.14.1 - Elementos Gerais 

Referem-se no presente item, de forma necessariamente sucinta, as principais intervenções 
decorrentes do projecto que se crêem poderem vir a constituir acções susceptíveis de causar 
impacte, as quais serão, consequentemente, objecto do cenário de avaliação de impacte a ser 
confrontado com o cenário que materializa a situação ambiental de referência: 

♦ Expropriações - estará em causa uma faixa de intervenção relativamente reduzida; 
ocorrerá num período circunscrito à fase inicial da obra, envolvendo alguns meses antes 
da mesma, podendo-se estender previsivelmente até seis meses após o início de obra 
(salvaguardando eventuais situações pontuais); 

♦ Demolições - a realizar na fase inicial da construção; 

♦ Restabelecimentos - compreende o restabelecimento de todas as vias interferidas, 
começando a intervenção no início da obra e finalizando com a conclusão de todas as 
passagens inferiores e superiores previstas; estas intervenções irão criar conflitos 
acrescidos no que respeita às acessibilidades locais durante cerca de 1 ano e meio; 

♦ Serviços Afectados - todos os serviços afectados serão restabelecidos no decurso do 1º 
ano da intervenção; 

♦ Terraplenagens - a execução de terraplenagens respeita à actividade potencialmente 
mais perturbadora induzida pela obra, quer em termos de impacte directo - poeiras, ruído, 
vibrações, movimento de pessoas e veículos entre outros, quer indirecto (tráfego de 
acesso a áreas de depósito com circulação expressiva na rede viária local); 
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♦ Drenagem - o restabelecimento das linhas de drenagem natural, materializado pela 
drenagem transversal, será executado no decurso dos primeiros meses da obra, após o 
início das terraplenagens; 

♦ Obras de Arte - a construção de passagens superiores e inferiores, viadutos e túneis, 
constituem igualmente uma actividade de obra potencialmente impactante, cuja 
actividade se estenderá, previsivelmente, por um período mais circunscrito e afecto à 
fase inicial da obra (PS’s e PI’s), assumindo-se como potencialmente mais perturbadora a 
execução dos túneis, sobretudo no que respeita à respectiva articulação à superfície em 
zonas densamente urbanizadas; 

♦ Superestrutura - a desenvolver após a conclusão da plataforma, prevendo-se 
intervenções associadas no decurso do último ano da intervenção. Esta actividade 
implica a laboração de equipamento específico, potencialmente mais ruidoso, para 
fixação de travessas e carris, bem como para conferir consistência à superestrutura 
ferroviária; 

♦ Estações e acabamentos diversos - a executar na última fase do prazo global, esta 
actividade inclui os acabamentos de estações, cais de passageiros, edifícios, sinalização, 
entre outros. 

2.14.2 - Estaleiros 

A definição de estaleiros constitui habitualmente uma intervenção temporária definida pelo(s) 
empreiteiro(s) que executam a obra, a qual só é adjudicada após a conclusão dos estudos e 
projectos que objectivam o licenciamento de um determinado empreendimento. 

Tendo presente esta situação, referem-se habitualmente as condicionantes à implantação 
deste tipo de unidades (as quais se encontram inventariadas no presente estudo), traduzindo-
se as mesmas cartograficamente, como condicionantes à implantação de estaleiros. 

Adicionalmente referem-se um conjunto de restrições ao uso e licenciamento de estaleiros que 
deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização da Obra para acautelar o uso indevido 
de áreas de valor / susceptibilidade ambiental e/ou social. 

Contudo, e tendo presente as condicionantes habitualmente impostas à localização destas 
unidades, recomenda-se que, com a adjudicação da obra, o Dono de Obra e/ou o empreiteiro, 
acompanhado das respectivas licenças de construção e outras necessárias para a execução 
da obra, deverá assegurar o seguinte procedimento: 
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♦ Inquirir, junto das entidades públicas e privadas, ou com intervenção local, quanto à 
existência de locais que, pelas suas características actuais ou previsão de ocupação, se 
apresentem adequadas a usos temporários; 

♦ estudar e definir os locais onde poderão ser instalados os estaleiros, tendo em atenção 
as suas características, atendendo ainda à redução da distância face às áreas de obra; 

♦ assegurar que serão respeitadas e salvaguardadas, no âmbito da instalação destas 
unidades, as seguintes condicionantes ambientais: 

→ áreas com valor patrimonial, ou áreas envolventes a Monumentos Nacionais, Imóveis 
de Interesse Público ou Valores Concelhios; 

→ todos os restantes elementos patrimoniais identificados serão objecto de medidas 
cautelares que impeçam a sua afectação; 

→ serão acauteladas as zonas urbanas, incluindo as suas imediações, no que respeita 
a ruído, circulação na rede viária, equipamentos e usos sensíveis, entre outros; 

→ áreas classificadas ao abrigo dos regimes das reservas Agrícola e Ecológica 
Nacionais (RAN e/ou REN); 

→ vegetação relevante; 

→ todos os equipamentos e infra-estruturas relevantes serão salvaguardados por 
acções temporárias devidas às obras. 

Face ao exposto, é expectável que os impactes associados à instalação e operação de 
estaleiros sejam substancialmente minimizados, ainda que se prevejam expressivos, dada a 
elevada densidade urbana da área de inserção da Linha de Metro em estudo. 

Estas características deverão assim determinar a delimitação de estaleiros que causem a 
menor perturbação possível face à envolvente, incluindo: 

♦ a cuidadosa localização de actividades ruidosas (tão afastadas, quanto possível, de usos 
sensíveis), no período diurno; 

♦ serão evitadas as actividades ruidosas para além do período diurno; 

♦ considerar, quando justificável, a introdução de barreiras acústicas, nas imediações de 
locais mais sensíveis no período diurno (ex.: escolas e unidades de saúde); 

♦ vedar adequadamente todos os estaleiros com sistemas que simultaneamente reduzam a 
dispersão de poluentes atmosféricos: 

♦ gerir adequadamente, no contexto temporal e espacial, as actividades mais 
perturbadoras associadas às intervenções previstas. 

Ressalva-se ainda que todas as áreas, de apoio à obra, deverão ser objecto, após a sua 
conclusão, de acções de recuperação e reposição do estado anterior a sua intervenção. 
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2.15 - PROJECTOS COMPLEMENTARES SUBSIDIÁRIOS OU ASSOCIADOS  

Como projectos complementares refere-se todo o projecto da 1ª Fase do Sistema de Metro 
Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, o qual se encontra actualmente em exploração após ter 
sido submetido a processo de AIA e aprovado de acordo com a legislação ambiental então em 
vigor. 

Referem-se também os prolongamentos e extensões integrados na designada 2ª Fase ou 
interfaces modais, que constituem projectos complementares. 

Destes destaca-se a Linha G – Casa da Música II/Laborim, actualmente em fase de Estudo 
Prévio, ou a VL3, na continuidade do trecho agora considerado; referem-se igualmente planos 
de articulação dos diferentes transportes públicos com o novo sistema ou outros planos de 
intervenção municipal (apresentados no Capítulo 2.3.3 e analisados no Capítulo 3.10.5).  

2.16 - OUTROS ASPECTOS DO PROJECTO 

2.16.1 - Materiais e Energias Utilizados e Produzidos 

Pela natureza do empreendimento em apreço, os materiais utilizados e produzidos na fase de 
construção estarão essencialmente associados às acções de materialização da plataforma da 
via, incluindo aterros e escavações sendo que, outras acções, nomeadamente no que respeita 
a desmatação, deverão envolver quantitativos consideravelmente menos expressivos dado que 
incidirão sobre áreas em regra muito circunscritas. 

Também a decapagem envolve volumes de terras; contudo, por serem previsivelmente em 
reduzida quantidade, e envolverem terra viva e solos de qualidade, estas são habitualmente 
reutilizadas para posterior revestimento dos taludes de obra e recuperação de áreas 
degradadas. 

Na generalidade, ocorre um excesso de terras, determinando a necessidade de recorrer a 
áreas de depósito; por outro lado, dado que grande parte dos materiais a escavar não terá as 
características necessárias para ser utilizada em aterro, poderá igualmente ser necessário 
recorrer a manchas de empréstimo. 

Aos volumes associados às terraplenagens, acrescerão ainda os materiais necessários para 
construir diversas obras de arte e túneis. 
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Os valores associados às terraplenagens serão definidos no Projecto de Execução, 
recomendando-se, como medida de extrema importância, um maior equilíbrio de terras, a 
adopção de medidas de utilização de materiais nesta obra, bem como o uso desses materiais 
em obras a decorrer na região, ou em projectos complementares, associados e/ou subsidiários, 
desde que compatíveis no tempo. 

Na fase de exploração refere-se apenas a necessidade de utilização de energia eléctrica e a 
produção de materiais associados a resíduos sólidos urbanos e à manutenção de composições 
e da linha. 

2.16.2 - Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis  

Relativamente a emissões e resíduos gerados durante a fase de construção, serão produzidos 
poluentes atmosféricos, em especial poeiras, devido à elevada movimentação de terras e à 
operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte.  

Na obra serão ainda produzidos resíduos resultantes da desmatação, bem como da gestão de 
estaleiros, para os quais deverão ser adoptados cuidados e medidas de aplicação geral de 
acordo com a legislação em vigor. 

Como importante resíduo produzido pela materialização do empreendimento referem-se as 
terras sobrantes, função maioritariamente de natureza da área atravessada que de alguma 
forma inviabiliza traçados à superfície, impondo parte expressiva do traçado em túnel. 

Estes excedentes irão impor a cuidadosa definição das condições de deposição definitiva dos 
mesmos, o que deverá passar pelo prévio privilegiar de utilização em intervenções a realizar na 
área de estudo, apenas se recorrendo a depósito após se esgotarem todas as possibilidade de 
reutilização. 

Por último refere-se que tal situação determina a definição de orientações para o depósito 
definitivo, o que deverá ser detalhado nas fases subsequentes do projecto em apreço. 

Para além de resíduos e poeiras produzidos no decurso da realização de terraplenagens, serão 
ainda gerados resíduos típicos da existência de operações de estaleiro, nomeadamente de 
efluentes domésticos, poeiras, resíduos sólidos, etc., com eventual contaminação atmosférica e 
hídrica. 
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Na fase de exploração, e dado que se está perante um veículo eléctrico e moderno, não se 
perspectiva a produção de Efluentes, Resíduos ou Emissões susceptíveis de causar problemas 
dignos de menção.  

No que respeita à manutenção de composições e às acções de reabilitação da linha, dever-se-
ão cumprir todas as normas aplicáveis no que respeita ao processamento, armazenagem e 
destino final de resíduos de toda a natureza. 

2.16.3 - Ruído, Radiação e Vibrações produzidas 

Na fase de construção perspectiva-se a produção de ruído e vibrações, quer com origem na 
maquinaria afecta às obras, nomeadamente nas acções de escavação e compactação da 
plataforma, quer pela necessidade de se recorrer a inúmeras estruturas enterradas e túneis. 

Contudo, de acordo com a avaliação efectuada, a perturbação acústica devido ao ruído na fase 
de construção não deverá ser apercebida para além de uma faixa que dista 100 a 150 m, 
sendo mais expressiva até 50 m; por outro lado tal dependerá do volume de obras e de 
maquinaria em laboração simultânea, pelo que uma adequada gestão das frentes de obra, bem 
como a aplicação correcta de normas e medidas, poderão contribuir para a minimização da 
afectação da envolvente, sendo de evitar qualquer actividade ruidosa no período nocturno e 
determinando que a justificação e custos de obtenção de licenças especiais de ruído (LER) 
fiquem a cargo do empreiteiro (por forma a impor um faseamento adequado das acções mais 
ruidosas). 

Na fase de exploração e, porque se está perante um veículo eléctrico e moderno, não se 
perspectiva a produção de ruído e vibrações susceptíveis de causar problemas dignos de 
menção, referindo-se a necessidade de adequar o empreendimento à legislação, bem como 
reduzir a perturbação induzida pelas vibrações em alguns locais identificados como 
potencialmente mais críticos (ex.: emboquilhamentos dos túneis quando ocorram usos 
sensíveis nas imediações). 

De acordo com os estudos efectuados antevê-se que toda a zona envolvente venha a ser 
classificada como mista, não se identificando, consequentemente, impactes negativos no 
ambiente acústico, admitindo-se mesmo que, com uma exploração eficaz deste sistema, se 
venha assegurar a melhoria global do ambiente acústico no concelho de Gaia, devido à 
potencial transferência do uso da rodovia para o metro. 
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A este respeito refere-se a importância de desenvolver estudos mais detalhados nas fases 
seguintes do projecto, e quando houver uma definição mais precisa do traçado a adoptar, para 
além de se considerar muito importante a aferição, tão rigorosa quanto possível, dos modelos 
da previsão acústica, bem como do tráfego previsto para o período diurno e nocturno, a 
tipologia acústica da composição a adoptar. 

2.17 - SÍNTESE 

O projecto em avaliação respeita ao Prolongamento para Sul da Linha D do Metro do Porto, a 
qual se irá desenvolver desde a saída do túnel de Sto. Ovídio e Vila D’Este, passando por 
Laborim, no concelho de Vila Nova de Gaia; inclui ainda a construção de um trecho de cerca de 
700 m da futura VL3 - Via Longitudinal n.º 3, a qual se identifica como projecto associado. 

O prolongamento para sul, objecto do presente Estudo, apresenta uma extensão total de 
3 825 m e faz ligação ao projecto anterior (1.º troço), desenvolvendo-se em seguida por forma 
a cruzar o IC2 (A1) em viaduto, atravessa Laborim onde entronca com a futura linha G – 
Laranja. 

A partir desse entroncamento, o traçado inflecte para Este cruzando novamente o IC2 (A1), no 
sentido Sul-Norte. Após este cruzamento, desenvolve-se em túnel ao longo da encosta de Vila 
D’Este, contornando a área do Hospital Eduardo Santos Silva, estendendo-se então ao longo 
da EM630, na Rua Conceição Fernandes em frente ao Hospital, até ao término na Rua dos 
Heróis do Ultramar. 

Neste local está prevista uma zona de interface com os transportes públicos rodoviários, 
permitindo a sua requalificação urbana.  

Nesta linha estão previstas quatro estações, a saber: 

♦ Estação de superfície da Quinta do Cedro - localiza-se, após o Viaduto de Santo Ovídio, 
ao km 0+625. Trata-se de uma estação de superfície com dois cais de cada lado da via 
com 75 m de comprimento e 3.00 de largura; prevê-se que entre o km 0+600 e o 
km 1+075 ou seja, desde o final do Viaduto de Santo Ovídio e até à Rotunda da VL3 com 
a Rua Manuel Pinto Canedo sejam eventualmente necessárias obras de contenção do 
lado Sul em betão armado e/ou do tipo terra armada de modo a vencer o desnível da 
rasante face ao existente. 

♦ Estação de superfície de Laborim - localiza-se sensivelmente partir do km 1+600, sendo 
constituída igualmente por dois cais de superfície com 75 m de comprimento e 3 m de 
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largura. Encontra-se numa zona onde se prevê a possibilidade de execução da obra em 
aterro;  

♦ Estação enterrada do Hospital Santos Silva - localiza-se entre o km 3+065 e o km 3+140 
e será uma estação mineira, atendendo ao seu posicionamento em profundidade; a 
estação será escavada a partir de um poço de ataque com cerca de 44 m de diâmetro, no 
qual serão materializados os acessos às zonas dos cais, bilheteiras e outros espaços 
técnicos. A estação desenvolve-se a 25 m de profundidade, com 75,0 m de comprimento, 
44,0 m de diâmetro na zona central e largura próxima dos 14,00 m nas secções laterais. 

♦ Estação enterrada de Vila D’Este - localiza-se entre os km 3+625 e o km 3+700 e face ao 
seu posicionamento relativo à superfície e aos condicionamentos locais, a estação será 
construída a céu aberto vulgarmente referido como “cut and cover”, a estação será 
enterrada, terá um comprimento total aproximado de 75,0 m, largura de 14,0 m, e um pé 
direito interior de cerca de 7,3 m. Prevê-se que esteja fundada a uma profundidade 
aproximada de 12,0 m relativamente à superfície. 

Para a concretização do Prolongamento da Linha D para sul estão previstas as seguintes 
estruturas: 

♦ A partir da zona de ligação do ponto terminal da linha D em Santo Ovídio, desenvolve-se 
ao longo do eixo central da Av. da República e numa extensão de 90 m, será a faixa do 
metro confinada por muros de suporte; 

♦ Viaduto de Santo Ovídio sobre o IC2 (A1) – localiza-se sensivelmente ao km 0+093 a 
0+600, apresentando 506,5 m de extensão; passa sobre o ramo de acesso da Av. da 
República à A1, cerca do km 0+250, e sobre a A1; será constituída por um tabuleiro de 
betão armado, com vãos correntes entre 32,5 m e 39,0 m e vãos de extremidade com 
23,0 m; 

♦ Passagem Superior Rodo-ferroviária da EM624 - localiza-se entre o km 1+150 e o 
km 1+433 e apresenta 24,4 m de largura livre total, permitindo acomodar ambos os 
sentidos da VL3, passadiços exteriores com 1,50 m e, ainda, a infra-estrutura do metro. 
Corresponde sensivelmente à zona a partir da qual o metro se irá desenvolver na faixa 
central da via municipal identificada como VL3 (e que faz parte desta avaliação conforme 
seguidamente se apresenta); neste trecho as vias encontram-se limitadas por trincheiras 
de ambos os lados, havendo inclusivamente uma zona coberta (km 1+245 a 1+345) com 
cerca de 100 m de extensão, onde se assegura o restabelecimento da EM624; a zona 
coberta será executada pelo método “top-down”; 

♦ Zona da Passagem Superior da Rotunda da EN1 - entre os km’s 1+708 e 1+852, dá-se 
início ao desnivelamento entre a via de Metro e a VL3, mediante o desenvolvimento de 
trecho em trincheira com cerca de 90 m de extensão, permitindo a ligação das faixas 
rodoviárias à rotunda que estabelece a ligação às artérias rodoviárias existentes, 
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nomeadamente com a EN1, enquanto o metro passa sob esta; esta rotunda corresponde 
ao final do trecho de inserção do Metro na VL3; 

♦ Zona da Passagem Superior do IC2 (A1) - As obras de contenção laterais ao canal Metro 
fazem ligação à Passagem Superior do IC2 (A1) do lado sul e do lado norte; esta obra 
será executada pelo método “top-down”;, método que permite dispensar suportes 
provisórios para a escavação e evita também a mobilização de cavaletes para execução 
da laje de cobertura; por outro lado, a rapidez de execução associada é fundamental para 
assegurar desvios de circulação no IC2 (A1), 

♦ Passagem Superior da Rua da Alemã - As obras de contenção laterais ao canal Metro 
fazem ligação à Passagem Superior da Rua da Alemã; esta obra será igualmente 
executada pelo método “top-down”;  

♦ Túnel de Vila D’Este - o túnel é constituido pelas seguintes estruturas principais: 

→ Trechos de túnel em “cut and cover” - localizam-se entre os km’s 2+339 a 2+400 e 
3+500 a 3+625.  

→ Trecho de túnel mineiro (ou profundo) - entre os km’s 2+400 a 3+500 o túnel será 
construído em profundidade, desenvolvendo-se a cota 25  

→ Muros (km’s 3+700 a 3+816) do emboquilhamento de saída do túnel. 

Para implantação da infra-estrutura do Metro, proceder-se-á à reformulação da rede viária nos 
casos em que tal se justifique. Dentro deste contexto refere-se o projecto da VL3 entre a rua 
Alfredo Santos Oliveira e a EN1 junto ao IC2 (A1), numa extensão de 709 m, cuja 
materialização resulta da articulação entretanto assegurada do metro com a entidade 
proponente daquele empreendimento. 

Esta via, prevista no planeamento municipal, integra na sua faixa central o projecto do metro 
constituindo consequentemente uma oportunidade de executar as duas obras em simultâneo. 

O perfil longitudinal desenvolve-se de nível com a via ferroviária até ao km 1+670, ponto onde 
se inicia o desnivelamento das faixas rodoviárias, por forma a estabelecer a ligação da VL3 à 
Rotunda com a EN, passando o canal do metro inferiormente a esta. 

A VL3 é constituída por duas faixas de rodagem, localizadas de cada lado da plataforma 
ferroviária, tendo-se considerado o perfil transversal a seguir referido, excepto entre o 
km 1+245 e o km 1+345 que correspondente à zona coberta na passagem sob a EM624 onde 
os 2 passeios laterais terão uma largura de 1,50 m e a ciclovia ocorre no passeio: 

♦ Faixa de rodagem com 6,50 m de largura, constituída por duas vias de 3,25 m; 

♦ Ciclovia de 2,25 m, na faixa de rodagem do lado direito; 
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♦ Passeio, com 3,00 m no lado esquerdo e 2,25 m, no lado direito. 

De referir que, no âmbito do desenvolvimento da rede, está igualmente em fase de Estudo 
Prévio e avaliação ambiental a linha G, entre a Laborim e a Casa da Música, projecto que 
igualmente integra um trecho da VL3 na continuidade daquele ora previsto. 
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3 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

3.1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Esta etapa do estudo tem como objectivo principal avaliar situação ambiental de referência da 
área onde se integra o projecto, estabelecendo um diagnóstico pormenorizado da região. 

Neste sentido, e de acordo com a metodologia geral preconizada adoptou-se, como orientação 
geral para a elaboração desta etapa dos trabalhos, uma abordagem dirigida e interpretativa, 
tendo como referência o levantamento de dados, o reconhecimento de campo e a 
especificidade do projecto, por forma a possibilitar o destaque das áreas e aspectos 
significativos que se revelam mais importantes no âmbito local e regional. 

O conhecimento das características, condicionantes e tendências ambientais pretende 
fundamentalmente contribuir para a optimização da análise de impactes negativos e positivos e 
consequente proposta de acções e/ou medidas mitigadoras (ou valorizadoras) que, não só, 
tenham um grau de eficácia adequado, como sejam equilibradas relativamente às 
características predominantes do meio. 

A caracterização da situação ambiental de referência, segundo as suas diferentes 
perspectivas, foi fundamentada no levantamento, análise e interpretação de informações 
bibliográficas, no contacto directo com a população e com as entidades locais, e em trabalho 
de campo realizado tendo presente as questões relevantes em avaliação. 

3.2 - CLIMA 

3.2.1 - Enquadramento Climático 

O clima da área de estudo é resultado da sua posição geográfica na fachada ocidental do 
Continente Europeu, sendo influenciado de forma significativa pelas massas de ar provenientes 
de oeste, com trajecto atlântico. 

O entalhe do rio Douro no seu trecho vestibular, com escarpas vigorosas junto à Serra do Pilar, 
introduz localmente diferenciações climáticas a norte da área de estudo, no vale do Douro. 

A nortada que se faz sentir com maior intensidade a partir do início da Primavera, e que atinge 
maior expressão no Verão, contribui para atenuar a temperatura do ar particularmente na 
estação quente. 
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A conjugação destes factores determina que a área em estudo se insira numa vasta região de 
clima de tipo marítimo, litoral oeste (DAVEAU et al., 1985). Os verões são de tipo moderado, 
com a temperatura média máxima do mês mais quente (Julho) de 24,8ºC, registando-se 
temperaturas superiores a 25ºC em cerca de 47 dias, em média. Os invernos são do tipo 
fresco, com temperaturas negativas em cerca de 6,7 dias, em média, anualmente, e a 
temperatura mínima média do mês mais frio (Janeiro) é de cerca de 5,2ºC, considerando os 
dados da estação climatológica de Porto/Serra do Pilar, correspondentes às Normais 
Climatológicas do período 1951-1980, publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica (INMG, 1990).  

No Quadro 3.2.1 apresentam-se as características gerais da estação climatológica 
considerada, localizada a cerca de 2 km a norte da área de estudo e a cerca de 4 km do limite 
sul. 

Quadro 3.2.1 - Características gerais da estação climatológica de Porto/Serra do Pilar 

Latitude Longitude Altitude Período de 
(N) (W) (m) registo 

41º08’ 8º36’ 93 1951-1980 

3.2.2 - Caracterização Climática 

Temperatura 

A temperatura anual média do ar é de 14,4°C. Considerando o regime mensal médio, o mês 
mais quente é Julho, com 19,8°C, e no mês mais frio, Janeiro, a temperatura é de 9,3°C 
(Figura 3.2.1). A amplitude térmica é de 10,5°C. 

A temperatura máxima média observa-se em Julho e Agosto, com cerca de 24,8°C, e a 
temperatura mínima média desce a 5,2°C em Janeiro. 

Atendendo à variação de altitude e à posição topográfica, admite-se que possam ocorrer 
pequenas variações dos valores referidos, que poderão ser da ordem de 0,6°C, em média, por 
cada 100 m de altitude. Assim, no sector nascente da área de estudo, a temperatura média 
registará valores ligeiramente inferiores, de cerca de 0,5°C aos verificados na Serra do Pilar. 
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Precipitação 

A precipitação anual média na área de estudo é da ordem de 1 236 mm, ocorrendo em média 
em cerca de 148 dias anualmente. A precipitação intensa (superior a 10 mm), reparte-se, em 
média, por cerca de 46 dias anualmente. 

Janeiro é, em média, o mês mais pluvioso, com precipitação rondando 180 mm. No Verão, no 
mês de Julho, a precipitação é apenas de 17 mm, em média (Figura 3.2.1). 

 

Figura 3.2.1 – Regime Termopluviométrico no Porto/Serra do Pilar, 1951-1980 

Salienta-se a precipitação máxima diária, cujo contributo para os totais mensais, e mesmo 
anuais, assume significado importante, realçando-se a precipitação máxima diária registada em 
Novembro, de cerca de 101 mm. Estes valores excepcionais de precipitação podem contribuir 
fortemente para acentuar os processos de erosão e ravinamento, sobretudo nos terrenos 
desprovidos de vegetação ou nos locais de movimentações de terras. 

A precipitação sob a forma de neve não tem praticamente expressão na área de estudo e o 
granizo ocorre em cerca de 8,6 dias em média, anualmente. 

Vento 

Os rumos do vento mais frequentes anualmente são do rumo E (22,4%) e NW (22%), sendo 
deste último rumo que se verifica a velocidade média mais elevada (23,7 km/h). A velocidade 
média de todos os rumos considerados é de 18,1 km/h.  
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No Inverno, são de E os ventos mais frequentes atingindo em Janeiro a frequência de 31,3% 
(Figura 3.2.2). A velocidade média mais elevada é de 27,6 km/h do rumo S, observando-se no 
mês de Fevereiro. As calmas são muito pouco frequentes (2,2% a 2,7%). 
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Figura 3.2.2 – Regime termopluviométrico no Porto/Serra do Pilar, 1951-1980 
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No Verão os ventos de NW são os mais frequentes (40,2% em Julho) sendo deste rumo que se 
verifica a maior velocidade média com 23,1 km/h, no mês de Agosto. As calmas têm uma 
expressão reduzida também no Verão, embora mais frequentes do que no Inverno (4,3% a 
5,9%). 

O vento forte (com velocidade igual ou superior a 36 km/h) observa-se, em média, em cerca de 
83,1 dias anualmente. O vento muito forte (velocidades iguais ou superiores a 55 km/h) é muito 
pouco frequente, verificando-se apenas em 5 dias, em média, anualmente. 

Humidade Relativa 

A humidade relativa anual média do ar às 9 horas (valor que se considera representativo da 
humidade média diária) é de 81%. 

Os meses de Dezembro e Janeiro, meses mais frios e de maior pluviosidade, são os que 
registam os maiores valores, atingindo cerca de 88%. Em pleno Verão, no mês de Julho, a 
humidade desce a 74% às 9 horas. 

Nevoeiro 

O nevoeiro é frequente na área de estudo, observando-se em cerca de 82 dias, em média, 
anualmente. Os nevoeiros mais frequentes são de advecção litoral dada a proximidade do mar. 

Os meses de maior ocorrência de nevoeiro correspondem ao Verão, registando-se entre cerca 
de 6 dias a 10 dias nesses meses. 

3.2.3 - Classificação Climática 

De acordo com critérios simples de classificação, considerando a temperatura do ar, a 
humidade relativa do ar e a precipitação, o clima da área de estudo é temperado, moderado, 
húmido e chuvoso, como a seguir se indica: 

♦ Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 14,4ºC) e 
moderado (amplitude média da variação anual da temperatura de 10,5ºC). 

♦ Quanto à humidade do ar: húmido (humidade relativa do ar às 9 horas de 81%). 

♦ Quanto à precipitação: chuvoso (precipitação anual média de 1 236 mm). 
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3.3 - GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

3.3.1 - Introdução 

Os estudos efectuados nesta fase tiveram por base o estudo geológico-geotécnico; estes 
sustentaram-se no reconhecimento de campo efectuado ao longo do traçado e em trabalhos de 
prospecção realizados no âmbito de anteriores estudos visando a materialização desta linha. 

Recorreu-se ainda à recolha de informação bibliográfica existente sobre a região, 
nomeadamente a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 9-C do Porto e 13-A, e 
a Carta Geológica de Portugal à escala 1:200 000, folha 1. 

No âmbito dos estudos geológico-geotécnicos não foram efectuados trabalhos de prospecção 
geotécnica, na medida em que se considerou que havia informação de suporte suficiente tendo 
sido prevista a realização de uma campanha de prospecção na fase seguinte do projecto, cujo 
Plano de Prospecção é apresentado na memória do Estudo Prévio. 

3.3.2 - Enquadramento Geomorfológico 

A morfologia da área abrangida pelo corredor em estudo é caracterizada pela existência de 
uma ampla plataforma litoral, correspondente a um conjunto de patamares escalonados que 
descem para o mar a partir de uma linha de relevo, designada por “relevo marginal” (Araújo, 
1991), que se localiza a oriente da área em estudo. 

Nesta plataforma litoral o relevo é de uma forma geral aplanado, pouco acidentado, 
destacando-se na região o Monte da Virgem, um dos pontos de maior altitude na zona do 
Grande Porto (236 m).  

No que respeita à área de estudo em análise, desenvolve-se sobre uma plataforma mais ou 
menos aplanada no sector sul, em cerca de 2 quilómetros, e dirige-se em seguida para o 
Monte da Virgem, atravessando quase perpendicularmente a sua encosta de declive 
acentuado. Termina a meia encosta, nas proximidades do Hospital Santos Silva, paralelamente 
à rua dos Heróis do Ultramar.  

Quanto às condições de inserção do traçado é de referir: 

♦ Tem início no separador central da Av. da República, sobre o qual se desenvolve em 
cerca de 250 m; inflectindo em direcção à baixa aluvionar associada à ribeira da 
Madalena. Neste trecho inicial (cerca de 800 m), em perfil longitudinal, o terreno natural 
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desce continuamente, desde a cota inicial de 142 m, até à cota de 100 m, no talvegue da 
ribeira da Madalena, a mais baixa do traçado; sobre a Av. da República a rasante da 
ferrovia é desnivelada, desenvolve-se a uma cota superior, inicialmente por intermédio 
de muros de suporte e em seguida através de um viaduto que atravessa o IC2(A1); 

♦ a seguir à ribeira da Madalena, o terreno inicia uma subida, não muito acentuada, até 
atingir a encosta de uma pequena elevação, que culmina na zona da EM624 à cota 
129 m. Nesta elevação encontram-se preservados depósitos de praias antigas e de 
terraços fluviais de idade Plio-plistocénica. A rasante da ferrovia desenvolve-se, neste 
trecho, sobretudo em escavação, numa zona urbanizada, pelo que esta será 
atravessada em trincheira, que se prolonga sob a EM624; 

♦ posteriormente o traçado efectua uma descida suave em direcção à depressão 
associada à ribeira de Valadares, preenchida por depósitos aluvionares e coluvionares, 
sobre a qual se desenvolve em cerca de 350 m. A cota mínima atingida neste trecho é 
de cerca de 117 m, e a rasante desenvolve-se em aterro nas cotas mais baixas e em 
escavação assim que se inicia a subida. Em escavação está prevista a execução de 
trincheiras e de passagens superiores nas travessias da EN1, da IC2(A1) e da rua da 
Alemã; 

♦ segue-se a encosta do Monte da Virgem, a qual apresenta um desnível acentuado, onde 
as cotas mínimas e máximas são de, respectivamente, de 130 m e 208 m. A travessia 
desta encosta é feita quase na perpendicular, desenvolvendo-se em túnel mineiro, com 
pequenos trechos construídos a céu aberto em ambas as extremidades. Antes da 
entrada no túnel, e no trecho final, a rasante desenvolve-se em trincheira. 

De referir que os pontos mais baixos do traçado são ocupados por duas ribeiras: a ribeira da 
Madalena e a ribeira de Valadares, ambas com drenagem directa para o mar.  

3.3.3 - Enquadramento Geológico 

A caracterização geológica da área de estudo teve por base a Carta Geológica de Portugal à 
escala 1:50 000, folha 9-C do Porto e 13-A, a Carta Geológica de Portugal à escala 1:200 000, 
folha 1 e o Estudo Geológico e Geotécnico realizados no âmbito do Estudo Prévio do 
prolongamento para sul da Linha D - Amarela entre a saída do túnel de Sto. Ovídio e Vila 
D’Este, passando por Laborim. 

A área em estudo insere-se na unidade estrutural da Zona Centro Ibérica (ZCI), próximo do 
limite com a Zona de Ossa Morena (ZOM) que é materializado pelo cisalhamento Porto-Tomar 
de orientação geral NNW-SSE. 



COBA  
 

3.8 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Esta região foi profundamente influenciada pela orogenia hercínica que decorreu entre o 
Devónico Médio e o Pérmico, sendo cartografadas estruturas relacionadas com a primeira e 
terceira fases de deformação daquela orogenia.  

Quanto à fracturação e alinhamentos, dado tratar-se de uma zona urbana fortemente edificada, 
não foi possível reconhecer nenhum alinhamento, tendo-se para tal recorrido à Carta Geológica 
1:200 000 (folha 1). Com base nesta, identificaram-se alguns alinhamentos de fractura em 
planta, com orientações próximas de N-S, NE-SW e NW-SE, interceptadas na parte final do 
traçado, onde este se desenvolve em túnel. 

3.3.4 - Litoestratigrafia 

De acordo com a cartografia geológica consultada, o traçado em estudo desenvolve-se sobre 
rochas ígneas, pertencentes ao designado “Granito da Madalena” (γπg ou γπGranito porfiróide 
de grão grosseiro), e sobre as rochas metamórficas do Complexo Xisto-Grauváquico (Xyz) 
constituídas por xistos, gnaisses e migmatitos (Figura 3.3.1). 

Segundo o Estudo Geológico e Geotécnico realizado, foi possível verificar que sobre estes 
maciços cristalinos assentam, em alguns locais, depósitos de praias antigas e de terraços 
fluviais Plio-Plistocénicos (Q) e depósitos do tipo aluvião, coluvião, solos residuais e 
coluvionares (Al, Al+Co e Sr+Co) e aterros (At) resultantes da actividade antrópica.  

Assim, de acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico realizado, distinguem-se ao longo da 
área de estudo as seguintes formações (Anexo VIII): 

A. Depósitos recentes (quaternários) 
a) Aterros (At) 

b) Aluviões (Al) 

c) Aluviões e Coluviões (Al+Co) 

d) Solos residuais e Coluviões (Sr+Co) 

e) Depósitos de praias antigas e de terraços fluviais (Q) 

B. Rochas metamórficas (ante-ordovícicas) 
f) Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) 

C. Rochas ígneas (hercínicas) 

g) Granito da Madalena (γπg) ou granito porfiróide (γπ) 

h) Granito do Porto (γm) 
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Fonte: Carta Geológica de Portugal 

Figura 3.3.1 – Carta Geológica 

A. Depósitos Recentes (Quaternário) 

a) Aterros (At) 

Integram depósitos de origem antrópica, constituídos por diversos tipos de materiais, naturais 
ou artificiais, de espessuras variáveis.  
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Foi identificado um depósito deste tipo entre a R. de Alfredo dos Santos Oliveira, a R. de Chãos 
dos Sobreiros e a R. Manuel Pinto Canedo (km 1+070 e 1+180). Este depósito deverá possuir 
uma espessura da ordem dos 5 m e deverá corresponder a um vazadouro de materiais 
provenientes de obras. É constituído por materiais diversos, tais como solos, blocos, calhaus e 
entulhos diversos. 

Deverão ainda ocorrer outros depósitos de aterro, associados à rede viária existente, como é o 
caso da Av. da República e o IC2/A1, entre outros, que se distinguem do anterior por se 
tratarem de aterros controlados. 

b) Aluviões (Al) 

Ocorrem associados ao leito de inundação das principais ribeiras da área de estudo do 
traçado, e resultam da deposição de materiais transportados pela água. No geral, as aluviões 
ocorrentes são constituídas por sedimentos de cor escura, de granulometria variável, entre 
argilas arenosas a lodosas e areias grosseiras a médias com seixo. Ao longo do traçado foram 
identificados dois depósitos deste tipo: 

♦ A primeira aluvião, é interceptada junto à futura estação da Quinta do Cedro, 
associada à ribeira da Madalena (entre os km 0+550 a 0+650 e km 0+760 a 0+800); de 
acordo com a prospecção coligida, possui no local uma espessura estimada da ordem 
dos 3 m e é constituída por argila arenosa, lodo arenoso e lodo siltoso, geralmente de 
baixa plasticidade; 

♦ a segunda aluvião, é interceptada pelo traçado no sector central, associada à ribeira 
de Valadares (entre o km 1+735 e km 1+950 da ferrovia); de acordo com as informações 
recolhidas, deverá possuir uma espessura elevada, superior aos 6 – 7 m; esta aluvião é 
amplamente aproveitada sob o ponto de vista agrícola, encontrando-se os terrenos 
cultivados. 

c) Aluviões e Coluviões (Al+Co) 

Os depósitos aluvionares resultam da deposição de materiais transportados pela água; já os 
depósitos coluvionares resultam da meteorização e desagregação dos maciços rochosos os 
quais, após experimentarem reduzido transporte, sedimentam nas encostas e no fundo dos 
vales mais próximos. A distinção entre estes dois tipos de materiais é difícil, verificando-se 
passagem ou alternância frequente entre eles, razão pela qual se optou pela designação 
conjunta de “aluviões e coluviões” (Al+Co). 
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Foram cartografados dois depósitos deste tipo, em terrenos contíguos às ribeiras da Madalena 
e Valadares: 

♦ O primeiro depósito é interceptado pelo traçado aproximadamente entre a R. das 
Corujeiras e o Parque Infantil da Quinta dos Cedros (km 0+490 a km 0+550), a E e SE 
da Escola Básica do Cedro (km 0+650 a km 0+760 e km 0+800 a km 0+940); deverá 
possuir uma espessura da ordem de 1 a 3-4 m e é, de acordo com a prospecção 
existente, constituída por uma areia fina a média, silto-argilosa; 

♦ o segundo depósito é interceptado na área de estudo pelo traçado da ferrovia 
aproximadamente entre a Associação Recreativa do Laborim e a R. do Lavadouro (km 
1+400 a km 1+735) e entre o IC2 e a R. da Alemã (km 1+950 a 2+160), onde deverá 
possuir espessuras mais elevadas que no caso anterior. 

d) Solos residuais e Coluviões (Sr+Co) 

Os depósitos residuais ocorrem frequentemente associados a solos coluvionares que, como 
referido, resultam da meteorização e desagregação dos maciços circundantes, os quais, na 
generalidade, e após experimentarem reduzido transporte, sedimentam em encostas de 
reduzida pendente ou nas depressões contíguas às zonas de declive mais acentuado, que se 
dispõem frequentemente em socalcos.  

Com base em critérios topográficos, identificou-se um possível depósito deste tipo, localizado 
em terrenos próximos da ribeira de Valadares, e que contacta lateralmente com o depósito 
aluvionar e coluvionar (Al+Co). O traçado desenvolve-se sobre este contacto, 
aproximadamente entre a Associação Recreativa do Laborim e a R. Nova do Laborim 
(km 1+450 a km 1+750). 

e) Depósitos de praias antigas e de terraços fluviais (Q) 

Nesta unidade incluem-se todos os depósitos de origem marinha e fluvial localizados ao longo 
de toda a plataforma litoral. São constituídos por calhaus rolados de dimensões variáveis, 
areias e argilas. O rolamento dos elementos é quase sempre acentuado, mesmo nos 
elementos de pequeno tamanho. As areias, que podem ser finas ou grosseiras, são 
habitualmente claras, com tons que variam entre o amarelado, o acastanhado ou o alaranjado. 
Contêm por vezes uma matriz com componente argilosa importante. Sobre estes depósitos 
repousa, muitas vezes, uma cobertura areno-pelítica fina, amarelada.  

A cartografia deste depósito em planta, entre a R. de Chãos de Sobreiros e a Associação 
Recreativa do Laborim (km 1+210 e km 1+400), foi realizada com base na Carta Geológica de 
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Portugal, folha 1 do Porto, tendo sido observados em reconhecimento de campo alguns seixos 
rolados no chão, o que poderá confirmar a sua ocorrência. A espessura desenhada no perfil do 
estudo Geológico/Geotécnico é estimada. 

B. Rochas Metamórficas (ante-Ordovícicas) 

f) Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) 

As rochas metamórficas da área interessada pelo traçado pertencem ao Complexo Xisto-
Grauváquico, são ante-Ordovícicas e encontram-se intensamente deformadas, granitizadas e 
metamorfizadas devido, sobretudo, à intrusão dos maciços graníticos circundantes: maciços do 
Porto e da Madalena. Nesta região estas rochas representam vestígios do que foi o encaixante 
metamórfico dos granitos hercínicos, razão pela qual se apresentam frequentemente cortados 
por material de composição granítica. 

Ocorrem no sector norte da área de estudo, a norte da Quinta dos Cedros (aproximadamente 
até ao km 0+290), e no sector nascente, a norte da EN1 (km 2+050), sendo que o túnel de Vila 
D’Este deverá desenvolver-se nesta formação. De acordo com a prospecção coligida e 
reconhecimento de campo, são constituídos maioritariamente por gnaisses e migmatitos, 
intercalados com material de composição granítica. Devido ao elevado grau de alteração é por 
vezes difícil a distinção clara entre os maciços metamórfico e ígneo. Assim, pelas razões 
apontadas, salienta-se que o contacto entre estas formações, representado em planta e perfil, 
corresponde um limite a partir do qual se reconhecerá com maior frequência o maciço 
metamórfico. 

Ainda de acordo com a consulta dos elementos disponíveis, este complexo ocorre em regra 
sob a forma de solos residuais ou de um maciço decomposto a muito alterado. Os solos 
residuais resultantes são em regra constituídos essencialmente por argilas de baixa 
plasticidade e, por vezes, por areia fina a média argilosa e com alguma plasticidade. A maiores 
profundidades, onde a rasante se desenvolve em túnel, é de esperar a ocorrência de um 
maciço de melhor qualidade. 
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Rochas Ígneas (Hercínicas) 

g) Granito da Madalena (γπg) ou Granito porfiróide de grão grosseiro γπ 

Trata-se de um granito tardi a pós-tectónico que constitui um extenso afloramento de 
orientação NNW-SSE, ocorrendo na área estudo no troço inicial da ferrovia, entre a Quinta dos 
Cedros e a EN1, onde contacta com o Complexo Xisto-Grauváquico. 

É um granito porfiróide, biotítico, de grão médio a grosseiro, sem deformação visível. Apresenta 
uma textura porfiróide e cor azulada ou rósea, com esparsos fenocristais de microclina rósea e 
por vezes mostra estruturas de fluxo magmático, como por exemplo alinhamento de cristais de 
biotite, de megacristais de feldspato e de encraves micáceos ou migmatíticos. Os encraves são 
frequentes, de tamanho variável, constituídos por biotite ou por rochas variadas (xistos, 
gnaisses, anfibolitos). Do ponto de vista petrográfico, este granito é constituído essencialmente 
por plagioclase (albite-oligoclase), feldspato potássico, quartzo, biotite e acessoriamente por 
moscovite, zircão alanite, esfena apatite e opacos. 

De acordo com os elementos consultados, deverá apresentar um perfil de alteração bastante 
espesso. Os solos residuais provenientes deste maciço são geralmente constituídos por areias 
siltosas e por vezes siltes e argilas, estes últimos associados a fenómenos de caulinização. É 
de prever que este maciço se apresente por vezes caulinizado, possivelmente sob a forma de 
intercalações e bolsadas mais ou menos caulinizadas com distribuição irregular. Os solos 
caulinizados são constituídos por uma fracção argilosa importante (caulino), que lhes confere 
uma permeabilidade reduzida e condiciona o seu comportamento mecânico. Ainda devido à 
quantidade de finos presentes, estes maciços poderão encontrar-se saturados. 

Não é de excluir a ocorrência de bolas de rocha pouco alterada no seio do maciço mais 
alterado, associado à ocorrência da disjunção esferoidal ou ao tipo de alteração típica em 
maciços graníticos. 

h) Granito do Porto (γm) 

Este granito contacta com o Complexo Xisto Grauváquico (CXG), no Monte da Virgem. Nessa 
zona o contacto entre as rochas ígneas e metamórficas desenvolve-se paralelamente ao trecho 
em túnel, e apesar da proximidade, em princípio não será interceptado pela rasante. Contudo, 
é provável a ocorrência de bolsadas e intercalações frequentes, de material granítico, no seio 
do maciço metamórfico.  
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Corresponde a um granito alcalino de tom claro, de grão médio de duas micas com predomínio 
da moscovite. Do ponto de vista petrográfico este granito é constituído essencialmente por 
plagioclase (albite-oligoclase), feldspato potássico, quartzo, biotite e acessoriamente por 
moscovite, zircão alanite, esfena apatite e opacos. Apresenta-se cortado por inúmeros filões 
pegmatíticos e aplito-pegmatíticos e exibe por vezes uma textura orientada (N130ºE).  

No Monte da Virgem, o perfil de alteração deverá ser reduzido. O maciço deverá ocorrer, 
superficialmente, desde decomposto a muito alterado ou sob a forma de um solo residual e em 
profundidade medianamente a pouco alterado. É de salientar que, como é típico no granito do 
Porto, o perfil de alteração é, em regra, muito irregular, podendo apresentar mudanças 
bruscas, sendo frequente a ocorrência de blocos ou bolas pouco alteradas a sãos no seio de 
um maciço decomposto. Os solos residuais provenientes deste maciço são normalmente 
constituídos por solos areno-siltosos e por vezes siltosos. Poderão ainda originar solos finos, 
associados à caulinização dos feldspatos. 

3.3.5 - Tectónica e Estrutura 

Com base em critérios estruturais, estratigráficos e metamórficos, considera-se que a área em 
estudo se insere na unidade estrutural da Zona Centro Ibérica (ZCI) (Julivert et al (1974), 
próximo do limite com a Zona de Ossa Morena (ZOM) que é materializado pelo cisalhamento 
Porto-Tomar de orientação geral NNW-SSE. 

Esta região foi profundamente influenciada pela orogenia hercínica que decorreu entre o 
Devónico Médio e o Pérmico, sendo cartografadas estruturas relacionadas com a primeira e 
terceira fases de deformação daquela orogenia, F1 e F3. 

A ascensão e instalação dos granitos ocorrentes na região está relacionada com esta orogenia. 
Face à sua relação temporal com a última fase de deformação hercínica, F3 (intra-vestefaliana) 
há a considerar os granitóides mais precoces (sintectónicos relativamente a F3) e os mais 
tardios (tardi a pós-tectónicos). No primeiro caso está o granito do Porto, de origem mais 
superficial, que registou os efeitos da F3 e no segundo o granito da Madalena.  

Em termos de estruturas regionais, a actuação da primeira fase (F1) está registada no 
substrato metamórfico a partir de dobramentos de razoável amplitude, de orientação WNW–
ESE. 

No que diz respeito à fase F3, além de responsável por dobramentos e cisalhamentos NW-SE 
e ENE-WSW, implicou também fendas de tracção NE-SW e NNE-SSW registadas 
nomeadamente nos maciços graníticos sintectónicos relativamente a F3 (granito do Porto) e 
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que permitiram a instalação dos maciços graníticos mais tardios, como é o caso do maciço tardi 
a pós tectónico da Madalena. Instalaram-se, ainda, nestas descontinuidades filões aplito-
pegmatíticos. Posteriormente a F3 actuaram as fases terminais hercínicas que implicaram o 
rejogo das fracturas anteriormente geradas, sendo neste período que o sistema frágil NNE-
SSW atingiu maiores proporções. 

Quanto à fracturação e alinhamentos, dado tratar-se de uma zona urbana fortemente edificada, 
não foi possível reconhecer nenhum alinhamento, tendo-se para tal recorrido à Carta Geológica 
1:200.000 (folha 1). Com base nesta, identificaram-se alguns alinhamento de fractura em 
planta, com orientações próximas de N-S, NE-SW e NW-SE, interceptadas na parte final do 
traçado, onde este se desenvolve em túnel. 

3.3.6 - Sismicidade e Neotectónica  

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e actual) observada em Portugal 
Continental (IM, 1997), a área em estudo apresenta uma intensidade sísmica máxima de grau 
VI de acordo com a escala de Mercalli modificada (1956) (Figura 3.3.2), os sismos de grau VI 
são classificados como bastante fortes, são sentidos pelas populações, provocando a queda de 
estuques fracos e fendas em alvenarias do tipo D1. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP, 1983), a área de estudo do traçado em questão situa-se na zona D, ou seja, 
correspondente à zona de menor risco sísmico das quatro em que Portugal Continental se 
encontra classificado, com um valor de coeficiente de sismicidade α = 0,3 (Figura 3.3.3). 

Segundo o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo podem, consoante a 
sua natureza, ser incluídos nos seguintes tipos: 

♦ Tipo I (Rochas e solos coerentes rijos) - Maciço são a alterado; 

♦ Tipo II (Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes 
compactos) - Solos residuais dos maciços granítico e metamórfico; 

♦ Tipo III (Solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes soltos) - Solos 
residuais dos maciços granítico e metamórfico muito descomprimidos, aluviões e 
coluviões. 

 

                                                 
1 Alvenaria D - Construídas com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças 

horizontais. 
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Figura 3.3.2 – Intensidade Sísmica 



COBA  
 

3.17 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

C

B

A

37°

38°

39°

40°

41°

42°

9° 8° 7°

PORTO

SINES

LISBOA

Área em estudo

FARO

D

 

Figura 3.3.3 – Zonas sísmicas de Portugal (Regulamento de Segurança 
e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes – 1983) 
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Ao longo da área de estudo deverão estar presentes predominantemente os terrenos dos tipos 
II e III. 

A Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988), indica a ocorrência na região da 
cidade do Porto de algumas falhas classificadas como "activas prováveis". No entanto, de 
acordo com os conhecimentos actuais, só os grandes sismos rompem à superfície, ou seja, a 
propagação da rotura e o deslocamento sísmico de uma falha à superfície do terreno, em regra 
só se verificam para sismos de magnitude superior a 6. Mais precisamente, um sismo de 
magnitude 6 tem uma probabilidade da ordem de 2% de romper à superfície, no caso de se 
tratar de uma falha inversa e de 5%, no caso de uma falha normal ou de desligamento 
horizontal. 

Segundo o registo da sismicidade instrumental, a magnitude máxima conhecida de sismos 
gerados na região do Porto é de 5,6.  

Por outro lado, considerando que as taxas de deslizamento sísmico das falhas activas em 
Portugal (Cabral, 1997) se situam entre valores da ordem de 0,01 a 0,001 mm/ano, estima-se 
que um sismo de magnitude 6 teria, na região do Porto, um intervalo de recorrência entre 10 
000 e 100 000 anos; tal significa que é muito reduzida a probabilidade de ocorrência de um 
sismo de magnitude 6 na região do Porto e ainda mais reduzida a probabilidade desse sismo 
provocar um deslocamento da respectiva falha à superfície.  

Esta análise permite concluir que o potencial para a rotura sísmica à superfície das falhas que 
ocorrem na área da cidade do Porto, é muito baixo, não constituindo um factor condicionante 
para o planeamento (Noronha, F., 2005).  

3.3.7 - Recursos Geológicos 

Na área em estudo, que respeita sensivelmente ao corredor de 400 m de implantação da 
metrovia, não foram identificadas unidades de indústria extractiva, encerradas ou em actividade 
ou elementos de especial interesse geológico/geomorfológico na área em estudo. 

De referir, que conforme noticia explicativa da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000 
Folha 13-A (Espinho), a Volframite (mineral rico em Tungsténio - W) foi explorada no Monte de 
Sto. Ovídio (Rechousa), localizado cerca de 500 m a Sul do traçado, entre Laborim e o Hospital 
Santos Silva, tendo a produção atingido, em 1951-52 as 12,315 toneladas. 
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De acordo com a base de dados SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e 
Recursos Minerais Portugueses), esta concessão, designada por “Fonte da Quinta do Guardal 
de Cima” corresponde a uma ocorrência mineral de pequena dimensão, caracterizada por 
filões quartzosos (subverticais e com possança variável entre 0,5 e 1,0 m) com volframite 
acompanhada, às vezes, por molibdenite, repartidos por 2 sistemas filonianos com direcções E-
W e N15ºE. 

3.4 - USO NATURAL E URBANO DO SOLO 

3.4.1 - Introdução 

A área de estudo desenvolve-se ao longo de um território maioritariamente urbano, com 
espaços verdes muito antropizadas e floresta residual. 

Assim, de acordo com a natureza da área a intervencionar, considerou-se não ser justificável 
desenvolver uma caracterização ecológica habitual em estudos desta natureza, integrando a 
caracterização dos espaços menos artificializados nas classes de caracterização actual do 
solo. 

Procurou-se assim classificar os usos do solo de modo a reflectir os principais tipos de uso e 
ocupação do solo e ao mesmo tempo caracterizar, de uma forma geral, o tipo de utilização 
funcional de um determinado lugar. 

Dadas as características maioritariamente de tipo urbano ou peri-urbano, procurou-se elaborar 
uma legenda que reflectisse os principais tipos de ocupação do solo e ao mesmo tempo 
caracterizasse, de uma forma geral, o tipo de utilização funcional de um determinado lugar. É 
exemplo deste tipo de ocupação do solo as classes: 

♦ Edifícios com habitação, serviços, comércio, e equipamento 

♦ Área de comércio e serviços 

♦ Equipamentos/ infra-estruturas/ serviços 

A classificação do uso actual do solo efectuada procura ao mesmo tempo reflectir a tipologia 
funcional da área de estudo onde se insere o projecto da Linha D, com vantagens ao nível da 
descrição dos usos do solo e da avaliação de impacte que se segue. 

A legenda utilizada na classificação da ocupação do solo foi a seguinte: 

1. Edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

2. Edifícios de tipologia superiores a 3 pisos 
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3. Edifícios com habitação, serviços, comércio e equipamentos 

4. Área de comércio e serviços 

5. Equipamentos / infra-estruturas / serviços  

6. Áreas industriais e armazéns 

7. Espaços verdes 

8. Espaços vazios/ matos 

9. Área florestal 

10. Áreas cultivadas 

11. Espaço em construção/ infra-estruturas de urbanização/ loteamentos 

12. Vias de comunicação / arruamentos 

13. Rio Douro 

Genericamente, a legenda utilizada poderá ser dividida em dois grandes grupos: um grupo 
reflectindo uma maior pressão humana, espaço mais antropomorfizado e um segundo grupo, 
com menor pressão humana. 

No primeiro grupo incluem-se as seguintes classes de uso e ocupação do solo: 

1. Edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

2. Edifícios de tipologia superior a 3 pisos 

3. Edifícios com habitação, serviços, comércio e equipamentos 

4. Área de comércio e serviços 

5. Equipamentos / infra-estruturas / serviços  

6. Áreas industriais e armazéns 

7. Espaços verdes 

8. Espaço em construção/ infra-estruturas de urbanização/ loteamentos 

9. Vias de comunicação / arruamentos 

O segundo grupo inclui as seguintes classes: 

1. Espaços vazios/ matos 

2. Área florestal 

3. Áreas cultivadas 
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Salienta-se a importância que os espaços vazios/ matos poderão vir a ter na expansão urbana, 
uma vez que esta classe é maioritariamente contígua a espaços urbanizados, espaços de forte 
pressão humana. 

3.4.2 - Classificação do Uso Actual do Solo 

A classificação do uso actual do solo foi realizada segundo uma metodologia híbrida, em que 
numa primeira fase foi realizado um levantamento de campo, quase sempre junto às áreas do 
traçado da Linha D do Metro do Porto em estudo, procurando identificar e assinalar os 
principais pontos de interesse e locais próximos da Linha. 

Numa segunda fase, procurou-se identificar na Internet (nos sítios da Câmara Municipal de 
Gaia) os principais equipamentos e serviços. 

Na terceira fase contactou-se a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (através da Gaiurb, 
EM), com vista à obtenção de informação que completasse e aferisse o levantamento realizado 
na primeira e segunda fases. A quarta fase da classificação da ocupação do solo consistiu na 
foto-interpretação assistida por computador, com base em ortofotomapas à escala 1:2 000. 

A área definida para a realização da classificação da ocupação do solo, teve por base uma 
faixa de 500 metros a partir da localização da futura infra-estrutura ferroviária em fase de 
Estudo Prévio descrevendo-se seguidamente a classificação efectuada. 

1 - Edifícios de tipologia inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Esta classe de ocupação de solo inclui os edifícios do tipo moradias e edifícios que dada a sua 
altura aparente possuam até 3 pisos. Por analogia ao edificado superior a 3 pisos, esta classe 
de ocupação do solo reflecte uma menor densidade populacional por edificado. Na delimitação 
desta classe foram incluídos os edifícios assim como as áreas verdes ou espaço vazios 
imediatamente contíguos aos edifícios e cuja dimensão não fosse relevante para ser incluída 
em outra classe.  

2 - Edifícios de tipologia superior a 3 pisos 

Foram incluídos nesta classe todos os edifícios que com altura superior a três pisos. Estes são 
edifícios que comparativamente com a classe anterior possuem uma maior densidade 
populacional por edifício.  
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3 - Edifícios com habitação, serviços, comércio e equipamentos 

Esta classe representa as áreas que durante o trabalho de campo foram identificadas como 
áreas habitacionais e ao mesmo tempo concentrassem comércio, serviços e/ ou equipamentos. 

4 - Área de comércio e serviços 

Foram consideradas áreas de comércio e serviços todos os espaços em cuja principal 
funcionalidade esteja destinada a comércio e serviços. São exemplo desta classe, os locais 
ocupados pelos grandes centros comerciais. 

5 - Equipamentos / infra-estruturas / serviços  

São incluídas nesta classe todas as áreas que contenham equipamentos, infra-estruturas e 
serviços, tais como:  

5.1 - Ensino 

5.2 - Saúde 

5.3 - Desportivo/ Recreativo/ Cultural 

5.4 - Social 

5.5 - Religioso/ Culto (inclui os cemitérios) 

5.6 - Centro de Tratamento de Correspondência do Norte (CTT) 

5.7 - Estacionamentos (infra-estruturas de transportes) 

5.8 - Mercados 

5.9 - Posto de abastecimento de Combustíveis  

5.10 - Caminhos de Ferro / Estação de Autocarros/ Estação de Metro (Infra-estruturas de 
transportes) 

5.11 - Recolha de Resíduos 

5.12 - Estação Elevatória/ Reservatório de Água/ Posto de Transformação 

5.13 - Heliporto (Infra-estruturas de transportes) 

5.14 - Administração Local/ Regional 

5.15 - Retransmissor 

No total, foram delimitadas 147 áreas com ocupação do solo do tipo equipamento, infra-
estrutura e/ou serviços, numa faixa de 500 metros contígua à Linha em estudo. 
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6 - Áreas industriais e armazéns 

Estas áreas reflectem uma ocupação do solo onde foi possível distinguir edifícios com funções 
industriais ou de armazenagem. Foram classificados nesta classe todos os grandes armazéns 
e fábricas. 

7 - Espaços verdes 

Identificou-se como espaços verdes as áreas ajardinadas e as áreas verdes de enquadramento 
da rede viária. 

8 - Espaços vazios/ matos 

Identificou-se nesta classe todas as áreas que aparentassem um relativo estado de abandono, 
solo sem edificação, áreas com espécies arbustivas de pequeno porte e dispersas e áreas com 
ocupação de espécies herbáceas não ajardinadas. Foram ainda incluídas nesta classe 
algumas espécies arbóreas dispersas e desde que contíguos ou incluídas em espaços vazios/ 
matos. 

9 - Área florestal 

Foram delimitadas nesta classe todas as áreas com relativa densidade de ocupação de 
espécies arbóreas. É de referir a dominância dos eucaliptos e a existência de sobreiros, a norte 
do Hospital Santos Silva e numa pequena área em Laborim de Baixo. 

10 - Áreas cultivadas 

Esta classe inclui todas as áreas cultivadas, como pequenas hortas urbanas, pequenas hortas 
nas imediações de habitações, áreas agrícolas de pequena dimensão, pomares. Com 
excepção de uma área de pequena dimensão em Vila Nova de Gaia (Laborim) e de um pomar 
próximo do Nó do IC2/A1 com a Av. da República, a maioria dos espaços cultivados são 
pequenas hortas. 

11 - Espaço em construção / infra-estruturas de urbanização/ loteamentos 

Incluem-se nesta classe todos os espaços onde se registaram, durante a fase de levantamento 
de campo e durante a foto-interpretação, trabalhos de construção civil. Foram, também, 
incluídas nesta classe as áreas com infra-estruturas de urbanização e/ou loteamentos.  
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Na delimitação desta classe foi, ainda, tido em conta as áreas, que durante a fase de reunião 
com as autarquias locais, foram identificadas como áreas com projectos de loteamento em 
curso. 

12 - Vias de comunicação / arruamentos 

Estão representados nesta classe os espaços ocupados pela rede rodoviária, estradas/ 
caminhos de acesso e arruamentos. 

No Quadro 3.4.1 apresenta-se a ocupação do solo na área de estudo, assim como a 
correspondente representatividade de cada classe de uso do solo. No Desenho 1469-EP-23-
LD-04-004 apresenta-se a tipologia dos usos do solo. 

Quadro 3.4.1 - Ocupação do solo na área de estudo da Linha D (faixa de 500 m adjacente ao eixo 
da área de estudo) 

Área Classe de Ocupação do Solo (ha) (%) 
Edifícios inferiores a 3 pisos ou tipo moradia 98,67 23,62 

Edifícios superiores a 3 pisos 39,93 9,56 
Edifícios com Habitação, Serviços, comércio e equipamentos 1,55 0,37 

Área de comércio e serviços 5,00 1,20 
Equipamentos / Infra-estruturas 40,64 9,73 
Áreas Industriais e armazéns 21,33 5,11 

Sub-total de Áreas Edificadas 207,13 49,59 
Espaços Verdes 18,17 4,35 

Espaços vazios/ Matos 68,40 16,38 
Área florestal 85,30 20,42 

Áreas Cultivadas 33,17 7,94 
Espaço em Construção/ Infra-estruturas de Urbanização/ Loteamentos 5,50 1,32 

Total 417,68 100,00 

Na área de estudo as áreas edificadas correspondem praticamente a 50% da ocupação do 
solo. 

Os Equipamentos/Infra-estruturas têm uma representatividade muito expressiva na área de 
estudo, ocupando cerca de 10% da área. Destacam-se nesta classe o Hospital Santos Silva, o 
Observatório Astronómico e as instalações do Monte da Virgem, situados no sector norte da 
área de estudo. 

As áreas industriais e armazéns abrangem 21 ha, o que corresponde a 5% da área. 

Os edifícios de tipologia inferior a 3 pisos têm uma representatividade muito expressiva, com 
cerca de 24%. 
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A ocupação florestal, com cerca de 85 ha, o que corresponde a cerca de 20% da área de 
estudo tem a maior expressão na área adjacente a norte do parque de estacionamento do 
Hospital Santos Silva (km 3+065 a km 3+140). 

Os Espaços vazios/ Matos representam 16% da área, o que corresponde a áreas 
potencialmente destinadas a expansão urbana, como é o caso das áreas peri-urbanas em 
redor do sector nascente da área de estudo (área envolvente da futura Estação de Vila D’Este 
(km 3+625 a 3+770). 

As áreas com alguma actividade agrícola de carácter familiar correspondem a cerca de 8%, 
concentrando-se no sector sul, em Laborim de Baixo, na envolvente da área prevista para a 
futura estação de Laborim (km 1+600 a km 1+675). 

De entre os 70 equipamentos e infra-estruturas inventariadas, destacam-se os Desportivo/ 
Recreativo/ Cultural, com cerca de 19 equipamentos, o que corresponde a cerca de 35% dos 
equipamentos inventariados na área de estudo (Quadro 3.4.2). 

Os equipamentos de ensino também têm uma representatividade expressiva, com 15 
estabelecimentos, o que corresponde a cerca de 28% dos estabelecimentos da área de estudo. 

Quadro 3.4.2 - Equipamentos/Infra-estruturas na área de estudo 
(faixa de 500 m adjacente ao eixo da área de estudo) 

Área Equipamentos 
Classe de equipamentos/ Infra-estruturas 

(ha) (%) (N.º) (%) 
Ensino 7,45 18,3 15 27,8 
Saúde 21,86 53,8 2 3,7 

Desportivo/ Recreativo/ Cultural 2,91 7,2 19 35,2 
Social 0,88 2,2 2 3,7 

Religioso/ Culto 0,90 2,2 4 7,4 
Estacionamento 1,70 4,2 3 5,6 

Abastecimento de Combustíveis 2,83 7,0 3 5,6 
Estação Elevatória/ Reservatório de Água/ Posto de Transformação 1,32 3,3 4 7,4 

Administração Local/ Regional 0,13 0,3 1 1,9 
Retransmissor 0,66 1,6 1 1,9 

Total 40,64 100,0 54,0 100,0 

No Quadro 3.4.3 identificam-se os equipamentos/Infra-estruturas inventariados e no Desenho 
1469-EP-23-LD04-007 a sua localização. 

Na síntese da Situação de Referência apresenta-se o Quadro 3.14.1 com a descrição 
sistematizada dos usos do solo ao longo da Linha D em avaliação. 
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Quadro 3.4.3 - Equipamentos/Infra-estruturas na área de estudo 
(faixa de 500 m adjacente ao eixo da área de estudo) e distância ao eixo 

N.º Designação Classe do Equipamento Distância à 
Linha (m) 

27 Escola Básica 1 do Cedro Ensino 187 
28 Jardim-de-Infância Ensino 301 
29 Jardim-de-infância do cedro Ensino 44 
30 Escola Básica 1 e Jardim-de-Infância da Junqueira Ensino 372 
31 Jardim-de-Infância - Grande Jardim Ensino 133 
32 Escola Básica 1 de Laborim de Baixo Ensino 277 
33 Jardim-de-Infância Ensino 264 
34 Escola Básica 1 de Laborim Ensino 259 
35 Escola Básica 1 Laborim de Cima Ensino 58 
36 Observatório Astronómico do Monte da Virgem Ensino 110 
37 Escola Básica 2, 3 Vila D'Este Ensino 451 
38 Jardim-de-Infância Vila D'Este Ensino 277 
39 Jardim-de-Infância - O Filhote Ensino 405 
40 Escola Básica 2, 3 Soares dos Reis Ensino 435 
41 Jardim-de-Infância - Pimpas Ensino 266 
50 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 419 
51 Futuro Centro de Saúde Mental Saúde 224 
52 Centro Hospitalar de Gaia Santos Silva Saúde 0 
69 Centro Recreativo de Mafamude Desportivo/ Recreativo/ Cultural 353 
70 Teatro Experimental do Porto Desportivo/ Recreativo/ Cultural 402 
71 Corpo Nacional de Escutas Desportivo/ Recreativo/ Cultural 419 
72 Centro Popular dos trabalhadores da Alameda dos Cedro Desportivo/ Recreativo/ Cultural 0 
73 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 110 
74 Parque Infantil Desportivo/ Recreativo/ Cultural 111 
75 Associação Recreativa de Laborim Desportivo/ Recreativo/ Cultural 25 
76 Campo de Ténis - Escola de Ténis Quinta das Corgas Desportivo/ Recreativo/ Cultural 29 
77 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 419 
78 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 175 
79 Parque Infantil Desportivo/ Recreativo/ Cultural 45 
80 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 138 
81 Campo de Ténis Desportivo/ Recreativo/ Cultural 210 
82 Pavilhão Municipal Professor Miranda de Carvalho Desportivo/ Recreativo/ Cultural 445 
83 Clube de Ténis Vila D'Este Desportivo/ Recreativo/ Cultural 367 
84 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 241 
85 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 439 
86 Campo de Jogos Desportivo/ Recreativo/ Cultural 469 
91 Lar Stª Isabel Social 386 
92 Lar da 3ª Idade - Conceição Social 169 
102 Igreja de St.º Ovídio (nova) Religioso/ Culto 74 
103 Igreja de St.º Ovídio (antiga) Religioso/ Culto 197 
104 Congregação Cristã de Portugal Religioso/ Culto 80 
105 Igreja N.ª Sr.ª do Monte da Virgem Religioso/ Culto 386 
112 Parque de Estacionamento Estacionamento 352 
113 Parque de Estacionamento Estacionamento 0 
114 Parque de Estacionamento Estacionamento 116 
124 Abastecimento de Combustíveis Abastecimento de Combustíveis 393 
125 Abastecimento de Combustíveis Abastecimento de Combustíveis 93 
126 Abastecimento de Combustíveis Abastecimento de Combustíveis 133 
133 Reservatório de água EE/ RA/ PT 394 
134 Estação Elevatória EE/ RA/ PT 115 
135 Estação Elevatória EE/ RA/ PT 113 
136 Estação Elevatória EE/ RA/ PT 391 
141 Junta de Freguesia de Mafamude Administração Local/ Regional 83 
142 Retransmissor Retransmissor 203 

EE - Estação Elevatória; RA - Reservatório de Água; PT - Posto de Transformação 
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3.5 - RECURSOS HÍDRICOS 

3.5.1 - Recursos Hídricos Superficiais 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais da zona de implantação do 
empreendimento apoiou-se sobretudo em dados bibliográficos existentes (site do Instituto da 
Água e Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro - PBH Douro) e no projecto de drenagem 
(Capítulo 4 da Memória Descritiva do Estudo Prévio) complementados com levantamento de 
campo efectuado na área de estudo. 

A análise dos recursos hídricos superficiais apoiou-se na caracterização da bacia e sub-bacias 
hidrográficas, nomeadamente as que respeitam às antigas ribeiras da cidade de Gaia, e às 
bacias do rio de Valadares e Ribª da Madalena. 

3.5.1.1 - Caracterização Hidrológica 

Globalmente a rede hidrológica, da área de estudo, insere-se na Região Hidrográfica do Douro 
(DGRAH, 1981), mais propriamente num afluente da margem esquerda do rio Douro. 

Em termos regionais pode referir-se que a bacia do rio Douro está localizada entre 40º20’ e 
43º10’ de Latitude Norte e 01º43’ e 08º40’ de Longitude Oeste. Tem uma área total de 
97 603 km2, cortando longitudinalmente a Península Ibérica, com uma orientação dominante 
Este-Oeste. Em Portugal esta bacia cobre uma área de 18 643 km2, cerca de 19% da área total 
de Portugal Continental. É limitada a Norte pelas bacias hidrográficas dos rios Leça, Ave, 
Cávado, Lima e Minho, e a Sul pelas bacias dos rios Tejo, Mondego e Vouga.  

Relativamente às condições hidrográficas da área em estudo, segundo informações 
documentais recolhidas e analisadas sobre as antigas linhas de água (antes da sua massiva 
urbanização), no interior das sub-bacias hidrográficas que se desenvolvem na área em estudo, 
as diversas linhas de água formavam uma rede, onde se iam juntando, desde as respectivas 
cabeceiras até à zona de Mafamude, e prosseguiam, neste caso concreto, até à confluência 
com o rio Douro na zona de Quebrantões, formando um sistema hierarquizado e ordenado de 
linhas de água.  

Tratavam-se de linhas de água que apresentavam bacias com pequena dimensão, possuíam 
um regime de escoamento torrencial ou sazonal, organizando-se a rede hidrográfica com 
padrão dendrítico, mas pouco denso, com orientação aproximadamente Sul-Norte. 
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Porém, dado o crescimento populacional, habitacional e económico verificado na Área 
Metropolitana do Grande Porto, as condições naturais de escoamento dessas antigas ribeiras 
foram drasticamente alteradas ao longo do tempo face ao aumento das áreas 
impermeabilizadas, à alteração dos canais naturais de drenagem e à criação de dispositivos 
artificiais para colecta e transporte das águas pluviais e residuais. 

Actualmente constata-se que a quase generalidade destas sub-bacias hidrográficas se 
encontram fortemente urbanizadas, sendo difícil definir na área em estudo as antigas linhas de 
água devido às sucessivas alterações introduzidas na sua morfologia, quer por aterros nos 
vales, quer por cortes nas linhas de festo provocados pela crescente urbanização e pela 
implantação de diversas vias de comunicação, nomeadamente as actuais ruas e avenidas da 
cidade de Gaia. 

Deste modo, foi-se criando uma situação que conduziu à alteração, progressiva e radical, das 
condições naturais de escoamento face à elevada ocupação verificada, que convergiu com o 
aumento muito significativo de áreas impermeabilizadas e, consequentemente, originou a 
alteração dos canais naturais de drenagem. 

Esta situação crescente culminou com a canalização da maioria das linhas de água existentes 
nesta área, através da criação de dispositivos artificiais para colecta e transporte das águas 
pluviais e residuais, designadamente com a rede pública de saneamento.  

Situações deste tipo têm contribuído decisivamente para provocar em diversas áreas da 
cidade, sobretudo nas zonas marginais ao rio Douro, a subida dos caudais de ponta de cheia e 
do caudal sólido afluente aos colectores municipais e, consequentemente, originar uma maior 
vulnerabilidade e probabilidade de ocorrência de cheias em áreas com forte densidade de 
ocupação urbana, em particular, em anos húmidos. 

De acordo com os dados disponíveis no site do Instituto da Água (www.inag.pt), na página do 
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), não existe nenhuma estação 
hidrométrica activa na área em estudo que permita analisar os escoamentos. 

O sector oeste da bacia hidrográfica do rio Douro, onde se insere toda a faixa litoral da bacia, 
tende a reflectir as condições associadas aos climas marítimos. Assim, na região em que se 
desenvolve o projecto em apreço, as precipitações são bastante mais frequentes (geralmente 
acima dos 110 dias por ano) e intensas (mais de 45 dias com precipitação ≥ 10 mm). 
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Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (INAG 1999), o escoamento médio anual 
na região varia entre 600 mm e 800 mm. 

As disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do rio Douro, em regime natural, estão 
consideravelmente dependentes da forma como a precipitação se distribui espacial e 
temporalmente, bem como à natureza das formações as quais determinam, no essencial 
aquíferos com uma reduzida capacidade de armazenamento, situação que implica uma 
resposta relativamente rápida escoamento aquando da ocorrência de fenómenos de 
precipitação, registando-se, na globalidade, uma reduzida capacidade de regularização 
interanual subterrânea. 

O trecho em estudo desenvolve-se nas bacias hidrográficas do rio Valverde e da ribeira da 
Madalena. 

No Quadro 3.5.1 apresenta-se o cálculo dos caudais de ponta de cheia centenários para as 
linhas de água que interessam ao presente estudo, indicando-se no mesmo quadro a secção 
prevista para a passagem hidráulica correspondente, calculada de acordo com o método 
racional, conforme se apresenta nos Estudos de Drenagem do Estudo Prévio. 

De facto, o estudo dos caudais de ponta de cheia centenários foi iniciado através da prévia 
delimitação das bacias hidrográficas das linhas de água interceptadas pelo troço em estudo, 
determina-se então a área das bacias, o comprimento das linhas de água principais e o declive 
médio das linhas de água em causa (Quadro 3.5.1). 

Após uma análise dos métodos disponíveis para estimativa de caudais de ponta de cheia em 
bacias com as características e dimensões das interceptadas pela obra em estudo, optou-se 
pela aplicação do método Racional. Salienta-se que métodos mais complexos não garantem 
melhores resultados em bacias desta dimensão, possibilitando o método racional um grande 
controlo sobre os resultados obtidos, uma vez que as variáveis usadas possuem significado 
físico bem definido. 
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O método racional traduz-se pela seguinte equação: 

)s/m(
6,3

AICQp 3××
=  

onde: 

Qp -  Caudal de ponta de cheia (m³/s); 

I -  Intensidade de precipitação para o tempo de concentração da bacia hidrográfica 
e período de retorno pretendido (mm/h); 

A -  Área da bacia hidrográfica que contribui para a secção em estudo (km²); 

C -  Coeficiente de escoamento. 

Neste método a escolha do coeficiente de escoamento condiciona de forma relevante a 
estimativa do caudal de cheia; sabendo-se que o coeficiente de escoamento depende das 
características e condições de infiltração do solo (diminui à medida que a chuvada decorre e/ou 
aumenta a humidade do solo), da intensidade de precipitação, da proximidade do lençol 
freático, do grau de compactação do solo, da sua porosidade, do coberto vegetal, da tipologia 
de ocupação, do declive da bacia, do período de retorno, é notório que a escolha do coeficiente 
de escoamento deve ter em conta os factores referidos, tendo-se adoptado de acordo com a 
bibliografia da especialidade, os seguintes coeficientes de escoamento: 

i)  C = 0,5 para zonas verdes; 

ii)  C = 0,8 para zonas pavimentadas e/ou urbanizadas. 

O valor do coeficiente de escoamento adoptado para cada bacia foi ponderado de acordo com 
a percentagem de área impermeabilizada e de zona verde em cada caso. 

O período de retorno associado à intensidade de precipitação deve ser escolhido em função 
do período de retorno da cheia de dimensionamento. No método racional admite-se que a 
intensidade de precipitação de um dado período de retorno, afectada de um coeficiente de 
escoamento adequado, produz um caudal de ponta de cheia com o mesmo período de retorno.  

Para as linhas de água que interessam ao projecto e respeitando as indicações do Instituto da 
Água para o dimensionamento de passagens hidráulicas, o período de retorno adoptado foi de 
100 anos. 
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Já no que respeita ao cálculo do tempo de concentração, e após análise das expressões 
disponíveis considerou-se a expressão de Temez, cuja expressão de cálculo é a seguinte: 

tc = 0,3 x (L/J0,25)0,76 

em que: 

tc - tempo de concentração (horas); 

L - comprimento da linha de água principal (km); 

J - declive médio da linha de água principal (m/m). 

O valor da intensidade de precipitação para um dado período de retorno e correspondente ao 
tempo de concentração da bacia hidrográfica foi determinado a partir das curvas I-D-F definidas 
para Portugal Continental em “Estudos de precipitação com aplicação no projecto de sistemas 
de drenagem pluvial “ de Matos, R., 1986. Estas curvas são do tipo exponencial e são dadas 
pela expressão seguinte: 

batI =  

onde 

I - intensidade de precipitação em mm/h para dada duração; 

t - duração da chuvada em minutos igual ao tempo de concentração; 

a e b - parâmetros que dependem da região em estudo e do período de retorno. 

Os valores dos parâmetros “a” e “b” para a região em estudo e para o período de retorno de 
100 anos são respectivamente: 

a = 365,62 

b = -0,508 

De acordo com a metodologia descrita procedeu-se à avaliação dos caudais de ponta de cheia 
centenários para as linhas de água que interessam ao presente estudo, indicando-se no 
mesmo quadro a secção prevista para a passagem hidráulica de acordo com os estudos de 
drenagem do projecto. 

No Desenho 1469-EP-23-LD04-011 apresentam-se as bacias hidrográficas correspondentes 
às secções dos cursos de água atravessados pelo traçado, que serviram de base ao cálculo 
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dos caudais de ponta de cheia para o período de retorno T=100 anos e ao respectivo 
dimensionamento das passagens hidráulicas identificadas no Quadro 3.5.1. 

3.5.2 - Recursos Hídricos Subterrâneos 

3.5.2.1 - Descrição Geral 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos da área de estudo teve por base os 
Sistemas Aquíferos de Portugal (ALMEIDA, et al., 2000), dados do SNIRH2 e elementos 
disponibilizados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a avaliação efectuada no 
âmbito dos estudos geológicos-geotécnicos. 

A área de estudo insere-se na província hidrogeológica do Maciço Antigo, correspondendo o 
sistema hidrogeológico às unidades litológicas presentes, constituindo um meio de circulação 
livre, com escoamento por fracturação ao longo das descontinuidades e por porosidade ao 
longo das zonas alteradas e superficiais do maciço rochoso e dos depósitos modernos. 

A produtividade média da região é globalmente baixa, apresentando valores de cerca de 
50 m3/km2.dia. Apesar de se tratar de uma região de elevada pluviosidade, dada a reduzida 
permeabilidade, os caudais subterrâneos disponíveis não traduzem esse facto. 

Os terrenos presentes na área de estudo são essencialmente constituídos por materiais 
terrosos, correspondentes a aterros, aluviões e coluviões, depósitos de terraço, solos residuais 
e maciços decompostos a muito alterados. O maciço rochoso de melhor qualidade 
(medianamente alterado a são) ocorre provavelmente a maiores profundidades, no sector 
nascente da área de estudo (encosta do Monte da Virgem), na parte final do traçado, onde este 
se desenvolve em túnel. 

Os depósitos modernos de cobertura (aluviões, coluviões, terraços fluviais e marinhos), 
deverão apresentar pouca importância como aquíferos, dada a sua reduzida espessura, 
acabando contudo por permitir a infiltração das águas para as formações subjacentes. 

Em termos gerais, estes depósitos constituem, do ponto de vista hidrogeológico, aquíferos 
superficiais com nível freático sujeito a variações sazonais em função da pluviosidade, 
situando-se entre a superfície do terreno e o contacto com o substrato. No entanto, nas 
situações em que a matriz destes depósitos apresenta uma elevada percentagem de argila, 

                                                 
2 SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. 
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como é o caso das aluviões, criam-se condições para a formação de aquitardos, ou seja, 
formações que, do ponto de vista hidrogeológico, podem conter água, mas cuja 
transmissividade é bastante lenta.  

Quanto aos solos residuais graníticos, o seu comportamento hidrogeológico depende da 
respectiva percentagem da componente argilosa. Quando, por alteração, são originados solos 
arenosos, a permeabilidade é elevada, o que permite a infiltração das águas para os terrenos 
subjacentes e sua posterior percolação, sendo que a sua importância como aquífero depende 
da espessura que apresentam. Quando os depósitos apresentam uma elevada percentagem 
de argila, possuem permeabilidade reduzida e criam-se também condições para a formação de 
aquitardos. 

Estão neste último caso as formações graníticas intensivamente caulinizadas que, devido à 
quantidade de finos presentes, e à dificuldade de libertarem a água neles acumulada, se 
encontram frequentemente saturados, o que reduz significativamente as condições de 
realização de intervenções nestes maciços, situação que se admite poderá ocorrer no caso 
presente. 

Quanto aos maciços rochosos pouco a medianamente alterados e fracturados, poderá registar-
se a alimentação directa dos aquíferos nos casos em que são aflorantes (ex.: Monte da 
Virgem) ou serem alimentados pelos solos residuais sobrejacentes. Estes aquíferos podem 
assumir alguma relevância nas formações graníticas da área de estudo, sobretudo a nascente 
na zona do Monte da Virgem, determinando a adopção de soluções específicas na drenagem 
no decurso da obra. 

A recarga do sistema hidrogeológico é directa, através da infiltração da água da precipitação 
nos depósitos e ao longo das descontinuidades do maciço rochoso. No maciço rochoso a 
produtividade hidrogeológica depende da fracturação e do grau de alteração, e também da 
topografia, que promove o aparecimento de nascentes, com zonas de produtividade variável. 

De acordo com os trabalhos de prospecção efectuados no âmbito do Estudo Geológico e 
Geotécnico identificaram-se 19 trados mecânicos, principalmente localizados na fundação dos 
aterros e de 9 sondagens mecânicas. 

Dos trados realizados apenas em 6 foi detectado o nível freático, entre os 0,8 m e os 4,0 m de 
profundidade (Quadro 3.5.2). Nas sondagens, o nível freático foi intersectado entre os 3,9 m e 
os 16,4 m de profundidade, como se pode verificar no Quadro 3.5.3. 
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Quadro 3.5.2 - Profundidade do nível freático detectado em trados 

Poço/Trado n.º Localização Aproximada 
(km) 

Nível de água 
(m) 

T18 0+035 4 
T19 0+235 3,2 
T21 0+465 2,8 
T22 0+510 2,5 
T104 0+630 0,8 
T106 0+750 2,8 

Fonte: Estudo Geológico e Geotécnico 

Quadro 3.5.3 - Profundidade do nível freático detectado em sondagens mecânicas de furação 

Sondagem Localização Aproximada 
(km) Nível da água (m) 

S8 0+600 16,4 
S9 0+040 8,4 
S10 0+285 4,2 
S11 0+305 5,3 
S12 0+365 9,7 

S104 0+710 5,2 
S118 0+360 8,2 
S120 0+365 9,0 
S130 0+550 3,9 

Fonte: Estudo Geológico e Geotécnico 

Tendo em conta os registos de níveis de água apresentados, prevê-se que o nível da água seja 
mais superficial nas zonas deprimidas das linhas de água preenchidas por aluviões e 
coluviões, determinando maior complexidade nos trabalhos naquelas zonas. 

É de prever ainda a interferência com o nível da água nas zonas onde a rasante se desenvolve 
em profundidade, como é o caso da zona em túnel, em particular se as intervenções correrem 
em épocas de maior pluviosidade, determinando a adopção de processos construtivos 
específicos em função das recomendações que vierem a ser estabelecidas no âmbito do 
aprofundamento dos estudos geológicos/geotécnicos. 

De referir que parte da área é já densamente ocupada por edifícios e respectivo tecido urbano, 
impedindo desta forma que uma grande parte da precipitação tenha a sua percolação natural 
instalada no meio geológico, conduzindo deste modo a uma diminuição significativa das 
disponibilidades aquíferas e aumentando proporcionalmente as condições de escorrência 
superficial. 
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Em síntese, e de acordo com a informação disponível, e apesar dos aquíferos se poderem 
considerar globalmente pouco produtivos, é expectável que as formações ocorrentes na área 
de estudo apresentem níveis de água relevantes e muito dependentes das condições 
climáticas locais. 

A superficialidade e reduzida espessura dos maciços porosos, a par da natureza fracturada das 
formações mais profundas, conferem aos aquíferos existentes a nível local média a elevada 
vulnerabilidade à poluição. 

3.5.2.2 - Pontos de Água Subterrânea 

No decurso dos estudos efectuados, e tendo presente a informação disponibilizada pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,  a consulta de bases de dados e o reconhecimento de 
campo, não se identificaram captações de água subterrânea para abastecimento público na 
área de estudo. 

Igualmente nos trabalhos de campo efectuados não foram identificadas captações particulares, 
não sendo contudo de excluir a hipótese da existência de pequenos poços em quintas ou 
logradouros, sobretudo nas áreas cultivadas do sector sul da área de estudo, em Laborim. 

Tal excepção veio a ser efectivamente confirmada pela identificação, em anterior processo de 
AIA, da existência de cinco captações na área em causa. Naquele sequência foram solicitados 
elementos caracterizadores às entidades que superintendem a gestão destas unidades, não 
tendo sido possível confirmar as ocorrências identificadas para a totalidade da área de estudo; 
assim, apresentam-se no Desenho 1469-EP-23-LD04-011 as captações identificadas nas 
freguesias de Mafamude e Vilar de Andorinho3. No Quadro 3.5.4 apresentam-se as 
características das 3 captações inventariadas. 

3.5.3 - Usos da Água e Fontes Poluidoras 

A região abrangida pelo PBH do Douro apresenta, em média, consumos significativos de água, 
sendo a agricultura a actividade dominante, absorvendo cerca de 90% do total. Como seria de 
esperar, a região Atlântica em que se insere a zona em estudo, é a que apresenta maiores 
consumos específicos e totais. 

                                                 
3 As freguesias em falta, Vilar do Paraíso e Oliveira do Douro, respeitam a parcelas muito pouco expressivas da área em estudo 

(Desenho 1469-EP-23-LD04-002).  
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As principais utilizações dos recursos hídricos têm assim justificação nas actividades agrícolas 
e no consumo e abastecimento doméstico (urbano e industrial). 

Em ano seco, a procura nesta região da bacia hidrográfica do Douro, é de cerca de 1 000 hm3 
e o consumo efectivo situa-se em cerca de 600 hm3, o que significa que os restantes 400 hm3, 
retornam ao ciclo hidrológico natural, embora com uma carga poluente, cujas características 
dependem da sua utilização. 

Quadro 3.5.4 – Captações Subterrâneas Identificadas na Área em Estudo 

Coordenadas Nº 
ordem M P 

Nome do Titular Lugar do 
Furo 

Tipo 
Captação 

Subtipo 
Captação 

Uso 
Captação 

Vol. 
Anual 

Profund
.Perfura

ção 

2 160670 459600 Diogo Barbot & Cª, Ldª., Laborim Subterrânea Furo 
vertical Indústria 2400 - 

9 161500 459480 Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais 

Hospital 
Santos Silva Subterrânea Furo 

vertical Indústria 1956 - 

15 161199 459928 Isaías Pires Afonso Rua D. Maria 
II, 82 - - Rega 60 - 

Fonte: ARH Norte 

Quanto às disponibilidades hídricas subterrâneas, as mesmas são contabilizadas nos 
escoamentos analisados, visto que o escoamento anual médio já inclui a parcela de recursos 
subterrâneos renovável anualmente. 

No que se refere ao balanço disponibilidades - necessidades, verifica-se que o escoamento 
anual médio, representa cerca de 8 vezes a procura na Região Atlântica da bacia do Douro, na 
qual se insere a zona em estudo. Relativamente aos anos secos e muito secos, estes valores 
são, respectivamente, iguais a cerca de 5 e 3 vezes a respectiva procura. 

Como conclusão geral pode referir-se que, actualmente, a região em estudo dispõe de 
recursos próprios suficientes para satisfazer as suas necessidades de água.  

O índice de atendimento da população por sistemas de abastecimento domiciliário, na região 
abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica do Douro, tem registado, nos últimos anos, uma 
melhoria acentuada, embora existam ainda zonas bastante carenciadas. Esta situação traduz 
uma deficiente cobertura do território pelos sistemas municipais e multimunicipais, 
encontrando-se áreas com muito boas condições de serviço e outras com índices de 
desempenho dos piores do País. 
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Os melhores níveis de atendimento, no que se refere a abastecimento domiciliário de água, 
são atingidos na sub-região do Grande Porto (cerca de 100%). A capitação média do consumo 
doméstico (sem contabilizar as perdas) é de 116 l/hab.dia. 

No concelho de Gaia, o abastecimento público de água é da competência das Águas de Gaia. 
Segundo o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 
– INSAAR, o concelho de Gaia apresenta um índice de atendimento acima de 90%.  

O consumo industrial é bastante inferior ao doméstico, verificando-se que representa, em 
média, cerca de 14% do total fornecido pelas redes de distribuição. Mais de 50% dos 
consumos são satisfeitos recorrendo a origens próprias. Os consumos concentram-se no litoral, 
especialmente na zona do Grande Porto, incluindo o concelho de Vila Nova de Gaia, que 
absorve cerca de 50% do consumo industrial da área da bacia do Douro. A capitação industrial 
é, em média de 27 l/hab.dia, sendo o sector alimentar o que apresenta os consumos mais 
elevados.  

A análise específica do atendimento com instalações de tratamento, leva a concluir que a Área 
Metropolitana do Porto (AMP) é uma zona que apresenta ainda carências, com apenas 16% da 
população servida.  

Regista-se, contudo, que o concelho de Gaia possui um índice de atendimento superior a 90%, 
quanto a infra-estruturas de drenagem de águas residuais (INSAAR). 

No que concerne à população servida por sistemas públicos de tratamento de águas residuais, 
o concelho de Gaia apresenta, também, um índice de atendimento superior a 90%, muito 
acima da média da área abrangida pelo PBH Douro. 

Refira-se, ainda, o forte investimento que tem sido efectuado nos últimos anos no que respeita 
a sistemas de saneamento e tratamento de águas residuais, o qual se encontra ainda em 
desenvolvimento, podendo afirmar-se, contudo, que está ainda longe do quadro desejável. 

Apesar desta evolução positiva, é digno de registo o facto de as duas maiores cidades na área 
do PBH do Douro (Porto e Gaia), manterem ainda uma situação de alguma carência, a qual 
resultará em grande parte da grande concentração urbana associada à antiguidade das 
estruturas construídas e dos espaços edificados. 

No que diz respeito à exploração e manutenção dos sistemas e instalações existentes é 
possível concluir que, para os mais pequenos, geralmente sob responsabilidade municipal, a 
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exploração apresenta-se ainda relativamente deficitária; já para as instalações maiores 
verificam-se melhorias progressivas, geralmente com gestão empresarial, que têm conseguido 
viabilizar uma exploração tecnicamente adequada, envolvendo a execução do controlo 
analítico legalmente exigível. 

Já no que respeita à indústria constata-se ainda alguma deficiência de infra-estruturas de 
tratamento de efluentes, a qual é mais notória nas instalações de menor dimensão e nos 
sectores de actividade industrial mais tradicionais, como é o caso das actividades de produção 
de azeite e vinho e algumas unidades têxteis e de calçado. 

Esta análise corrobora a natureza dos problemas identificados no que se refere à qualidade da 
água e potenciais fontes poluidoras, alguns associados às próprias características físicas da 
região, outros inerentes à ocupação humana do território e ao tipo das respectivas actividades 
económicas. 

As fontes poluidoras com maior relevo na área em estudo são: as águas residuais domésticas 
provenientes dos vários aglomerados populacionais existentes; a poluição difusa provocada 
pela utilização de fertilizantes e pesticidas associados à pequena actividade agrícola que ainda 
persiste em alguns locais, bem como uma série de indústrias que descarregam os seus 
efluentes sem tratamento ou com tratamento insuficiente para as linhas de água. 

3.5.4 - Qualidade da Água 

3.5.4.1 - Qualidade da Água de Superfície 

Os principais problemas de qualidade dos recursos hídricos superficiais, identificados na 
região, e de acordo com o PBH do Douro, traduzem-se essencialmente no seguinte: 

♦ elevada concentração bacteriana, particularmente de microorganismos fecais. As 
situações mais graves ocorrem, em geral, no Verão sendo de referir que a relação entre 
coliformes fecais e estreptococos fecais indicia tratar-se essencialmente de poluição de 
origem doméstica; 

♦ elevada concentração em matéria orgânica. As ocorrências mais gravosas deste tipo 
identificam-se também, em geral, no Verão ou no fim desta estação. Tal facto, encontra-
se associado, quer aos elevados valores da temperatura que se registam nessa época 
do ano, os quais conduzem, simultaneamente, à diminuição do teor de saturação em 
oxigénio dissolvido e à aceleração do processo de degradação da matéria orgânica, quer 
aos reduzidos caudais dos cursos de água, que se traduzem por uma baixa capacidade 
de diluição das cargas poluentes afluentes. 
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Atendendo à ocupação do solo na área em estudo, poderão existir potencialmente outros 
problemas relacionados com eventual presença excessiva de produtos fitofarmacêuticos e 
metais pesados, registando-se ainda potencial vulnerabilidade a situações de poluição 
acidental. Contudo, não existem dados analíticos que permitam caracterizar adequadamente a 
área em estudo nestes domínios. 

Nesse sentido, e como objectivo de caracterizar a qualidade dos recursos hídricos superficiais, 
pesquisou-se informação da Rede de Qualidade da Água, do Sistema Nacional de Informação 
de Recursos Hídricos (SNIRH/INAG), tendo-se identificado que a estação da rede de qualidade 
da água mais próxima da zona em estudo é a estação da Foz do Febros junto ao Douro; 
adicionalmente refere-se que, esta estação se encontra activa há relativamente pouco tempo, 
desde 2007, sendo diminuto o número de parâmetros amostrados e muito reduzido o número 
de determinações obtidas, aspectos que limitam de alguma forma a avaliação da efectiva 
qualidade dos recursos hídricos locais. 

Por outro lado, e tendo presente as características de ocupação urbana da área em causa, e 
apesar da distância a que esta estação se encontra, admite-se como provável uma similaridade 
dos níveis de qualidade dos recursos hídricos, pelo que se procedeu à avaliação dos dados 
disponíveis, conforme seguidamente se apresenta. 

A estação considerada situa-se na foz do rio Febros, na confluência com o rio Douro 
(Figura 3.5.1). No Quadro 3.5.5 apresentam-se as principais características desta estação. 

Quadro 3.5.5 - Estação de Amostragem do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 
Próxima da Zona em Estudo (SNIRH/INAG, 2009) 

Designação Bacia Meio Aquático Código Coord. X (m) Coord. y (m) 
Foz do Febros Douro Rio Febros 07F/06 163 294 461 364 

Na estação Foz do Febros, a qual só se encontra activa desde 2007, não existem 
determinações para os parâmetros analisados. Contudo a partir da análise de um reduzido 
número de parâmetros e determinações, pode concluir-se que a água recolhida naquele local 
apresenta uma boa qualidade (Quadro 3.5.6). 

Quadro 3.5.6 – Estação Foz do Febros - Dados de base (concentrações médias-2007) 

Foz do Febros Temp (ºC) pH OD 
(mg/L) 

Cd dissolvido
(µg/L) 

Pb dissolvido 
(µg/L) 

Hg dissolvido
(µg/L) 

Abril – Dez 2007 14,5 7,2 8,7 < 0,500 (*) < 2,000 (*) < 1,000 (*) 
(*) Os resultados correspondem a uma única determinação em Abril de 2007. 
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Figura 3.5.1 – Localização da Estação de Qualidade da Água Superficial – Foz do Febros (07F/06) 

Efectivamente, os resultados obtidos situam-se muito abaixo dos limites legalmente 
recomendados os quais são função dos usos a que se destinam as águas superficiais, 
conforme determinado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (Quadro 3.5.7). 

 Quadro 3.5.7 - Limites Legalmente Estabelecidos em Função dos Usos da Água (DL 236/98 de 1 
de Agosto) 

Produção de Água para Consumo Humano Rega 

A1 A2 A3 VMR VMA 

Objectivos 
Ambientais 

de Qualidade 
Mínima 

Parâmetros 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA    
Zinco (mg/l) 0,5 3,0 1,0 5,0 1,0 5,0 2,0 10,0 0,5 
Cobre (mg/l) 0,02 0,05 0,05 - 1,00 - 0,20 5,0 0,1 
HC (µg/l) - 0,2 - 0,2 - 1,0 - - 100 
SST (mg/l) 25 - - - - - 60 - - 
Temperatura 
(ºC) 22 25 22 25 22 25 - - 30 

pH 6,5-8,5 - 5,5-9,0 - 5,5-9,0 - 6,5-8,4 4,5-9,0 5,0-9,0 
Oxigénio 
dissolvido 
(% saturação) 

70 - 50 - 30 - - - 50 

Cádmio (mg/l) 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 0,01 0,05 0,01 
Chumbo (mg/l) - 0,005 - 0,05 - 0,05 5,0 20 0,05 
Mercúrio (mg/l) 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 - - 0,001 
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A análise conjunta dos quadros anteriores, permite concluir, e no que respeita aos metais 
pesados que os resultados obtidos na estação da Foz do Febros, não indiciam contaminação 
desta natureza, registando-se valores entre o Valor Máximo Recomendado (VMR) e o Valor 
Máximo Admissível (VMA), para a Classe A1 de qualidade das águas doces superficiais 
destinadas à produção de água para consumo humano. 

Salvaguardando-se contudo que, pese embora a proximidade desta estação à zona em estudo, 
se admite algum agravamento das características qualitativas, nomeadamente tendo em 
atenção maior a artificialização potencial das linhas de água. 

Pese embora esta avaliação, é de ressalvar que não se conhecem na área de estudo 
captações de água superficiais destinadas à produção para consumo humano, ou para outro 
fim, na área directamente abrangida pelo projecto em estudo. 

3.5.4.2 - Qualidade das Águas Subterrâneas 

No que respeita à qualidade das águas subterrâneas a informação disponível a nível nacional é 
ainda relativamente escassa, admitindo-se que se empreendem actualmente, esforços 
consideráveis para o seu aprofundamento. 

Contudo, e porque não cabe no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental a obtenção de 
dados de base, e porque na área em estudo não estão em causa sistemas aquíferos 
relevantes e/ou de uso público, admite-se que, com base nos dados disponíveis e no 
conhecimento de especialistas é possível estabelecer algumas constatações susceptíveis de 
sustentar a avaliação efectuada no caso do projecto em apreço neste domínio. 

Em termos globais, as águas subterrâneas da área em estudo são muito fracamente 
mineralizadas, muito fracamente cloretadas e fracamente sulfatadas. No que se refere à 
dureza, estas águas classificam-se como macias. 

Pelas características que evidenciam, as águas apresentam boa aptidão para consumo 
humano, salvaguardando-se naturalmente a natureza e vulnerabilidade dos aquíferos, 
determinando, para situações mais concretas, uma avaliação caso a caso, incluindo a eventual 
identificação de necessidade de correcção antes de distribuída na rede de abastecimento 
público. 
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De facto, é importante referir, que não existe informação relativamente à qualidade biológica 
destas águas, pelo que quaisquer conclusões relativas às características qualitativas deverão 
assumir alguma reserva. 

Efectivamente, e de acordo com a qualidade que se admite para as águas superficiais, e tendo 
presente a dependência de alguns aquíferos face às mesmas, admite-se alguma degradação 
igualmente dos recursos subterrâneos, sejam em aquíferos porosos, seja associados a 
sistemas de fracturas sobrejacentes. 

Estas formações e em particular na área em estudo, encontram-se actualmente sujeitas a 
fortes cargas degradativas, sejam de origem industrial, doméstica, agrícola ou mesmo 
rodoviária, resultando em níveis de contaminação locais que se admitem elevados, para as 
águas superficiais e aquíferos associados. 

Apenas na zona do Monte da Virgem se podem identificar situações menos desfavoráveis, seja 
pela natureza morfológica e litológica das formações, seja pela mais reduzida ocupação 
humana. 

Contudo, e de acordo com as expectativas de evolução para este território, admite-se uma 
densificação dos usos urbanos, tornando estes recursos, a nível local, menos interessantes 
para exploração. 

Por fim, salienta-se que não foram identificadas minas de água ou outras captações de água 
subterrânea na área de estudo, não sendo de excluir a hipótese da existência de poços de 
pequena profundidade nas áreas onde ainda se pratica agricultura de carácter familiar nas 
quintas e pequenas hortas existentes na área de estudo, sobretudo a sul de Quinta do Cedro,  
em Laborim de Baixo e numa pequena área a NE do atravessamento da A1, aproximadamente 
entre o km 2+000 e km 2+400. 

Quanto à avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas da área de estudo, 
utilizou-se o método criado pela EPPNA - Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água 
(1998), o qual se baseia na composição litológica do meio, a que está associada uma classe de 
vulnerabilidade. 

Segundo esta metodologia são apresentadas no Quadro 3.5.8 as classes de vulnerabilidade 
em função da composição litológica de cada formação e a respectiva classificação. Nestas 
condições o sistema hidrogeológico abrangido pela área de estudo foi considerado 
essencialmente como V6, “Aquífero em rochas fissuradas” - vulnerabilidade Baixa e Variável, 
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no caso do maciço rochoso e como V3 e V4, “Aquífero em sedimentos não consolidados” – 
vulnerabilidade Alta e Média, consoante têm ou não ligação hidráulica com linhas de água, no 
caso dos depósitos terrosos. 

Quadro 3.5.8 - Classes de Vulnerabilidade 

Aquífero Vulnerabilidade à 
Poluição Indicador

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta V1 

Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a Alta V2 
Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 

de superfície 
Alta V3 

Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água 
de superfície 

Média V4 

Aquífero em rochas carbonatadas Média a Baixa V5 

Aquífero em rochas fissuradas Baixa e Variável V6 

Aquífero em sedimentos consolidados Baixa V7 

Inexistência de aquíferos Muito baixa V8 
Fonte: INAG/EPPNA, 1998 

3.6 - PAISAGEM 

3.6.1 - Introdução 

A Paisagem pode ser considerada como uma entidade dinâmica em constante evolução, 
constituindo em cada momento “(...) a expressão visível dos componentes físicos e biológicos e 
das actividades e estabelecimentos humanos num determinado território. Reflecte de imediato 
as modificações da sua ocupação e utilização.” (Espenica, 1994). 

Sendo a Paisagem o resultado da interacção espacial e temporal de um conjunto diversificado 
de factores, a caracterização e avaliação, em termos paisagísticos, de uma determinada região 
deve ser acompanhada pela avaliação dos seus vários componentes, que se podem agrupar 
em: 

♦ Biofísicos/Ecológicos: dos quais é habitual salientar a geologia/litologia, o 
relevo/geomorfologia, o coberto vegetal, as características da rede hidrográfica, e o tipo 
de solos; 

♦ Antrópicos: onde se inclui toda a acção humana sobre a Paisagem, seja ela de 
natureza social, cultural ou económica (incluindo, por isso mesmo, as transformações 
de natureza agrícola e florestal), resumindo-se essa acção no factor Ocupação do 
Solo; 
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♦ Estéticos e percepcionais/emocionais: que se prendem com o “resultado”, em 
termos estéticos, da combinação de todos os factores (tendo em consideração que as 
mesmas características podem combinar-se de diversas maneiras), e com a forma 
como esse “resultado” é percepcionado/apreendido pelos observadores potenciais. 

Atendendo a que a paisagem abrangida pelo presente projecto constitui o resultado de uma 
ocupação essencialmente urbana, procedeu-se a uma avaliação mais detalhada dos factores 
antrópicos. Relativamente aos factores estéticos e percepcionais/emocionais, dada a sua 
subjectividade, serão abordados neste estudo de uma forma sintética que abrange apenas a 
avaliação estética. 

Quando se lida com o aspecto Paisagem, o método de caracterização mais frequente é o da 
definição das “unidades de paisagem”, isto é, de “unidades paisagisticamente homogéneas” e 
sua posterior avaliação tendo em conta os factores acima mencionados. Este método 
apresenta grande utilidade prática dado que a “definição de unidades territoriais que 
concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico (...) baseia-se geralmente em 
critérios de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).” (Abreu, 
1989). 

A caracterização da paisagem atravessada pelo “Prolongamento para Sul da Linha D - 
Amarela” é pois efectuada através da identificação e caracterização das Unidades de 
Paisagem do espaço atravessado. Para este efeito utilizou-se ainda o método da Análise 
Visual, que tem por objectivo quantificar (embora de forma empírica, dada a subjectividade do 
tema) a Sensibilidade da Paisagem face a potenciais alterações, assentando em conceitos de 
Qualidade e Fragilidade Visual. 

3.6.2 - Unidades de Paisagem 

Tendo por base uma análise atenta dos padrões biofísicos e estéticos que estruturam a 
paisagem da região e a consulta de bibliografia diversa, foi possível concluir que a área de 
Estudo é constituída essencialmente por três Unidades Paisagísticas: I - Malha Urbana 
Consolidada, II – Malha Urbana Extensiva e III - Malha Peri-Urbana, que se passam a 
descrever. 

3.6.2.1 - I - Malha Urbana Consolidada 

Esta estrutura integra tipologias urbanas muito diferenciadas e configurações distintas mas, 
regra geral, do tipo concentrado e com dimensões demográficas apreciáveis. Nas zonas mais 
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recentes existe uma tendência clara para a concentração em altura, o que incrementa a 
deterioração visual da unidade (Fotografia 3.6.1). 

Esta Unidade integra ainda a A1 e o Nó de Sto. Ovídio, que se destacam por serem infra-
estruturas de dimensões relevantes e de características únicas na malha urbana consolidada. 

Neste sentido, trata-se de uma unidade com estruturas visuais de fronteiras variáveis, onde o 
espaço público é reduzido aos passeios ao longo dos arruamentos e os espaços verdes têm 
pequena expressão ou encontram-se representados por pequenas pracetas de bairro, largos, e 
árvores em caldeira. 

3.6.2.2 - II - Malha Urbana Extensiva 

Esta estrutura integra tipologias urbanas e configurações distintas mas, regra geral, ainda se 
encontra em crescimento, observando-se ocupações do solo bastante distintas como 
construções em altura, indústria e casas de menor volumetria, associadas a espaços agrícolas 
e espaços expectantes (Fotografia 3.6.2). A construção intensiva desta malha, frequentemente 
com défice de planeamento integrado, incrementa a deterioração visual da unidade, em 
particular se não forem planeados espaços públicos de recreio e lazer, espaços de qualidade 
visual e conforto para os utilizadores. 

 
Fotografia 3.6.1 – “Malha Urbana Consolidada" – Av. da República 
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Fotografia 3.6.2 - “Malha Urbana Extensiva" na proximidade da Alameda do Cedro 

Trata-se de uma unidade com estruturas visuais de fronteiras variáveis, com baixa a média 
amplitude visual, cada vez mais fechada. 

3.6.2.3 - III - Malha Peri-Urbana  

Esta unidade corresponde às zonas limítrofes do núcleo urbano, com características 
vincadamente rururbanas, na qual se assiste a uma substituição do espaço rural ou expectante 
pelo espaço construído (Fotografia 3.6.3). 

Apresenta um alastramento multidireccional ou linear, acompanhando, na maioria dos casos, a 
expansão da rede viária. Apesar destas características ainda é possível identificar 
pontualmente algumas áreas de produção agrícola, embora de carácter familiar. Nesta Unidade 
destaca-se ainda a existência de um equipamento relevante, o Hospital Santos Silva, que se 
poderá observar na Figura das Unidades de Paisagem. 

Desta forma, podem ser identificados diferentes troços que, sob uma escala mais alargada, se 
distinguem pelas características urbanas diferenciadas, que originam cenários visuais 
igualmente diversificados. 

De acordo com a análise efectuada à área de estudo, foi possível identificar 4 zonas, que 
correspondem às unidades de paisagem anteriormente identificadas, nomeadamente: 
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a) Av. da República/Quinta dos Cedros 

b) Quinta dos Cedros/ Hospital Santos Silva 

c) Laborim  

d) Hospital Santos Silva / Vila D’Este 

 
Fotografia 3.6.3 - “Malha Peri-Urbana" a norte da A1, em Palmeira 

As principais características de cada um dos troços, bem como das Unidades de Paisagem, 
acima identificados/as, nas quais se enquadram, encontram-se sistematizadas no 
Quadro 3.6.1 no que respeita às principais características visuais do traçado. 

3.6.3 - Qualidade Visual e Fragilidade Visual 

A análise visual da paisagem comporta sempre um elevado grau de subjectividade pois, para 
além daquela associada à avaliação dos próprios indicadores utilizados, depende de um 
grande número de factores tais como: posição do observador no terreno, época do ano, 
características cromáticas e de luminosidade do meio, hora do dia, condições climatéricas, etc. 

Neste sentido, a metodologia utilizada na abordagem da paisagem da área de estudo, centra-
se basicamente em dois aspectos importantes, cuja avaliação pretende ser o mais pragmática 
possível: a qualidade visual e a fragilidade visual (Quadros 3.6.2 e 3.6.3). 
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Na análise da Qualidade Visual da Paisagem, indicador que traduz o maior ou menor valor 
cénico das unidades, atendeu-se essencialmente aos atributos antrópicos e estéticos das 
unidades de paisagem consideradas, os quais foram avaliados segundo uma escala numérica 
de 0 a 2, o que permitiu valorá-los em função da sua capacidade de valorização visual da 
unidade. Com base nestes valores foi possível classificar a Qualidade Visual da Paisagem 
utilizando uma escala qualitativa: baixa, média e elevada. 

A Fragilidade Visual (Quadro 3.6.3) constitui outro indicador importante na análise de 
paisagem, com o qual se pretende medir a capacidade da paisagem para absorver 
visualmente, ou ter uma resposta visual, a potenciais alterações. 

Quadro 3.6.2 – Qualidade Visual das Unidades de Paisagem 

Unidades de Paisagem 

Atributos I 
Malha Urbana
Consolidada 

II 
Malha Urbana 

Extensiva 

III 
Malha Peri-

Urbana  
Harmonia funcional e 

arquitectónica do espaço 0 0 1 

Presença de elementos 
classificados ou notáveis 0 0 0 Antrópicos 

Funcionalidade 0 0 1 
Diversidade/Complexidade 1 1 0 

Singularidade 0 0 1 
Adequação de escala 0 0 1 

Estéticos 

Estrutura visual dominante Fechada Variável Variável 

Qualidade Visual (Qv) 1 1 4 

       Qualidade Visual (Qv) 
2 – Elemento de grande Valorização da Unidade de paisagem   Qv≥10 Elevada  
1 – Elemento de Valorização da Unidade de Paisagem   5≥Qv>10 Média  
0 – Elemento não interveniente da Qualidade Visual da Paisagem  Qv<5 Baixa 

Quadro 3.6.3 – Fragilidade Visual das Unidades de Paisagem 
Unidades de Paisagem 

Atributos I 
Malha Urbana
Consolidada 

II 
Malha Urbana 

Extensiva 

III 
Malha Peri-

Urbana  
Biofísicos Relevo 0 0 1 

Ocupação do Solo 0 1 1 
Antrópicos Características 

Histórico-Culturais 0 0 0 

Campo Visual relativo 1 1 1 Morfológicos de 
Visualização Acessibilidade Visual 0 1 1 

Fragilidade Visual (Fv) 1 3 4 
          Fragilidade Visual (Fv) 
2 – Elemento Determinante no Aumento da Fragilidade Visual   Fv≥8 Elevada 
1 – Elemento Medianamente Determinante no Aumento da Fragilidade Visual   4≥Fv>8 Média 
0 Elemento Pouco Determinante   Fv<4 Baixa 
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A análise do presente indicador foi efectuada a partir da combinação de factores biofísicos, 
morfológicos de visualização e histórico-culturais, o que permitiu a determinação, para cada 
unidade, da fragilidade visual. 

3.6.4 - Sensibilidade da Paisagem 

Da combinação dos indicadores Qualidade Visual e Fragilidade Visual foi possível ainda 
determinar a sensibilidade paisagística potencial das Unidades de Paisagem face a acções 
perturbadoras que interfiram com as suas características visuais. Deste modo, com base nos 
resultados obtidos através dos indicadores de qualidade e fragilidade visual, anteriormente 
determinados, foi avaliada a Sensibilidade da Paisagem (Quadro 3.6.4), atribuindo-lhes 
igualmente uma escala de valores (Baixa, Média e Elevada). 

Quadro 3.6.4 – Sensibilidade da Paisagem 

Unidades de Paisagem 

Parâmetros Analisados I 
Malha Urbana 
Consolidada 

II  
Malha Urbana 

Extensiva 

III 
Malha Peri-Urbana 

Qualidade Visual (Qv) Baixa Baixa Baixa 
Fragilidade Visual (Fv) Baixa Baixa Média 

Sensibilidade de Paisagem 
Σ (Qv+Fv) Baixa Baixa Média 

De acordo com a metodologia utilizada na análise do território atravessado pelo 
“Prolongamento para Sul da Linha D – 2ºTroço entre a saída do Túnel de Stº Ovídio e Vila 
D’Este passando por Laborim”, pode-se concluir que a paisagem apresenta globalmente uma 
baixa sensibilidade paisagística a potenciais perturbações, embora esta se manifeste com 
pequenas variações de intensidade ao longo da área em estudo. 

Com efeito, as zonas de “Malha Peri-Urbana” (Unidade de Paisagem III) apresentam, neste 
caso, um maior potencial de sensibilidade, consequência de uma menor densidade construtiva 
que lhe confere, simultaneamente, uma adequação de escala, uma maior acessibilidade visual 
e um campo visual mais abrangente. 

Relativamente à Unidade definida como “Malha Urbana Consolidada”, refira-se que consegue 
ocultar, e mesmo enquadrar, potenciais intervenções impostas pelo tipo de empreendimento 
em estudo, consequência da sua envolvente imediata. 

Evidentemente que a nível local, dependendo da categoria das acções a realizar, estas 
poderão ser mais ou menos sentidas consoante interferirem directamente em território urbano, 
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onde a presença humana é permanente (zonas residenciais). Refira-se contudo que estes 
conflitos, ao nível sensorial, têm normalmente o seu período mais crítico durante a fase em que 
são originados (fase de construção), podendo posteriormente vir a ser atenuados ao longo do 
tempo (fase de exploração). 

3.7 - QUALIDADE DO AR 

A metodologia seguida para a caracterização da qualidade do ar ambiente na área de estudo, 
envolveu a identificação e análise da informação existente respeitante às concentrações no ar 
ambiente dos principais poluentes atmosféricos (NO2, SO2, O3, PM10), na identificação das 
potenciais fontes de poluição atmosférica existentes que poderão contribuir para a degradação 
da qualidade do ar na área de implantação do projecto e sua envolvente.  

3.7.1 - Enquadramento Legal 

Actualmente as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar estão definidas 
no Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho que transpõe para a ordem jurídica nacional a 
Directiva n.º 96/62/CE, do Conselho, de 27 de Setembro, relativa à avaliação e gestão da 
qualidade do ar ambiente.  

Um dos princípios base introduzidos por esta Directiva, assenta no estabelecimento de 
objectivos de qualidade do ar ambiente na UE, os quais visam evitar, prevenir ou limitar efeitos 
nocivos sobre a saúde humana e sobre o ambiente.  

A Directiva n.º 96/62, de 27 de Setembro conduziu assim, no citado Decreto-Lei n.º 276/99, à 
definição dos princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da qualidade do ar, visando 
evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos, bem como os efeitos 
nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade, 
deixando para posterior regulação a matéria específica relativamente a cada um dos poluentes 
considerados, nomeadamente a referente aos limites de concentração no ar ambiente, 
margens de tolerância e limiares de alerta. O estabelecimento dos valores-limite e limiares de 
alerta, técnicas de medição, requisitos de controlo foram definidos pelas designadas 
"Directivas-Filhas". 

A primeira Directiva desta natureza foi a Directiva n.º 99/30/CE, do Conselho de 22 de Abril que 
estabeleceu os valores-limite para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, 
partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente. A segunda destas directivas foi a Directiva 



COBA  
 

3.53 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

2000/69/CE, do Parlamento e Conselho Europeu de 16 de Novembro de 2000, a qual veio 
estabelecer os valores-limite para o benzeno e para o monóxido de carbono.  

Ambas as Directivas foram transpostas para o direito interno através do Decreto-Lei n.º 
111/2002, de 16 de Abril. A terceira Directiva ( Directiva 2002/3/CE) estabelece os valores-
limite para o Ozono tendo sido transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, 
de 20 de Dezembro e a Quarta Directiva (Directiva 2004/107/CE) estabelece valores-limite para 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), benzo(a)pireno e alguns metais pesados 
(Cádmio, Arsénio e Níquel) não tendo ainda sido transposta para a ordem jurídica interna.  

Os padrões de qualidade do ar são assim definidos actualmente pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, 
de 16 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro.  

A Portaria n.º 286/93 mantém em vigor, até 1 de Janeiro de 2010, os valores limite e métodos 
de referência de amostragem e análise no que se refere ao poluente dióxido de azoto (NO2). A 
partir daquela data entram em vigor as disposições do DL n.º 111/2002 no referente ao 
poluente NO2. Para os restantes poluentes definidos aplicam-se, desde 1 de Janeiro de 2005, 
as disposições do Decreto-Lei n.º 111/2002.  

Os poluentes abrangidos pelo regime do Decreto-Lei n.º 111/2002 são assim o dióxido de 
enxofre (SO2), o dióxido de azoto (NO2) e os óxidos de azoto (NOx), o chumbo (Pb), o benzeno 
(C6H6), o monóxido de carbono (CO) e as partículas em suspensão (PM10). O Ozono (O3) é 

abrangido pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro.  

No Anexo V, apresentam-se os valores limite no ar ambiente para os principais poluentes 
referidos, definidas no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

3.7.2 - Caracterização das Emissões 

O presente capítulo tem como objectivo analisar as emissões poluentes na região em que se 
insere o projecto, considerando que essa caracterização se baseia num levantamento das suas 
principais fontes poluentes e na qualificação e quantificação das suas respectivas emissões, 
apresentando esta última tarefa uma elevada complexidade devido à ausência de elementos 
disponíveis. 

De facto, a realização de medições reais das emissões resultantes de fontes fixas dão origem a 
dados mais rigorosos, porém devido à inexistência de informação disponível torna-se 
necessário na maioria das vezes recorrer a factores de emissão para realizar a caracterização 
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dessas emissões. O mesmo sucede com fontes difusas, nomeadamente áreas agrícolas e 
florestais, explorações pecuárias e transportes, cuja medição directa não é praticável.  

A caracterização das emissões a nível nacional, tem sido realizada com base no Inventário 
Nacional de Emissões Atmosféricas – CORINAIR, programa de inventariação das emissões 
atmosféricas nos estados membros, estabelecido em 1985 pela Agência Europeia do Ambiente 
de modo a harmonizar os procedimentos de colheita, armazenamento e disponibilização da 
informação entre os países da União Europeia. 

Em Portugal, o inventário descriminado por regiões mais actualizado tem como ano de 
referência 1990, considerando um nível máximo de desagregação, a unidade territorial (NUT) 
de nível III. Refira-se que devido à sua antiguidade o inventário CORINAIR 90 já não reflecte 
verdadeiramente a realidade nacional, sendo utilizado apenas como indicativo das principais 
emissões que ocorriam nas regiões onde se insere o projecto em causa – NUT III Sub-Região 
do Grande Porto. 

No Quadro 3.7.1 apresenta-se a informação obtida do inventário nacional de emissões de 
poluentes para o território da NUT III, segundo a metodologia aprovada pelo projecto 
CORINAIR. 

Os valores apresentados no Quadro 3.7.1, traduzem, no contexto nacional, emissões de algum 
significado, sobretudo quando analisadas em termos espaciais da região em que são emitidas, 
ou seja, em termos de toneladas de poluentes emitidos por quilómetro quadrado, o que reflecte 
a concentração destas emissões e, consequentemente, a potencial degradação da qualidade 
do ar nesta sub-região. 

Quadro 3.7.1 - Emissões Estimadas dos Principais Poluentes no Continente  
e na Sub-Região do Grande Porto - NUTS III 

Emissões 
Continente Sub-Região do Grande PortoPoluentes 

Ton ton/km2 Ton ton/km2 
SOx 282 631 3,217 25 610 29,035 
NOx 220 791 2,486 17 044 20,229 

COVNM (*) 643 867 7,311 33 764 41,121 
CH4 391 365 3,715 15 849 16,258 
CO 1086 448 12,233 109 461 133,306 
CO2 57 403 0,646 3 560 4,325 
N2O 54 699 0,551 750 0,325 
NH3 92 908 1,046 1 880 2,290 

(*) Compostos Orgânicos Voláteis 
Fonte: CORINAIR90 , M.A. 1994 
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3.7.2.1 - Fontes Fixas 

As principais fontes de emissões poluentes para a atmosfera estão associadas à circulação do 
tráfego automóvel e à actividade industrial. Em termos rodoviários, para além das vias de maior 
circulação (estradas, vias rápidas e auto-estradas, constantes do Plano Rodoviário Nacional), a 
região em estudo é marcada por uma densa rede de vias municipais que constituem malha 
urbana. Estas vias registam actualmente um intenso tráfego rodoviário, com acentuada 
circulação de veículos pesados, que representam fontes emissoras de poluentes atmosféricos, 
do tipo linear, de grande importância no contexto da área em estudo. 

As emissões poluentes geradas pelos escapes dos veículos motorizados, principal causa da 
degradação qualitativa do ar, são compostas por monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 
(NOx), hidrocarbonetos (HC), dióxidos de enxofre (SO2), partículas em suspensão (TSP) e 
chumbo (Pb), entre os de maior significado quantitativo. 

Relativamente a fontes poluentes de natureza industrial, foram solicitadas à CCDR-N a 
listagem das fontes de emissão, para o concelho de enquadramento da zona em estudo, sendo 
de sublinhar que segundo os recenseamentos obrigatórios existem 215 fontes poluentes. 

De modo, a quantificar as emissões poluentes inerentes às unidades industriais próximas do 
projecto em estudo foi necessário recorrer ao Registo Europeu de Emissões Poluentes (EPER). 
Este registo, criado em 2000 pela Comissão Europeia, consiste num inventário, elaborado 
pelos Estados membros, das emissões para o ar e para a água provenientes de todas as 
instalações abrangida pela legislação de Prevenção e Controlo Integrado da Poluição. De 
acordo com a Decisão da Comissão n.º 2000/479/CE de 17 de Julho de 2000, estas 
instalações devem declarar as suas emissões para atmosfera quando as suas concentrações 
excedam os valores limiares estabelecidos no referido documento legal (Figura 3.7.1 e Quadro 
3.7.2). 

Quadro 3.7.2 - Principais poluentes atmosféricos emitidos no ano de 2004 para algumas 
indústrias instaladas em Vila Nova de Gaia  

Indústria 

Designação Tipologia Coordenadas 

Principais poluentes 
emitidos 

(tonelada/ano) 

Forma de 
obtenção 

dos dados 

TAFE - 
Tratamento de 

Alumínio e Ferro, 
S.A. 

Indústria metalúrgica e 
instalações de ustulação e 
sinterização de minérios, 

instalações de produção de 
metais ferrosos e não ferrosos 

-8.617895, 
41.103122 

Cianetos, CN 
total 0,09 Medidas 

Cromagem 
Marau, Lda 

Indústria metalúrgica e 
instalações de ustulação e 
sinterização de minérios, 

instalações de produção de 
metais ferrosos e não ferrosos 

-8.609928, 
41.096096 

Crómio e seus 
compostos 0,25 Estimadas 
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Figura 3.7.1 – Distribuição Geográfica das Unidades Industriais Localizadas no concelho  
de Vila Nova de Gaia 

As emissões mais actualizadas presentes no EPER reportam-se ao ano 2004 e encontram-se 
disponibilizadas no sítio EPER (http://eper.eea.europa.eu/eper/). 

3.7.2.2 - Fontes Móveis 

Em termos das fontes móveis correspondentes às principais vias rodoviárias, destacam-se o 
IC1 (Porto-Viana), a IP-1/A3 (Porto-Braga-Valença), o IP4 (Porto-Vila Real-Bragança) e a A1 
(Porto-Lisboa - que atravessa a área de estudo), que apresentam, em geral, uma grande 
intensidade de tráfego. Neste caso as emissões predominantes associadas a estas fontes 
traduzem-se em níveis de NOX e compostos orgânicos voláteis que, uma vez emitidos para a 
atmosfera e sujeitos a forte radiação, conduzem à formação de ozono. 
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Genericamente, a região em estudo enquadra-se na cintura (a Sul) do Grande Porto, de 
características marcadamente antropogénicas, em que, a par da pressão urbana, também a 
indústria marca uma presença importante, quer dispersa (sobretudo as unidades de pequena e 
média dimensão), quer integradas em parques industriais. 

Análise dos Dados de Qualidade do Ar 

A região do Grande Porto encontra-se servida por uma rede de estações de medição da 
qualidade do ar, gerida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR - N), rede esta que traduz as condições específicas da região, reflectindo o ambiente 
atmosférico de características fundamentalmente urbanas, embora com estações de referência 
de tipologias diferentes quanto à sua representatividade: estações de tráfego; estações 
industriais e estações de fundo. 

Tendo em conta os critérios da divisão do País em zonas e aglomerações (quando da 
transposição da directiva comunitária pelo Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho), a área em 
estudo enquadra-se na designada Aglomeração Porto Litoral, que conta actualmente com 14 
estações em funcionamento, distribuídas pelos concelhos de Espinho, Gondomar, Porto, Maia, 
Matosinhos, Valongo e Vila do Conde (Quadro 3.7.3). 

Quadro 3.7.3 - Caracterização das Estações de Medição mais Próximas da Área em Estudo 

Estação Concelho Tipo de Ambiente Tipo de Estação Início de 
Funcionamento 

Boavista  Porto Urbana Fundo Setembro 2001 
Antas  Porto Urbana Tráfego Outubro 2000 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2009 

Para caracterização da situação de referência utilizaram-se também os dados de qualidade do 
ar obtidos nas estações de monitorização existentes na área de influência do Projecto (Zona 
Sul do Grande Porto) (Figura 3.7.2). 

Apresenta-se, em seguida uma análise efectuada para os principais poluentes medidos nestas 
estações, a qual se baseia nos dados publicados em 2006 para toda a Sub-Região do Porto 
Litoral, entendendo-se esta como uma avaliação da região de enquadramento em estudo 
(Quadro 3.7.4 e Quadro 3.7.5). 
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Rede de Medição da Qualidade do Ar da Região do Grande Porto  
Fonte: Qualidade do Ar na Área Metropolitana do Porto - (CCDR-Norte, Porto, 2006) 

Figura 3.7.2 - Localização das Estações de Medição da Qualidade do Ar  
na Região do Grande Porto (Aglomerado) 

Quadro 3.7.4 - Valores Máximos Horários para os Vários Poluentes Medidos nas Estações  
da Área em Estudo 2007 (últimos dados validados disponíveis em Janeiro 2009) 

 Valores Máximos Horários (μg/m3) 
Estação NO2 CO O3 SO2 PM10 
Boavista  241,1 4289,0 - 259,0 192,0 

Antas  257,4 5294,0 212,0 - 152,0 
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2009 

Quadro 3.7.5 - Número de Excedências para os Vários Poluentes Medidos  
nas Estações da Área em Estudo 2007 (últimos dados validados disponíveis em Janeiro 2009) 

N.º de Excedências 
Estação NO2 CO O3 SO2 PM10 (dias) 
Boavista  2 0 - 0 69 

Antas  5 0 3 - 61 
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2009 

Da análise efectuada para os dados apresentados é possível concluir-se que, dos poluentes 
medidos, são sobretudo as partículas que excedem regularmente os valores limites 
estabelecidos, sendo igualmente de referenciar as excedências do Ozono (O3), poluente 
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fotoquímico de concentrações mais elevadas durante o Verão (ultrapassando os valores 
legislados) na estação das Antas.  

Relativamente ao Dióxido de Azoto (NO2) observa-se que em nenhum dos locais 
monitorizados foi excedido o valor limite acrescido da margem de tolerância. Contudo, 
relativamente às médias horárias máximas, conclui-se que a estação de Boavista e Antas 
excedeu o limite horário para a protecção da saúde humana, considerando a margem de 
tolerância. Apesar disso, não se trata de uma situação de incumprimento, uma vez que o valor 
limite pode ser excedido em 18 vezes no ano civil, situação que não se verificou. 

No que se refere às Partículas < 10 μm (PM10), observa-se que estes excederam o valor 
limite anual para a protecção da saúde pública, tanto na estação das Antas como Boavista, de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002 

No entanto, importa sublinhar que as estações pertencentes a esta rede se situam a Norte da 
área em estudo e caracterizam sobretudo condições atmosféricas urbano-industriais, 
admitindo-se contudo alguma semelhança com as características da área em estudo, sendo 
também relevante a pressão regional das emissões geradas no aglomerado do Porto (pela sua 
importância quantitativa), pelas consequentes implicações nas condições prováveis na região 
que se pretende diagnosticar. 

3.7.2.3 - Índice de Qualidade do Ar (IQar) 

O Índice de Qualidade do Ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada 
para cada um dos poluentes medidos, no caso, pela estação considerada. 

De entre os diversos poluentes atmosféricos, focou-se a atenção apenas naqueles que fazem 
parte do cálculo do índice de qualidade do ar (de acordo com a metodologia preconizada pelo 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)), não só por fazerem parte deste último, mas também 
por serem comuns, especialmente nas áreas urbanas e industriais quotidianas. São cinco os 
poluentes englobados no IQar: 

♦ Monóxido de carbono (CO); 

♦ Dióxido de azoto (NO2); 

♦ Dióxido de enxofre (SO2); 

♦ Ozono (O3); 

♦ Partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10) 
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O IQar é uma ferramenta que permite: 

♦ uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este índice foi 
desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das aglomerações 
existentes no país, mas também de algumas áreas industriais e cidades; 

♦ um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar; 

♦ dar resposta às obrigações legais. 

O índice varia de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de 
classificação seguidamente apresentada (Quadro 3.7.6). 

Independentemente de quaisquer factores de sinergia entre diferentes poluentes, o grau de 
degradação da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre 
os diferentes poluentes considerados, pelo que o IQar será definido a partir do pior dos 
qualificativos entre os poluentes considerados. 

Apresenta-se em seguida na Figura 3.7.3 e Figura 3.7.4, os Históricos Anuais dos Índices de 
Qualidade do Ar calculados para os anos de 2005 a 2007 (últimos resultados validados 
disponíveis) para o Porto Litoral. 

Quadro 3.7.6 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto (calculados para 2010)  

CO NO2 O3 PM10 SO2 Poluente em 
causa / 

Classificação Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 
Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 200 399 180 239 50 119 350 499 
Médio 7000 8499 140 199 120 179 35 49 210 349 
Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 
NOTA: Todos os valores anteriormente indicados estão em µg/m3 
Fonte: site da Agência Portuguesa do Ambiente 

Da análise dos valores do Índice de Qualidade do Ar (IQAr), apontados, para as zonas 
apresentadas, verifica-se que na sub-região do Porto Litoral ocorreu uma ligeira melhoria deste 
indicadores de 2005 para 2006, sobretudo pela diminuição do número de dias mais críticos. 

Estes resultados, traduzem apenas alguns episódios em que as concentrações de poluentes 
atmosféricos se situam acima dos valores estipulados no quadro legal vigente, função 
sobretudo das expressivas emissões do tráfego automóvel. De qualquer forma, é igualmente 
possível constatar que para além destas situações consideradas episódicas, os valores 
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estatísticos de concentrações de poluentes são reveladores de condições geralmente 
aceitáveis a boas, no que diz respeito à qualidade do ar local. 

De acordo com os resultados das medições efectuadas na rede de medição da Qualidade do 
Ar em funcionamento, para o ano de 2007 (sendo que este apresenta maior numero de dias de 
medição relativamente aos anos anteriores), regista-se maioritariamente um estado qualitativo 
→ Bom em mais de 50% dos dias do ano → Muito Bom (7% dos dias) e → Bom (43% dos 
dias), sendo → Médio em (31% dos dias) registando-se contudo a ocorrência das classes 
Fraco (18% dos dias) e Mau (0,3% dos dias) em menos de 20% dos dias do ano. 
 
Porto Litoral (a)  

    

 
muito bom  bom  médio  fraco  mau  (a) Aglomeração 

Figura 3.7.3 - Índice de Qualidade do Ar para o Porto Litoral (CCDR - Norte). Históricos Anuais 
para 2005 a 2007 
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Figura 3.7.4 – Evolução Mensal, em Termos Percentuais do Índice de Qualidade do Ar na 
Aglomeração Porto Litoral (2006) 

Avaliando a contribuição de cada poluente para o índice final registado na Cidade do Porto, 
constata-se que, dos cinco poluentes usados no cálculo do IQAr, apenas as partículas (PM10) e 
o ozono (O3) foram responsáveis pelo índice final, nas situações em que este foi Médio, Fraco 

ou Mau. 

Importa ainda sublinhar que, num contexto geral, embora a maioria dos dias manifeste boas 
condições de qualidade do ar, são igualmente expressivos os dias em que esta é fraca, o que 
se enquadra na caracterização efectuada desta região de forte pressão urbana e industrial, 
ainda que se possa referir uma tendência de melhoria (Quadro 3.7.7). 

Quadro 3.7.7 - Resultados Obtidos nas Duas Campanhas de Amostragem para o  
Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono 

NO2 (μg/m3) SO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) Ponto de 
Amostragem 

1ª Camp. 2ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 

35 3,2 2,1 <1,3 <1,3 107,4 77,1 
Fonte: Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal - NO2 e SO2 - Tubos de Difusão; O3 - Tubos de Difusão (DGA/FCT-UNL, 2001) 

3.7.2.4 - Programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal 

O diagnóstico efectuado estendeu-se também à análise dos elementos disponibilizados pelo 
programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001), resultantes de 
duas campanhas nacionais de amostragem para o Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e 
Ozono (realizadas em Julho de 2000 e Maio de 2001).  
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As medições foram efectuadas recorrendo ao uso de amostragem por difusão passiva, tendo 
sido utilizados tubos de difusão sujeitos a um período de 7 dias de exposição por campanha. A 
amostragem, definida a nível nacional, foi estabelecida a partir de uma malha dividida em 
quadrículas de 20 por 20 km, quadrículas estas onde se inseriam os pontos escolhidos de cada 
amostragem. 

Assim, procedeu-se à escolha dos pontos de amostragem, a partir da quadrícula definida a 
nível nacional, por forma a cobrir, na sua totalidade, a área em estudo (Figura 3.7.5). 

 
 Fonte: Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001) 

Figura 3.7.5 - Representação Esquemática da Malha Estatística Adoptada na  
Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal / Zona em Estudo 

Tratam-se de valores indicativos por se inserirem ainda num quadro preliminar de avaliação da 
qualidade do ar a nível nacional, embora possam ser representativos das condições 
aproximadas da qualidade do ar ambiente local e, consequentemente, dos níveis de poluição 
de fundo. 

Embora os resultados obtidos não possam ser directamente comparados com os valores 
legislados (por serem referentes a uma média de 7 dias), constituem uma indicação 
aproximada à zona em estudo, que permite indiciar que os níveis de concentrações locais se 
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situaram abaixo dos valores-limite legislados embora, quando comparados com os valores 
obtidos para o restante território nacional, traduzam a pressão urbano/industrial a que esta 
zona se encontra sujeita (Figura 3.7.6). 
 

1ª Campanha 

  
 

2ª Campanha 

   
- Localização aproximada da área de inserção do projecto em estudo 

Fonte: Direcção Geral do Ambiente e F.C.T./U.N.L. (2001) 

Figura 3.7.6 – Curvas de Isoconcentrações de Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono no 
ar Ambiente em Portugal Continental 

Assim, pela análise dos valores apresentados, verifica-se que a região em estudo, apresenta 
concentrações de NO2 relativamente elevadas quando comparadas com outras regiões do 
país. Relativamente às emissões de SO2 constata-se que os valores apresentados são 
reduzidos. Não se considera que os valores obtidos para estes dois poluentes nas campanhas 
mencionadas ultrapassem o limite legal, apesar de ser necessário assumir que os valores 
obtidos nas campanhas de monitorização se encontram subavaliados. 
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No que concerne ao Ozono, as suas concentrações apresentam-se relativamente baixas 
quando comparado ao restante território nacional. A formação de ozono troposférico é 
fortemente influenciada pela existência de níveis elevados de radiação solar, ao contrário dos 
outros poluentes, o ozono não é emitido directamente por nenhuma fonte poluente particular, é 
antes o resultado de uma série de reacções que ocorrem entre os seus poluentes percursores 
por acção da radiação solar. Em ambiente de fundo (longe da influência de grandes fontes de 
poluição) o dióxido de azoto reage com os compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes 
de origem natural), resultando na formação de ozono troposférico. 

3.7.3 - Condições de Dispersão Atmosférica 

A proximidade atlântica (determinante em termos climáticos) e a morfologia do terreno ao longo 
da área em estudo, constituem os principais factores que influenciam a dispersão atmosférica 
local e, consequentemente, a capacidade de depuração e de sedimentação/deposição, 
relativamente a poluentes gasosos e a partículas emitidas. 

As principais características climáticas que determinam e influenciam a qualidade do ar de uma 
região prendem-se, em grande parte, com o regime de ventos (aspecto de grande variabilidade 
local) e com a temperatura do ar, mas também com a estabilidade atmosférica e com a altura a 
que se situa a camada de mistura. 

A análise das condições climáticas regionais, no contexto do presente estudo baseia-se na 
análise dos valores registados na estação climatológica de Porto/Serra do Pilar (considerada 
neste caso pela sua proximidade ao local em estudo). 

Quanto ao regime de ventos predominantes assinala-se uma maior frequência dos rumos Este 
e Noroeste (respectivamente E - 22,4 e NW - 22,0%), sendo a velocidade média anual do vento 
de 18,1 km/h nesta estação. 

A frequência de calma registada, em que a velocidade do vento é inferior a 1,0 km/h, é 
relativamente baixa (3,4 %), sendo por seu lado elevado o número de dias anual com 
velocidade do vento superior a 36 km/h (83,1) pelo que, no geral, o regime de ventos 
característico da região em estudo se manifesta favorável a uma dispersão dos poluentes 
atmosféricos que são lançados no ar. 

Mais uma vez se sublinha que a proximidade atlântica, atendendo ao regime de ventos e brisas 
característicos (circulação dia / noite), constitui o principal factor favorável à circulação, 
dispersão e depuração atmosférica. 
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No que concerne às classes de estabilidade características da região, função sobretudo do 
regime de ventos, da insolação e da nebulosidade, o critério utilizado na sua definição teve em 
conta a hora do dia e a velocidade do vento, admitindo-se, em termos de escolha, a classe de 
estabilidade mais desfavorável, ou seja, aquela à qual se associa maior estabilidade 
atmosférica. 

No caso da altura da camada de mistura, não sendo viável utilizar dados de radiossondagem 
para determinar a altura das camadas de inversão térmica, efectuou-se o cálculo a partir de 
valores que se podem considerar típicos, de acordo com a hora do dia e a respectiva classe de 
estabilidade (Quadro 3.7.8). 

Quadro 3.7.8 - Parâmetros de Estabilidade Atmosférica Regionais 

Velocidade do vento (m/s) < 2 2 -3 3 - 5 5 - 6 > 6 

Período do dia Dia Dia Noite Dia Noite Dia Noite Dia ou 
Noite 

Classe Estabilidade A B F C E D D D 
Altura de camada de mistura (m) 1 500 1 250 50 1 000 100 1 000 550 1 000 

A - Muito Instável; B - Instável; C Moderadamente Instável; D - Neutra; E - Moderadamente Estável; F - Estável. 
Nota: Período diurno - 7:00 h às 19:00 h; Período nocturno - 20:00 h às 6:00 h. 

No que respeita às condições morfológicas locais, salienta-se o caracter relativamente regular 
do relevo da região em estudo, onde predomina uma orografia pouco acidentada, característica 
da plataforma litoral, marcada pelo vale do rio Douro, canal que se assume como privilegiado à 
deslocação das massas de ar entre o oceano e o interior continental, sendo que, para o 
interior, o relevo se torna mais vigoroso. 

3.7.4 - Síntese 

Em síntese, considera-se que a qualidade do ar na zona de influência do empreendimento, 
ainda que se encontre potencialmente pressionada pela situação regional (Área Metropolitana 
do Porto / Grande Porto) onde a pressão industrial e urbana (e consequente circulação 
rodoviária) são expressivas e se estendem numa área envolvente que abrange os concelhos 
limítrofes, se pode afirmar, face à avaliação de diferentes fontes de informação, que não se 
deverão registar condições preocupantes de degradação qualitativa do ar, sendo que o 
diagnóstico da situação referencial nesta área ambiental traduz-se como sendo 
moderadamente satisfatório em termos regionais. 
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3.8 - CARACTERIZAÇÃO DO RUÍDO E VIBRAÇÕES 

3.8.1 - Introdução 

No presente capítulo desenvolve-se a caracterização do ambiente acústico, nas componentes 
ruído e vibrações, da área de estudo considerada no âmbito do projecto da Linha D em 
avaliação. 

A avaliação efectuada tem como objectivo avaliar os impactes da nova linha de metro e propor 
medidas a considerar no projecto de execução nos casos justificáveis. 

A avaliação efectuada teve como objectivo assegurar: 

♦ Caracterização e análise do ambiente sonoro e vibrátil actual na envolvente do 
empreendimento, através da realização de amostragens dos níveis sonoros do ruído 
ambiente e das velocidades eficazes de vibração actualmente existentes, em pontos 
julgados representativos dos diferentes ambientes; 

♦ prospectiva dos cenários de evolução possíveis de estabelecer, face aos dados 
disponíveis; 

♦ prospectiva dos níveis sonoros e das velocidades eficazes de vibração, devidos à fase 
de construção ou de exploração do traçado em análise; 

♦ avaliação dos impactes ambientais expectáveis e das suas características, nas 
componentes ruído e vibrações; 

♦ identificação dos locais onde é provável que os ambientes sonoro e/ou vibrátil, devidos 
ao projecto, sejam susceptíveis de ultrapassar os requisitos legais ou de boa prática 
aplicáveis, e verificação da necessidade de Medidas de Minimização, na componente 
ruído e/ou vibração, e sua definição genérica; 

♦ definição das directrizes do Plano de Monitorização julgado mais adequado, tendo por 
base o quadro normativo e legislativo aplicável. 

3.8.2 - Considerações Gerais e Metodológicas 

O ruído é uma das principais causas de incómodo das populações das sociedades 
tecnologicamente mais desenvolvidas, pelo que se apresenta como especialmente relevante a 
análise da componente ruído associada a um empreendimento ferroviário. 

São diversos os modelos analíticos de previsão de ruído ambiente disponíveis, mas apenas um 
é recomendado pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho (transposição da Directiva 
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2002/49/CE), para previsão dos níveis sonoros devidos a infra-estruturas ferroviárias: 
Standaard-Rekenmethode II, de 1996 (SRM II), dos Países Baixos. 

Ainda que usualmente menos relevante para as populações, possivelmente por apresentar 
menor incidência no quotidiano, a componente vibrações assume grande importância nos 
Estudos de infra-estruturas ferroviárias, pois a vibração, quando sentida como tal, transporta 
uma significativa carga pejorativa de influência sísmica e de insegurança para as edificações, 
que exige que a mesma seja avaliada, tanto quanto possível, com grau de detalhe semelhante 
ao da componente ruído. Acresce ao referido o facto do ruído apercebido no interior das 
edificações, à passagem dos comboios, poder ter origem estrutural e ser usualmente tratado 
no âmbito da componente vibrações.  

Contrariamente ao que acontece para o ruído ambiente, a previsão da vibração ainda não se 
encontra consolidada, não existindo softwares de comercialização generalizada para 
modelação do fenómeno, pelo que, neste caso, é necessário recorrer a métodos empíricos 
disponíveis em bibliografia da especialidade. De referir, a este respeito, que a norma  
ISO 14837-1, de 2005, estabelece algumas directrizes de modelação, nomeadamente a forma 
geral de construção de um modelo empírico de previsão da magnitude da vibração [A(f)] (e.g., 
velocidade eficaz de vibração): 

)()()()( fRfPfSfA ⋅⋅=  

S(f) corresponde a uma função das características de emissão vibrátil (tipo de comboio, 
velocidade de propagação do comboio, tipo de linha férrea, entre outros aspectos); 

P(f) a uma função das características do meio de propagação (tipo de solo, distância, entre 
outros aspectos); 

R(f) a uma função das características da estrutura receptora (tipo de fundação do edifício, 
número de pisos, entre outros aspectos). 

Da bibliografia disponível a que se teve acesso, considera-se que o método constante no 
documento “Sinan Al Suhairy - Prediction Of Ground Vibration From Railways. Swedish 
National Testing and Research Institute. 2000”, é aquele que melhor verifica o compromisso da 
consideração de uma expressão que cumpra os requisitos da norma ISO 14837-1, de 2005, e 
da explicitação dos resultados na forma usualmente ocorrente em Portugal (velocidade eficaz 
de vibração em milímetros por segundo). 



COBA  
 

3.69 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Apesar do método empírico referido não ter sido desenvolvido em Portugal e, por isso estar 
entretecido de maiores incertezas, sobretudo no que concerne à função das características do 
meio de propagação, o mesmo permite determinar, de forma preliminar, a existência de 
eventuais situações potencialmente gravosas na componente vibrações. 

Para além das diferenças substanciais entre o estado dos modelos analíticos de previsão das 
vibrações e de previsão do ruído ambiente, existe também uma significativa diferença em 
termos de valores limite aplicáveis, estando a componente ruído expressivamente mais 
avançada do que a componente vibrações, não possuindo sequer, esta última, qualquer 
enquadramento legal em Portugal, para além do associado à protecção dos trabalhadores 
(Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro). 

Pese embora o referido, existem recomendações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), explicitadas, por exemplo, no documento “Azevedo, Fernando Schiappa de; Patrício, 
Jorge – Vibrações Ambientes: Critérios de Danos e Incomodidade. Actualidade e Perspectivas 
Futuras. TecniAcustica 2001”, que se afiguram dever ser utilizadas. Dadas algumas limitações 
nas recomendações referidas, julga-se que as mesmas devem ser complementadas com 
outros dados bibliográficos disponíveis, correspondendo a referência mais completa que se 
conhece ao documento “Federal Transit Administration – Transit Noise and Vibration Impact 
Assessment. 2006”, pelo que se apresenta, Anexo II, uma proposta de complementação dos 
Critérios LNEC. 

No que concerne à componente ruído, esta possui o seu enquadramento legal específico 
através do Regulamento Geral do Ruído (RGR), presentemente em vigor, o qual foi aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e corrigido pela Declaração de Rectificação n.º 
18/2007, de 16 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 

Este diploma aplica-se às actividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de 
ruído susceptíveis de causar incomodidade, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-
estar das populações. Os critérios de análise no presente Estudo são explicitados no Quadro  e 
têm por base a legislação vigente. 

3.8.3 - Análise da Situação de Referência 

3.8.3.1 - Aspectos Gerais 

Tendo em conta a legislação aplicável, foram analisados todos os receptores identificados na 
cartografia disponível, ou que se encontram na envolvente do projecto, até uma distância 
aproximada de 60 metros. 
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Esta faixa encontra-se relacionada com a distância à via a partir da qual os níveis sonoros 
previstos (considerando, por segurança, ausência de obstáculos na propagação sonora) e para 
o período nocturno são inferiores a 45 dB(A) e as velocidades eficazes de vibração são 
inferiores a 0,030 mm/s. 

Os receptores identificados verificam pelo menos uma das seguintes características (estando 
ou não afectos a outro tipo de utilização):  

♦ zonas habitacionais; 

♦ escolas; 

♦ hospitais; 

♦ espaços de recreio ou lazer; 

Para a análise da Situação de Referência foi efectuado trabalho de campo de identificação e 
caracterização acústica e vibrátil dos receptores sensíveis identificados.  

Dado que é incomportável efectuar a caracterização acústica do ambiente sonoro de todos os 
receptores existentes, os receptores sensíveis identificados, foram agrupados em 8 Situações 
(conjunto de receptores com um ambiente sonoro potencialmente semelhante), 
nomeadamente: S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07 e S08.  

De seguida foram efectuadas medições em pontos considerados representativos dos diferentes 
ambientes sonoros de cada Situação. Estes pontos correspondem ao PM01, PM02; PM03, 
PM04, PM05a, PM05b, PM06a, PM06b, PM07 e PM08. 

As situações anteriormente descritas, bem como os pontos de medição inerentes a estas, 
encontram-se indicadas no Desenho 1469-EP-23-LD04-005. 

As medições decorreram nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2008 e de 7 a 11 de Janeiro de 
2009, nos períodos de referência, diurno (7h-20h), entardecer (20h-23h) e nocturno (23h-7h), 
seguindo a Norma Portuguesa NP 1730, de 1996, e as directrizes aplicáveis definidas pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (ex-Instituto do Ambiente) e pelo Instituto Português de 
Acreditação. 

O equipamento utilizado nas medições de ruído consistiu num Sonómetro de Classe 1 (01dB – 
Metravib – SOLO4), de modelo homologado pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e 

                                                 
4 Vd. Ficha de Calibração no Anexo II 
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objecto de calibração periódica, e num Termoanemómetro (TFA - V12). As medições de 
vibração foram efectuadas com um vibrómetro SVANTEK5 (modelo 946A). 

As condições atmosféricas registadas aquando das medições foram as seguintes: 

♦ Temperatura: Dia: 3 a 14 ºC; Entardecer: 5 a 8 ºC ; Noite: 1 a 5 ºC. 

♦ Humidade: Dia: 46% a 69%; Entardecer: 56% a 84%; Noite 78 % a 94%.  

♦ Velocidade do vento: Dia: < 2 m/s ; Entardecer: < 2 m/s ; Noite: < 2 m/s. 

Apresenta-se em seguida a descrição das situações analisadas, sendo que no Anexo II se 
encontram os resultados obtidos nas medições in situ. O ambiente sonoro de cada situação 
encontra-se caracterizado de acordo com os seguintes advérbios de intensidade: 

Muito Perturbado: 

♦ Ruído: Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A) 

♦ Vibração: vef ≥ 0,3 mm/s 

Moderadamente Perturbado: 

♦ Ruído: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A) ou 45 dB(A) < Ln ≤ 55 dB(A) 

♦ Vibração: 0,11 ≤ vef < 0,3 mm/s 

Pouco Perturbado: 

♦ Ruído: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) 

♦ Vibração: vef < 0,11 mm/s 

3.8.3.2 - Descrição das Situações Analisadas 

Situação S01  

Descrição: 

Edificações com uso comercial e habitacional (plurifamiliar e unifamiliar) até 7 pisos de altura, 
Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, Fundação Couto, Creche, Jardim de Infância e parque 
infantil localizados na envolvente da Rua de S. Pedro até à Praceta Gil Vicente (Fotografia 
3.8.1). A Linha do Metropolitano desenvolver-se-á à superfície. 

                                                 
5 Vd. Ficha de Calibração no Anexo II 



COBA  
 

3.72 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, actualmente em Fase de Ponderação do 
Processo de Discussão Pública, encontra-se classificada como Zona Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM01): 

♦ Ln: 54 dB(A). 

♦ Lden: 64 dB(A). 

O ambiente sonoro actual é moderadamente perturbado, com ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis (ausência de classificação acústica), sendo as principais fontes de ruído o tráfego 
rodoviário. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,021 mm/s (PM01)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário da rua de S. Pedro e do IC2. 

   

Figura 3.8.1 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S02 

Descrição: 

Edificações com uso comercial e habitacional (plurifamiliar e unifamiliar) até 7 pisos de altura, 
localizadas na envolvente da Rua de José de Oliveira Ferreira, paralela à Avenida da 
República, até à Rua D. Dinis (Fotografia 3.8.2). A Linha do Metropolitano irá desenvolver-se à 
superfície. 
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Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia, actualmente em revisão, encontra-se classificada como Zona 
Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM02): 

♦ Ln: 49 dB(A). 

♦ Lden: 60 dB(A). 

O ambiente sonoro actual é moderadamente perturbado, sem ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis (ausência de classificação acústica), sendo a principal fonte de ruído o tráfego 
rodoviário. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,036 mm/s (PM02)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário da Rua D. Dinis, com passagem de autocarros. 

  

Figura 3.8.2 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S03 

Descrição: 

Edificações com uso maioritariamente habitacional (plurifamiliar e unifamiliar), até 4 pisos, 
localizadas desde a Alameda do Cedro até à Rua das Corujeiras e suas adjacentes, na 
localidade de Laborim de Baixo (Fotografia 3.8.3). A Linha do Metropolitano desenvolver-se-á 
à superfície. 
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Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, , encontra-se classificada como Zona Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM03): 

♦ Ln: 45 dB(A). 

♦ Lden: 56 dB(A). 

O ambiente sonoro actual é moderadamente perturbado, sem ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis (ausência de classificação acústica), sendo a principal fonte de ruído o tráfego 
rodoviário. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,031 mm/s (PM03)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário. 

   

Figura 3.8.3 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S04 

Descrição: 

Edificações com uso habitacional maioritariamente unifamiliar até 2 pisos de altura, localizadas 
desde a Travessa do Pinhal à Rua do Pinhal (Fotografia 3.8.4). Neste trecho a linha irá 
desenvolver-se túnel.  
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Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, encontra-se classificada como Zona Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM04): 

♦ Ln: 45 dB(A). 

♦ Lden: 55 dB(A). 

O ambiente sonoro actual é pouco perturbado, sem ultrapassagem dos limites legais aplicáveis 
(ausência de classificação acústica), sendo a principal fonte de ruído o tráfego rodoviário. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,018 mm/s (PM04)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário. 

   

Figura 3.8.4 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S05 

Descrição: 

Edificações com uso comercial e habitacional (plurifamiliar e unifamiliar) até 3 pisos de altura, 
incluindo o Bairro Junqueiro, a Escola Municipal, a Associação Recreativa de Laborim e o lar 
da Terceira Idade “Conceição”, localizadas na envolvente da EM624 entre a Rua Laborim de 
Baixo, a Rua do Horto e Rua Nova de Laborim e da EN1 ao longo da Rua de Montemor 
(Fotografia 3.8.5). Neste trecho a Linha irá desenvolver-se em túnel.  
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Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, encontra-se classificada como Zona Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM05a e PM05b): 

♦ Ln: 46 a 59 dB(A). 

♦ Lden: 56 a 67 dB(A). 

O ambiente sonoro actual varia entre o moderadamente e o muito perturbado, com 
ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (ausência de classificação acústica), em função da 
distância à principal fonte de ruído – o tráfego rodoviário, nomeadamente da EN1 e do IC2. 
Refere-se que os níveis sonoros nesta situação (PM05b) ultrapassam os limites legais de 
Zonas Mistas. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,022 a 0,053 mm/s (PM05a e PM05b)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário em rua alcatroada e empedrada. 

   

Figura 3.8.5 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S06 

Descrição: 

Edificações com uso comercial e habitacional (plurifamiliar e unifamiliar) até 10 pisos de altura, 
Escola Básica e Parque infantil localizados na envolvente da Rua da Palmeira, paralela ao IC2, 
até à Rua Joaquim de Oliveira Castiajo, perpendicular à EM630 (Fotografia 3.8.6). A Linha ao 
longo desta Situação irá desenvolver-se à superfície e em túnel.  
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Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, encontra-se classificada como Zona Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM06 a e PM06b): 

♦ Ln: 44 a 45 dB(A). 

♦ Lden: 52 a 53 dB(A). 

O ambiente sonoro é pouco perturbado, sem ultrapassagem dos limites legais aplicáveis 
(ausência de classificação acústica), sendo a principal fonte de ruído o tráfego rodoviário. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,021 a 0,027mm/s (PM06a e PM06b)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário. 

   

Figura 3.8.6 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S07 

Descrição: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia – Hospital Eduardo Santos Silva localizado 
na Rua dos Heróis do Ultramar (EM630) (Fotografia 3.8.7). A Linha ao longo desta Situação 
irá desenvolver-se em túnel.  

Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial, 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, encontra-se classificada como Zona Sensível. 
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Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM07): 

♦ Ln: 49 dB(A). 

♦ Lden: 61 dB(A). 

O ambiente sonoro é moderadamente perturbado, sem ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis (ausência de classificação acústica), sendo as principais fontes de ruído o tráfego 
rodoviário. No entanto, refere-se que os níveis sonoros ultrapassam os limites legais de Zonas 
Sensíveis. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,062 mm/s (PM07)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário, incluindo autocarros e ambulâncias. 

   

Figura 3.8.7 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

Situação S08 

Descrição: Edificações com uso comercial e habitacional (plurifamiliar), até 8 pisos de altura, 
localizadas ao longo da Rua dos Heróis do Ultramar (EM630), Rua Salgueiro Maia e Rua Padre 
Joaquim Faria (Fotografia 3.8.8). A Linha ao longo desta Situação irá desenvolver-se em túnel.  

Classificação Acústica: 

Actualmente o território abrangido por esta situação não possui Classificação Acústica oficial; 
no entanto, na Carta de Condicionantes (Anexo A – Zonamento da Sensibilidade ao Ruído) do 
Plano Director Municipal de Gaia em revisão, encontra-se classificada como Zona Mista. 

Ambiente Sonoro Actual LAeq (PM08): 

♦ Ln: 52 dB(A). 

♦ Lden: 63 dB(A). 
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O ambiente sonoro é moderadamente perturbado, sem ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis (ausência de classificação acústica), sendo a principal fonte de ruído o tráfego 
rodoviário. 

Ambiente Vibrátil Actual: [vef ≈ 0,080 mm/s (PM08)]. 

O ambiente vibrátil actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de vibração o tráfego 
rodoviário, incluindo pesados e autocarros. 

   

Figura 3.8.8 – Apontamento Fotográfico da Situação S01 

De acordo com a avaliação efectuada, apresenta-se no Quadro 3.8.1, uma síntese de 
caracterização da situação actual podendo afirmar-se que toda a área em estudo apresenta 
uma ambiente acústico perturbado, com valores acima dos legalmente enquadrados para 
zonas sensíveis, identificando-se apenas uma situação de incumprimento dos limites 
admissíveis para zonas mistas. 

Quadro 3.8.1 – Caracterização do Ambiente Acústico Actual 

Ambiente Sonoro 
(Laeq em dB (A) Situação Ponto 

Medição Lden Ln 

Ambiente 
Vibrátil 

Vef (mm/s) 
Fonte Ruído 

S01 PM01 64 54 0,021 Tráfego Rodoviário 
S02 PM02 60 49 0,036 Tráfego Rodoviário 
S03 PM03 56 45 0,031 Tráfego Rodoviário 
S04 PM04 55 45 0,018 Tráfego Rodoviário 
S05 PM05a 56 46 0,022 Tráfego Rodoviário 
S05 PM05b 67 59 0,053 Tráfego Rodoviário 
S06 PM06a 52 44 0,021 Tráfego Rodoviário 
S06 PM06b 53 45 0,027 Tráfego Rodoviário 
S07 PM07 61 49 0,062 Tráfego Rodoviário 
S08 PM08 63 52 0,080 Tráfego Rodoviário 

De acordo com a avaliação efectuada, estes locais não se encontram ainda classificados, 
ainda que a proposta de PDM em revisão actualmente lhes atribua a classificação de mista, 
excepto à situação S07 que corresponde à zona do Hospital Santos Silva, que se encontra 
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proposta como zona sensível; refere-se contudo que se está numa zona onde, de acordo com 
os valores medidos, se regista actualmente a ultrapassagem dos valores limite legais. 

3.8.4 - Evolução da Situação Actual 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro e vibrátil actual, ao longo dos anos, 
para o cenário de não implementação da infra-estrutura ferroviária em análise, em virtude de 
existir um número muito elevado de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído e de 
vibração detectadas, e em virtude de existir também um número muito elevado de outras fontes 
de ruído e de vibração relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro e 
vibrátil dos locais, afigura-se adequado admitir – na ausência de informação específica em 
contrário, e na vigência de uma política nacional e europeia direccionada para a protecção das 
populações – que os níveis sonoros e as velocidades eficazes de vibração registados in situ 
não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o 
ruído e as vibrações associados à Opção 0, deverão assumir, no futuro, valores semelhantes 
aos registados actualmente. 

Acresce ao referido o facto de, por exemplo, no caso das vias de tráfego rodoviário, a 
duplicação do tráfego significar, grosso modo, um aumento de apenas 3 dB nos níveis sonoros, 
e, no caso das vibrações, caso a velocidade máxima de circulação e a tipologia dos veículos se 
mantenha, manter-se-á também a velocidade eficaz de vibração. 

3.9 - CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA 

3.9.1 - Introdução, Objectivos e Metodologia 

3.9.1.1 - Aspectos Gerais 

A crescente globalização das economias nas últimas décadas, associada ao desenvolvimento 
socio-económico e à melhoria das infra-estruturas de transportes, tem incrementado a 
mobilidade e concentração populacionais, induzindo um rápido crescimento da necessidade de 
melhoria dos meios de deslocação. Com a difusão e generalização do transporte rodoviário, no 
primeiro quartel do século XX, este meio de transporte foi progressivamente substituindo e 
suplantando os restantes modos de transporte concorrentes (ferroviário e marítimo/fluvial), 
devido, muito em parte, à sua grande mobilidade e facilidade de deslocação, uma vez que não 
carecia de infra-estruturas rígidas e complexas. 
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Contudo, pese embora o mérito do transporte rodoviário, a sustentabilidade de políticas de 
transporte assentes maioritariamente neste modo começaram a ser questionadas aos níveis 
internacional e nacional. A problemática das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), 
outros problemas ambientais associados (e.g. resíduos do sector), aspectos preocupantes de 
saúde pública (devido a poluição atmosférica), níveis de sinistralidade rodoviária, questões 
energéticas e congestionamento rodoviário do espaço urbano, são alguns dos aspectos que 
podem ser evocados para justificar a procura de outras soluções de transporte colectivo. 

Na actualidade, o transporte ferroviário movido a energia eléctrica ganha um novo 
protagonismo no transporte de passageiros e de mercadorias, a curta e a longa distância. No 
espaço urbano, desde há muito que as principais cidades europeias optaram pelo transporte 
ferroviário subterrâneo (metro) para ultrapassar os problemas mencionados anteriormente. De 
facto, este modo de transporte é uma das soluções mais sustentáveis no capítulo de políticas 
de transporte urbano, ainda que as características morfológicas dos espaços obrigue a 
encontrar soluções mistas de transporte ferroviário de superfície e subterrâneo. 

No contexto de política internacional, o Plano de Aplicação de Joanesburgo, acordado na 
Cimeira Mundial de 2002 sobre o Desenvolvimento Sustentável, discute o consumo e produção 
no sector dos transportes, uma vez que afecta a prestação dos serviços de transporte e 
sistemas para promover o desenvolvimento sustentável.  

Este plano considera áreas específicas sociais e ambientais, e remete para a necessidade de 
uma política integrada em todos os níveis: «...,incluindo políticas e planeamento de uso dos 
solos, infra-estrutura, sistemas de transporte público e redes de transporte e entrega de 
mercadorias, com vista a proporcionar segurança, transporte eficiente e acessível, 
incrementando a eficiência energética, redução da poluição, congestionamentos e efeitos 
adversos sobre a saúde e limitando a expansão urbana, tendo em consideração as prioridades 
e as circunstâncias nacionais". 

No contexto nacional, a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável – ENDS 2015, insere-se 
numa iniciativa global iniciada com a Cimeira da Terra, que teve lugar no Rio de Janeiro, em 
1992, e que culminou na Cimeira Mundial das Nações Unidas de 2005, onde os líderes 
mundiais confirmaram o compromisso com o desenvolvimento sustentável e enfatizaram o 
contributo primordial das políticas nacionais e das estratégias de desenvolvimento para o 
alcançar (Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007). 
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Nas últimas décadas a sociedade portuguesa sofreu inúmeras transformações de índole social 
e económica, com reflexos inegáveis na mobilidade, povoamento e crescente taxa de 
urbanização. No plano demográfico, e no âmbito do presente estudo, salientam-se as 
migrações internas em direcção às principais áreas metropolitanas nacionais, localizadas na 
faixa litoral Atlântica.  

A forte assimetria entre o litoral e o interior do nosso país, a diversos níveis, traduz-se em 
processos de concentração quer de população, quer de actividades económicas, no litoral 
português, evidenciando a necessidade do reforço das acessibilidades e melhoria dos sistemas 
de transporte nestas áreas fortemente povoadas, para um normal movimentar de pessoas e 
bens nos fluxos intra-regionais e inter-regionais.  

A integração territorial, aos níveis internacional, nacional, regional e local (urbano), passa pela 
existência de sistemas integrados de transportes, ancorados no modo ferroviário de longo 
curso e urbano, devendo as respectivas infra-estruturas de integração e interface ser 
localizadas estrategicamente, de forma a congregar sinergias e minimizar custos de operação e 
exploração. 

Uma estratégia integradora e sustentável da globalidade do sector dos transportes assenta na 
articulação e ganhos de eficiência entre os vários modos de transporte, de modo a dar resposta 
aos desafios de mobilidade das populações, de desenvolvimento económico e de coesão 
social e territorial. 

Consequentemente, o sistema de transportes desejável, e que se coadune com os objectivos 
de desenvolvimento sustentável, será aquele que minimize a afectação e consumo de recursos 
não-renováveis (e.g. combustíveis fósseis), ao mesmo tempo que minimize a afectação 
negativa da saúde pública, dos teores de emissões atmosféricas gasosas e sonoras e de 
resíduos. 

Por outro lado, o sistema de transportes deverá incrementar e facilitar igualmente a mobilidade 
das populações nas suas deslocações regulares de acesso aos serviços, emprego, educação, 
bem como nas suas deslocações mais longínquas, tanto para trabalho como lazer.  

Em síntese, o desenvolvimento de sistemas de transportes urbanos da natureza daquele que 
ora se avalia no âmbito do presente estudo, vai ao encontro das políticas nacionais, europeias 
e mesmo mundiais de reforço de acessibilidade com minimização das disfunções ambientais. 
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3.9.1.2 - Objectivos e Metodologia 

A implantação da nova infra-estrutura ferroviária decorre da “… necessidade de cumprimento 
de novos imperativos quanto a segurança e acessibilidades e para uma melhor inserção 
urbanística e compatibilização com outros modos de transporte, com o objectivo de alcançar 
um serviço de transporte mais eficiente e melhor integrado no tecido urbano.” (Decreto-Lei n.º 
192/2008, de 01 de Outubro). Neste sentido, a avaliação ambiental deste projecto determina 
uma abordagem a dois níveis: estratégico (no domínio do ordenamento e desenvolvimento 
territorial) e local (no contexto directo da área de implantação do projecto).  

Este estudo tem por objectivo caracterizar o quadro social, económico e urbano-territorial actual 
da área onde se insere o projecto, numa lógica de abordagem regional, concelhia e local, ao 
nível das freguesias e lugares atravessados. Com esta caracterização da área do projecto, em 
fase de estudo prévio, pretende-se contribuir para a correcta identificação e avaliação dos 
impactes esperados nas fases de construção e exploração do mesmo. Neste contexto, a 
caracterização da situação ambiental de referência pretende-se objectiva, pelo que se 
direccionou a análise para as questões socio-económicas mais relevantes. 

A caracterização do ambiente social e económico desenvolve-se segundo duas escalas de 
análise fundamentais e complementares: o nível regional e o nível local. A abordagem regional 
visa a caracterização das estruturas sociais, demográficas e económicas dos concelhos de 
Porto e Gaia, em função do prolongamento da rede do metro entre estes dois concelhos, tendo 
subjacente que a área de influência deste projecto extravasa os limites concelhios. A 
abordagem local, tem por objectivo fazer a caracterização desses indicadores ao nível da 
freguesia, sempre que os dados o permitam. 

Em relação aos níveis de análise, o enquadramento Regional baseia-se na informação contida 
em diversos Instrumentos e Planos de Ordenamento do Território, designadamente o Plano 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES), Grandes Opções do Plano (2005-
2008), Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Programa 
Operacional de Acessibilidades e Transportes 2000/2006, Plano Rodoviário Nacional, 
Estratégias de Desenvolvimento Regional, Planos Regionais de Ordenamento do Território, e 
Planos Directores Municipais. 

A caracterização dos factores socio-económicos da zona prevista para a execução dos 
trabalhos conducentes à implantação da nova infra-estrutura ferroviária que irá acomodar a 
Linha D – Amarela, entre a saída do túnel de S.to Ovídio e Vila D’Este, passando por Laborim, 
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da Rede do Metro do Porto em Vila Nova de Gaia, e da sua área envolvente, centra-se na 
análise da evolução da demografia, da economia e da ocupação do solo. Para tal, 
consideraram-se os seguintes aspectos: 

♦ Demografia: a análise demográfica visa caracterizar a evolução da população, a sua 
composição e estrutura etária e as respectivas dinâmicas. Esta análise é feita, 
maioritariamente, com base nos dados dos Censos de 1991 e 2001. Nesta 
caracterização, são consideradas diferentes escalas de análise, designadamente os 
níveis regional, concelhio, freguesia e lugar. 

♦ Actividades Económicas: a análise socio-económica da zona de implantação do projecto 
e da sua envolvente visa a caracterização dos sectores de actividade económica, as 
formas predominantes de uso e ocupação do solo e o papel das actividades económicas 
para o desempenho da economia local e regional. São considerados os vários aspectos 
relacionados com o território e a população, com a actividade económica e com os níveis 
de actividade. 

♦ Condições Sociais e Qualidade de Vida: a análise destes indicadores incide na 
caracterização das acessibilidades, habitação, níveis de atendimento das infra-estruturas 
básicas, equipamentos sociais e níveis de escolaridade, de forma a caracterizar as 
condições sociais e a qualidade de vida das populações residentes nos concelhos 
abrangidos pelo projecto. 

A componente demográfica é analisada numa perspectiva de dinâmicas evolutivas, 
pretendendo-se traçar uma tendência de comportamento das variáveis fundamentais, 
nomeadamente o crescimento, estrutura, composição e vitalidade. No que concerne ao 
território, será analisado o padrão de povoamento e ocupação, com base na evolução da 
densidade populacional. 

A caracterização da habitação e das condições de habitabilidade terá em consideração a 
evolução do número de edifícios e a relação entre edifícios/fogos/habitantes, visando 
estabelecer o peso que este uso representa na área de inserção do projecto.  

Será ainda realizada uma caracterização dos equipamentos colectivos, sociais e não sociais, e 
das redes e sistemas presentes na área em estudo. 

A análise das actividades económicas permite identificar e avaliar a base de sustentação 
económica das unidades geográficas em estudo, com base nos indicadores de actividade por 
sector económico, emprego e desemprego, escolaridade e peso de cada sector de actividade 
económica na região e no emprego. 
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Ao nível local, para além dos dados censitários ao nível de freguesia, os corredores de 
implantação da linha e das estações foram objecto de análise, com base em trabalho de campo 
e foto interpretação, atendendo à função e tipologia de uso do solo, equipamentos existentes e 
actividades predominantes, de forma a evidenciar eventuais zonas sensíveis e/ou de potencial 
conflito face à implementação do empreendimento. 

No que concerne ao nível da operacionalização da metodologia salientam-se os seguintes 
aspectos, que precederam e levaram à apresentação deste relatório: 

♦ análise documental e estatística;  

♦ trabalho de campo, com reconhecimento do corredor previsto para a instalação da linha 
e futuras estações; 

♦ identificação/verificação de lugares e pontos de particular interesse atravessados ou nas 
suas imediações; 

♦ reuniões formais com o Departamento de Urbanismo do município de Gaia; 

♦ entrevistas informais com diversos elementos da população, em particular residentes 
e/ou com actividades económicas em áreas atravessadas pela linha, ou nas suas 
imediações; 

♦ compilação e análise da diversa informação recolhida e/ou processada pela Câmara 
Municipal; 

♦ elementos de projecto. 

O trabalho de campo e os contactos desenvolvidos localmente visaram identificar os previsíveis 
efeitos da construção do empreendimento, quer ao nível da percepção da administração local e 
da população, quer ao nível das repercussões nas actividades e parque edificado, bem como a 
eventual conflituosidade com iniciativas de desenvolvimento local previstas para a área a ser 
servida pela nova linha em avaliação e sua envolvente, ou potenciação dessas iniciativas.  

A maioria da informação de base utilizada neste capítulo é proveniente dos seguintes 
organismos: 

♦ Instituto Nacional de Estatística (INE); 

♦ Direcção Geral de Transportes Terrestres (DGTT); 

♦ Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP); 

♦ Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicação (GEP - MOPTC); 

♦ Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU); 
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♦ Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
(MAOTDR); 

♦ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; 

♦ Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

3.9.2 - Definição da Área de Estudo 

3.9.2.1 - Aspectos Gerais 

O empreendimento em estudo localiza-se na Região Norte (NUT II), segundo a Nomenclatura 
das Unidades Estatísticas para fins Estatísticos, e na Sub-região Grande Porto (NUT III), 
abrangendo território de quatro freguesias do concelho de Gaia (Quadro 3.9.1 e Figura 3.9.1). 

 

Figura 3.9.1 - Enquadramento Regional da área de estudo 

Quadro 3.9.1 – Inserção Administrativa 

NUT II 
REGIÃO 

NUT III 
SUB-REGIÃO CONCELHOS FREGUESIAS 

Norte Grande Porto Vila Nova de Gaia 

Mafamude 
Vilar do Paraíso 

Oliveira do Douro 
Vilar de Andorinho 
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Para efeitos da caracterização da situação actual, a área de estudo compreende o concelho e 
freguesias atravessadas pela nova infra-estrutura ferroviária, considerando-se também o 
concelho do Porto, que dá continuidade territorial à linha D em estudo (Figura 3.9.2). Para tal, 
consideram-se os seguintes níveis, em função da relevância dos descritores e da 
disponibilidade de dados: 

♦ Nacional (NUTS I): Continente; 

♦ Regional (NUTS II): Região Norte; 

♦ Sub-regional (NUTS III): Grande Porto; 

♦ Concelhio: Porto e Vila Nova de Gaia; 

♦ Local: freguesias do concelho de Gaia, abrangidas pela área de implantação do projecto, 
conforme discriminadas em quadro próprio; 

♦ Sub-local: área de implantação da infra-estrutura ferroviária que irá acomodar a Linha G. 

 

Figura 3.9.2 - Enquadramento local da Área de Estudo. Concelhos e freguesias 

Com base nos dados presentes no Anuário Estatístico da Região Norte 2007, no Quadro 3.9.2 
apresenta-se uma súmula dos usos do solo identificados nos diversos planos municipais de 
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ordenamento do território (PMOT), para o Continente, Região Norte Porto, Sub-região Grande 
Porto e concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia. 

Da leitura deste quadro verifica-se que os usos do solo nos dois concelhos são 
maioritariamente urbano, 73% e 87% respectivamente no Porto e em Gaia, com os 
equipamentos e parques urbanos a ocuparem 24% e 4%, respectivamente no Porto e Gaia, 
enquanto que o uso industrial representa 3,6% no Porto e 8,2% em Gaia. 

A área de estudo é predominantemente urbana, conforme se depreende da classificação dos 
usos dos solos identificados nos PMOT (Quadro 3.9.2). A propriedade industrial ainda tem uma 
expressão significativa em Gaia, comportando este concelho importantes unidades industriais 
em funcionamento. 

Quadro 3.9.2 – Usos dos Solos Identificados nos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território (PMOT) 

Urbano Equipamentos e 
Parques Urbanos Industrial Turismo Unidade 

Administrativa ha 
Continente 484 877,3 38 197,5 76 784,0 19 070,9 

Norte 179 805,3 11 322,7 16 395,2 909,3 
Grande Porto 30 183,9 4 668,1 4 301,1 123,6 

Porto 2 855,4 925,4 142,0 0,0 
Vila Nova de Gaia 8 825,1 449,4 831,5 0,0 

 (%) 
Porto 72,8 23,6 3,6 0,0 

Vila Nova de Gaia 87,3 4,4 8,2 0,0 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 (AERN 2007). 

A estrutura territorial por município, com base nos dados do Anuário Estatístico da Região 
Norte 2007, é a constante do Quadro 3.9.3. 

3.9.2.2 - Enquadramento Regional do Projecto (NUTS II e III) 

A Região Norte ocupa mais de 21 mil quilómetros quadrados, representa mais de 1/3 da 
população residente em território nacional, e é fortemente marcada por contrastes entre o litoral 
e o interior. A um litoral denso, urbanizado e industrial opõe-se um interior maioritariamente em 
processo de despovoamento e de matriz sobretudo rural. Dos elementos caracterizadores da 
região e dos processos em curso merecem destaque, numa perspectiva estratégica de 
organização do território, e no âmbito do presente estudo: 

♦ a presença da única cidade e área metropolitana que, além de Lisboa, tem dimensão 
europeia em termos populacionais e funcionais;  
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♦ a importância da conurbação urbana do litoral, de natureza policêntrica mas centrada na 
cidade do Porto, que concentra cerca de 1/3 da população do País num raio da ordem 
dos 60 km, relevando a importância da estruturação desta região metropolitana; 

♦ uma rede densa de instituições de ensino superior e de importantes infra-estruturas 
científicas e tecnológicas, com potencial para suportarem o desenvolvimento das 
actividades mais intensivas em conhecimento e dos clusters competitivos que se vêm 
afirmando na região. 

Quadro 3.9.3 – Estrutura Territorial Municipal6 2001 e 2007 

Lugares Cidades Estatísticas Freguesias 

Total População 
Residente Total População 

Residente 
Vilas Total Área 

Média 
2001 2007 

Unidade 
Administrativa 

N.º ha 
Continente 25 701 9 593 380 139 3 871 954 529 4 050 2 197 

Norte 13 286 3 601 380 51 1 383 011 192 2 028 1 050 
Grande Porto 740 1 259 001 13 776 008 31 130 627 

Porto 1 263 131 1 263 131 0 15 275 
Vila Nova de Gaia 190 288 657 1 178 255 14 24 703 

Informação disponível até 30 de Setembro de 2008.  
Fonte: INE, Censos 2001; INE, Sistema Integrado de Nomenclaturas Estatísticas; Instituto Geográfico Português (IGP), 
a partir da Série Cartográfica Nacional à escala 1: 50 000 (IGP) e Carta Administrativa Oficial de Portugal de 2007 (V6.0) (IGP) 

Ao nível das opções estratégicas de desenvolvimento para a Região Norte e sub-região 
Grande Porto, em grande medida galvanizada pela Área Metropolitana do Porto (AMP), o 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) aponta um conjunto de 
opções, das quais se destacam aquelas que seguidamente se apresentam e que se 
enquadram nas opções Estratégicas de Desenvolvimento para a Região Norte e Sub-Região 
do Grande Porto: 

♦ Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo: a qualificação 
funcional do Porto e da sua área metropolitana, o desenvolvimento de polarizações 
estruturantes na conurbação do litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos no interior; 

                                                 
6Conceitos 

Cidade estatística: Corresponde, na maioria dos casos, ao ajustamento do perímetro urbano consagrado nos instrumentos 
jurídicos de ocupação de solos, às subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na BGRI (Base Geográfica de Referenciação da 
Informação). 
Lugar: Aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação 
própria, independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias. 
Vila: Aglomerado populacional contínuo, com um número de eleitores superior a 3000, possuindo pelo menos, metade dos 
seguintes equipamentos colectivos: a) Posto de assistência médica; b) Farmácia; c) Casa do Povo, dos Pescadores, de 
espectáculos, centro cultural ou outras colectividades; d) Transportes públicos colectivos; e) Estação dos CTT; 
f) Estabelecimentos comerciais e de hotelaria; g) Estabelecimento que ministre escolaridade obrigatória; h) Agência bancária. 
Nota: A população residente por cidade encontra-se à data dos Censos de 2001. As alterações nos valores de população nas 
cidades reflectem, por isso, apenas a criação de novas cidades. 
O número de lugares e vilas por município corresponde ao número de lugares e vilas total ou parcialmente incluídas no município 
e, por isso, o valor de uma unidade territorial de nível superior não corresponde, necessariamente, ao somatório dos valores 
apresentados em unidades territoriais de nível inferior. 
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♦ Valorizar as infra-estruturas aeroportuárias e portuárias de internacionalização e inserir a 
região nas auto-estradas do mar de ligação ao norte da Europa, com uma aposta forte 
nas infra-estruturas e nos serviços de logística;  

♦ Reforçar o papel da metrópole Porto no sentido da sua afirmação como principal centro 
terciário do noroeste peninsular, desenvolvendo as acessibilidades, as funções 
aeroportuárias, portuárias e de plataforma logística intermodal e as funções ligadas à 
ciência e à cultura, explorando o potencial das novas tecnologias e qualificando os 
serviços urbanos em geral;  

♦ Reordenar e qualificar os espaços industriais para a transformação das estruturas 
empresariais, apostando em espaços de qualidade e em relações de proximidade e forte 
interacção, o que implica uma ruptura com o modelo actual de unidades dispersas e 
estruturas industriais locais fortemente especializadas;  

♦ Consolidar uma rede de espaços qualificados de acolhimento de actividades inovadoras 
e de base tecnológica; 

♦ Criar redes de cooperação inter-urbana capazes de promoverem a reorganização 
espacial dos serviços não mercantis, de forma a permitir ganhos de eficácia (escala, 
especialização, multifuncionalidade) e de qualidade; 

♦ Organizar o sistema territorial de mobilidades, de modo a reforçar polarizações urbanas 
e a estruturar sistemas urbanos sub-regionais, e conciliar o serviço público de 
transportes com a racionalização do uso do automóvel;  

♦ Qualificar as periferias da AMP e ordenar a implantação de equipamentos e infra-
estruturas de referência; 

♦ Promover e tornar operativas as redes necessárias à superação dos défices ambientais 
e controlar os impactes ambientais da urbanização difusa e dos previsíveis processos de 
abandono de algumas instalações industriais; 

♦ Estruturar a rede de Instituições de Ensino Superior, de I&D, Centros Tecnológicos e 
Áreas de Localização Empresarial tendo em vista consolidar pólos de competitividade 
articulados pelas novas condições de acessibilidade; 

♦ Organizar o sistema de acessibilidades de forma a reforçar o papel dos pontos nodais e 
a valorizar o futuro serviço de Comboio de Alta Velocidade (CAV) na cidade do Porto, 
incluindo a ligação a Vigo, no sentido de aumentar o seu potencial na organização das 
cidades do Noroeste peninsular. 
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3.9.3 - Demografia e dinâmica Populacional 

3.9.3.1 - Considerações Gerais  

O território português, no seu todo, sofreu profundas alterações políticas, económicas e sociais 
nas últimas quatro décadas do Século XX, com reflexos evidentes na sociedade portuguesa. 
As transformações alteraram profundamente o padrão de povoamento e distribuição da 
população no território nacional, assistindo-se ao “despovoamento” de vastas áreas rurais e ao 
crescimento acentuado das áreas urbanas e periferias urbanas. 

Em termos globais, pese embora o declínio acentuado da natalidade, a população residente 
aumentou de 7,8 milhões para 10,4 milhões, entre 1950 e 2001, com reflexos no índice de 
urbanização do Continente, em particular nas principais áreas metropolitanas e cidades do 
litoral. 

Em resultado dessas transformações verifica-se hoje que a distribuição geográfica da 
população apresenta a maior densidade populacional na faixa litoral, entre Viana do Castelo e 
a Península de Setúbal, com particular destaque para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e 
Porto, incluindo as áreas até onde se faz sentir a sua influência. Refere-se ainda que este 
fenómeno também se tem verificado na maioria dos concelhos do litoral Algarvio (Figura 3.9.3). 

 
Fonte: Marques, T., Portugal na Transição do Século – Retratos e Dinâmicas Territoriais, 2004 

Figura 3.9.3 - Variação da População Residente por Freguesia em Portugal, 1950-2001 
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Com efeito, o fenómeno de urbanização em grande escala em Portugal é relativamente 
recente, estando intimamente relacionado com o processo de industrialização do pós-guerra e 
crescente processo de terciarização da economia nacional. 

São de destacar duas grandes tendências associadas a este processo de urbanização: 
bipolarização e litoralização do sistema urbano. Para estes fenómenos, muito contribuiu a 
grande mobilidade geográfica da população portuguesa (êxodo rural / emigração / retorno das 
ex-colónias) que, conjugando-se com o crescimento natural da população, ajudaram à 
"desertificação" do interior e ao aumento das assimetrias. 

A bipolarização do sistema urbano, em torno das duas grandes cidades nacionais, acentuou 
uma tendência histórica para o desenvolvimento dessas duas urbes, centradas nos dois 
maiores portos nacionais e desfrutando das melhores condições naturais e de acessibilidade 
do país (em Lisboa, desde cedo e depois muito marcada e desenvolvida pelo processo de 
expansão ultramarina; no Porto, em menor escala, relacionado com a ascensão da burguesia 
comercial e industrial e o comércio do Vinho do Porto). 

Em Portugal, o grande desenvolvimento das comunicações e dos transportes após a adesão à 
então Comunidade Económica Europeia (CEE) desencadeou o consequente incremento de 
fluxos de pessoas, bens, serviços e informação e o crescimento das relações e 
interdependências económicas, culturais ou sociais. O reforço e melhoria das acessibilidades 
de transporte e comunicação geraram uma crescente integração e interdependência entre as 
diversas regiões portuguesas, aproximando o interior rural do litoral urbano e o país dos 
principais centros europeus. 

Um dos aspectos em que se tornou mais notório este incremento das interdependências foi o 
alargamento das bacias de emprego, não só nas duas grandes cidades, mas igualmente 
noutras, de ordem intermédia, com o aumento das migrações pendulares e a expansão dos 
subúrbios das grandes cidades (cada vez mais próximos destas pela evolução nas 
comunicações, e superando parte das suas carências habitacionais). 

“Ao contrário de Lisboa, a expansão do fenómeno urbano no Porto não oferece soluções de 
continuidade muito bruscas e o povoamento rural “saturado” que se prolonga para as Terras do 
Sousa ou do Ave, tende também a “condensar-se” nalgumas nuvens urbanas, que, no entanto, 
já não têm a mesma intensidade de relações com a cidade do Porto, característica dos seus 
concelhos limítrofes, a que se liga desde à muito por transportes colectivos de tipo urbano: 
eléctrico, trolley, autocarro, comboio e, em breve, pelo metropolitano.” (Gaspar, J. 1993:59).  
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De facto, este quadro traçado por Jorge Gaspar ainda corresponde, em grande medida, ao 
panorama encontrado na Área Metropolitana do Porto, na qual o metropolitano já é uma 
realidade, em fase de expansão, servindo um amplo território urbano-industrial, áreas urbanas, 
suburbanas e semi-urbanas, numa paisagem mesclada de tecidos urbanos e rurais, em 
proporções variadas. 

3.9.3.2 - Território e Demografia Regional 

No Quadro 3.9.4 apresenta-se o macro enquadramento da evolução demográfica entre 1991 e 
2001, e a densidade populacional em 2001 e 2007, com o objectivo de melhor se enquadrarem 
as dinâmicas demográficas regionais e locais da área de estudo. 

Durante a década de 90 assistiu-se a um crescimento global da população residente em 
Portugal (5,0%), com um acréscimo de 488 970 residentes. A Região Norte registou um 
acréscimo populacional de 6,2% e a Sub-região Grande Porto um acréscimo de 8,0%. Por seu 
lado, ao nível concelhio ocorreu um comportamento oposto nos dois conselhos em análise: o 
Porto registou um decréscimo de população residente de 13,0%, enquanto que Vila Nova de 
Gaia registou um crescimento positivo de 16,2%. 

A sub-região do Grande Porto7, com 814,5 km2 (AERN 2007), representava, com os nove 
concelhos que agregava até Abril de 2008 (Porto, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde, e Vila Nova de Gaia), no conjunto da população 
residente, cerca de 12,2% da população do Continente e 34,2% da Região Norte 
(Quadro 3.9.4). 

Na Figura 3.9.4 apresenta-se a variação da população residente entre 1991 e 2001, cuja 
imagem ilustra de forma muito clara a semelhança nas dinâmicas demográficas ao nível do 
país e regiões, e a dinâmica contrastada, e oposta, nos dois concelhos. 

Em 2001, a densidade populacional da Região Norte situava-se em 176 habitante por 
quilómetro quadrado, valor esse bastante superior à média nacional, da ordem dos 

                                                 
7  Pelo Decreto-Lei nº 68/2008, de 14 de Abril, foram introduzidas alterações na composição das unidades territoriais, definidas com 

base nas NUT III existentes, passando os municípios da Trofa e Santo Tirso (do Ave) a integrar a unidade territorial do Grande 
Porto. Com esta alteração a sub-região Grande Porto passou a integrar onze concelhos, em vez dos nove que ainda constituem 
a base territorial dos censos 2001 e Anuários estatísticos, inclusive as edições de 2008, referentes a 2007. Assim, e por uma 
questão de harmonização de bases territoriais utilizadas nos diferentes produtos estatísticos que serviram de base a esta 
caracterização, optou-se por considerar, na avaliação efectuada neste estudo, a anterior composição do Grande Porto com nove 
concelhos. 
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115 hab/km2. O Grande Porto, por seu lado, comportava uma densidade bastante elevada, 
situando-se perto dos 1 600 hab/km2. O concelho do Porto era o mais densamente povoado, 
com 6 172 hab/km2, enquanto que Gaia comportava uma densidade substancialmente inferior, 
da ordem dos 1 700 hab/km2. 

Quadro 3.9.4 – Indicadores Demográficos para a Área em Estudo 

População Residente Variação 1991/2001 Área 
(2007) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 
Unidade 

Territorial 
1991 2001 Absoluta % Km2 2001 2007(a) 

Portugal 9 867 147 10 356 117 488 970 5,0 92090,1 112,3 115,3 
Continente 9 375 926 9 869 343 493 417 5,3 88967,1 110,9 113,8 

Norte 3 472 715 3 687 293 214 578 6,2 21284,6 172,4 176,0 
Grande Porto 1 167 800 1 260 680 92 880 8,0 814,5 1 539,5 1 573,3 

Porto 302 472 263 131 - 39 341 -13,0 41,3 6171,6 5 371,8 
V. N. de Gaia 248 565 288 749 40 184 16,2 168,7 1 713,3 1 838,5 

Fonte: INE, Censos 2001; Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 
(a) AERN 2007, com base em estimativas anuais da população residente. 

 

Figura 3.9.4 - Variação da população residente nas NUTs e concelhos (1991-2001) 

Na Figura 3.9.5 apresenta-se a densidade populacional registada em 2001 e 2007 (com base 
em estimativas). Nesta imagem é visível o grande escalonamento da densidade populacional 
nas unidades territoriais consideradas, com a Região Norte a apresentar uma densidade da 
ordem de grandeza da média do país e a região do Grande Porto a destacar-se nitidamente 
desta (atender à escala logarítmica). O contraste entre os dois concelhos também é evidente, 
ainda que a imagem resultante não o expresse de forma tão clara, em virtude da escala 
adoptada. Optou-se por utilizar uma escala logarítmica em virtude da grande amplitude entre a 
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densidade máxima (6172) e a mínima (111), sob pena das densidades da ordem da centena de 
habitantes ficarem esbatidas no eixo horizontal. 

 

Figura 3.9.5 - Densidade populacional nas NUTS e concelhos (2001 e 2007) 

O crescimento registado no Grande Porto resulta, em grande medida, do efeito polarizador da 
Área metropolitana do Porto (AMP), principalmente pelo nível de serviços disponíveis nas 
cidades do Porto e Gaia, bem como pelo crescimento do parque habitacional, em particular na 
cidade de Gaia. Como resultado desta capacidade de atracção, tem-se assistido a um 
processo crescente de concentração e densificação urbana e de actividades económicas 
nestas áreas urbanas. 

No que diz respeito à evolução populacional na área em estudo, observa-se que o concelho de 
Gaia teve um acréscimo populacional significativo entre 1991 e 2001, tendo ganho mais de 40 
000 residentes nesse período, enquanto que o concelho do Porto perdeu cerca de 40 000 
residentes no mesmo período (Figura 3.9.6). 

Com base nas estimativas do INE, referentes a 31DEZ07, o país manteve a tendência de 
crescimento populacional positivo (2,5%) ao longo da corrente década. A Região Norte e a 
Sub-região do Grande Porto comportam, igualmente, um saldo populacional positivo, ainda que 
inferior à média nacional e do Continente (1,6%). Por seu lado, ao nível concelhio, a 
verificarem-se estas estimativas, o Porto continua a perder população residente (-15,7%), 
enquanto que Vila Nova de Gaia continua com um crescimento positivo (7,4%), bastante 
superior à média nacional e da Região (Quadro 3.9.5 e Figura 3.9.7). 
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Figura 3.9.6 - Variação da População Residente na Região Norte, por concelho entre 1991 e 2001 

Quadro 3.9.5 – População Residente, Segundo os Grupos Etários8 

População Residente em 2007 Unidade 
Territorial 

Variação da 
População 

2001-2007 % Total 0-14 15-24 25-64 65 e + 

Portugal 2,5 10 617 575 15,3 11,6 55,6 17,4 
Continente 2,6 10 126 880 15,2 11,5 55,7 17,6 

Norte 1,6 3 745 236 15,8 12,6 56,3 15,3 
Grande Porto 1,6 1 281 424 15,6 11,4 57,9 15,0 

Porto -15,7 221 800 13,0 10,3 56,2 20,4 
V. N. de Gaia 7,4 310 086 16,0 11,4 58,1 14,5 

Fonte: INE, Portugal, 2008, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

A evolução demográfica registada na área em estudo parece estar fortemente relacionada com 
ganhos recentes de acessibilidade e de mobilidade inter-regional e intra-regional, em conexão 
com o grande eixo urbano constituído pelas cidades do Porto e de Gaia, através da melhoria 
das acessibilidades rodoviárias e desenvolvimento do transporte ferroviário, conforme será 
analisado em capítulo próprio. 

Os processos de crescimento registados nos dois concelhos em análise poderão também estar 
relacionados, quer com a relativa saturação do espaço no concelho do Porto e concelhos 

                                                 
8 Esta informação tem carácter provisório até à realização de um novo recenseamento, integra e actualiza a série de estimativas 

pós-censitárias. Estas estimativas estão aferidas aos resultados dos Censos 2001. 
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limítrofes (por exemplo Matosinhos), quer com uma dinâmica de atracção exercida pelas 
entidades locais, cativando as camadas jovens à procura de habitação com oferta de 
renovados padrões de qualidade de vida, sobretudo ao nível da oferta de bens de equipamento 
e serviços. 

 

 
Fonte: INE, Portugal, 2008, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

Figura 3.9.7 – População Residente Segundo os Grandes Grupos Etários, 2007 

Pode afirmar-se que os processos demográficos positivos registados na região, em particular 
em Gaia, estão em larga medida aliados a processos de redistribuição da população residente 
no interior da AMP, a que se associa o fenómeno de terciarização das áreas centrais (Porto). 
De facto, o crescimento demográfico identificado traduz-se, do ponto de vista territorial, num 
acelerar do processo de suburbanização, que está eminentemente dependente dos ganhos de 
acessibilidade, o que se reflecte num padrão de expansão radial. 

Em síntese, pode considerar-se que: 

♦ o concelho do Porto funciona como o centro populacional mais importante da AMP e 
influencia, em larga medida, a distribuição da população residente nos concelhos 
próximos;  

♦ a cidade do Porto encontra-se em fase de “esvaziamento” populacional, perdendo quase 
40 mil habitantes entre 1991 e 2001; 

♦ Gaia tem funcionado como “amortecedor” dos processos de crescimento populacional e 
urbano, absorvendo cerca de 40 mil habitantes entre 1991 e 2001, e tendo constituído 
uma reserva de espaço nas décadas precedentes, assume-se actualmente como uma 
área privilegiada de expansão urbana. 
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3.9.3.3 - Território e Demografia Local 

Se bem que a análise da dinâmica demográfica a nível regional seja muito importante, uma vez 
que permite perceber as grandes tendências evolutivas numa base de comparação inter-
regional e os possíveis impactes que um empreendimento deste tipo pode gerar ao nível das 
regiões, a análise da evolução da população ao nível local é indispensável, uma vez que é 
neste nível que se reflectem as maiores incidências de um projecto desta natureza e dimensão. 

As freguesias atravessadas apresentam realidades socio-urbanísticas bastante distintas, facto 
que decorre da influência de um alargado leque de factores, dos quais se destacam as 
características físicas, os recursos humanos existentes, as acessibilidades e o dinamismo 
económico, entre outros. A caracterização restringe-se às freguesias atravessadas pela infra-
estrutura ferroviária, tendo por base os respectivos concelhos. 

A diferenciação territorial do espaço em estudo pode constatar-se mediante a análise de vários 
parâmetros socio-urbanísticos, que se apresentam em seguida. A este nível de análise, e à 
semelhança da análise de nível concelhio, desenvolveu-se uma abordagem focalizada, 
consistindo numa pequisa bibliográfica e trabalho de campo (contemplando não só visitas de 
campo como contacto com entidades locais). 

No que se refere à superfície territorial, efectivos e densidades populacionais, e de acordo com 
o Quadro 3.9.6 e seguintes, pode afirmar-se que as freguesias em estudo apresentam um 
vasto intervalo de variação de valores, nomeadamente ao nível da densidade.  

Quadro 3.9.6 – População residente e densidade populacional por freguesia, 2001. 

 Concelho Freguesia População 
2001 

Superfície 
km2 

Densidade 
(hab/km2) 

Densidade 
Média 

Mafamude 38940 5,3 7347,2 
Vilar do Paraíso 13126 5,3 2476,6 

Oliveira do Douro 23384 7,5 3117,9 
Grande 
Porto 

Vila Nova de 
Gaia 

Vilar de Andorinho 16710 7,1 2353,5 

3823,8 
hab/km2 

Fonte: INE, CENSOS 2001; INE, O País em Números 2007. 

Estes processos de grande densidade populacional estão relacionados com movimentos 
recentes da população do concelho do Porto para os concelhos limítrofes, assim como com a 
afluência de população das áreas envolventes para as áreas suburbanas do Grande Porto. 

Este facto resulta do efeito polarizador associado à frente litoral e, em particular, ao litoral da 
envolvente da Área Metropolitana do Porto, função da influência que esta área metropolitana 
exerce sobre o território envolvente. Como resultado desta capacidade de atracção, tem-se 
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assistido a um processo crescente de concentração urbana e de actividades económicas, 
gerando processos de descompensação e desequilíbrio nas regiões do interior do País. 

De facto, a aparente melhor qualidade de vida verificada no litoral, as melhores condições de 
emprego e melhor acesso a bens de cultura e saúde, entre outros, constituem, do ponto de 
vista social, uma dinâmica de atracção. 

As freguesias atravessadas pela infra-estrutura, e nas suas imediações, são 
predominantemente urbanas, comportando uma superfície com valores a variar entre 5,3 e 
7,5 km2, respectivamente em Mafamude e Vilar do Paraíso e Vilar de Andorinho.  

A densidade populacional nas freguesias consideradas é algo heterogénea, com densidades 
compreendidas entre 2 354 (Vilar de Andorinho) e 7 347 (Mafmude) habitantes por quilómetro 
quadrado. A densidade média das seis freguesias consideradas é de 3 824 hab/km2, 
substancialmente inferior à do vizinho concelho do Porto (6 366 hab/km2).  

No Quadro 3.9.7 apresenta-se a população residente por freguesia em 1991 e 2001, e a 
respectiva taxa percentual de variação. As quatro freguesias em análise tiveram uma variação 
positiva de população entre 1991 e 2001. Vilar do Paraíso (37%) e Vilar de Andorinho(45%), 
registaram um acréscimo populacional muito significativo, como reflexo da forte expansão 
urbano/residencial verificada nestas duas localidades. 

Quadro 3.9.7 – População residente e variação (%) por freguesia 1991-2001 

 População Residente Variação 
 

Concelho Freguesia 
1991 2001 % 

Mafamude 33443 38940 16,4 
Vilar do Paraíso 9574 13126 37,1 

Oliveira do Douro 20645 23384 13,3 
Grande Porto Vila Nova de 

Gaia 
Vilar de Andorinho 11518 16710 45,1 

Fonte: INE, CENSOS 2001.  

Na Figura 3.9.8 apresenta-se a taxa de variação da população residente nas freguesias 
consideradas, estando bem expressa a dinâmica positiva registada em todas elas. 

Esta dinâmica positiva decorre muito provavelmente dos processos de dispersão populacional 
a partir dos lugares centrais, muito em função da terciarização dos mesmos, e incremento das 
acessibilidades para territórios mais afastados, os quais oferecem por sua vez condições de 
habitação mais acessíveis. 
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Figura 3.9.8 – Variação percentual da população residente, 1991-2001 

Enquadramento Regional da Estrutura e Composição Demográfica. 

O enquadramento da caracterização da estrutura e composição da população a nível regional e 
concelhio é feito com base nos dados estatísticos mais recentes disponíveis, relativos a 2007. 

Se bem que o grosso desta caracterização tenha por base a informação censitária, para ter a 
mesma base temporal, considera-se interessante introduzir este enquadramento geral. 

Assim, no Quadro 3.9.8 apresenta-se um conjunto de indicadores que traduzem as dinâmicas 
demográficas nas regiões e concelhos para 2007, de forma a complementar e explicar algumas 
tendências e dinâmicas demográficas até aqui caracterizadas. Da leitura deste quadro ressalta 
a dinâmica demográfica negativa, já referida para o concelho do Porto, em 2007, situação que 
vem na linha da evolução demográfica registada entre os dois últimos Censos (1991 e 2001). 

Quadro 3.9.8 – Indicadores Demográficos por Unidade Territorial (2007) 

Taxa de 
Crescimento 

Efectivo 

Taxa de 
Crescimento 

Natural 

Taxa Bruta 
de 

Natalidade 

Taxa Bruta 
de 

Mortalidade 

Taxa de 
Fecundidade 

Geral Unidade Territorial 

(%) (‰) 
Continente 0,16 -0,02 9,6 9,8 39,3 

Norte 0,02 0,07 9,1 8,4 35,4 
Grande Porto 0,12 0,16 9,7 8,2 38,5 

Porto -2,66 -0,48 8,4 13,1 35,3 
Vila Nova de Gaia 0,86 0,26 9,7 7,2 38,1 

Fonte: INE: Anuários Estatísticos da Região Norte 2007, Publicação de 2008 

Considerando os vários indicadores apresentados, verifica-se que apenas o Porto apresentou 
uma Taxa de Crescimento Efectivo (engloba o saldo natural e o migratório) negativa (-2,7%), 
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que não pode ser explicada apenas pela Taxa de Crescimento Natural negativa (-0,5%), mas 
também por saldos migratórios negativos, ou seja, pela redução da população residente em 
função do abandono da cidade e seu esvaziamento. 

Como seria de esperar, o Porto apresenta a Taxa Bruta de Mortalidade mais elevada (13,1%), 
valor esse muito superior à média do Continente, da Região e Sub-região e, em particular, em 
relação ao concelho vizinho, Vila Nova de Gaia, situação que decorre do progressivo 
envelhecimento da população residente. 

A taxa de fecundidade geral, que traduz o número de filhos por cada 1 000 mulheres em idade 
fértil (15-49), também se situa abaixo da média do Continente nesta região. 

Assim, o decréscimo populacional em curso no concelho do Porto resulta da conjugação do 
crescimento natural negativo (mais óbitos do que nascimentos) e do facto de não haver 
compensações através de saldos migratórios positivos.  

No Quadro 3.9.9, apresenta-se mais um conjunto de indicadores que permitem caracterizar a 
dinâmica e dependência demográfica, uma vez que as relações de dependência traduzem o 
peso relativo dos três grupos funcionais em que a população se divide: jovens, adultos e 
idosos. 

Numa lógica de políticas de transportes urbana, a composição da população por grupos etários 
assume grande importância, uma vez que serão a população jovem e a adulta os maiores 
potenciais utilizadores, nas suas deslocações diárias casa/escola e casa/emprego e vice-versa. 
Para além das deslocações recreativas e/ou com destino a áreas comerciais, uma vez a área 
em estudo comporta diversos equipamentos sociais e culturais e áreas comerciais. 

Quadro 3.9.9 – Indicadores demográficos por Unidade Territorial 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Dependência de 

Idosos 

Índice de 
Longevidade 

Relação de 
Masculinidade Unidade Territorial 

N.º 
Continente 116,2 26,3 45,8 93,8 

Norte 96,4 22,1 45,0 93,7 
Grande Porto 95,9 21,7 43,4 91,8 

Porto 157,0 30,7 48,3 82,6 
Vila Nova de Gaia 90,1 20,8 42,8 93,2 

Fonte: INE: Anuários Estatísticos da Região Norte 2007, Publicação de 2008 
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3.9.3.4 - Estrutura Etária 

No Quadro 3.9.10 apresenta-se o macro enquadramento da estrutura etária por grupos de 
idades, ao nível das NUTS II, para situar a região que integra a área de estudo face ao restante 
país Globalmente, a Região Norte apresenta uma composição etária com maior peso nos 
grupos de jovens (<24) do que as restantes regiões do Continente. Ao nível da população em 
idade potencialmente activa (25-64), a Região Norte apresenta-se ao nível da média nacional, 
sendo suplantada por Lisboa e, ligeiramente, pelo Algarve. Em relação à população idosa (com 
idade igual ou superior a 65 anos), a Região Norte apresenta a relação mais baixa do 
Continente (Quadro 3.9.10). 

Quadro 3.9.10 – Estrutura Etária da População, por Grupos de Idades, nas Regiões Portuguesas 
(2001) 

Grupos de Idades (anos) Unidade Territorial 
(NUTS II – 2002) 0-14 15-24 25-64 >= 65 

Portugal 16,0 14,3 53,4 16,4 
Continente 15,8 14,2 53,5 16,5 

Norte 17,5 15,1 53,4 14,0 
Centro 15,0 13,7 51,8 19,4 
Lisboa 14,9 13,8 55,9 15,4 

Alentejo 13,7 12,9 51,0 22,3 
Algarve 14,6 13,1 53,6 18,6 

Região Autónoma dos Açores 21,4 17,0 48,6 13,0 
Região Autónoma da Madeira 19,1 15,9 51,3 13,7 

Fonte: INE – Censos 2001. 

No Quadro 3.9.11 apresenta-se a composição da população por grupos de idades (em %) em 
2001 e a variação entre 1991 e 2001, para a totalidade das unidades territoriais em estudo. 
Globalmente, a Região Norte teve um crescimento populacional de 6,2% e o Grande Porto 
de 8%. No entanto, o comportamento demográfico ao nível dos concelhos foi muito 
diferenciado. No caso dos concelhos em análise, o Porto teve uma quebra de 13% na sua 
população residente e Gaia teve um acréscimo de 16,2%. 

Ao nível local (freguesia), as freguesias na área em estudo registaram uma variação total 
positiva, com destaque para Vilar de Andorinho que teve um acréscimo de população residente 
da ordem dos 45% entre os dois últimos censos. 

Em relação à estrutura da população por grandes grupos etários, o incremento populacional 
verificado a nível nacional não se traduziu num rejuvenescimento da população, antes pelo 
contrário. Com efeito, no último decénio registou-se um incremento generalizado nos níveis de 
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envelhecimento da população, em resultado da perda de população jovem (0-14 anos) e um 
aumento da população idosa (65 ou mais anos). 

Quadro 3.9.11 – Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários em 
2001 e variação 1991-2001 

Grandes Grupos Etários 
2001 Variação 1991-2001 

0-14 15-24 25-64 > 65 Total 0-14 15-24 25-64 > 65 

Unidade Territorial 
Concelho 
Freguesia 

População 
Residente 

Total 
2001 

(%) (%) 
Continente 9 869 343 15,8 14,2 53,5 16,5 5,3 - 15,7 - 8,2 11,9 26,9 

Norte 3 687 293 17,5 15,1 53,4 14,0 6,2 -16,0 -10,9 17,1 29,7 
Grande Porto 1 260 680 16,3 14,4 56,2 13,1 8,0 -11,9 -10,7 16,5 34,2 

Vila Nova de Gaia 288 749 17,0 14,1 57,0 11,9 16,2 -2,1 -6,9 25,9 43,5 
Mafamude 38 940 15,0 13,7 57,1 14,2 16,4 1,2 -1,3 19,1 53,2 

Vilar do Paraíso 13 126 17,3 13,6 58,9 10,3 37,1 -16,0 -10,9 17,1 29,7 
Oliveira do Douro 23 384 17,1 14,3 56,8 11,8 13,3 -3,9 -6,8 21,7 39,4 

Vilar de Andorinho 16 710 21,2 14,6 56,6 7,6 45,1 28 26,1 55,2 76,2 
Porto 263 131 13,1 14,0 53,5 19,4 -13,0 -32,5 -26,1 -10,1 13,9 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

Em Portugal, em 2001, a proporção de idosos recenseados (16,5%) ultrapassou pela primeira 
vez a dos jovens (15,8%). Na década de 90, a população jovem diminuiu cerca de 16% quanto 
que a população idosa aumentou 26,8%. Os níveis de envelhecimento são sobretudo elevados 
nas zonas interiores do país (Figura 3.9.9). 

Contudo, as alterações no volume da população residente reflectiram-se ainda na composição 
etária, sendo o Índice de Envelhecimento um indicador sintomático das referidas alterações. 

Assim, e de acordo com o Quadro 3.9.11, pode referir-se que o Porto, com freguesias mais 
tradicionais e antigas, apresenta níveis de envelhecimento significativos. Por seu lado, Vila 
Nova de Gaia, com freguesias de povoamento mais recente, apresenta uma composição e 
variação da população residente por grupos de idades mais semelhante à média nacional, 
excepto Vilar de Andorinho que se afasta claramente deste padrão. 

A freguesia de Vilar de Andorinho apresentou um crescimento populacional generalizado a 
todos os grupos de idades entre 1991 e 2001, reflectindo o quase duplicar da população 
residente neste período (45,1%). 

A Figura 3.9.10 ilustra a composição da população residente, em 2001, por grupos etários, 
complementando a informação do Quadro 3.9.11 e respectiva análise. Como referido 
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anteriormente, nesta figura torna-se bem patente o contraste no peso da população idosa entre 
o Porto e Vila Nova de Gaia, e respectivas freguesias. 

 
Fonte: INE, Censos 2001 

Figura 3.9.9 – Índice de Envelhecimento, 2001 

 
Figura 3.9.10 – Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários (2001) 
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No Quadro 3.9.12 apresenta-se um conjunto de índices relativos à estrutura da população 
residente em 1991 e 2001, que permitem caracterizar a dinâmica da população nas unidades 
territoriais consideradas. 

Quadro 3.9.12 – Evolução dos Índices de Envelhecimento e de Dependência de Jovens, 
Idosos e Total (1991-2001) 

Ie (%) IDi (%) IDj (%) IDt (%) Região 
Concelho 
Freguesia 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Norte 28,5 42,8 23,6 26,1 82,9 61,1 106,5 87,2 
Grande Porto 28,3 42,8 20,3 23,4 71,9 54,7 92,2 78,1 

Vila Nova de Gaia 25,5 38,2 18,3 20,9 71,8 54,6 90,1 75,5 
Mafamude 32,4 49,7 19,4 24,9 59,8 50,2 79,2 75,1 

Vilar do Paraíso 26,4 33,4 18,9 17,5 71,6 52,4 90,5 69,9 
Oliveira do Douro 25,5 37,5 18,1 20,7 71,1 55,3 89,2 76,1 

Vilar de Andorinho 15,5 21,2 11,8 13,4 76,3 63,3 88,1 76,7 
Porto 44,3 71,4 28,6 36,3 64,6 50,8 93,2 87,0 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 
Ie – Índice de envelhecimento; IDi – Índice de Dependência de Idosos; IDj – Índice de Dependência dos jovens; IDt – Índice de 
Dependência total. 

A análise dos índices de dependência complementa a avaliação efectuada anteriormente em 
relação à estrutura da população residente. Estes indicadores são directamente afectados pelo 
processo de envelhecimento da população, constituindo uma forma sintética de acompanhar a 
evolução desse processo. 

Na formulação destes indicadores, adoptou-se o seguinte critério: jovens (idade inferior a 24 
anos), população em idade activa (25 a 64 anos) e idosos (65 e mais anos). A dificuldade maior 
no cálculo de índices de dependência consiste na fixação dos limites etários dos diferentes 
grupos. Esta questão acarreta sempre alguma subjectividade. No entanto, na situação 
corrente, optou-se por considerar a população em idade activa a partir dos 25 anos, por se 
tratar de uma área de feição maioritariamente urbana e uma parte da população jovem 
prolongar os seus estudos, para além do ensino obrigatório. 

O índice de envelhecimento (Ie) relaciona o número de idosos por cada 100 jovens, sendo um 
bom indicador de vitalidade demográfica. Na análise dos valores apresentados, salienta-se o 
seguinte: 

♦ ao nível regional, assistiu-se a um aumento muito significativo da proporção da 
população com mais de 65 anos em relação à população com idade inferior a 25 anos, 
passando este indicador de cerca de 29 para 43 idosos por cada 100 jovens. 

♦ ao nível concelhio, destacam-se dois aspectos relativos à composição e variação da 
proporção de jovens e idosos:  
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→ os dois concelhos registaram um aumento considerável da proporção de idosos em 
relação aos jovens entre 1991 e 2001, sendo esse aumento mais significativo no 
Porto (de 44 para 71);  

→ no Porto a proporção dos idosos relativamente aos jovens é muito superior à de 
Gaia, respectivamente 71 e 38 idosos por cada 100 jovens, em 2001. 

♦ Ao nível das freguesias, evidenciam-se alguns contrastes de envelhecimento, em 
particular na evolução de 1991 para 2001, destacam-se as seguintes características: 

→ Mafamude é a freguesia com maior proporção de idosos, com 50 residentes com 
mais de 65 anos por cada 100 residentes com idade inferior a 25 anos; 

→ Vilar de Andorinho é a freguesia onde a proporção de idosos relativamente aos 
jovens é menor, comportando 21 idosos por cada 100 jovens. 

Os índices de dependência, traduzem, grosso modo, o grau de dependência das populações 
jovens e das idosas em relação à população potencialmente activa, no sentido em que 
constituem um encargo em termos sociais. O índice de dependência de idosos (IDi) relaciona o 
número de idosos por cada 100 activos potenciais. Em relação ao IDi salientam-se os 
seguintes aspectos: 

♦ o índice de dependência dos idosos teve um aumento generalizado em todas as 
unidades em análise entre 1991 e 2001, excepto na freguesia de Vilar do Paraíso, onde 
decresceu de 18,9% para 17,5%; 

♦ o envelhecimento no Porto é muito superior ao em Gaia, 36% e 21% respectivamente, 
em 2001; 

♦ Vilar de Andorinho é a freguesia com o menor IDi (13,4%). 

O índice de dependência de jovens (IDj) relaciona o número de jovens por cada 100 activos 
potenciais. Ao contrário do IDi, este índice é tanto melhor quanto maior for o seu valor, uma vez 
que é o garante da renovação da força de trabalho a curto e médio prazo, não considerando as 
saídas para o exterior. Em relação ao IDj salientam-se os seguintes aspectos: 

♦ como seria de esperar, a relação dos jovens com a população em idade activa 
decresceu em todas as unidades administrativas, sem excepção. Quando se procedeu à 
análise da variação da população por grupos etários nas duas últimas décadas, verificou-
se que os dois grupos de população mais jovem tinham sofrido um forte decréscimo, o 
que se reflecte, inevitavelmente, no IDi.  

♦ quase a totalidade das unidades territoriais consideradas apresenta uma dependência 
dos jovens inferior ao valor da Região Norte, excepto Vilar de Andorinho, o que poderá 
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ser explicado pelos padrões de natalidade diferenciados nas áreas rurais e nas áreas 
predominantemente urbanas, categoria onde se insere a área em estudo; 

♦ Vilar de Andorinho é a freguesia que apresenta uma relação jovens/adultos mais 
favorável, comportando 63 residentes com idade inferior a 25 anos por cada 100 com 
idade entre os 25 e 64 anos; 

♦ Mafamude é a freguesia com menor dependência de jovens, com apenas 50 residentes 
com idade inferior a 25 anos por cada 100 com idade entre os 25 e 64 anos. 

O Índice de Dependência Total (IDt) relaciona a população em idade não activa (jovens e 
idosos) com a população em idade activa. O comportamento evolutivo deste índice merece 
algumas considerações, uma vez que ele joga com os três grandes grupos etários (jovens, 
activos e idosos). Em relação a este índice salientam-se os seguintes aspectos: 

♦ ao nível das NUT II e III, verificou-se um decréscimo acentuado no IDt, o que será 
explicado pela diminuição muito significativa da proporção das camadas mais jovens, à 
semelhança do que se verificou nas restantes unidades territoriais consideradas; 

♦ os maiores índices de dependência total situam-se na Região Norte e no concelho do 
Porto, o que seria de esperar pelo grande envelhecimento sentido nestas unidades 
territoriais; 

♦ Vilar do Paraíso é a unidade territorial com menor IDt (70%), valor esse que é fortemente 
influenciado pela menor proporção de população com mais de 65 anos. 

Numa apreciação global, refira-se que o decréscimo do IDt deveu-se essencialmente à forte 
diminuição das populações jovens, que foi suficientemente forte para contrabalançar o 
acréscimo da população com mais de 65 anos registado na quase totalidade das unidades 
territoriais em apreço. 

Se não houver uma inversão nesta dinâmica demográfica de diminuição dos jovens, seja por 
via do movimento natural e/ou saldos migratórios, esta região, a médio prazo, vai agravar 
seriamente os índices de vitalidade demográfica e potencial de trabalho dos autóctones. 

A Figura 3.9.11 permite complementar, mediante visualização, a apreensão dos vários índices 
referidos para 2001, possibilitando a melhor comparação entre os concelhos e freguesias da 
área de estudo. 
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Fonte: INE, Censos 2001 

Figura 3.9.11 – Índices Demográficos nos Concelhos e Freguesias, 2001 

3.9.3.5 - Estrutura Urbana e Parque Habitacional 

A análise da tipologia dos lugares censitários, por escalões de dimensão populacional, e do 
parque habitacional dos concelhos em questão, visa identificar o peso que este uso apresenta 
na área em estudo, bem como evidenciar as condições de habitabilidade que a população 
residente possui nesta área, análise que assume grande relevância quando se está perante a 
avaliação de um projecto de transportes colectivos de passageiros como é o caso em apreço. 
Nos Quadros 3.9.13 e 3.9.14 apresenta-se o enquadramento regional da estrutura de 
povoamento em 2001, em função da dimensão dos lugares. 

O aumento demográfico verificado a partir da década de 70 reflectiu-se numa significativa 
expansão do parque habitacional, que foi particularmente intensa nos concelhos limítrofes do 
Porto. Este crescimento do parque habitacional não foi sempre sustentado, dada a urgência em 
dar resposta à necessidade de alojar um número crescente de pessoas que afluíam à área do 
Grande Porto, no intuito de procurar uma nova ocupação profissional. 

A relação entre a população residente e a presente traduz, numa primeira abordagem, a 
vocação funcional da unidade territorial, relacionando a função residencial com a função 
trabalho/escola. Esta matéria será posteriormente desenvolvida, quando se analisar as 
matrizes de mobilidade casa – trabalho da população residente na área de estudo. 

Da leitura do Quadro 3.9.14 ressalta que o padrão de povoamento no concelho do Porto 
contrasta totalmente com o das restantes unidades territoriais apresentadas. De facto, o Porto 
comporta uma estrutura urbana muito consolidada e contínua, quase sem espaços vazios, 
comportando apenas um lugar censitário no escalão com 100 000 habitantes ou mais.  
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Por seu lado, o concelho de Vila Nova de Gaia ainda comporta um misto de povoamento 
urbano e semi-urbano/rural, onde os lugares de povoamento denso alternam com vastas áreas 
não edificadas e, amiúde, espaços de incultos e espaços onde são desenvolvidas actividades 
agrícolas de subsistência. 

A repartição da população residente por lugares censitários mostra bem a heterogeneidade de 
povoamento neste conselho, destacando-se os seguintes aspectos: 

♦ 33% dos lugares censitários correspondem ao escalão de população isolada, 
comportando 41% da população residente;  

♦ 62% dos lugares censitários encontram-se no escalão até 1999 habitantes, comportando 
17% da população residente; 

♦ 2% dos lugares censitários encontram-se no escalão com 2000 a 4999 habitantes, 
comportando 3 % da população residente; 

♦ 1% dos lugares censitários encontram-se no escalão com 5000 a 9999 habitantes, 
comportando 5 % da população residente; 

♦ 2% dos lugares censitários encontram-se no escalão com 5000 a 9999 habitantes, 
comportando 34 % da população residente; 

♦ Com base nas Estatísticas da habitação e Construção 2007, apresenta-se a densidade 
de edifícios e de fogos em 1991, 2001 e 2007 por NUT III, da Região Norte. Neste 
quadro é notória a diferença de densidade do parque habitacional entre a sub-região 
Grande Porto e as restantes (Quadro 3.9.15). 

Quadro 3.9.15 – Estimativas do Parque Habitacional 1991-2007 – Densidade de Edifícios e de 
Fogos (Nº/Km2), por NUTS III 

Edifícios (N.º/km2) Fogos Edifícios (N.º/km2)  
1991 2001 2007 1991 2001 2007 

Continente 30,7 34,0 36,2 45,6 55,2 60,4 
Norte 46,3 52,3 55,7 61,0 77,1 85,1 

Minho - Lima 45,2 49,4 52,2 51,7 60,7 65,3 
Cávado 74,0 86,2 94,9 97,5 131,0 146,9 

Ave 95,9 112,2 122,2 122,1 156,4 174,6 
Grande Porto 293,7 327,8 341,8 513,0 677,6 753,3 

Tâmega 57,1 67,1 72,8 66,4 83,8 93,4 
Entre Douro e Vouga 81,5 94,0 100,6 98,2 128,0 142,6 

Douro 25,2 27,1 28,2 27,5 31,2 33,2 
Alto Trás-os-Montes 13,5 14,8 15,5 14,7 17,0 18,2 

Fonte: INE, Estatísticas da Construção e Habitação 2007, Edição 2008  
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De acordo com os dados de habitação e ocupação de alojamentos constantes do 
Censos 2001, regista-se a elevada densidade de edifícios nos concelhos e nas freguesias em 
apreço. No Porto, esta relação atinge valores mais elevados (1130 edif/km2) do que em Gaia 
(378 edif/km2). Ao nível das freguesias, a densidade de edifícios mais elevada pertence a 
Oliveira do Douro (634 edifícios por km2) e a mais baixa a Vilar de Andorinho com 357 edifícios 
por km2 (Quadro 3.9.16). 

Quadro 3.9.16 – População residente, população presente, famílias e alojamentos nas regiões, 
concelhos e freguesias em 2001 

Unidade Territorial PopPres/Pop 
Res (%) 

Famílias 
(N.º) 

Alojamentos 
(N.º) 

Edifícios 
(N.º) 

Aloj/Edif 
(N.º) Edif/km2) 

Norte 97,5 1210631 1611843 1100329 1,5 51,7 
Grande Porto 97,4 436346 540337 264744 2,0 325,0 

Vila Nova de Gaia 96,4 99096 123562 63742 1,9 377,8 
Mafamude 96,9 14509 18066 5550 3,3 1047,2 

Vilar do Paraíso 95,6 4543 5660 2705 2,1 510,4 
Oliveira do Douro 96,0 7935 9585 4757 2,0 634,3 
Vilar de Andorinho 95,1 5417 6724 2532 2,7 356,6 

Porto 100,0 100696 125267 46681 2,7 1130,3 
Fonte: INE, CENSOS 2001. 

Estes valores, quando comparados com a média da região e do país (34 edifícios km2) devem-
se à grande concentração populacional nestas zonas urbanas do litoral, resultante do afluxo 
migratório proveniente do interior do país, assim como da redistribuição populacional 
comandada a partir do Grande Porto. 

Pela análise da estrutura urbana das freguesias em estudo, observa-se, como seria de esperar, 
uma hierarquização bastante semelhante à verificada para a densidade populacional.  

A distribuição espacial do indicador urbanístico referente ao número médio de alojamentos por 
edifícios é semelhante ao padrão anteriormente identificado para a densidade de edifícios. De 
facto, o Porto apresenta uma dimensão média de alojamento por edifício de 2,7, valor esse 
superior ao de Vila Nova de Gaia (1,9). Por seu lado, ao nível local, a freguesia de Vilar de 
Andorinho, que comporta a menor densidade de edifícios, apresenta a maior relação de 
alojamentos por edifício (2,7), o que revela o maior crescimento em altura dos edifícios.  

No Quadro 3.9.17 apresentam-se estimativas do parque habitacional entre 1991 e 2007, a 
partir das Estatísticas da Construção e Habitação 2007, para as NUTS III da Região Norte. Da 
leitura deste quadro sobressai que o Grande Porto apresenta um crescimento contínuo do 
parque habitacional no período apresentado. Por outro lado, esta sub-região comporta um 
número muito superior de edifícios de habitação familiar relativamente às restantes sub-
regiões, como é natural. 
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Quadro 3.9.17 – Estimativas do Parque Habitacional 1991-2007 – Edifícios de Habitação Familiar 
Clássica, por NUTS III 

Unidade 
Territorial 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Continente 2 730 926 2 986 303 3 028 674 3 071 753 3 108 485 3 137 883 3 167 934 3 193 935 3 216 911

Norte 985 060 1 094 273 1 113 173 1 130 357 1 145 120 1 156 302 1 167 330 1 176 599 1 184 778

Minho - Lima 100 272 108 322 109 583 110 967 112 295 113 269 114 218 115 061 115 875

Cávado 92 182 105 397 107 327 109 580 111 767 113 375 115 008 116 603 118 228

Ave 119 475 136 269 139 871 142 795 145 381 147 533 149 469 151 041 152 330

Grande Porto 239 210 263 981 266 999 269 815 272 150 273 772 275 592 277 051 278 411

Tâmega 149 632 170 756 175 924 179 650 182 853 185 174 187 397 189 178 190 669

Entre Douro 
e Vouga 70 233 79 458 81 067 82 834 83 886 84 703 85 545 86 267 86 729 

Douro 103 342 110 102 111 231 112 337 113 290 114 094 114 805 115 383 115 884

Alto Trás-os-
Montes 110 714 119 987 121 171 122 379 123 498 124 382 125 296 126 015 126 652

Fonte: INE, Estatísticas da Construção e Habitação 2007, Edição 2008  

Em síntese, e considerando o comportamento demográfico e habitacional dos dois concelhos 
em estudo, é possível estabelecer alguma diferenciação entre eles. O concelho do Porto, de 
desenvolvimento mais antigo, apresenta-se com índices de envelhecimento elevados, no 
contexto da área de estudo. Em relação ao tecido urbano, constitui um espaço denso e 
consolidado, não dispondo de muitas possibilidades para crescimento do parque habitacional, 
a não ser através de processos de reconversão/requalificação de áreas de edificação mais 
antiga e degradada e/ou de crescimento em altura e/ou processos de densificação urbana. 

Por seu lado, o concelho de Vila Nova de Gaia, de formação mais recente, enquadra-se no 
conjunto de concelhos de grande dinamismo da AMP. É um concelho que está no centro da 
AMP e beneficia das ligações rodoviárias e ferroviárias que servem esta área metropolitana. 
Em termos demográficos, apresenta níveis de envelhecimento inferiores, o que lhe confere 
uma razoável vitalidade demográfica. Em termos habitacionais, comporta inúmeras áreas 
propícias a expansão urbana, particularmente ao longo e junto dos principais eixos rodoviários 
e futuros desenvolvimentos da rede ferroviária.  

Em Vila Nova de Gaia, o corredor em apreço desenvolve-se através de um espaço urbano 
muito marcado por extensos fenómenos de fraccionamento especulativo da propriedade e de 
construção desordenada e fragmentada – com carências de infra-estruturas – onde a indústria 
e armazenagem coexistem com grande promiscuidade espacial. Nesta área, a ocupação 
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descontínua permite a interpenetração de espaços florestais/agrícolas que mais não são do 
que espaços expectantes.  

Em suma, pode assim afirmar-se que o corredor em apreço é marcado por: 

♦ áreas urbanas e semi-urbanas intensamente ocupadas, com interpenetração de funções 
(habitacional, industrial, de equipamentos) e relativamente desestruturadas e 
desarticuladas do ponto de vista urbanístico na envolvente de Vila Nova de Gaia; 

♦ espaços urbanos desenvolvidos em redor das vias rodoviárias, que apresentam maior 
contenção espacial na área sul do corredor e melhor organização interna; 

♦ proximidade a importantes pólos industriais a Sul, como por exemplo em Santa Maria da 
Feira, Ovar e Estarreja. 

3.9.4 - Actividades Económicas e Condições Sociais 

3.9.4.1 - Enquadramento da Economia Regional 

A Região Norte desempenha um papel importante na economia nacional e representou em 
2006, um pouco mais de 28% do total do PIB nacional (Quadro 3.9.18). 

Quadro 3.9.18 – Indicadores de Contas Regionais por NUT’S III, 2006 

PIB 
per capita 

Em % do total de 
Portugal Em valor 

Índice de 
disparidade 

(Portugal=100) 

Produtividade 
(VAB/Emprego Unidade Territorial 

% Milhares de 
euros % Milhares de 

euros 
Portugal 100,0 14,7 100,0 26,0 

Continente 94,9 14,6 99,6 25,8 
Norte 28,1 11,7 79,5 21,2 

Minho-Lima 1,5 9,1 61,8 17,2 
Cávado 3,0 11,3 76,7 19,4 

Ave 3,6 10,7 73,0 18,7 
Grande Porto 12,2 14,8 101,0 27,3 

Tâmega 2,9 8,1 55,5 16,1 
Entre Douro e 

Vouga 2,2 11,8 80,2 20,6 

Douro 1,4 10,0 68,1 17,8 
AltoTrás-os-Montes 1,4 9,9 67,3 17,6 

Centro 19,0 12,4 84,5 20,5 
Lisboa 36,8 20,5 139,8 35,5 

Alentejo 6,8 13,9 94,7 28,7 
Algarve 4,2 15,5 105,6 26,4 

R.A Açores 2,1 13,2 90,0 26,6 
R.A Madeira 3,0 18,8 127,7 32,0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, Edição de 2008. 
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A sub-região do Grande Porto, contribui por si só, com 12,2% do PIB desta Região Norte. A 
evolução da economia regional tem assentado nos sectores tradicionais da produção primária 
(agricultura, silvicultura e produção animal), na produção secundária (incluindo energia) e na 
construção.  

Os indicadores de Contas Regionais (NUTS III) permitem comparar o desempenho económico 
e social entre as sete regiões portuguesas e, as sub-regiões (NUTS II) do Grande Porto, onde 
se insere o projecto. 

A leitura do Quadro 3.9.18 evidencia claros contrastes ao nível das sete regiões, quer ao nível 
do contributo para a formação do PIB nacional, como ao nível da produtividade. Não se 
justificando uma análise detalhada deste quadro, uma vez que o projecto tem uma incidência 
directa muito localizada na área de implantação do projecto, destacam-se, apenas alguns 
aspectos: 

♦ Na formação do PIB nacional, a Região Norte contribuiu com cerca de 28%, tendo sido 
apenas superada pela Região Lisboa, com cerca de 37%; 

♦ ao nível da Região Norte, as sub-regiões tiveram participações muito diferenciadas para 
a formação do produto regional, com valores compreendidos entre 1,4% (Douro e Alto 
Trás-os-Montes) e 12,2% no Grande Porto; 

♦ em relação ao PIB per capita, também aqui são notórias as diferenças entre as regiões e 
as diferenças intra-regionais, ao nível da Grande Porto; 

♦ a Região Norte comporta o PIB per capita mais baixo da globalidade das sete regiões, 
11,7 milhares de euros, valor que se situa abaixo da média nacional, 14,7 milhares de 
euros; 

♦ a Região Norte, ao nível das suas sub-regiões, evidencia valores compreendidos entre 
8,1 e 14,8 milhares de euros, que correspondem, respectivamente, a Tâmega e Grande 
Porto; 

♦ o Índice de Disparidade também apresenta diferenças significativas ao nível das regiões 
e ao nível sub-regional da área em estudo; 

♦ a Região Norte é a que apresenta um maior desvio do Índice de Disparidade em relação 
à média nacional (100), ficando um pouco mais de vinte pontos percentuais abaixo do 
valor de referência (79,5%); 

♦ ao nível das sub-regiões que formam a Região Norte, apenas a Grande Porto está ao 
nível da média nacional, com 101%; 

♦ por último, e no que respeita à produtividade, também se registam algumas diferenças 
regionais e sub-regionais, com a Região Norte a apresentar uma produtividade da ordem 
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21 milhares de euros, valor que se situa abaixo da média nacional (26 milhares de 
euros); 

♦ dentro da Região Norte, o Grande Porto destaca-se das restantes sub-regiões, 
apresentando uma produtividade superior à média nacional (27,3 milhares de euros). 

No Quadro 3.9.19 complementa-se o macro enquadramento da actividade económica ao nível 
regional, restringindo a análise apenas à Região Norte, uma vez que dos indicadores 
apresentados apenas interessa destacar o nível de emprego, que será aquele que maior 
ligação terá com o projecto em apreço, na medida em que a oferta regional de emprego tem 
uma influência directa no nível de utilização de transportes colectivos urbanos. 

Da leitura deste quadro verifica-se que a Região Norte registou globalmente um crescimento do 
emprego entre 2001 e 2007, ainda as sub-regiões do Ave (-1,2%) e do Grande Porto (-2,3%) 
tivessem registado um decréscimo na quantidade de empregos.  

Quanto à repartição regional do emprego, em 2006, ou seja o emprego em cada sub-região 
ponderado pelo emprego total da Região Norte, constata-se que a região que comporta mais 
empregos é o Grande Porto, que por si só representa 34% do total de emprego da Região 
Norte. 

Quadro 3.9.19 – Principais agregados de Contas Nacionais por NUTS III, 2006 

PIB VAB Emprego 

Milhares de pessoas Variação (%) 

Repartição 
regional do 

emprego 
2006 

Unidade 
Territorial Milhões de Euros 

2001 2006 2001-2006 (%) 
Continente 155 446 133 055 5009,9 5126,1 2,3  

Norte 43 641 37 355 1694,8 1758,8 3,8 100 
Minho-Lima 2 286 1 957 110,8 114,1 3,0 6,5 

Cávado 4 597 3 935 193,2 202,9 5,0 11,5 
Ave 5 599 4 792 259,5 256,4 -1,2 14,6 

Grande Porto 18 930 16 203 608,2 594,5 -2,3 33,8 
Tâmega 4 558 3 902 198,9 242,5 21,9 13,8 

Entre Douro e 
Vouga 3 366 2 882 136,3 139,8 2,6 7,9 

Douro 2 146 1 837 94,9 103,5 9,1 5,9 
AltoTrás-os-

Montes 2 158 1 847 93,0 105,1 13,0 6,0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008; Anuário Estatístico da Região Norte 2003, Edição de 2004 

Numa leitura global da estrutura produtiva do país, ainda se pode afirmar que as principais 
áreas industriais se localizam essencialmente na região Norte. Com efeito, na área litoral da 
região existe uma forte especialização sectorial em indústrias dirigidas para a exportação, 
associadas essencialmente aos sectores têxtil, vestuário e malhas, cordoaria, calçado, madeira 
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e cortiça, produtos metálicos, material electrónico, componentes para a indústria automóvel, 
porcelana e faiança. 

De facto, é a partir do centro da Área Metropolitana do Porto (AMP) que se organiza todo um 
padrão de especialização industrial envolvente que por sua vez sustentam a plataforma 
logística da capacidade exportadora nacional aqui concentrada.  

Contudo, os factores de integração territorial da AMP não apresentam uma incidência 
homogénea, antes assentam em relações de interdependência de desigual intensidade, que se 
explica pela diferente pujança económica do Noroeste industrializado e sobretudo no 
alargamento dessa influência que tem vindo a observar-se, a norte, na sequência da formação 
do eixo transfronteiriço Porto-Vigo-Santiago de Compostela-Corunha e, a sul, no 
prolongamento das dinâmicas animadas por Espinho, Santa Maria da Feira e Oliveira de 
Azeméis. 

As referidas dinâmicas urbanas não metropolitanas são suportadas por um modelo industrial 
de forte concentração e especialização sectorial, de significativa capacidade exportadora, onde 
se destacam as heranças do têxtil-vestuário, do mobiliário, do calçado e de nichos significativos 
da metalomecânica e da indústria electrónica. 

Contudo, o perfil de especialização industrial enunciado enfrenta alguns bloqueios na indução 
de índices elevados de procura de serviços, o que é uma consequência do lento processo de 
ajustamento e modernização que estes sectores de actividade têm vindo a atravessar. Com 
efeito, à semelhança de outros territórios nacionais, esta região encontra-se hoje num processo 
de reestruturação económica. 

3.9.4.2 - Estrutura da Actividade Económica 

Para complementar o enquadramento geral, efectuado, foi coligida informação socio-
económica sobre os concelhos, em indicadores considerados representativos dos vários 
domínios da análise socioeconómica relevante para o empreendimento em estudo. Assim, 
foram seleccionados os seguintes indicadores, de ordem social e económica: 

Indicadores Associados à Condição Social da População Perante o Emprego: 

♦ Taxa de Actividade, 2001; 

♦ Taxa de Desemprego, 2001; 

♦ Taxa de Analfabetismo, 2001 

♦ Percentagem de População Residente com Ensino Superior, 2001; 
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♦ População Activa por Sectores de Actividade, 2001; 

Indicadores das Actividades Económicas e Emprego: 

♦ Número de Sociedades Sediadas, 2005; 

♦ Sociedades Sediadas por Sector de Actividade, 2005; 

♦ Volume de Vendas nas Sociedades Sediadas, 2005; 

♦ Pessoal ao Serviço nas Sociedades Sediadas, 2004; 

♦ Consumo Industrial de Electricidade, 2004. 

No Quadro 3.9.20 apresenta-se uma sistematização das principais características da 
população economicamente activa e empregada de facto, que dá uma aproximação aos níveis 
de desemprego na região. Por outro lado, neste quadro também se agrupa a população 
empregada pelos três sectores tradicionais de actividade (primário, secundário e terciário). 

No Quadro 3.9.21 apresenta-se o conjunto alargado de dados globais e de indicadores 
relativos à população economicamente activa, empregada, repartição por sectores de 
actividade (CAE Ver 3) e respectivas taxas de actividade, em 1991 e 2001, para as sub-
regiões, concelhos e freguesias da área do projecto. 

Quadro 3.9.20 – População Residente Economicamente Activa e Empregada (%), por Sector de 
Actividade Económica, em 2001 

População Economicamente Activa 
Sectores de Actividade (%) Unidade Territorial 

Total Empregada 
% I II III 

Continente 4 778 115 93,1 4,8 35,5 59,7 
Norte 1 775 015 93,3 4,8 45,8 49,5 

Grande Porto 647 391 92,0 1,7 35,2 63,1 
Vila Nova de Gaia 152 439 91,9 0,7 39,0 60,2 

Mafamude 20 795 91,3 0,3 23,3 76,4 
Vilar do Paraíso 7 342 91,8 0,4 34,8 64,8 

Oliveira do Douro 12 356 89,9 0,4 36,4 63,2 
Vilar de Andorinho 9 110 90,0 0,5 36,3 63,2 

Porto 126 544 89,8 0,4 21,2 78,4 
Fonte: INE, Censos 2001 

As características principais da população economicamente activa no período e unidades 
territoriais em apreço pode sistematizar-se num conjunto de características fundamentais, a 
partir da leitura dos Quadros 3.9.20 e 3.9.21: 

♦ A relação entre os empregados e a população economicamente activa da região do 
Grande Porto ronda os 90%, o que significa que os níveis de desemprego total 
rondariam os 10% em 2001; 
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♦ Gaia, e respectivas freguesias, apresentavam uma relação superior a 90% entre 
população economicamente activa/empregada, com Vilar do Paraíso a apresentar o 
valor mais elevado 91,8%; 

♦ em termos da taxa de actividade por sexos, sem excepção, todas as unidades territoriais 
apresentavam uma taxa de actividade superior no sexo masculino, nos dois períodos de 
referência; 

♦ em termos evolutivos, entre 1991 e 2001, o concelho do Porto registou a menor evolução 
da variação da taxa de actividade (1,3%); 

♦ por seu lado, no mesmo período, Gaia e as quatro freguesias protagonizaram um 
acréscimo significativo de taxa de actividade, superior a 11% em Vilar do paraíso.  

Já no que respeita à repartição percentual da população activa pelos três sectores de 
actividade, destacam-se os seguintes aspectos: 

♦ o sector primário quase não tem expressão nas áreas analisadas; 

♦ o sector secundário (indústria) ainda tem expressão nos dois concelhos, com Gaia a 
registar maior relevância (39%) do que o Porto (21%). A freguesia de Oliveira do Douro 
comporta o maior peso de emprego industrial (36,4%), o que se deve à existência de 
diversas unidade fabris em actividade nesta freguesia; 

♦ o sector terciário (comércio e serviços) é o mais representativo na área de estudo, como 
seria de esperar. O Porto tem a maior proporção de emprego terciário (78%);  

a freguesia de Mafamude é a que apresenta maior emprego nos serviços (76,4%). Numa breve 
síntese, saliente-se que os dois concelhos ainda comportam alguma vocação e especialização 
funcional, que decorre em grande parte do papel e contexto desempenhado pelas duas 
cidades no contexto da Área Metropolitana do Porto e das características e dimensão do 
território de cada um dos concelhos. Assim, o Porto tem maior protagonismo ao nível do 
comércio e serviços, enquanto que Gaia tem maior peso na actividade industrial, para o que 
contribui a existência de unidades industriais significativas nesta localidade, nas localidades 
que irão ser servidas por esta infra-estrutura ferroviária. 

No Quadro 3.9.22 apresenta-se um conjunto de indicadores de empresas por município 
relativos a 2006. Neste indicador optou-se por indicar a globalidade dos concelhos do Grande 
Porto, de forma a enquadrar a área específica de estudo no contexto dos concelhos limítrofes, 
uma vez que ao nível empresarial se estabelecem diversas ligações, inclusive de mobilidade. 
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Quadro 3.9.22 – Indicadores de Empresas por Município, 2006 

Densidade de 
Empresas 

Proporção de 
Micro 

Empresas 

Proporção de 
Pequenas e 

Médias 
Empresas 

Pessoal ao 
Serviço por 

Empresa 

Volume de 
Negócios por 

Empresa Unidade Territorial 

N.º/km2 % N.º Milhares de 
Euros 

Continente 11,7 95,5 4,5 3,4 305,4 
Norte 16,6 94,5 5,4 3,6 252,9 

Grande Porto 174,5 95,4 4,5 3,5 316,8 
Espinho 171,2 96,4 3,6 2,7 151,8 

Gondomar 114,2 96,9 3,1 2,3 141,8 
Maia 178,7 94,2 5,7 4,2 475,3 

Matosinhos 313,3 95,6 4,3 4,4 503,5 
Porto 900,7 95,3 4,6 3,8 346,4 

Póvoa de Varzim 76,8 93,9 6,0 3,3 211,0 
Valongo 117,7 96,2 3,8 2,8 162,7 

Vila do Conde 48,2 93,0 6,9 4,0 425,6 
Gaia 175,2 95,8 4,1 3,0 228,2 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

Do conjunto destes indicadores, a densidade de empresas é particularmente importante, uma 
vez que tem a ver com a sua implantação no território. 

A densidade de empresas na Região Norte (16,6), sendo superior à do Continente (11,7), é 
muito baixa quando comparada com a da sub-região Grande Porto (175) e concelhos que a 
integram. 

Ao nível dos concelhos da Grande Porto, também se verificam algumas disparidades do 
número de empresas por quilómetro quadrado, com Vila do Conde a comportar apenas 48 
empresas /km2 e o Porto a comportar 901 empresas/km2. 

Quanto à dimensão das empresas, predominam as micro empresas, com valores superiores a 
95% em quase todas as unidades administrativas, o que se traduz no número de pessoas ao 
serviço por empresa, que está compreendido entre 2,3 (Gondomar) e 4,4 (Matosinhos). 

No Quadro 3.9.23 apresenta-se a repartição das empresas por município da sede, segundo a 
classificação das actividades económicas (CAE – Rev2.1). Da leitura deste quadro verifica-se 
que as empresas predominantes pertencem à categoria G, que engloba as empresas de 
comércio por grosso e retalho e as empresas de reparações diversas; e à categoria K, que 
engloba as actividade imobiliárias; seguindo-se a categoria F, que engloba a construção civil. 
As empresas industriais, categoria D, são expressivas na Região Norte (12,3%) e, ao nível dos 
concelhos da área de estudo, tem muito mais expressão em Vila Nova de Gaia (9,7%) do que 
no Porto (5,5%), como já tinha sido referido anteriormente. 
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Quadro 3.9.23 – Empresas por Município da sede, segundo a CAE-Rev. 2.1, 
em 31 de Dezembro de 2006 

Total A+B C D E F G H I K M N O Pessoal ao 
Serviço Região 

Concelho 
% N.º 

Continente 1 044 450 0,42 0,15 9,09 0,07 11,15 27,61 8,03 2,62 20,56 5,55 6,94 7,82 3 593 213 

Norte 352 463 0,20 0,14 12,29 0,08 10,31 29,17 7,75 2,31 18,21 6,21 6,96 6,37 1 255 675 

Grande 
Porto 142 093 0,25 0,03 8,79 0,05 6,95 27,44 6,64 2,43 24,19 6,66 9,25 7,34 498 255 

Porto 37 190 0,03 0,02 5,52 0,12 3,26 26,92 6,70 1,86 29,58 6,26 11,99 7,74 141 148 

Vila Nova 
de Gaia 29 546 0,12 0,02 9,70 0,01 8,67 26,58 5,95 2,57 23,38 7,02 7,97 8,01 89 300 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008. 

No Quadro 3.9.24, apresenta-se a repartição de empresas por município da sede, segundo o 
escalão de pessoal ao serviço, em 2006. Para a globalidade do território, as empresas com 
uma dimensão inferior a 250 trabalhadores representam mais de 99%, enquanto que as 
empresas no escalão com 250 ou mais trabalhadores representam menos de 0,1%. 

Quadro 3.9.24 – Empresas por Município da Sede, Segundo o Escalão de Pessoal 
ao Serviço, 2006 

0 - 249 Unidade 
Territorial Total 

Total 0 -9 10 - 49 50 - 249 
250 ou 
mais 

Continente 1 044 450 99,92 95,53 3,92 0,55 0,08 
Norte 352 463 99,93 94,61 4,73 0,66 0,07 

Grande Porto 142 093 99,92 95,48 3,99 0,53 0,08 
Porto 37 190 99,93 95,41 4,04 0,55 0,07 

Vila Nova de Gaia 29 546 99,92 95,90 3,61 0,48 0,08 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008. 

No escalão até 249 trabalhadores, mais de 95% das empresas comportam até 9 trabalhadores, 
o escalão seguinte (10 – 49) absorve cerca de 4% das restantes empresas e, por último, o 
escalão 50 – 249 engloba menos de 1% das empresas. 

3.9.4.3 - População Activa e Desempregada 

No Quadro 3.9.25 apresenta-se a situação da população residente desempregada, segundo as 
condições perante o desemprego e as taxas de desemprego em 1991 e 2001 para as regiões, 
concelhos e freguesias em análise.  
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Quadro 3.9.25 – População Residente Desempregada, Segundo a Condição de Procura de 
Emprego e Taxas de Desemprego, nas Regiões, Concelhos e Freguesias, 2001 e 

Variação 1991-2001. 

População Desempregada 2001 Taxa de Desemprego (%) 

Total 
Procura do 
1º Emprego 

% 

Procura de 
Novo 

Emprego 
% 

Em 1991 Em 2001 
Unidade 

Territorial 

HM H HM H HM H HM H M HM H M 
Norte 118912 51504 20,9 16,6 79,1 83,4 5,0 3,8 6,5 6,7 5,2 8,6 

Grande Porto 51862 23620 17,5 16,2 82,5 83,8 6,0 4,7 7,7 8,0 6,8 9,4 
Vila Nova de 

Gaia 12358 5382 16,8 16,0 83,2 84,0 5,6 4,2 7,4 8,1 6,5 9,9 

Mafamude 1799 794 20,1 20,7 79,9 79,3 5,7 4,4 7,2 8,7 7,5 9,8 
Vilar do 
Paraíso 601 249 20,8 19,7 79,2 80,3 5,9 4,5 7,8 8,2 6,4 10,2 

Oliveira do 
Douro 1251 542 12,8 12,7 87,2 87,3 5,1 4,1 6,5 10,1 8,2 12,4 

Vilar de 
Andorinha 914 399 20,2 18,0 79,8 82,0 5,1 4,2 6,4 10,0 8,2 12,1 

Porto 12951 6468 19,1 16,9 80,9 83,1 6,9 6,0 8,0 10,2 10,1 10,3 
Fonte: INE, CENSOS 2001 

Numa leitura global, salienta-se o crescimento das taxas de desemprego, masculino e feminino, 
entre 1991 e 2001. O desemprego feminino é superior ao masculino nos dois períodos para a 
totalidade das unidades territoriais consideradas.  

O tipo de desemprego existente (à procura de 1º e novo emprego), mostra uma clara tendência 
para o desemprego estrutural, cuja natureza está associada a uma população envelhecida que 
procura novo emprego. De facto, mais de três quartos do desemprego registado em 2001 tem 
a ver com população que já foi empregada e que procura novo emprego. A procura do 1.º 
emprego tem a ver, na sua maioria, com a população jovem que termina a escolaridade, ou 
abandona precocemente a escola, e que se encontra à procura de emprego. 

3.9.5 - Nível de Escolaridade 

O nível de escolaridade para as diferentes unidades territoriais da área de estudo está patente 
no Quadro 3.9.26. Globalmente, a Região Norte não apresenta muitas diferenças em relação 
ao Continente. No entanto, ao nível concelhio, já encontram diferenças significativas, das quais 
se destacam os seguintes aspectos:  

♦ as taxas de analfabetismo registaram um decréscimo de 1991 para 2001, situando-se 
abaixo da média do Continente e da Região Norte; 

♦ mais de 25% da população residente ficou-se pelo 1.º ciclo do ensino básico; 



COBA  
 

3.123 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

♦ ao nível do ensino secundário, os valores alcançados são ligeiramente superiores à 
média do Continente (15,8%), excepto para a Região Norte (13,0%); 

♦ o nível de ensino médio só tem alguma expressão na freguesia de Mafamude (1,7%); 

♦ as maiores diferenças encontram-se ao nível do ensino superior, com as unidade 
territoriais a apresentar globalmente um valor superior ao nacional (11%), excepto em 
Oliveira do Douro e Vilar do Andorinho, que ficam abaixo dos 10%. 

♦ a freguesia de Mafamude apresenta a maior proporção de população que atingiu o nível 
de ensino superior (20,3%). 

Quadro 3.9.26 – População Residente segundo o Nível de Ensino atingido e 
Taxa de Analfabetismo 

Nível de ensino atingido 

Básico 

Taxa de 
analfabetismo 

Total 

N
en

hu
m

 
(%

) 

1º
 c

ic
lo

 

2º
 c

ic
lo

 

3º
 c

ic
lo

 

Se
cu

nd
ár

i
o 

M
éd

io
 

Su
pe

rio
r 

1991 2001 

Unidade 
Territorial 

Hab (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Continente 9 869 343 14,2 35,0 12,5 10,8 15,8 0,8 10,9 10,9 8,9 

Norte 3687293 14,0 37,6 15,1 10,7 13,0 0,6 8,9 9,9 8,3 
Grande Porto 1260680 11,2 33,8 12,5 11,2 17,0 1,0 13,3 5,9 5,3 

Porto 263131 9,3 29,8 9,8 10,3 17,1 1,8 21,7 4,8 4,8 
Cedofeita 24784 7,5 24,2 8,3 9,8 18,6 2,5 29,1 3,7 3,7 

Massarelos 7756 8,2 25,6 9,6 9,6 17,3 2,5 27,2 4,5 3,6 
Vila Nova de Gaia 288749 11,7 34,4 12,3 11,4 17,8 0,8 11,5 6,4 5,4 

S. Pedro da 
Afurada 3442 13,7 33,9 10,8 10,1 12,6 0,8 18,2 12,5 9,2 

V. N. de Gaia 
(Sta Marinha) 30758 10,6 32,1 11,2 11,9 19,9 1,1 13,2 5 4,5 

Vilar do Paraíso 13126 11,7 31,6 11,1 11,7 19,7 0,8 13,4 7,2 4,8 
Fonte: Censos 2001, INE 

3.9.6 - Infra-estruturas de Saneamento e Níveis de Atendimento 

Ao nível das infra-estruturas básicas de abastecimento de água e de saneamento existentes 
nas regiões e concelhos abrangidos pelo projecto, o panorama geral é apresentado no 
Quadro 3.9.27. Em termos globais, as condições ambientais, segundo os parâmetros 
apresentados, são mais favoráveis no concelho do Porto do que no de Gaia. 

Segundo os dados apresentados pelo INE, relativos a 2006, verifica-se que o abastecimento 
domiciliário de água tem uma taxa de cobertura concelhia de 99% no Porto e 88% em Vila 
Nova de Gaia. 
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Ao nível de sistemas de drenagem de águas residuais, a Região Norte ainda comporta muitas 
carências, registando-se que apenas 66% da população é servida por este tipo de infra-
estruturas. No Porto a taxa de cobertura é de 99%, enquanto que Vila Nova de Gaia se fica 
pelos 87%, à semelhança do que sucede ao nível da população servida por estações de 
tratamento de águas residuais. 

Quadro 3.9.27 - População Servida por Infra-estruturas de abastecimento e saneamento, 2006 

População Servida (%) 

Unidade 
Territorial 

Sistemas de 
Abastecimento de 

Água 

Sistemas de 
Drenagem de 

Águas Residuais 

Estações de 
Tratamento de 

Águas Residuais 
(ETAR) 

Consumo de Água 
do sector 

Doméstico por 
Habitante m3 

Portugal 91 76 70 47,2 
Continente 90 77 71 45,1 

Norte 82 66 64 34,7 

Grande Porto 94 86 79 42,2 

Porto 99 99 99 54,2 

Vila Nova de Gaia 88 87 87 35,3 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

3.9.7 - Indicadores de Consumo Energético 

No Quadro 3.9.28 apresenta-se um conjunto de indicadores relativos ao consumo de energia 
eléctrica; apresenta-se a repartição do consumo de energia eléctrica por consumidor e por 
unidade administrativa, bem como o consumo de combustível automóvel por habitante, em 
tonelada equivalente de petróleo (tep). Este indicador é muito importante, uma vez que parte 
do consumo de combustível automóvel é feita em movimentos pendulares. 

Quadro 3.9.28 - Indicadores de Consumo de Energia por Município, 2006 

Consumo de Energia Eléctrica por Consumidor 

Consumo de 
Combustível 

Automóvel por 
Habitante 

(tep) 
Total Doméstico Agricultura Indústria  

Unidade Territorial 

Milhares de kWh 
Portugal 7,8 2,5 5,6 143,9 0,64 
Continente 7,8 2,5 5,6 146,1 0,64 
Norte 7,6 2,8 3,0 109,4 0,57 
Grande Porto 9,1 3,4 3,7 164,7 1,6 

Porto 8,7 3,9 6,0 49,8 2,2 
Vila Nova de Gaia 8,0 3,5 2,3 141,3 1,5 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

O consumo de energia eléctrica na indústria traduz o peso desta actividade na economia; 
verifica-se que o Grande Porto tem um consumo global de 165 milhares de kwh, valor 
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substancialmente superior ao consumo por consumidor registado no concelho do Porto 
(50 kwh) e da mesma ordem de grandeza do consumo registado em Vila Nova de Gaia 
(141 kwh). 

Vila Nova de Gaia tem um consumo industrial de energia eléctrica cerca de três vezes superior 
ao do Porto, o que atesta bem a diferença ao nível da representatividade e implantação 
territorial do sector industrial nos dois concelhos.  

O consumo de combustível automóvel por habitante assume relevância na medida em que 
reflecte taxas de utilização do modo rodoviário, individual e colectivo, na área em estudo. Como 
se pode ver da leitura deste quadro, o Grande Porto tem um consumo de combustível por 
habitante substancialmente superior à média nacional e da própria região Norte.  

Por seu lado, os dois concelhos também apresentam alguma disparidade, sendo o consumo no 
Porto (2,2 tep/hab) superior ao consumo em Gaia (1,5 tep/hab). 

3.9.8 - Condições Sociais e Qualidade de Vida 

3.9.8.1 - Equipamentos Escolares 

No Quadro 3.9.29 apresenta-se o equipamento escolar existente no ano lectivo 2005/2006 na 
sub-região Grande Porto e concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia. O número e localização de 
estabelecimentos de ensino, segundo o grau ministrado, constituem um indicador importante 
em matéria de transportes colectivos (TC), uma vez que a população estudantil é, 
normalmente, grande utilizadora de TC. 

Quadro 3.9.29 – Estabelecimentos de Ensino, Segundo o Ensino Ministrado, em 2006/2007 

Ensino Básico Educação pré-
escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ensino 
Secundário Região 

Concelho 
Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

Norte 1934 614 2310 127 844 238 1145 315 504 136 

Grande Porto 361 270 430 75 78 39 116 45 44 61 

Porto 55 107 57 40 18 25 28 29 13 39 
Vila Nova de 

Gaia 89 45 104 11 16 5 23 6 9 8 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

Da leitura deste quadro constata-se que os dois concelhos possuem uma quantidade 
significativa de estabelecimentos de ensino, cuja contabilização se apresenta no Anexo IV, 
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tendo em conta os estabelecimentos numa 1ª faixa de 200 metros e numa outra de 500 metros 
face à linha; o mesmo se passa relativamente aos restantes equipamentos. 

No Quadro 3.9.30 apresentam-se os alunos matriculados em 2006/2007, segundo o nível de 
ensino ministrado. Em conjunto, os dois concelhos comportam para cima de 100 000 alunos 
matriculados, dos quais 56 564 pertencem ao município do Porto e 45 276 ao município de Vila 
Nova de Gaia. 

Quadro 3.9.30 – Alunos Matriculados por Município Segundo o Nível de Ensino Ministrado e a 
Natureza Institucional do Estabelecimento, 2006/2007 

Ensino Básico Educação pré-
escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ensino 
Secundário Região 

Concelho Públic
o 

Privad
o 

Públic
o 

Privad
o 

Públic
o 

Privad
o 

Públic
o 

Privad
o 

Públic
o 

Privad
o 

Norte 55 555 37 072 169 
145 14 636 86 007 9 417 135 

639 15 997 96 285 26 828 

Grande 
Porto 13 706 15 982 52 956 8 664 27 611 3 393 44 372 4 671 32 225 12 345 

Porto 2 152 5 744 9 154 4 737 4 931 2 174 8 507 2 982 8 907 7 276 
Vila Nova de 

Gaia 3 134 2 745 12 455 1 347 6 326 549 9 934 840 4 925 3 021 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

O ensino profissional e o ensino superior são expressivos nos dois concelhos de implantação 
da linha G do metro. No Quadro 3.9.31 apresenta-se uma breve caracterização do ensino 
superior por município, referente ao ano lectivo de 2007/2008.  

Quadro 3.9.31 – Ensino Profissional e Ensino Superior, Alunos Inscritos, Estabelecimentos e 
Docentes, 2007/2008 

Ensino Profissional Ensino Superior 
Concelho N.º Alunos Inscritos N.º Estabelecimentos N.º Alunos 

Inscritos N.º de Docentes 

Porto 2948 41 54457 5229 
Vila nova de 

Gaia 763 6 3571 411 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

3.9.8.2 - Indicadores de Saúde 

No Quadro 3.9.32 apresenta-se um conjunto de indicadores de saúde que caracterizam a sub-
região e os concelhos onde se insere o traçado da Linha G do metro. Este aspecto é 
importante quando se trata das condições sociais da população residente e da capacidade de 
resposta de cuidados de saúde para a população ocasional ou deslocada por motivos de lazer 
e turismo. 
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Quadro 3.9.32 – Indicadores de Saúde por Região e Concelho, em 2007 

Enfermeiros por 
1000 habitantes 

Médicos por 1000 
habitantes 

Farmácias e postos 
de medicamentos 
por mil habitantes 

Camas por 1000 
habitantes nos 

estabelecimentos de 
saúde 

Região 
Concelho 

N.º % 
Continente 5,1 3,6 0,3 3,5 

Norte 5,0 3,6 0,3 3,4 
Norte 4,8 3,3 0,2 3,1 

Grande Porto 6,7 6,4 0,3 4,3 
Porto 22,8 18,1 0,5 16,5 

Vila Nova de Gaia 4,2 3,7 0,2 ….. 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007, Edição de 2008 

Relativamente a outros indicadores de saúde, com relevância ao nível da mobilidade, em 2007 
o Porto comportava 23 hospitais, onde foram realizadas para cima de um milhão e setecentas 
mil consultas, e Gaia comportava dois hospitais, não havendo informação disponível sobre o 
número de consultas (INE, AERN 2008); salvaguarda-se contudo a natureza diferenciada das 
unidades de saúde referidas, seja em termos de dimensão, seja de especialização clínica e 
área de incidência territorial associada. 

Ao nível dos centros de saúde e respectivas extensões, em 2007, no Porto foram realizadas 
para cima de novecentas mil consultas externas e em Gaia para cima de setecentas e 
cinquenta mil (INE, AERN 2008). 

3.9.9 - Sistemas ou redes de transporte 

3.9.9.1 - Enquadramento dos Sistemas de Transportes 

O enquadramento dos sistemas de transportes que ora se apresenta tem por base as últimas 
estatísticas dos transportes do INE, relativas a 2007; apresentam-se sumariamente os 
resultados para cada modo de transporte, de forma a servir de referencial na caracterização 
dos sistemas ou redes de transporte na área em estudo. Numa segunda parte deste capítulo, 
efectua-se a caracterização dos aspectos mais relevantes dos sistemas de transportes na 
Grande Porto e concelhos de Porto e Gaia. 

Transportes Ferroviários 

A extensão da rede ferroviária em Portugal permaneceu quase inalterada em 2007 
(3 614,2 km) face ao ano anterior, enquanto que o número de estações ferroviárias diminuiu 
para 668, menos 4 estações do que em 2006. 
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Foram transportados por caminho-de-ferro, em 2007, cerca de 156,7 milhões de passageiros, 
representando um acréscimo de 1,3% face ao ano anterior, mantendo a tendência de ligeiro 
aumento da procura neste modo de transporte. Por tipo de tráfego, e comparando com 2006, o 
tráfego nacional registou acréscimos, quer para o tráfego suburbano (+1,3%), quer para o 
longo curso (+3,5%), enquanto que o tráfego internacional não apresentou alteração apreciável 
relativamente a 2006. 

Em 2007, foram transportadas por caminho-de-ferro 10,6 milhões toneladas de mercadorias em 
“Vagão Completo”, valor que reflecte um aumento de 8% em relação ao ano anterior. No 
mesmo ano o transporte de “mercadorias perigosas” ascendeu a 405 mil toneladas. 

Transportes Rodoviários 

A extensão de estradas da rede nacional, em 2007, totalizou 12 902 km (+0,1% do que a 
extensão existente em 2006). A rede nacional integra as estradas nacionais (38,1% da 
extensão total de estradas), as estradas regionais (34,1%), os itinerários principais (17%) e os 
itinerários complementares (10,8%). As auto-estradas totalizaram 2 613 km em 2007, o que 
reflecte um acréscimo de 2,7% face à extensão existente em 2006. 

No Quadro 3.9.33 apresenta-se a repartição de consumo de combustíveis no transporte 
rodoviário, por tipo de combustível e quantidades consumidas, para 2006 e 2007.  

Quadro 3.9.33 – Consumo de Combustíveis no Transporte Rodoviário 
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Transportes Marítimos 

No ano de 2007, entraram nos portos do Continente 10 478 embarcações de comércio (-0,7% 
do que em 2006), 1 485 na Região Autónoma da Madeira (-1,8%) e 3 263 na Região Autónoma 
dos Açores (+15,7%), num total de 15 226 navios (Figura 3.9.12). 

Os três portos com maior número de embarcações de comércio entradas, à semelhança do 
ano anterior, foram Lisboa (31,3% do total do Continente), Leixões (25,5%) e Setúbal (13,6%). 
Em termos de arqueação bruta (GT) das embarcações entradas, Lisboa manteve a posição 
cimeira (34,4%), seguido por Sines (28,5%) e Leixões (19,4%). 

Foram movimentadas nos portos portugueses cerca de 68,2 milhões de toneladas de 
mercadorias, distribuídas por 63,9 milhões no Continente (+2,1% comparativamente a 2006), 
1,6 milhões na Região Autónoma da Madeira (-4,2%) e 2,7 milhões na Região Autónoma dos 
Açores (+4%). Os principais portos foram Sines, com uma variação homóloga de -3,6% face a 
2006, Leixões (+6,2%) e Lisboa (+7,9%). 

Os portos de Sines e Leixões, que servem de apoio às refinarias aí existentes, apresentam 
como principal grupo de mercadorias carregadas, os “Produtos petrolíferos” com 80,5% e 
27,8% do total de mercadorias carregadas em cada porto, tendo sido o “Petróleo bruto” a 
principal mercadoria descarregada, com 47% e 33,6% do total de descargas em cada porto, 
respectivamente. 

 
Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes 2007, Ano de Edição 2008 

Figura 3.9.12 – Embarcações entradas nos portos, 2007 
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Nos portos de Lisboa, Caniçal e Ponta Delgada, o grupo de mercadorias “Produtos agrícolas, 
alimentares e forragens; animais vivos; adubos; madeira e cortiça” teve predominância, tanto 
na carga com 38,6%, 43,5% e 43,6% do total de cada porto, como na descarga com 63,4%, 
30,8% e 32,8%, respectivamente. 

Nos portos de Setúbal e de Aveiro os “Cimentos, cal e materiais de construção 
manufacturados” foram o principal grupo de mercadorias carregadas com 67% e 31,6% do total 
de cada porto, respectivamente, apresentando Setúbal, nas mercadorias descarregadas, os 
“Produtos petrolíferos” como grupo de mercadorias com maior peso relativo (30,3%) e Aveiro, 
os “Combustíveis minerais sólidos” com 69,4%. 

Transportes Aéreos 

Em 2007, os aeroportos nacionais registaram, face a 2006, aumentos no movimento de 
aeronaves e de passageiros (+4% e +8,9%, respectivamente). O movimento de carga e de 
correio registou um decréscimo de 3,7%. As alterações referidas decorreram do movimento de 
143 225 aeronaves, de 27,4 milhões de passageiros e de 153,2 mil toneladas de carga e 
correio (Figura 3.9.13). 

 
Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes 2007, Ano de Edição 2008 

Figura 3.9.13 – Tráfego Comercial – Movimento de Passageiros 

Em 2007 as empresas de Transporte Aéreo com Certificado de Operador Aéreo (COA) emitido 
em Portugal, transportaram cerca de 10,2 milhões de passageiros, um aumento de 7,3% face 
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ao ano anterior, para uma oferta de cerca de 15,6 milhões de lugares (+4% comparado a 
2006). 

As alterações referidas decorreram do movimento de 143 225 aeronaves, de 27,4 milhões de 
passageiros e de 153,2 mil toneladas de carga e correio, em voos comerciais regulares e não 
regulares.  

O aeroporto de Lisboa é o mais importante aeroporto nacional com uma quota de 48,3% do 
movimento comercial total de aeronaves, 48,9% no movimento de passageiros e 61,7% no 
movimento de carga e correio.  

Os dois aeroportos que se seguem, em termos de volume de tráfego, são Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro (Porto) com a segunda posição no movimento de aeronaves (17,4% do total) e 
carga e correio (14,6% do total) e o Aeroporto de Faro que se destacou no movimento de 
passageiros com a segunda posição (20% do total), em grande medida devido ao fluxo de 
turistas provenientes do Norte da Europa nos meses de Verão.  

De salientar que o conjunto dos cinco principais aeroportos, Lisboa, Porto, Faro, Madeira e 
Ponta Delgada, representaram 95,7% do total de movimento de passageiros efectuado nos 
aeroportos nacionais, valor semelhante ao observado em 2006 (95,8%). 

Transporte Ferroviário Ligeiro 

Em 2007, o transporte de passageiros pelo Metropolitano de Lisboa aumentou 2,4% face ao 
ano anterior, tendo ascendido a 172,9 milhões de passageiros. Em igual período foram 
transportados pelo Metropolitano do Porto cerca de 48,2 milhões de passageiros, ou seja um 
aumento face a 2006 de 24,7%; este acréscimo deriva do incremento da oferta de comboios 
(+21,7%) e também do aumento da extensão explorada pelo Metro do Porto para 94,3 km (77,4 
km em 2006), com a entrada em exploração da sua “Linha Violeta”. 

No Quadro 3.9.34 apresenta-se uma sistematização da extensão e características das linhas e 
ramais explorados por NUTs II. 
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Quadro 3.9.34 – Linhas e Ramais Explorados, por Regiões (NUTS II) 

 

3.9.10 - Infra-estruturas de Transporte na AMP 

A competitividade de uma área metropolitana está muito dependente do grau de eficácia e de 
eficiência do seu sistema de transportes. Em especial, a eficiência nem sempre tem merecido a 
atenção devida. A título ilustrativo, algumas cidades podem gastar de 5% a 15%, ou mesmo 
mais do PIB total, no sistema de transportes, atingindo o mesmo “grau de eficácia”. 

A mobilidade, é, por definição, a razão de ser da gestão de uma área metropolitana e, por 
consequência, a evolução do sistema de transportes é uma actividade central. Um sistema de 
transportes deve ser eficaz, ou seja, garantir a acessibilidade da generalidade da população 
aos centros de actividade relevantes. Por outro lado, deve ser eficiente, ou seja, garantir a 
acessibilidade ao menor custo possível. Só garantindo estas duas primeiras premissas, é que 
consegue o objectivo de ser sustentável, do ponto de vista económico, energético, ou 
ambiental. 

Do ponto de vista funcional, uma zona metropolitana deve assegurar funções de articulação do 
seu hinterland com o exterior. Esta função é especialmente relevante no caso da AMP, dado 
que se trata da região peninsular economicamente mais dependente das exportações. 

O Aeroporto Sá Carneiro, tem um leque de ligações razoável, está bem localizado, e tem em 
curso um programa de modernização, que permitirá oferecer bons níveis de serviços, em 
especial após a sua inserção no sistema de alta velocidade ferroviário do litoral atlântico da 
Península.  



COBA  
 

3.133 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

A Exponor, assim como o sistema portuário, cumprem a sua função, mas é de notar que estes 
equipamentos atingem uma escala muito elevada, por força da dimensão do hinterland, e pelas 
suas características de especialização industrial e dimensão das trocas comerciais, vincam a 
dimensão e vocação destas estruturas. 

Um sistema de transportes públicos de passageiros em áreas metropolitanas, ou noutras, tem 
uma forte componente de utilidade pública, pelo que o seu custo nunca é integralmente pago 
pelo utente. Assume-se que as vantagens de ter um sistema de transportes públicos a baixo 
preço, tem grandes benefícios para a eficiência de outros mercados mais importantes, como o 
mercado de trabalho, a função residencial ou o acesso a equipamentos económicos, 
educacionais, sociais, etc. 

Face à posição geográfica do Porto, periférica relativamente aos seus mercados preferenciais, 
é essencial garantir uma contínua diminuição dos custos de funcionamento destas infra-
estruturas, por via de ganhos de eficiência, que neste caso são muito mais determinantes que 
noutros contextos geográficos. Associado à rede de centros logísticos em preparação, muita da 
capacidade competitiva do País, e em especial do Norte de Portugal, passará pelo esforço de 
eficiência que estas infra-estruturas atingirem. 

3.9.10.1 - Rede Rodoviária 

A área em estudo encontra-se servida por uma rede viária bastante ramificada, permitindo a 
ligação dos dois concelhos em estudo, freguesias e lugares, e entre estes e exterior. No 
entanto, apesar da densidade de vias existentes, a rede viária da região em estudo apresenta-
se fortemente congestionada, quer nas ligações concelhias como nas ligações internas, não 
sendo capaz de responder às necessidades actuais, em particular nas horas de ponta. 

Com efeito, esta situação resulta de um conjunto variado de factores, onde se destacam: 

♦ forte crescimento urbano e industrial estruturado ao longo das principais vias de 
comunicação;  

♦ incremento significativo do parque automóvel, e da sua utilização nas deslocações 
pendulares, nas décadas de 80 e 90; 

♦ existência de fortes ligações pendulares casa – trabalho e casa – escola intra-concelhos 
e inter-concelhos, particularmente com destino/origem Porto e Gaia; 

♦ forte concentração de actividades terciárias no concelho do Porto, principal fonte 
empregadora da população residente da região; 

♦ crescimento de grandes superfícies comerciais em Gaia; 
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♦ deficits de infra-estruturas de apoio e complemento dos modos de transporte, 
nomeadamente de estacionamento e de transportes colectivos rodoviários e ferroviários 
ligeiros. 

Assim, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional de 2000 (Figura 3.9.14) os principais eixos 
de sustentação desta região são os seguintes: 

Rede Fundamental – Itinerários Principais: 

♦ IP1 – A1/A3 – Valença/Castro Marim; liga Valença, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, 
Santarém, Lisboa, Montijo, Setúbal, Aljustrel, Faro e Castro Marim. 

♦ IP4/A4 – Porto/IP4/Quintanilha – liga Porto, Vila Real, Bragança, Quintanilha. 

 
Fonte: Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000) www.iestradas.pt 

Figura 3.9.14 - Enquadramento Viário da Área em Estudo 

Rede Complementar – Itinerários Complementares 

♦ IC1 – Valença/Guia – Valença - Viana do Castelo - Póvoa de Varzim - Porto - Espinho - 
Ovar - Aveiro - Figueira da Foz - Leiria - Caldas da Rainha - Torres Vedras - Lisboa - 
Marateca - Alcácer do Sal - Grândola - Ourique - Guia (IC 4). Eixo estruturante de 
sentido Sul-Norte. Na área em estudo passa pelo Porto e Vila Nova de Gaia, estando 
parcialmente classificado como A29; 

♦ IC2 – Lisboa/Porto – Lisboa - Rio Maior - Leiria - Coimbra - São João da Madeira - 
Argoncilhe – Porto. Eixo de sentido Sul/Norte, que atravessa o Porto e Vila Nova de Gaia 
(onde está parcialmente classificado como A1); 
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♦ IC23 – Circular Regional Interior do Porto (CRIP) – Ponte da Arrábida - Avenida de 
Fernão de Magalhães - Ponte de Freixo - Avenida da República - IC 1. Trata-se de uma 
via circular urbana que se desenvolve a sul e norte do Douro e que se encontra 
parcialmente classificado como A20; 

♦ IC24 – Circular Regional Exterior do Porto (CREP) que liga Perafita (IC 1), a Maia, 
Campo, Crestuma, Argoncilhe e Espinho (IC 1) e que se encontra classificada como A41; 
encontra em fase de construção no trecho de orientação N/S; 

♦ IC25/29 – Radial Leste do Porto a Norte do Douro; 

Rede Complementar – Estradas nacionais 

♦ EN 12 – Estrada da Circunvalação; 

♦ EN 13 – liga S. Pedro da Torre a Valença, passando pelo Porto, Vila do Conde e Póvoa 
de Varzim; 

♦ EN 14 – liga o Porto a Braga, com início no Porto (IC23), passa por Maia, Trofa e 
Famalicão, e termina em Braga; 

♦ EN 107 – Nó de Custóias – Nó do Aeroporto, que liga o IP4 ao IC 24, atravessando 
longitudinalmente os concelhos de Matosinhos e Maia. 

Em síntese, a rede viária existente na região em estudo apresenta uma estrutura rádio-
concêntrica, centrada no Porto, em particular no IC23 - Via de Cintura Interna (VCI). 

Nas deslocações diárias por motivo de emprego constata-se a importância de um transporte 
público que tenha capacidade de resposta em termos de tempo de percurso, custo e conforto. 
Apesar da diversidade de percursos existentes e da razoável flexibilidade horária, a oferta de 
transportes públicos colectivos rodoviários na sub-região do Grande Porto apresenta uma 
situação deficitária, que se deve a um conjunto alargado de factores, nomeadamente: 

♦ elevado número de operadores públicos privados; 

♦ incumprimento de horários; 

♦ falta de qualidade do serviço prestado, que está associada em larga medida à idade da 
frota circulante; 

♦ insuficiente capacidade de oferta em horas de ponta; 

♦ falta de coordenação intermodal dos diferentes meios de transporte; e 

♦ sustentação de base em rede rodoviária deficiente ou saturada. 
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3.9.10.2 - Rede Ferroviária  

Ferrovia Tradicional 

A rede ferroviária portuguesa apresenta uma extensão total de 2 791 km (93,3% em via larga e 
6,7% em via estreita)9. O traçado das linhas de caminho de ferro portuguesas cingiu-se 
fortemente à topografia, por uma questão de economia de meios, apresentando por isso 
condições técnicas e uma configuração espacial que inviabilizam a introdução de material 
circulante moderno e a obtenção de velocidades concorrenciais com outros modos de 
transporte. A rede ferroviária apresenta maior densidade de linhas no litoral do país.  

As velocidades comerciais praticadas para passageiros e mercadoria são, de uma forma geral, 
relativamente baixas face ao conjunto europeu, sendo por isso penalizantes em termos de 
acessibilidade. De facto, e na rede de via larga, os patamares de velocidade alcançados são 
actualmente os seguintes: 

♦ até 120 km/h - 67% da rede; 

♦ entre 120 e 160 km/hora - 28% da rede; 

♦ entre 160 e 200 km/hora - 3% da rede; 

♦ superior a 200 km/hora - 2% da rede. 

Presentemente são 650 o número total de estações a apeadeiros em serviço na rede 
ferroviária. De acordo com a REFER, circulam na rede nacional, por dia, 2300 comboios.  

A área em estudo é servida pela linha do Norte que integra um conjunto alargado de estações 
e apeadeiros, todos servidos por serviço regional (que são parte constituinte da rede de 
circulação de passageiros). 

Na área de estudo identifica-se a estação de vila Nova de Gaia/Devesas onde se efectua 
serviço regional, inter-regional, intercidades e alfa-pendular; também de referir a estação da 
General Torres de serviço regional e suburbano. 

                                                 
9   Rede Ferroviária Nacional - REFER, 2007 
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Metropolitano do Porto 

A rede de metropolitano do Porto apresenta setenta quilómetros de extensão estruturados em 
5 linhas com sessenta e nove estações. A rede serve os concelhos do Porto, Matosinhos, 
Maia, Vila de Conde, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Gaia e Trofa (Figura 3.9.15), actualmente 
estão em exploração: 

 

Figura 3.9.15 - Linhas Actualmente em Funcionamento na Rede de Metro do Porto 

♦ Linha A, que liga Matosinhos ao Estádio do Dragão, assegurando o transporte médio de 
cerca de 40 mil pessoas/dia; 

♦ Linha B - Pedras Rubras - Estádio do Dragão; 

♦ Linha C - Fórum da Maia - Estádio do Dragão; 
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♦ Linha D - João de Deus - Hospital de S. João; serve o concelho de Vila Nova de Gaia; 

♦ Linha A+B+C – Senhor de Matosinhos – Estádio do Dragão; 

♦ refere-se ainda a linha que se desenvolve até à Póvoa e até à Maia (ISMAI). 

A segunda fase do projecto inclui o prolongamento da Linha Azul até Gondomar, o ramal da 
Linha Vermelha (B) até ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o prolongamento da linha D entre 
a Câmara de Gaia e Santo Ovídio e daí para Laborim (melhorando o serviço no concelho de 
Vila Nova de Gaia), bem como a construção da Linha da Boavista, ao longo da Avenida, desde 
a Rotunda até Matosinhos. Igualmente prevista está a nova linha para Maia e para Gaia e 
ainda uma extensão a Leça da Palmeira, Matosinhos e a Trofa da actual linha da Maia. 

O projecto do Metro do Porto, avaliado em 2,2 mil milhões de Euros, é o maior investimento no 
sector dos transportes a decorrer em toda a União Europeia. 

Sistema de Alta Velocidade Ferroviária 

No que se refere à evolução futura do sector ferroviário dos transportes, e de acordo com a 
política europeia e nacional de transportes, a aposta consiste em integrar Portugal na Rede 
Europeia Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE). 

A rede prevista a nível nacional compreende: 

♦ um eixo Lisboa - Madrid, para tráfego misto de passageiros e mercadorias, em fase de 
concurso público de concepção/construção/exploração; 

♦ um eixo Lisboa - Porto para passageiros o qual se encontra em fase de projecto e 
avaliação ambiental; 

♦ um eixo Porto – Valença, para tráfego misto igualmente em fase de projecto e avaliação 
ambiental. 

Outros eixos considerados, como por exemplo, Aveiro – Salamanca e Évora – Faro – Huelva, 
ainda se encontra em fase muito incipiente de concepção. 

A relativa indefinição do eixo Lisboa/Porto não permite avaliar ainda, com segurança, eventuais 
conflitos como o projecto em avaliação. Contudo, é de referir a existência de um documento 
legal que define medidas preventivas para este eixo da rede de alta velocidade. 
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Rede de Aeroportos Nacionais 

O Grande Porto é servido pelo aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro, situado em 
terrenos que abrangem os concelhos de Vila do Conde, Maia e Matosinhos.  

O aeroporto Francisco Sá Carneiro é o segundo aeroporto nacional relativamente ao tráfego de 
mercadorias e o terceiro no tráfego de passageiros. O aeroporto tem registado, nos últimos 
anos, acréscimos significativos de tráfego.  

Este aeroporto está a ser objecto de um Plano de Desenvolvimento Estratégico que prevê duas 
fases: uma 1ª fase (até 2010) para cerca de 5/6 Mpa e 70 000 ton. De carga e uma 2ª fase (até 
2025) com duplicação da capacidade. Prevê-se assim o aumento do número de 
movimentos/hora de 14 para 38 e o aumento da capacidade de 3 para 6 milhões de 
passageiros/ano, até 2010 e para 12 milhões em 2025. 

Rede Marítima 

A posição geográfica de Portugal no extremo sudoeste da Europa conferiu-lhe um importante 
papel no domínio marítimo, onde os portos desempenham uma posição de destaque no 
comércio mundial. Em Portugal a principal função dos portos existentes é a função comercial.  

Existem três portos principais em função do volume e natureza das mercadorias laboradas: 
Lisboa, Leixões e Sines. Do conjunto de portos secundários fazem parte: Viana do Castelo, 
Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal, Portimão e Faro, de onde se destaca Setúbal. 

A área de estudo é servida preferencialmente pelo Porto Leixões. 

3.9.10.3 - Mobilidade na Área Metropolitana do Porto 

A mobilidade é um aspecto fundamental no âmbito do projecto de expansão do metro ligeiro do 
Porto e, consequentemente na respectiva avaliação ambiental. Nas Áreas Metropolitanas em 
geral a necessidade de deslocação é uma realidade resultante do progressivo afastamento 
entre os locais de residência e os locais de trabalho ou estudo da sua população residente. 

No que se refere à Área Metropolitana do Porto (AMP), a análise desenvolvida pelo Instituto 
Nacional de Estatística, pela Auditoria Ambiental (AA) e pelo Gabinete de Estudos e 
Planeamento (GEP) do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação, com base nas 
matrizes de origem e destino dos movimentos pendulares na AMP e num conjunto de 
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indicadores gerais, permitiu identificar um território metropolitano em 2001 mais extenso do que 
em 1991, extravasando já os limites administrativos da AMP (Figura 3.9.16 e Quadro 3.9.35). 

 
Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano, 
Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, 1991-2001, 2003. 

Figura 3.9.16 – Área de Influência da AMP, 2001 

Observando as características dos movimentos (Quadro 3.9.35), verifica-se que os 
movimentos intra-concelhios têm maior expressão (57%). Uma análise comparativa dos dados 
dos recenseamentos de 1991 e 2001 permite concluir que a AMP, em termos líquidos, 
permaneceu um espaço de recepção de trabalhadores e estudantes (com 15 ou mais anos) de 
outras regiões do país. Saiu reforçada a importância dos movimentos inter-concelhios e os 
intra-concelhios, apesar da diminuição, continuaram predominantes. 

Na Figura 3.9.17 sintetizam-se os principais eixos de interacção – mobilidade em 2001, 
contabilizando os movimentos de trabalhadores entre pares de concelhos nos dois sentidos. 
Desta representação salientam-se as interacções entre o Porto e os concelhos da primeira 
coroa periférica, nomeadamente Vila Nova de Gaia. 
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Quadro 3.9.35 – Movimentos Pendulares na Área Metropolitana do Porto, 1991 e 2001 

Total Activos Empregados Estudantes 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 Unidade 

Territorial 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

No interior da 
AMP 569597 89 590226 86 503989 89 516354 86 65608 89 73872 86 

intraconcelhios 398710 62 394282 57 350195 62 344734 57 48515 66 49549 57 
entre concelhos 

distintos da 
AMP 170887 27 195943 28 153794 27 171620 28 17093 23 24323 28 

Entradas na 
AMP 46051 7 62389 9 39441 7 52045 9 6610 9 10344 12 

Saídas da AMP 22661 4 37219 5 21044 4 35148 6 1617 2 2071 2 

Total 638309 100 689834 10
0 564474 10

0 603547 10
0 73835 10

0 86287 100 

Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano, Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana 
do Porto, 1991-2001, 2003. 

 
Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano, 
Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, 1991-2001, 2003. 

Figura 3.9.17 – Principais Interacções de População Empregada na AMP, 2001 
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A análise da importância relativa dos vários modos de transporte (Figura 3.9.18) evidencia que, 
em 2001, na AMP, o automóvel foi o modo de transporte dominante nos percursos casa-
trabalho e casa-escola (49%), seguindo-se-lhe o autocarro (23%)10 e os movimentos a pé 
(19%). Por ordem decrescente de importância seguem-se o transporte colectivo da empresa ou 
da escola (3%), os veículos de duas rodas (3%) e o comboio (2%). Esta hierarquização tem 
diferenças significativas face a 1991, onde o autocarro detinha a primazia (35%) e o automóvel 
representava 23%. 

 
Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano, 
Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, 1991-2001, 2003. 

Figura 3.9.18 – Modos de Transporte Utilizados pelos Residentes na AMP, 1991 e 2001 

Em 2001, o automóvel era o modo mais utilizado pelos residentes de todos os concelhos da 
AMP. O autocarro era o segundo modo mais utilizado pelos residentes nos concelhos mais 
centrais da AMP, nomeadamente Porto e Gaia. 

As principais conclusões sobre as interacções e mobilidade na AMP retiradas do estudo citado, 
podem ser sintetizadas nos seguintes pontos fundamentais: 

♦ no período intercensitário entre 1991 e 2001, a AMP, em termos líquidos, permaneceu 
um espaço de recepção de movimentos de trabalhadores e estudantes (com 15 ou mais 
anos) provenientes de outras regiões do país. Paralelamente reforçou-se, no seu interior, 
a importância dos movimentos inter-concelhios, mas os movimentos intra-concelhios, 
apesar de terem diminuído, continuaram predominantes; 

                                                 
10 Para ser compatível com 1991, têm de se agregar os modos de transporte “autocarro” com “eléctrico 

ou metropolitano”. Esta agregação perfaz os mesmos 23%, devido ao valor nulo em “eléctrico ou metropolitano”, 
em 2001. 



COBA  
 

3.143 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

♦ em 1991, como em 2001, apenas o concelho do Porto era receptor líquido de 
movimentos casa-trabalho e casa-escola, apresentando-se assim, a AMP, como um 
espaço onde parecia existir uma lógica monocêntrica de polarização de movimentos 
inter-concelhios, constituindo aquele concelho o destino mais significativo para os 
residentes noutros concelhos. Contudo, se se considerar apenas os movimentos de 
activos empregados, constata-se que o concelho da Maia era também receptor líquido. 
Foram, assim, identificados dois pólos de emprego (Porto e Maia) e um pólo de estudo 
(Porto); 

♦ as maiores interacções ocorreram essencialmente entre o concelho central da AMP e os 
concelhos da primeira coroa periférica (sobretudo na direcção da cidade do Porto), 
revelando os concelhos periféricos (Espinho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde) uma 
maior autonomia em relação ao centro; 

♦ os dados evidenciam ainda que, em 1991, como em 2001, a área de influência da AMP 
ultrapassava as fronteiras administrativas, estendendo-se a concelhos localizados a 
leste, com particular destaque para Trofa, Paredes e Penafiel, função da acessibilidade 
permitida pela A4; 

♦ entre 1991 e 2001, as relações de dependência laboral entre os diversos concelhos da 
AMP não sofreram alterações estruturais. A proximidade espacial foi, ao longo do 
período, um factor determinante de dependência, mantendo-se o concelho do Porto 
como o único espaço atractivo relativamente a territórios descontínuos; 

♦ o concelho do Porto permaneceu, ao longo do período intercensitário, como o grande 
polarizador de estudantes residentes noutros concelhos, não necessariamente contíguos 
e emergiram na periferia imediata centros polarizadores de menor dimensão, 
nomeadamente Maia, Matosinhos e Valongo, mas com um raio de atracção que não 
ultrapassava os concelhos contíguos; 

♦ verificou-se a existência de uma tendência de descentralização da habitação, 
principalmente na direcção da primeira periferia da cidade central do Porto, onde se 
salientava o concelho da Maia pela dinâmica construtiva. Paralelamente, houve um 
reforço da tipologia dos edifícios em altura. Nos três concelhos mais periféricos (Espinho, 
Póvoa de Varzim e Vila do Conde), a evolução do parque habitacional ocasionou uma 
menor intensidade do uso dos solos; 

♦ no período de dez anos passou-se de um sistema suportado nos modos de transporte 
colectivo para um sistema baseado no transporte individual e alterou-se 
significativamente a hierarquia dos modos de transporte utilizados pela população 
residente na AMP nos movimentos pendulares.  

♦ em 1991, o autocarro era o modo dominante (35%), seguindo-se-lhe os movimentos a pé 
(27%), o automóvel (23%), o motociclo ou bicicleta (7%) e o transporte da empresa ou da 
escola (5%) (Figura 3.9.18); 
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♦ em 2001, 49% dos percursos casa-trabalho e casa-escola realizaram-se de automóvel, 
23% em autocarro, os movimentos a pé surgem na terceira posição (19%), seguindo-se-
lhe o transporte de empresa ou escola (3%) e os veículos de duas rodas (3%). Quanto 
aos movimentos realizados em comboio a percentagem foi de 2%, quer em 1991 quer 
em 2001 (Figura 3.9.18); 

♦ a duração média dos percursos internos realizados pelos activos empregados e 
estudantes residentes na AMP foi de 25 minutos, enquanto a duração dos percursos que 
terminavam fora da área metropolitana atingiu os 43 minutos. Relacionando a duração 
média dos trajectos casa-trabalho ou casa-escola no interior da AMP com o modo de 
transporte, verifica-se que, enquanto nas ligações intraconcelhias as menores durações 
médias estavam associadas aos trajectos percorridos a pé, genericamente mais curtos, a 
maior parte das ligações interconcelhias estavam associadas ao automóvel. 

3.9.10.4 - Estudos de Procura das Extensões da Rede do Metro do Porto 

A revisão dos estudos de procura das extensões da rede do metro do Porto (elaborado pela 
TiS.pt) fornece elementos fundamentais para a caracterização social e económica, 
completando a análise desenvolvida neste estudo e, em particular, o capítulo das interacções e 
movimentos pendulares que ocorrem dentro da AMP. 

Este estudo decorreu da necessidade da Metro do Porto, S.A. dispor de dados mais 
actualizados relativos à procura potencial das extensões que tem em estudo, nomeadamente 
quanto a estimativas de passageiros, e dos passageiros potencialmente captados, no caso de 
se concretizarem as extensões previstas à rede base. 

Deste relatório, considerou-se a informação e dados relativos à extensão da Linha G, Casa da 
Música II – Laborim e da Linha D – Amarela, entre a saída do túnel de S.to Ovídio e Vila 
D’Este, passando por Laborim, uma vez que estas duas extensões se interligam em Laborim. 

A procura e utilização do metro competem directamente com o transporte rodoviário, colectivo 
e individual que, como se viu, continua a ser o modo de transporte mais utilizado nos 
movimentos pendulares nos concelhos em estudo.  

No essencial, a procura potencial das extensões do Metro do Porto será captada: 

♦ ao Transporte Individual, quer na totalidade do percurso (quando dois extremos da 
viagem são servidos pela rede do metro), quer em viagens que incluem Park&Ride (P&R 
– quando o final da viagem é servido pelo metro no sentido da 1.ª viagem) ou a utilização 
de outros modos de TC (em que um dos extremos da viagem é servido pelo metro) e, 
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♦ ao Transporte Colectivo, na medida em que o metro é um modo de transporte muito 
atractivo, em consequência das maiores velocidades comerciais praticadas e das 
frequências de serviço elevadas, sendo de esperar que surja francamente favorecido 
quando comparado com o serviço proporcionado pelos autocarros da STCP e da 
ANTROP. 

Para além das vantagens óbvias associadas a eventuais ganhos de tempo, considera-se que a 
propensão dos viajantes se transferirem para o Metro do Porto é tanto mais significativa, 
quanto maior for a sua acessibilidade a este. 

O Estudo da Tis.pt considera um cenário de procura captada por km muito elevado na 
extensão Santo Ovídio – Laborim, a qual resulta da previsão de reordenamento de várias 
carreiras de autocarro na extensão deste prolongamento. 

Em termos de potencial procura, em segundo lugar surge a Linha Laborim – Casa da Música, 
com uma captação superior a 5 500 novos passageiros por cada quilómetro de linha 
construída. Este valor reflecte o cariz marcadamente urbano das zonas do concelho de Vila 
Nova de Gaia atravessadas por esta linha prevista que se encontra em fase de estudo prévio.  

Os diagramas de carga que se apresentam em seguida (Figuras 3.9.19 e 3.9.20), porque 
foram construídos para cada cenário intermédio, correspondem aos valores reais transportados 
por cada linha/extensão e não aos acréscimos de procura para o operador por elas 
conseguidos (TiS.pt). 

Relativamente à Linha Laborim – Casa da Música, a procura estimada é da ordem dos 
38 300 passageiros diários, que se repartem de acordo com o diagrama de carga da 
Figura 3.9.19). 

À semelhança das duas linhas que o estudo analisa, também nesta extensão a carga por troço 
e sentido vai aumentando à medida que o percurso se aproxima do centro da cidade do Porto. 
Assinale-se ainda que o maior salto ocorre na estação das Devesas, mostrando a sua 
importância enquanto ponto de transbordo preferencial entre o Metro do Porto e os comboios 
suburbanos da USGP (TiS.pt). 
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Fonte: Revisão dos Estudos de Procura das Extensões do Metro do Porto, TiS.pt 

Figura 3.9.19 – Linha Laborim – Casa da Música – Diagrama de carga (dia útil médio) 

Relativamente à Linha Extensão Santo Ovídio – Laborim, a procura estimada é da ordem 
dos 19 300 passageiros diários, que se repartem de acordo com o diagrama de carga da 
Figura 3.9.20. 

 
Fonte: Revisão dos Estudos de Procura das Extensões do Metro do Porto, TiS.pt 

Figura 3.9.20 – Extensão Santo Ovídio – Laborim – Diagrama de carga (dia útil médio) 
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Tratando-se de uma extensão de linha existente, o estudo refere que se optou por apresentar o 
diagrama de carga da carreira toda, e não apenas dos fluxos entrados/saídos nas novas 
extensões. 

Como se pode observar, a linha apresenta duas secções: uma que se estende de Laborim ao 
Marquês de Pombal, caracterizada por uma grande simetria longitudinal, com um sector central 
mais carregado desde o Parque República aos Aliados, e os extremos com cargas ligeiramente 
menores; e a secção desde o Marquês ao Hospital, a qual apresenta uma procura homogénea 
mas substancialmente inferior ao resto da linha. 

A grande quebra que ocorre no Marquês explica-se pela importante interface entre o MP e a 
STCP em reflexo da oferta da STCP aí concentrada.  

Ainda no mesmo mapa, é possível constatar que o principal “alimentador” desta extensão será 
a USGP devido a alterações introduzidas na rede de autocarros devido à prevista entrada em 
funcionamento de novas linhas de metro. 

3.10 - PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.10.1 - Introdução 

A diversidade de figuras de ordenamento existentes na legislação portuguesa demonstra uma 
crescente preocupação pelas questões relacionadas com a gestão do território, embora 
coloque muitas vezes graves problemas a essa mesma gestão. Com frequência, ocorrem 
situações de sobreposição e, muitas vezes, de contradição de dois planos de ordenamento 
para uma mesma região. As características objectivas destes planos abarcam: ordenamento do 
território, conservação da natureza e preservação da qualidade do ambiente, entre outros. 

A metodologia e estrutura adoptada na elaboração do presente capítulo tiveram como 
propósito compilar, de forma organizada e sistemática, um conjunto complexo de informação 
sectorial, de utilidade admitida para o Estudo de Impacte da Linha D – Amarela, entre Santo 
Ovídio e Vila D’Este, passando por Laborim, no concelho de Gaia, uma vez que o objectivo 
principal é identificar, quer a viabilidade do empreendimento, quer as soluções do projecto que: 

♦ melhor se integram nos objectivos de desenvolvimento territorial/estratégicos 
consignados nos vários planos analisados; 

♦ minimiza a afectação das principais condicionantes ao uso do solo na área de inserção 
do empreendimento.  
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Para o efeito consideraram-se os seguintes passos metodológicos; 

♦ pesquisa bibliográfica sobre o tipo de empreendimento e os territórios atravessados; 

♦ consulta e análise de informação cartográfica, designadamente das cartas de 
condicionantes e ordenamento dos Instrumentos de Ordenamento do Território e de 
Planeamento com relevância para a área de intervenção do projecto; 

♦ reconhecimento de campo; 

♦ reunião com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

A avaliação efectuada incidiu nos seguintes aspectos: 

♦ análise de cada um dos diferentes planos de ordenamento ou de carácter estratégico 
integrado e respectivas implicações para a área de inserção local do empreendimento 
em apreço, designadamente ao nível dos objectivos e estratégias de desenvolvimento 
consignadas; 

♦ análise espacial dos usos e funções do território integrado no corredor considerado, 
efectuada através da análise detalhada da planta de ordenamento do Plano Director 
Municipal (PDM) do concelho de Gaia, complementada com trabalho de campo, onde 
foi possível identificar e dividir o território em vários tipos de classes de espaço;  

♦ identificação e análise dos Planos de Urbanização (PU) e de loteamentos existentes e 
em desenvolvimento no corredor em apreço e na sua envolvente; 

♦ análise da tipologia de ocupação urbana da área do corredor em estudo, envolvendo 
sobretudo a identificação das tipologias urbanísticas em presença; 

♦ identificação das principais condicionantes ao uso do solo na área directamente 
intersectada pelo empreendimento em apreço. 

3.10.2 - Planos/Programas de Âmbito Nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

De entre os Planos de Âmbito Nacional relacionados com o ordenamento do território, destaca-
se o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). Este Programa 
aponta um conjunto de opções, das quais se destacam aquelas que se enquadram nas opções 
Estratégicas de Desenvolvimento para a Região Norte e Sub-Região do Grande Porto, quanto 
aos modos de transporte conexos com o presente estudo: 

♦ Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo: a qualificação 
funcional do Porto e da sua área metropolitana, o desenvolvimento de polarizações 
estruturantes na conurbação do litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos no interior; 
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♦ Organizar o sistema territorial de mobilidades, de modo a reforçar polarizações urbanas 
e a estruturar sistemas urbanos sub-regionais, e conciliar o serviço público de 
transportes com a racionalização do uso do automóvel;  

♦ Qualificar as periferias da AMP e ordenar a implantação de equipamentos e infra-
estruturas de referência; 

♦ Estruturar a rede de Instituições de Ensino Superior, de I&D, Centros Tecnológicos e 
Áreas de Localização Empresarial tendo em vista consolidar pólos de competitividade 
articulados pelas novas condições de acessibilidade. 

3.10.3 - Planos e Programas Operacionais e Regionais 

Apresentam-se seguidamente os principais Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do 
Território sustentados em figuras de planeamento regional/sectorial e políticas de 
desenvolvimento. 

3.10.3.1 - Plano Operacional de Acessibilidades e Transportes (POAT) - 2000-2006 

De acordo com o POAT, o sistema de transportes deverá dar, a longo prazo, resposta ao 
seguinte objectivo principal “oferecer aos cidadãos e às empresas de todo o país um sistema 
de transportes seguro e sustentável do ponto de vista económico-financeiro, ambiental e 
social”. 

Em consonância, os objectivos da política de transportes para o período 2000 - 2006, de 
acordo com o POAT são: 

♦ Objectivo 1: Criar condições, a nível do sistema de transportes e respectivas infra-
estruturas, para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas 
portuguesas e para a sua maior integração no mercado global, privilegiando uma 
abordagem integrada da mobilidade, respeitadora do ambiente e do ordenamento do 
território; 

♦ Objectivo 3: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas zonas urbanas; 

♦ Objectivo 4: Melhorar as acessibilidades de forma a que se traduzam num reforço da 
coesão e solidariedade internas. 

O contributo do POAT para atingir estes objectivos desenvolve-se em torno de quatro eixos 
prioritários, dos quais se destaca, como mais importante, para o caso em apreço: 

♦ Eixo Prioritário 3 – Reforço da Coesão Nacional 

♦ Eixo Prioritário 4 - Promoção da Qualidade, Eficiência e Segurança do Sistema de 
Transportes. 
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As medidas, estratégias e acções contempladas nos eixos prioritários referidos podem ser 
analisadas do ponto de vista sectorial, sendo de particular interesse, para o empreendimento 
em análise, as propostas ao nível do modo ferroviário. 

São objectivos globais do Eixo 3: 

♦ Reforçar a coesão e a solidariedade internas; 

♦ Melhorar as ligações das cidades de média dimensão entre si e à rede nacional 
estruturante; 

♦ Melhorar os acessos entre as zonas rurais e as áreas urbanas; 

♦ Promover o transporte ferroviário como alternativa ao transporte individual no acesso 
aos centros urbanos. 

São objectivos globais do Eixo Prioritário 4: 

♦ Melhorar a qualidade na prestação dos serviços de transporte, nomeadamente no que 

♦ respeita aos meios de transporte de grande capacidade; 

♦ Conhecer e gerir os tráfegos, bem como monitorizar os efeitos ambientais 
penalizadores da qualidade ambiental; 

♦ Promover e reforçar as condições de segurança no sistema de transportes 

Rodovia 

No que respeita à infra-estrutura rodoviária, continuará a ser implementado o Plano Rodoviário 
Nacional (PRN 2000).  

De entre as infra-estruturas que atravessam a área de estudo, destacam-se o IC2/A1 e a EN1, 
a sul. 

Ferrovia 

Embora não seja abrangida pela área de estudo, destaca-se a linha do Norte, nas Devesas, 
uma vez que a presente Linha do Metro em Estudo se articula com a futura Linha G, que se 
liga à referida estação da rede ferroviária nacional através da Estação do Metro das Devesas. 

A Linha do Norte é actualmente objecto de importantes investimentos tendo em conta que é a 
principal ligação nacional entre as duas maiores áreas urbanas nacionais. 

Salienta-se que o POAT contempla na infra-estrutura ferroviária o Metropolitano, como se 
observa na Figura 3.10.1. 
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 Fonte: http://www.qca.pt/po/poat/default.html 

Figura 3.10.1- Intervenções no Sector Ferroviário 2000 – 2006 
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3.10.3.2 - Programa Operacional da Região Norte (PORN) - 2000 -2006 

Com a realização do “Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000-2006. 
Diagnóstico Prospectivo da Região do Norte” (CCRN, 1998) foi possível estabelecer um 
diagnóstico da região Norte que permitiu identificar as questões decisivas para o 
desenvolvimento da mesma. O PORN estabelece as prioridades estratégicas e as medidas 
para a resolução dessas questões decisivas, nomeadamente através de prioridades 
estratégicas, das quais se destaca a “Prioridade Estratégica C - Promover as condições para 
um ordenamento equilibrado e sustentável do território regional”. 

Esta prioridade estratégica concretiza-se em objectivos específicos, dos quais se referem: 

♦ “melhoria das redes e sistemas de transporte de nível regional, através do 
desenvolvimento de modos de transporte menos agressivos ambientalmente 
(nomeadamente metro e transporte fluvial), da requalificação das estradas nacionais e 
regionais, da melhoria das condições de acessibilidade e operação de portos regionais 
e da articulação entre as redes dos diferentes modos e meios de transporte; 

♦ melhoria das redes e sistemas de transporte de nível local, pelo apoio à construção ou 
requalificação de vias municipais e intermunicipais, de centros coordenadores de 
transportes, de variantes urbanas, de medidas de acalmia de tráfego, segurança 
rodoviária e redução do impacte acústico e ambiental; 

♦ qualificação e organização da Área Metropolitana do Porto (AMP) e valorização das 
cidades médias e dos eixos urbanos de equilíbrio, apoiando programas integrados de 
intervenção envolvendo projectos e acções de qualificação de zonas de excelência 
urbana”. 

Ao abrigo dos objectivos mencionados foram definidos eixos prioritários, que congregam 
medidas, das quais, se destacam, pela maior relevância face ao empreendimento em apreço: 

♦ Eixo Prioritário 1 - Medida 1.2 - visa promover a complementaridade entre as redes 
dos diferentes modos e meios de transporte e a qualidade na oferta de infra-
estruturas, serviços e equipamentos públicos no sector dos transportes; 

♦ Eixo Prioritário 2 - Medida 2.6 - com o objectivo de promover a utilização dos 
transportes colectivos e o uso de modos de transporte mais favoráveis ao ambiente, 
nomeadamente, com recurso a modo ferroviário; 

♦ Eixo Prioritário 3 - Medida 3.15 - visa contribuir para o descongestionamento das áreas 
urbanas, o desenvolvimento de modos e meios de transporte menos poluentes, a 
melhoria das acessibilidades regionais e para uma melhor articulação entre diferentes 
redes de transportes.  
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Neste contexto, o projecto em apreciação dá resposta a estes objectivos consignados 
no PORN. 

3.10.4 - Planos Sectoriais 

3.10.4.1 - PBH do Rio Douro 

A área de estudo enquadra-se também na área do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro 
(PBH Douro), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de Dezembro e 
publicado no Diário da República n.º 284, I Série B, de 10 de Dezembro de 2001, e rectificado 
pela Dec.- Rectificação 21-G/2001 de 31 de Dezembro. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 310/2003 de 10 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, os 
Planos de Bacia Hidrográfica consubstanciam planos sectoriais, isto é, instrumentos de 
programação e de concretização de uma política nacional com incidência na organização do 
território. Deles decorrem as directrizes e orientações que, em sede da gestão dos recursos 
hídricos de uma determinada bacia hidrográfica, obrigatoriamente informam a actuação da 
Administração Pública, sem que no entanto possam conter normas que directa e 
imediatamente vinculem os particulares. 

No caso aplicável ao corredor em estudo, a rede hidrográfica drena uma parte da área de 
estudo para o rio Douro, através do rio Febros, e outra parte para as ribeiras de costa, 
integradas também naquele plano sectorial, o qual tem como objectivo, entre outros, a 
articulação do ordenamento do território com o ordenamento do Domínio Hídrico, visando a 
reabilitação e a protecção de leitos e margens. 

3.10.4.2 - Plano Rodoviário Nacional (PRN - 2000) 

A rede rodoviária nacional está, na sua essência, estruturada por um conjunto de Itinerários 
Principais e Complementares, dos quais os de maior importância são o IP1 e o IP2. Dos vários 
itinerários principais que compõem a rede rodoviária nacional apenas o IP1 e o IP4 servem 
directamente os dois concelhos em estudo (Figura 3.10.2), designadamente. 

♦ A1/IP 1 - Valença/Castro Marim - liga Valença, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, 
Santarém, Lisboa, Montijo, Setúbal, Aljustrel, Faro, Castro Marim, servindo o litoral 
português de Norte a Sul, passando pelas principais áreas urbanas do país, estando 
previsto o seu alargamento e beneficiação em alguns trechos; 
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Fonte: http://www2.iestradas.pt/areas/# 

Figura 3.10.2 - Rede Rodoviária Prevista para a Área em Estudo no Plano Rodoviário Nacional 

Para a área de influência do corredor em apreço, o Plano Rodoviário Nacional preconiza os 
seguintes Itinerários Complementares: 

♦ IC1 - Valença/Guia - que permite a ligação entre Valença, Viana do Castelo, Póvoa de 
Varzim, Porto, Espinho, Ovar, Aveiro, Figueira da Foz, Leiria, Caldas da Rainha, 
Torres Vedras, Lisboa, Marateca, Alcácer do Sal, Grândola, Ourique e Guia (IC4); 

♦ IC2 - Lisboa/Porto - que conecta Lisboa, Rio Maior, Leiria, Coimbra, São João da 
Madeira, Argoncilhe e Porto; 

♦ IC23 - Circular Regional Interior do Porto (CRIP) - Ponte da Arrábida - IC1 

♦ IC24 - Circular Regional Exterior do Porto (CREP) que liga Perafita (IC1), a Maia, 
Campo, Crestuma, Argoncilhe e Espinho (IC1); 

O PRN prevê ainda, no âmbito de Outras Estradas da Rede Nacional Complementar, a 
construção e/ou beneficiação de alguns trechos de estradas nacionais, das quais cabe 
destacar, pela sua importância para a zona de influência da área em estudo, a EN1e a EN109. 

As vias de âmbito municipal que atravessam a área de estudo respeitam à EM 624, a sul, que 
liga a EN1-15 em Valadares à EN1 em Laborim de Baixo. 
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3.10.4.3 - Plano de Modernização dos Caminhos-de-Ferro 

Este plano visa dotar o País de uma infra-estrutura ferroviária capaz de assegurar uma rede de 
serviços apta a responder às necessidades de mercado e à qualidade de vida das populações.  

No que se refere à estratégia delineada é possível definir quatro áreas de actividade: 

♦ Transporte de mercadorias; 

♦ Transporte de passageiros de média e longa distância; 

♦ Transporte em áreas suburbanas; 

♦ Transportes regionais/locais. 

A modernização dos principais corredores permitirá ganhos significativos de acessibilidade 
traduzidos em tempos de percurso nas ligações ferroviárias.  

Com efeito, prevê-se, ao nível ferroviário, a concretização de intervenções na rede suburbana a 
norte do rio Douro que integram os Projectos Porto e Norte que, por sua vez, se repartem por 
três projectos autónomos, respectivamente, Grande Porto, Minho e Vale do Ave e Douro, 
complementadas por um quarto projecto que cobre as áreas dos três restantes nos domínios 
específicos da Sinalização e Telecomunicações (Figura 3.10.3). 

A área de intervenção do Projecto Grande Porto vai desde a estação de Vila Nova de Gaia na 
Linha do Norte, até à estação de Ermesinde na Linha do Minho, ambas inclusive. Compreende 
ainda a Linha de Leixões e a Concordância de S. Gemil (linha que liga a estação de Ermesinde 
a S. Gemil, na linha de Leixões). O troço S. Bento-Campanhã, pertence também a este 
Projecto. 

No que se refere à integração de Portugal na rede europeia de alta velocidade foram 
seleccionadas, no final do último ano, o seguinte conjunto de linhas ferroviárias: 

♦ Linha Lisboa - Porto (na qual se insere o lote ora em avaliação) 

♦ Linha Porto - Vigo 

♦ Aveiro - Salamanca; 

♦ Lisboa - Madrid; 

♦ Évora - Faro - (Huelva). 
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Figura 3.10.3 - Diagrama Geral dos Projectos no Porto e Norte 

As principais características e objectivos a cumprir por estas linhas serão: 

♦ Linha Lisboa - Porto (300 km/h, estando em avaliação, em fase de Estudo Prévio a 
viabilidade de circulação para 350 km/h); 

→ Ligar Lisboa ao Porto em 1 hora e proporcionar um serviço de inter-cidades e de 
commuters (Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria/Fátima e Lisboa); 

→ Servir os aeroportos internacionais de Lisboa e Porto; 

→ Início/Fim: 2006/2013 - por Fases; 

♦ Linha - Porto - Vigo (220/250 km/h): 

→ Ligar o Porto a Vigo em 40 minutos, servindo as cidades de Porto e 
Braga/Barcelos, permitindo estimular o comércio com a Galiza; 

→ Servir o aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro no Porto; 

→ Início/fim: 2006/2009; 

♦ Aveiro - Salamanca (200/250 km/h): 

→ Ligar o Porto a Madrid em menos de 3 horas, privilegiando o Norte de Portugal 
(através das cidades de Aveiro e Viseu), com uma rota de 
mercadorias/passageiros para a Europa (por Irún/Barcelona); 

→ Servir os portos de Leixões e Aveiro; 

→ Início/fim: 2011/2015; 
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♦ Lisboa - Madrid (300/350 km/h): 

→ Ligar Lisboa a Madrid em pouco mais de 2 horas e abrir uma via de passageiros 
para a Europa (por Irún/Barcelona), através das cidades de Lisboa e Évora 
(cidades servidas pelo corredor); 

→ Servir o aeroporto internacional de Lisboa; 

→ Início/Fim: 2006/2010; 

♦ Évora - Faro (Huelva) (300 km/h): 

→ Ligar Lisboa a Faro em 1h 20m (Ligando ainda Faro a Huelva em 0h30m); 

→ Servir o aeroporto internacional de Faro e o futuro aeroporto de Beja; 

→ Cidades servidas pelo corredor: Lisboa e Évora; 

→ Início/Fim: 2013/2018. 

Relativamente a estes projectos e a sua relação com o presente projecto em avaliação, 
importa realçar a ligação modal directa à rede ferroviária prevista na Estação Devesas da Linha 
G do Metro do Porto (em fase de estudo prévio), e a ligação desta à Linha D do Metro, em 
Laborim. A própria Linha D em apreço estabelecerá a conexão à estação de São Bento da rede 
ferroviária, por via directa da ligação do presente prolongamento para sul da Linha D.  

Já no que respeita ao projecto do Metro Ligeiro do Porto, onde se integra o presente Estudo, 
encontra-se em fase de conclusão a concretização da 1ª fase (Desenho 1469-EP-23-LD04-
001), estando em projecto/estudo a avaliação de eixos que integram a 2ª fase e 3ª fase deste 
novo sistema de importância extrema para os transportes públicos urbanos desta Área 
Metropolitana. Destes eixos, destacam-se as extensões previstas na Expansão da Rede do 
Metro Ligeiro onde se integra a Linha D - Amarela, entre Santo Ovídio e Vila D’Este passando 
por Laborim (Objecto do presente Estudo), assim como a sua conexão à Linha G-Laranja, entre 
a Casa da Música no Porto e Laborim em Gaia (Esta em fase de Estudo Prévio). 

No plano de expansão do Metro Ligeiro, como se pode ver da análise da figura referida, o novo 
sistema de Metro Ligeiro tem já articulação viável com a rede ferroviária e com a rede futura de 
alta velocidade em Campanhã e Aeroporto. 

Neste contexto, a rede de metro representa assim um sistema de elevada eficácia para 
redistribuição de passageiros na cidade do Porto e principais centros urbanos do Grande Porto, 
com vista ao acesso facilitado à rede ferroviária convencional e à futura rede de alta 
velocidade, a partir das respectivas estações existentes na AMP e das futuras estações de alta 
velocidade no Aeroporto e em Campanhã. 
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3.10.4.4 - Plano de Desenvolvimento Estratégico do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

Situado numa importante zona industrial e comercial do País, o Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro localiza-se a 11 km da cidade do Porto. O Plano de Desenvolvimento deste Aeroporto 
vai permitir desempenhar com qualidade o seu papel de infra-estrutura fundamental para toda 
a região do Noroeste Peninsular. Em particular, preconiza-se a concretização das seguintes 
acções: 

♦ construção de uma nova aerogare, com a requalificação funcional das áreas 
existentes e a construção de novas áreas de embarque e desembarque de 
passageiros, áreas de serviços das companhias aéreas, entidades oficiais e 
aeroportuárias e espaços comerciais. O aeroporto passará a ter cinco pisos e uma 
área de 240 000 m2; 

♦ alteração do pier que, em conjunto com a plataforma de estacionamento de aviões, vai 
permitir embarques e desembarques através de 14 pontes telescópicas; 

♦ obras que permitirão ter estacionados 35 aviões em simultâneo, ao mesmo tempo que 
os pisos de estacionamento automóvel aumentam a sua capacidade para 1 000 
viaturas; 

♦ reformulação dos acessos viários na área envolvente, num total de 70 000 m2, 
incluindo um aparcamento automóvel para mais 500 veículos. 

O plano, definido em 2000, prevê o aumento dos lugares de estacionamento para aviões de 18 
para 34 e, numa última fase, uma nova duplicação de capacidade para 12 milhões de 
passageiros por ano, com possibilidade de ter 44 aviões por hora nas chamadas horas de 
ponta. 

A nova interface modal a criar no aeroporto, de ligação aérea/ferroviária e ainda a articulação 
com o Metro e ou rodovia (parques estacionamento), vem permitir reforçar o papel do Metro 
Ligeiro enquanto infra-estrutura de transporte de passageiros para aquela infra-estrutura 
aeroportuária. 

3.10.5 - Plano Director Municipal 

O território directamente pelo corredor da Linha D em apreço detêm, a nível concelhio, 
directrizes de ordenamento do território válidas, consubstanciadas no Planos Director Municipal 
(PDM) legalmente aprovado (Quadro 3.10.1).  
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Quadro 3.10.1 - PDM em Vigor na Área em Estudo 

Instrumentos 
(PDM) Publicação Estado 

Gaia 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/94 
de 6 de Maio, parcialmente suspenso pela 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 89/97, de 9 de Junho e alterado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 

33/2001, de 30 de Março 

Em revisão 
(Discussão Pública de  

(18 de Dezembro de 2008 
a 12 de Fevereiro de 2009) 

Actualmente encontra-se em fase de 
ponderação do processo de discussão pública 

(2009-05-28) 

Com efeito, é neste instrumento de ordenamento territorial que se especializam as estratégias 
de desenvolvimento pretendidas para este território. O PDM de Gaia encontra-se em fase final 
de revisão, tendo-se iniciado o processo de discussão pública recentemente (18 de Dezembro 
de 2008 a 12 de Fevereiro de 2009).  

No Quadro 3.10.2 e no Desenho 1469-EP-23-LD04-008, apresentam-se as classes de espaço 
definidas no respectivo PDM. 

Quadro 3.10.2 - Classes de Ordenamento do PDM do concelho de Gaia 

Áreas urbanas e urbanizáveis: 
– edificabilidade intensiva, 
– edificabilidade extensiva 
– edificabilidade extensiva consolidada 

Áreas urbanas e urbanizáveis de transição 
Áreas urbanas e urbanizáveis de concentração industrial e de Armazenagem 

Áreas urbanas de Equipamento 
Classe de Vias e Arruamento Proposto 

Áreas de salvaguarda (REN) 
Áreas não urbanas de transformação condicionada 

De um modo geral, os processos de ordenamento e planeamento territorial na área em estudo 
determinam, em linhas gerais, as seguintes orientações estratégicas: 

♦ melhoria das condições de habitabilidade; 

♦ melhoria da acessibilidade viária e intermunicipal; 

♦ incremento da utilização de transportes colectivos e articulação com o transporte 
individual; 

♦ desenvolvimento das actividades económicas e sua articulação com as zonas 
residenciais; 

♦ protecção e valorização do património natural, paisagístico e arquitectónico. 

No que concerne ao Metro Ligeiro, a consideração do prolongamento da Linha D em análise 
não encontra expressão no Regulamento do PDM de 1994 ainda em vigor. 
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No entanto, a revisão em curso do PDM, faz referência ao Metro Ligeiro, através do seu 
artº 118, que se transcreve: 

Artigo 118.º – Ferrovia Ligeira 

A Rede Ferroviária Ligeira corresponde à infra-estrutura de metro ligeiro existente, 
em construção e prevista, que se desenvolve numa parte em canal subterrâneo e 
noutra parte à superfície, em canal próprio exclusivo. 

O PDM consagra também várias referências ao Metro Ligeiro, nomeadamente a sua 
articulação com a via municipal VL3, e com os planos de urbanização da área de estudo, 
conforme se transcreve: 

“34 – UOPG MD4 – Área envolvente à VL3 

34.1.Objectivos: 
a) Executar a via de ligação (VL3) entre a rotunda existente sobre o IC1 e a VL2/ Rua do 
Agro; 
b) Reestruturar as áreas adjacentes à via, reformulando os acessos de ligação entre 
estas e a via proposta; 
c) Ordenar o processo de urbanização decorrente da implementação da via. 

34.2. Parâmetros urbanísticos: 
a) A via proposta deverá ter um carácter urbano com ligações aos arruamentos 
transversais existentes e propostos; 
b) As áreas de expansão destinam-se preferencialmente a habitação colectiva com um 
coeficiente de ocupação do solo de 0.8, de acordo com a Carta de Qualificação do solo. 

34.3. Forma de execução: 
Esta UOPG deverá ser concretizada através de Unidades de Execução.” 

“37 – UOPG MF1 – Interface Stº Ovídio11 

37.1. Objectivos: 
a) Assegurar a estruturação urbanística das áreas adjacentes à implantação do interface 
modal metro/autocarro; 

                                                 
11 No que concerne ao ponto “37 UOPG MF1 – Interface de St.º Ovídio”, ela foi já objecto de implementação em fase de projecto, 

no âmbito do Prolongamento da Linha D, Amarela, a Santo Ovídio.  
 Este projecto, após um diagnóstico aprofundado dos principais movimentos rodoviários, concluiu pela implantação do interface 

modal metro/autocarro, a zona norte de Santo Ovídio, junto do cruzamento rodoviário da Av. Vasco da Gama com a Av. da 
República, ligando directamente à estação D. João II. 
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b) Considerar em escala apropriada as necessidades futuras de dimensionamento de 
infra-estruturas num espaço que se prevê de grande polaridade nas dinâmicas de 
mobilidade concelhia e inter-concelhia. 

37.2. Parâmetros urbanísticos: 
a) Considerar-se os parâmetros urbanísticos previstos no Plano Director Municipal. Dado 
ser previsível a necessidade de uma grande área para infra-estruturas, a área de 
expansão delimitada na UOPG poderá atingir o índice de 1.4; 
b) O curso da linha de água existente poderá ser alterado de modo a garantir uma melhor 
estruturação urbanística de toda a área, nomeadamente da rede viária existente; 
c) Promover e sistematizar um conjunto de espaços verdes de recreio e lazer de forma a 
garantir a continuidade da Estrutura Ecológica Municipal. 

37.3. Forma de execução: 
Esta UOPG deverá ser concretizada através de Unidades de Execução.” 

“39 – UOPG MF3 – Interface de Laborim 

39.1. Objectivos: 
a) Implantar um interface modal que articule os transportes públicos de metro ligeiro e 
autocarro, dotando-o de parque de estacionamento de veículos; 
b) Implantar um parque de recolha para o metro ligeiro; 
c) Estruturar a rede viária estruturante ligando a VL3 à Avenida da República através da 
remodelação do nó viário da A1 e articulado com o interface modal; 

39.2. Parâmetros urbanísticos: 
Os parâmetros urbanísticos a adoptar para esta área são os constantes da Carta de 
Qualificação do solo. 

39.3. Forma de execução: 
Esta UOPG deverá ser concretizada através de Plano de Urbanização ou Unidades de 
Execução.” 

“40 – UOPG MF4 – Laborim de Cima12 

40.1. Objectivos: 
a) Corresponder às dinâmicas de transformação da zona; 

                                                 
12  Quanto ao designado “ Interface de Laborim”, é necessário referir que esta UOPG foi definida tendo em conta o pressuposto tido 

ao período de elaboração do PDM, no qual o prolongamento da linha D - Amarela, só se efectuava até Laborim. Com a decisão 
de expandir esta linha até Vila D’Este, e de incluir nessa extensão mais 3 estações para além de Laborim, o grau de importância 
e os níveis de funcionalidade desta unidade são transferidos para a nova estação de Vila D’Este.  Por este motivo a Metro do 
Porto, conjuntamente com a Câmara Municipal e Gaia, optaram pelo abandono desta solução. 
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b) Articular as novas construções com a malha urbana pré-existente, promovendo uma 
ocupação consertada e qualificada. 

40.2. Parâmetros urbanísticos: 
a) Os parâmetros urbanísticos a adoptar para esta área são os constantes da Carta de 
Qualificação do solo; 
b) Deve ser promovida a eliminação da falta de ligação entre arruamentos existentes; 
c) Apenas a parte norte da Quinta do Cisne deverá ser urbanizada. Na área a urbanizar 
deverão ser criados novos arruamentos estruturantes. A solução urbanística deverá 
passar pela previsão da continuidade da Rua José de Oliveira Ferreira. Nesta área a 
cércea máxima das edificações poderá atingir os oito pisos; 
d) A área verde arborizada da parte sul da Quinta do Cisne deverá ser mantida e 
destinar-se, 
preferencialmente, a espaço de verde público de recreio e lazer. 

40.3. Forma de execução: 
Esta UOPG deverá ser concretizada através de Plano de Urbanização ou Unidades de 
Execução” 

“80 – UOPG VP1 – Áreas Envolventes à VL3 

80.1. Objectivos: 
a) Executar o troço da VL3 entre a Rua do Jardim e a Rua do Alto das Torres, 
estabelecendo uma ligação a Laborim de Cima; 
b) Definir a localização e regulação funcional da interface modal da linha de metro ligeiro; 
c) Regular a implementação da linha de metro ligeiro; 
d) Estruturar urbanisticamente a área de expansão regulando e colmatando as frentes 
edificadas dos novos arruamentos e a consequente ligação á rede viária local; 
e) Regular os usos, definindo as áreas de verde público e de equipamento. 

80.2. Parâmetros urbanísticos: 
Os parâmetros urbanísticos a adoptar para esta área são os constantes da Carta de 
Qualificação do solo. 

80.3. Forma de execução: 
Esta UOPG deverá ser concretizada através de Plano de Urbanização ou Unidades de 
Execução” 
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3.10.6 - Planos de Urbanização  

Na área de estudo destacam-se os seguinte planos de urbanização, cuja delimitação se 
apresenta na Carta de Ordenamento (Desenho 1469-EP-23-LD04-008). 

♦ G2 - PU da Barrosa, em desenvolvimento, para regular a expansão da área da 
Barrosa, de modo a que forme um espaço urbano coerente, equipado e infra-
estruturado, face às solicitações existentes e previstas; 

♦ G3 - PU da VL8, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/97 de 16 de 
Janeiro, posteriormente alterado em Assembleia Municipal a 7 de Março de 2002 
(publicada no Diário da República n.º 226 II Série de 30 de Setembro de 2002). 
Constitui um Plano de estruturação de uma zona urbana, já muito ocupada, 
compreendendo a reconversão urbanística de algumas áreas urbanas menos 
qualificadas. Compreende áreas habitacionais, industriais e de armazenagem, 
equipamentos e de transformação de uso / tipologias, para além de espaços verdes; 

♦ PU da área envolvente à VL3, entre a EN1-15 e o IC2/A1. Foi aprovada a RCM 
73/2005 de 17 de Março de 2005, publicada no Diário da República - I Série-B, N.º 54 
- de 17 de Março de 2005, pag. 2390), com vista ao estabelecimento de medidas 
preventivas destinadas a evitar a alteração das circunstâncias e das condições de 
facto existentes que possam limitar a liberdade de planeamento ou comprometer ou 
tornar mais onerosa a execução do futuro Plano de Urbanização da Zona Envolvente à 
VL 3 entre a EN 1-15 e o IC 2. 

3.10.7 - Características Urbanas da Área de Inserção Local do Empreendimento 

O corredor em estudo insere-se essencialmente em território urbano, uma grande parte 
consolidado e outra em consolidação, com projectos em curso para os espaços ainda por 
edificar. 

Constituem diferenciação a este quadro urbano geral, a área Não Urbana de Transformação 
Condicionada (a norte do Hospital Santos Silva, faixas adjacentes do IC2/A1, nó de Santo 
Ovídio e nó de Vila D’Este) e outra de Salvaguarda, respectivamente no sector nascente da 
área de estudo e no sector sul em Laborim. 

Descrevem-se seguidamente alguns aspectos específicos do território abrangido pelo corredor 
da Linha D em estudo: 

♦ A classe de espaço onde se insere o corredor em estudo é predominantemente Urbana, 
de Edificabilidade Extensiva e de Edificabilidade Extensiva Consolidada. 
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♦ No sector nascente destaca-se uma área significativa de Edificabilidade Intensiva. 

♦ Em Laborim, no sector poente da área de estudo, salienta-se uma Área Urbana de 
Transição. 

♦ No sector nascente destaca-se ainda uma vasta área de Equipamento, correspondente 
ao Hospital Santos Silva. 

Na área de estudo salientam-se ainda algumas vias estruturantes, nomeadamente: 

♦ IC2/A1, que atravessa a área de estudo sensivelmente no sector central 

♦ Nó de Santo Ovídio do IC2/A1 e ligação à Av. da República, no sector NW 

♦ EM 624, que liga a Área Urbana de Valadares a Laborim e à EN1, no sector sul 

♦ EM 630, que atravessa longitudinalmente o eixo da área de estudo no sector nascente, 
ligando a Área Urbana de Santo Ovídio a poente, ao nó de Vila D’Este no extremo 
nascente da área de estudo. 

Destaca-se ainda o trecho da prevista via municipal VL 3, também objecto do presente projecto 
em fase de Estudo Prévio, coincidente com o eixo do corredor da área de estudo, em Laborim. 

3.10.8 - Condicionantes ao Uso do Solo e Restrições / Servidões de Utilidade 
Pública 

Objectivos de conservação da natureza e de salvaguarda dos recursos naturais e/ou de 
protecção de investimentos públicos de vária natureza, determinam a consideração de diversos 
instrumentos legais que impõem restrições ao uso do solo, quer cobrindo vastas áreas de 
recursos naturais relevantes, quer constituindo servidões de protecção a infra-estruturas e/ou 
equipamentos. 

Em face da importância da sua articulação com o empreendimento em apreço, descrevem-se 
seguidamente, e de forma genérica, as principais condicionantes e servidões identificadas para 
os espaços em apreço. 

Diversas condicionantes ao uso do solo, encontram-se legalmente definidas, cujos objectivos 
consistem na preservação dos recursos naturais e culturais, no estabelecimento de 
continuidades ecológicas e na qualidade de vida das populações, numa perspectiva de 
desenvolvimento auto-sustentado e equilibrado, de que se destacam a Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional (REN).  
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Para além destas reservas, cuja predominância no território lhes confere elevado estatuto e 
valor de protecção, existem outras condicionantes ao uso do solo com justificação natural (ex.: 
domínio hídrico), de protecção a equipamentos ou património arquitectónico e arqueológico ou 
ainda os sistemas de protecção a infra-estruturas visando a sua salvaguarda e que constituem, 
no geral, faixas mais ou menos alargadas de servidão, nomeadamente no que respeita a redes 
de abastecimento e/ou acessibilidades (distribuição de energia, gás, água ou eixos viários). 

Assim, foram inventariadas as condicionantes e servidões de utilidade pública que ocorrem na 
área em estudo e que impõem restrições ao uso do solo, as quais se encontram especificadas 
a seguir. Por forma a apoiar a interpretação do mesmo adoptou-se a estrutura, do regime de 
servidões e restrições de Utilidade Pública definida pela Direcção Geral de Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), as quais se encontram cartografadas, nos 
casos viáveis, no Desenho 1469-EP-23-LD04-009. 

3.10.8.1 - A - Património Natural 

1.1 - Recursos Hídricos 

A1 - Domínio Público Hídrico (PDH) 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, no 
capítulo III do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, republicado pela Lei n.º 16/2003 de 4 
de Junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

O domínio público fluvial compreende, nos termos do artigo 5º da Lei 54/2005: 

♦ os cursos de água navegáveis e flutuáveis, com os respectivos leitos, e ainda as 
margens pertencentes a entes públicos (alínea a) do artigo 5º). 

♦ os cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respectivos leitos e 
margens, desde que localizados em terrenos públicos, ou os que por lei sejam 
reconhecidos como aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção de 
energia eléctrica, …(alínea c) do artigo 5º) 

A nova Lei da Água (Lei 58/2005 de 29 de Dezembro), estabelece que as utilizações de áreas 
do Domínio Público Hídrico carecem de título de utilização, qualquer que seja a natureza e 
personalidade jurídica do utilizador. 
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Com esta legislação pretende-se definir o regime de bens do DPH, bem como as faixas de 
interferência e a necessidade de sujeitar a parecer, pela entidade que superintende a gestão 
do DPH, qualquer intervenção nesses espaços. 

Integram o Domínio Público Hídrico os leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e 
lagoas, bem como as respectivas margens e zonas adjacentes. 

Nos leitos ou cursos de águas o regime do DPH incide sobre: 

♦ uma faixa de 50 m nas águas navegáveis ou fluviais sujeitas à jurisdição marítima ou 
portuária; 

♦ faixa de 30 m para curso de águas navegáveis ou flutuáveis; 

♦ faixa de 10 m quando estão em causa águas não navegáveis nem flutuáveis. 

O regime de servidão impõe a obtenção de licença junto da entidade competente para uso ou 
interferência dos cursos de água e faixas de servidão adjacentes. 

Na área em estudo merecem destaque, pela importância que deverão assumir, as faixas de 
reserva ao abrigo do domínio hídrico das linhas de água atravessadas, as quais têm uma faixa 
de servidão de 10 m a contar das margens. Na área de estudo a rede hidrográfica drena para 
poente para o Ribº da Madalena e para pequenas linhas de água afluentes do rio Febros, o 
qual é afluente do Douro, com confluência a norte da área de estudo. 

1.2 - Recursos Geológicos 

A8 - Pedreiras 

Não se identificam recursos geológicos na área de estudo 

1.3 - Áreas de Reserva e Protecção de Solos e de Espécies Vegetais 

A9 - Reserva Ecológica Nacional 

O regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi recentemente revisto através do Decreto -
 Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que procedeu à reformulação profunda do Regime Jurídico 
anteriormente em vigor, disperso por vários diplomas e declarações de rectificação. 

De acordo com o referido Decreto-Lei, a REN integra a estrutura biofísica que integra o 
conjunto das áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e 
susceptibilidade perante riscos naturais, são objecto de protecção especial. 
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A delimitação da REN no concelho de Gaia foi aprovada pelo respectivo PDM e encontra-se 
representada na Carta de Condicionantes (Desenho 1469-EP-23-LD04-009). A Carta de 
Condicionantes apresentada em fase de discussão pública do novo PDM, mantém a área de 
REN constante na Planta de Condicionantes em vigor actualmente relativamente à área de 
estudo.  

A área sujeita ao regime jurídico da REN na área de estudo situa-se em Laborim, próximo do 
limite sul da área de estudo, não sendo porém abrangida pelo traçado das vias em apreço. 

O diploma da REN prevê igualmente a realização de acções de reconhecido interesse público 
(Artº 21º, n.º 3), onde se incluem as infra-estruturas públicas ferroviárias. 

A10 - Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), encontra-se legalmente instituída pelo Decreto-Lei n.º 
73/2009 de 31 de Março, publicado no Diário da República, I Série, n.º 63, de 31 de Março. 
Este diploma recente, que revoga o Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado pelos 
Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 278/95 de 25 de Outubro, tem 
como objectivo defender as áreas de maior potencialidade agrícola, ou que foram objecto de 
importantes investimentos destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. Em 
consequência, encontram-se genericamente integradas em espaços classificados ao abrigo do 
regime da RAN os solos cuja classificação em termos de capacidade de uso seja A, B ou Ch 
conforme classificação do antigo CNROA e actualmente em uso pela DGADR..  

Nos solos classificados ao abrigo do regime da RAN estão proibidas todas as acções que 
destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas. 

De acordo com o Artigo 22º, n.º 1, alínea l), do novo regime jurídico da RAN, podem ser 
permitidas as utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN quando se trate de 
construção, requalificação ou beneficiação de infra-estruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, 
entre outras, , desde que não haja alternativa técnica economicamente viável para o seu 
traçado ou localização, estando porém sujeitas a prévio parecer favorável da Comissão 
Regional da Reserva Agrícola. 

A área de estudo abrange uma área integrada na Reserva Agrícola Nacional, no sector sul do 
corredor, em Laborim, abrangendo uma pequena faixa que se estende desde o limite sul da 
área de estudo até sensivelmente ao eixo do corredor, conforme assinalado na Carta de 
Condicionantes. 
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Salienta-se que o eixo do corredor coincide com a área prevista para a construção da VL3 
inserindo-se a via do Metro no separador central da plataforma da VL3.  

Tratando-se de um projecto de interesse público, o presente empreendimento integra-se no 
regime de excepções, ao abrigo do qual poderá ser utilizada a área de RAN, mediante a 
obtenção de um pedido de utilização não agrícola junto da entidade regional competente. 

A19 – Árvores de Interesse Público 

Não se identificaram árvores de interesse público na área de estudo no concelho de Gaia. 

2 - Património Edificado 

A20 - Imóveis Classificados 

O enquadramento legal para esta categoria de Bens é a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património 
cultural. 

Os Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação encontram-se escalonados em 
Monumento Nacional (MN), Imóveis de Interesse Público (IIP), Imóveis de Interesse Municipal 
(IIM) e Imóveis em Vias de Classificação (IVC). 

As Zonas de Protecção (ZP) estão previstas no art.º 43.º, caso existam, variando consoante as 
categorias de bens consagradas no art.º 15. 

Relativamente às Zonas de Protecção e as Zonas Especiais de Protecção (ZEP’s) (artigo 43.º) 
os imóveis classificados ou em vias de classificação beneficiam de uma zona de protecção de 
50 m, contados a partir dos seus limites externos, devendo dispor ainda, em casos justificáveis, 
de uma Zona Especial de Protecção, a afixar por Portaria. Nas zonas especiais de protecção 
podem incluir-se zonas non aedificandi. 

No capítulo do Património estão identificados os elementos patrimoniais inventariados no 
âmbito do presente estudo, que se resumem a dois espigueiros. 

A21 - Edifícios Públicos 

De entre os edifícios públicos destaca-se o Hospital Santos Silva, próximo do eixo do corredor. 
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3.10.8.2 - B - Protecção de Infra-estruturas e Equipamentos 

1 - Infra-estruturas Básicas 

As faixas de servidão de infra-estruturas têm como objectivo primordial a salvaguarda das 
mesmas face a intervenções exteriores, bem como permitir obras de manutenção, beneficiação 
e/ou alargamento, não determinando incompatibilidade de usos face a novas infra-estruturas 
desde que sejam salvaguardadas as referidas cautelas e obtidas as licenças legalmente 
competentes. 

As redes de infra-estruturas podem também constituir condicionantes ao desenvolvimento do 
traçado da Linha do Metro, quer pela expressão que as mesmas podem assumir, quer por 
razões de segurança e/ou manutenção, quer ainda pela respectiva expressão territorial, 
podendo determinar ajustes mais ou menos expressivos nos traçados das mesmas, ou ainda, a 
definição de critério técnicos mais ou menos complexos para assegurar eventuais obras de 
manutenção. 

No caso presente, as infra-estruturas que merecem uma avaliação mais cuidada, dada a sua 
natureza, são as unidades de grande escala afectas aos seguintes sistemas, em função de 
necessidade de assegurar o cumprimento dos serviços que prestam. 

Na fase de Estudo Prévio foram identificadas as principais infra-estruturas, as quais serão 
detalhadas em fase de Projecto de Execução em articulação com as entidades gestoras 
competentes. Na caracterização das infra-estruturas potencialmente afectadas, encontram-se 
indicadas as referidas infra-estruturas. 

♦ sistemas de abastecimento de água; 

♦ sistemas de saneamento; 

♦ energia eléctrica;  

♦ rede rodoviária; 

♦ caminhos de ferro; 

♦ telecomunicações; 

♦ gás. 
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B1 - Redes de Esgotos 

A servidão da rede de esgotos foi instituída após a publicação do Decreto - Lei n.º 34 021 de 11 
de Outubro de 1944. Esta visa garantir a segurança dos colectores assim como condições 
mínimas de acesso aos mesmos para reparações e monitorizações regulares.  

Na área em estudo foram igualmente pesquisados todos os sistemas de saneamento básico 
em exploração, visando a compatibilização do projecto com as grandes infra-estruturas que 
sustentam esses sistemas. 

A servidão constitui-se pela interdição de construir sobre colectores sem direito de 
indemnização havendo-a no caso de intervenções que resultem em afectação temporária de 
actividade económica na área adjacente. 

B2 - Abastecimento de Água 

Os sistemas de abastecimento de água tem uma servidão de 10 m instituída após a publicação 
do Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de Novembro de 1944. A servidão visa assegurar a protecção 
sanitária dos canais e depósitos destinados ao abastecimento de água, condicionando a 
realização, nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou acções que possam de algum 
modo afectar a pureza e a potabilidade da água.  

Na área em estudo pesquisaram-se todos os sistemas de abastecimento de água no sentido 
de assegurar a obtenção de toda a informação disponível e compatível com a escala de 
projecto. 

Para estes sistemas necessita de autorização qualquer intervenção que incida sobre a faixa de 
respeito, a qual se identifica como a faixa de 10 m para cada lado da mesma. 

B4 - Linhas de Alta Tensão 

Na área em estudo não se identificaram linhas de tensão Muito Alta (≥ 110 kV), cuja servidão é 
definida atendendo aos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 43 335 de 19 de Novembro de 
1960, Decreto-Lei n.º 446/76 de 5 de Junho, regulamentado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92 de 18 de Fevereiro.  

As linhas eléctricas identificadas, apresentadas no capítulo 3 e representadas na Carta de 
Condicionantes do presente estudo, serão objecto de maior detalhe em fase de projecto de 
Execução com vista à garantia da distância de segurança à catenária da Linha. 
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As linhas identificadas situam-se no sector sul da área de estudo, em Laborim, atravessando a 
área de estudo a sul da Quinta do Cedro, em Laborim de Baixo (Desenho 1469-EP-23-LD04-
009).  

B5 - Oleodutos 

Não se identifica este tipo de infra-estrutura na área de estudo. 

2 - Infra-estruturas de Transporte e Comunicações 

B6 - Estradas Nacionais 

As servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública criadas pelas vias de 
comunicação em geral abrangem as faixas de terreno marginal às mesmas e têm como 
objectivos: 

♦ condicionar a construção de edificações, muros, postes, etc., demasiado próximo das 
infra-estruturas, que sejam susceptíveis de afectar a segurança ou a visibilidade dos 
utentes das vias; 

♦ restringir o estabelecimento de ligações directas (acessos) às edificações e outras 
ocupações do solo marginal às estradas, preservando as suas condições de fluidez e 
a segurança da circulação; 

♦ permitir a expansão futura das vias, em especial o seu alargamento ou correcções de 
traçado.  

A servidão visa salvaguardar a infra-estrutura em causa, nomeadamente no que respeita a 
actividades que possam pôr em causa a sua integridade ou que condicionem as respectivas 
condições de salvaguarda, beneficiação ou alargamento. 

A servidão constituiu-se após a publicação do Decreto - Lei n.º 34593 de 11 de Maio de 1945 e 
da Lei n.º 2037 de 19 de Agosto de 1949, alterados pelo Decreto-Lei n.º 219/72 de 27 de 
Junho, Decreto - Lei n.º 315/92 de 4 de Fevereiro e pelos Decreto-Lei n.º 13/94 de 15 de 
Janeiro e Decreto - Lei n.º 222/98 de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99 de 26 de Julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto. 

As faixas de protecção às estradas nacionais, definidas pelos vários diplomas legais referidos, 
têm larguras e aplicabilidade diferentes consoante o estatuto administrativo das vias e também 
o tipo de obstáculo ou construção. Para as vias constantes no Plano Rodoviário Nacional os 
limites legalmente definidos são:  
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A) Auto-estradas 

As auto-estradas executadas anteriormente à concessão da BRISA têm zonas non aedificandi 
fixadas, caso a caso, por Portaria. 

Em relação aos lanços de auto-estradas (constantes da Base I anexa ao Decreto-Lei 
n.º 315/91), são fixadas as seguintes zonas de servidão non aedificandi, a partir da aprovação 
da planta parcelar do projecto de execução, os limites fixados pelas alíneas d) e e) no n.º 1 do 
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23/01, passarão a ser os seguintes: 

♦ edifícios, a menos de 40 metros a contar do limite definitivo previsto das plataformas 
das auto-estradas, dos ramos dos nós e dos ramais de acesso e ainda das praças de 
portagem e das zonas de serviço e nunca a menos de 20 metros da zona da auto-
estrada; 

♦ instalações de carácter industrial, nomeadamente fábricas, garagens, armazéns, 
restaurantes, hotéis e congéneres e, bem assim, igrejas, recintos de espectáculos, 
matadouros e quartéis de bombeiros, a menos de 70 metros a contar dos limites da 
plataforma considerados na alínea anterior e nunca a menos de 50 metros da auto-
estrada. 

Na área de estudo salienta-se o atravessamento do IC2/A1 aproximadamente no sector 
central (onde o projecto em estudo se desenvolve sob a A1) e no sector poente no nó de 
Santo Ovídio (onde o projecto se desenvolve em viaduto sobre a A1). 

B) Plano Rodoviário Nacional 

♦ IP - 50 m para cada lado do eixo da estrada; 

♦ IC - 35 m para cada lado do eixo da estrada; 

♦ EN - 20 m para cada lado do eixo da estrada. 

Nos IP e IC é proibida a ocupação da zona da estrada a título definitivo ou precário, com 
excepção de equipamentos ou serviços de telecomunicações relacionados com a exploração e, 
e, especialmente, com a segurança das rodovias. 

Quaisquer infra-estruturas ou equipamentos, afectos ou não à concessão de serviço público, 
podem ser implantados ou instalados ao longo da faixa de 7 metros integrante do domínio 
público marginal à zona da estrada, mediante aprovação da Estradas de Portugal, salvo se 
existirem impedimentos de natureza técnica, devidamente justificados. 
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Não sendo possível fazer-se fora dos limites da plataforma da estrada e por interesse público 
de especial relevo devidamente comprovado, poderão também ser instalados, em 
atravessamento perpendicular ao eixo da estrada e em caso de interesse público de especial 
relevo devidamente comprovado, os respectivos projectos e planos de trabalho deverão ser 
submetidos à aprovação da EP - Estradas de Portugal, S.A. 

No que se refere às vias municipais (estradas e caminhos municipais), embora de menor 
importância, têm faixas de protecção que se destinam a garantir a segurança da sua circulação 
e a permitir igualmente futuros alargamentos, obras de beneficiação, etc.. Neste caso, a 
servidão non aedificandi institui-se após a publicação da Lei n.º 2110 de 10 de Agosto de 1961. 
Assim, a faixa é de 6 m ou 4,5 m, consoante se trate de estradas ou de caminhos municipais. 

Conforme os pressupostos anteriormente referidos também no caso das vias rodoviárias 
ocorrentes na área em estudo as mesmas foram inventariadas no sentido de validar a sua 
compatibilização com o futuro empreendimento. 

No sector central da área de estudo destaca-se o atravessamento da EN1 em Laborim pela 
linha do metro, onde se localiza a rotunda de ligação da VL3 a esta estrada nacional, prevista 
no projecto em avaliação. Este local corresponde ao ponto onde termina o trecho da VL3 em 
estudo. Salienta-se que a referida rotunda permite as ligações com a rede viária existente, 
sendo a mesma desnivelada relativamente à linha do Metro (que se desenvolve sob a referida 
rotunda) por forma a não interferir com esta ligação da rede rodoviária.  

B8 - Vias Férreas 

Na área de estudo não se identificam servidões ferroviárias 

B9 - Aeroportos 

Na área de estudo não se identificam servidões de aeroportos 

B10 - Telecomunicações 

A servidão constitui-se após publicação do Decreto-Lei n.º 5786 de 10 de Maio de 1919, sendo 
que as servidões radioeléctricas são definidas caso a caso por Despacho Conjunto dos 
Ministérios das Finanças e da Tutela. 

A importância das telecomunicações na época actual obriga a conceder, a determinadas 
estações emissoras e receptoras de radiocomunicações, a protecção para atingirem os fins de 
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utilidade pública e defesa nacional que lhes são cometidos. Para o efeito, é indispensável 
suprimir os obstáculos que afectem a propagação radioeléctrica. As servidões radioeléctricas 
são constituídas ao abrigo do disposto no Decreto-lei n.º 597/73 de 7 de Novembro.  

A servidão radioeléctrica compreende: 

♦ zona de libertação primária: área que circunda os limites do centro até 500 m de 
distância máxima, onde não é permitido instalar, construir ou manter sem autorização 
da entidade competente, estruturas metálicas, edifícios que prejudiquem a propagação 
radioeléctrica; 

♦ zona de libertação secundária que não poderá exceder 4 000 m a partir dos limites do 
centro, sendo que nos 1 000 m imediatamente adjacentes à zona de libertação 
primática deverão ser observadas condicionantes que respeitam a linhas de energia 
eléctrica ≥ 5 kV, sendo que a aparelhagem eléctrica deverá ser provida, se necessário, 
dos mais eficientes dispositivos atenuadores de perturbação radioeléctrica. 

Para as faixas de servidão radioeléctrica que unem 2 centros admite-se uma zona de 
desobstrução com o objectivo de garantir a sua propagação dos feixes hertzianos, a qual não 
deverá exceder 100 m. 

De acordo com a ANACOM, autoridade nacional na matéria (consultada em Maio de 2009), na 
área em estudo identifica-se a ligação hertziana Monte da Virgem - S. Bernardo. Segundo 
informação desta entidade não se encontra ainda constituída qualquer servidão deste feixe 
hertziano. 

A servidão associada à ligação hertziana Monte da Virgem - S. Bernardo, está em processo de 
constituição, aguardando-se a sua publicação oficial. 

A referida ligação hertziana atravessa a área de estudo, conforme assinalado na Planta de 
Condicionantes (Desenho 1469-EP-23-LD04-009). 

3 - Equipamentos  

B12 - Edifícios Escolares 

A legislação afecta às Zonas de Protecção - distâncias mínimas entre construções e terrenos 
escolares - é o Decreto-Lei: n.º 37575, de 8/10/1949 e, entre os recintos escolares e os 
cemitérios e estabelecimentos insalubres, incómodos e perigosos, é o Decreto-Lei. n.º 44220, 
de 3/03/1962.  
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As zonas de Protecção abrangem, em regra, uma faixa com 50 m de largura a contar dos 
limites do recinto escolar, podendo conter uma zona non aedificandi e uma zona de construção 
condicionada, podendo em alguns casos ser ampliada ou reduzida. 

No Desenho 1469-EP-23-LD04-007 apresenta-se a localização dos equipamentos de ensino 
identificados na área de estudo, com o n.º de ordem que lhes foi atribuído: 

♦ 27 - Escola Básica 1 do Cedro 

♦ 29 - Jardim-de-infância do Cedro 

♦ 35 - Escola Básica 1 de Laborim de Cima 

♦ 31 - Jardim-de-Infância – Grande Jardim 

Salienta-se que o Jardim de Infância do Cedro (equipamento n.º 29) localiza-se a cerca de 44 
m do traçado da linha do Metro, a poente da futura Estação Quinta do Cedro. Os restantes 
equipamentos de ensino localizam-se a distâncias superiores a 50 m. 

A aprovação de projectos na zona de protecção compete ao Ministério do Equipamento Social, 
depois de ouvida a CCDR-Norte. 

B13 - Equipamentos de Saúde 

Os equipamentos de saúde possuem zonas de protecção destinadas a evitar que as suas 
instalações sejam afectadas por construções que produzam ruído, cheiro, poeiras ou fumos 
que prejudiquem o seu normal funcionamento, ou ainda que sejam geradores de tráfego, 
impedindo um acesso fácil. A aprovação de projectos na zona de protecção deverá ser 
acautelada junto da entidade competente.  

Na área de estudo identificou-se um equipamento de saúde, o hospital Santos Silva, que se 
encontra assinalado no Desenho 1469-EP-23-LD-007, com  n.º 52. 

A servidão deste equipamento instituiu-se através da zona de protecção publicada no Diário do 
Governo de 9 de Julho de 1964, nos termos do Decreto-Lei n.º 34993/45 de 11 de Outubro de 
1945.  

A referida zona de protecção, assinalada na planta de condicionantes, estava relacionada com 
a limitação à construção na proximidade do Hospital e à protecção das captações de água 
junto da A1 que serviam na altura o Sanatório D. Manuel II (actual Hospital Santos Silva). 
Actualmente a Auto-estrada A1 atravessa longitudinalmente a referida área de protecção à 
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antiga captação e na área de protecção do antigo Sanatório a ocupação é maioritariamente 
urbana. 

A planta da zona de protecção publicada no referido Diário do Governo encontra-se adaptada 
na Planta de Condicionantes, a qual foi elaborada com base na informação vectorial 
disponibilizada pela Câmara Municipal de Gaia. O articulado impresso no referido Diário do 
Governo é omisso quanto aos objectivos e funções da zona de protecção. 

Contactada aquela unidade de saúde (Maio de 2009) foi referido que a servidão estava em 
processo de revogação. 

Tal é corroborado pela percepção de que no PDM de Gaia em revisão, já não consta a referida 
zona de protecção. 

Outros Equipamentos 

Já no que respeita ao Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto (Monte da Virgem), localizado no sector nascente da área de estudo (elemento n.º 36 do 
Desenho 1469-EP-23-LD-007), este apresenta igualmente uma área de protecção. 

A servidão deste equipamento instituiu-se também através da zona de protecção publicada no 
Diário do Governo de 9 de Julho de 1964, nos termos do Decreto-Lei n.º 34993/45 de 11 de 
Outubro de 1945 em articulação com a zona de protecção do hospital anteriormente referida. 

A planta da zona de protecção publicada no referido Diário do Governo encontra-se adaptada 
na Planta de Condicionantes, a qual foi elaborada com base na informação vectorial 
disponibilizada pela Câmara Municipal de Gaia. O articulado impresso do referido Diário do 
Governo é omisso quanto aos objectivos e funções da zona de protecção. 

De acordo com a informação que foi possível obter sobre a servidão do Observatório, que 
limitava a construção de fábricas e reclames luminosos, deixou de ter actualidade na medida 
em que as funções do Observatório que o determinavam deixaram de ser realizadas porque 
inviáveis, ou seja, a ocupação urbana com a respectiva iluminação pública da envolvente 
determinou a suspensão das actividades associadas. Assim sendo, também neste caso, 
aquela servidão deixou de ter a expressão e o significado que lhe foi atribuído quanto aos 
interesses que pretendia salvaguardar, situação igualmente corroborada face à sua não 
identificação no PDM em revisão e na respectiva Carta de Condicionantes.  
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De qualquer modo, a Linha D não interfere com as zonas de protecção referidas e identificadas 
na Planta de Condicionantes (Desenho 1469-EP-23-LD-04-009). No PDM em revisão já não 
consta a referida zona de protecção. 

3.10.8.3 - C - Defesa Nacional e Segurança Pública 

C1 – Defesa Nacional 

Não se identificaram instalações deste tipo 

C2 - Estabelecimentos Prisionais e Titulares de Menores 

Não se identificaram instalações deste tipo 

3.10.8.4 - D - Cartografia e Planeamento 

D1 - Marcos Geodésicos 

Não se identificaram marcos geodésicos na área de estudo. 

3.10.8.5 - E - Outras Servidões 

Ruído 

As áreas classificadas como sensíveis e mistas de acordo com a legislação sobre o ruído, são 
apresentadas no capítulo do ruído e vibrações. 

Zonas de Protecção específicas 

As zonas de protecção específica encontram-se assinaladas na Planta de Condicionantes e 
correspondem essencialmente aos dois equipamentos anteriormente referidos, Hospital Santos 
Silva e Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, cujas 
servidões já se encontram descritas anteriormente: 

♦ Zona de protecção do Hospital Santos Silva 

♦ Zona de protecção do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto 

♦ Zonas “non aedificandi” do Hospital Santos Silva e do Observatório Astronómico  

♦ Limite à captação de água. Zona interdita à captação de água na faixa adjacente ao 
IC2/A1 (relacionada com a antiga captação de água para o Sanatório D. Manuel II), a 
qual igualmente, não terá relevância na medida em que deixou de ser utilizada. 
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3.11 - PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

3.11.1 - Introdução 

O presente relatório de prospecção sistemática e de levantamento bibliográfico reporta-se ao 
conjunto dos trabalhos realizados de caracterização patrimonial nas suas vertentes 
arqueológica, arquitectónica e etnográfica, integrado no Estudo de Impacte Ambiental do 
Prolongamento da Linha D da Rede do Sistema de Metro de Ligeiro da Área Metropolitana do 
Porto (SMLAMP) - Santo Ovídeo / Vila D’Este. 

A área de expansão da Rede do SMLAMP, Prolongamento da Linha D (Amarela) – Santo 
Ovídeo / Vila D’Este localiza-se administrativamente no Distrito do Porto, concelho de Vila Nova 
de Gaia, atravessando as freguesias de Mafamude, Vilar do Paraíso, Oliveira do Douro e Vilar 
de Andorinho. 

Este Prolongamento da Linha D desenvolve-se por uma extensão de 3 825 m, numa zona 
urbana fortemente antropizada e ainda em expansão, onde todas as características naturais 
foram já de uma forma ou de outra adulteradas pela construção massiva ou pela actividade 
agrícola e florestal, sendo que o corredor em estudo apresenta ainda, maioritariamente, 
ocupação agrícola e florestal. 

3.11.2 - Objectivos 

O presente estudo incidiu na identificação e caracterização dos valores patrimoniais histórico-
culturais (sítios, vestígios e monumentos) inseridos dentro da potencial área de incidência de 
obras.  

da área de estudo. Deu-se atenção específica ao registo das ocorrências, locais, edificações e 
imóveis de interesse público enquadrados por um valor científico e patrimonial potencialmente 
afectados, com o objectivo de avaliar o tipo e dimensão dos potenciais impactes sobre estas 
ocorrências de valor patrimonial, procurando definir estratégias para a sua minimização. 

No caso presente, os principais impactes potenciais decorrem do desenvolvimento de traçado 
de superfície e de cut& cover dos emboquilhamentos de túnel mineiro. 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho 
(Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de Novembro) e ainda a Circular do IPA/IGESPAR “Termos de 
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Referência para o descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental,” de 10 
de Setembro de 2004, os estudos foram desenvolvidos com o objectivo de assegurar: 

♦ Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental; 

♦ constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no 
terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitectónicos ou 
etnográficos) não detectados na bibliografia; 

♦ recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de dados ou 
indícios de natureza patrimonial; 

♦ prospecção sistemática do corredor de 400 m centrado no eixo da metrovia em estudo, 
para reconhecimento dos sítios já identificados e para detecção de eventuais vestígios 
arqueológicos inéditos localizados na área em estudo; 

♦ caracterização das ocorrências patrimoniais localizadas no corredor e na envolvente 
(registo cartográfico e fotográfico, preenchimento de ficha de inventário);  

♦ avaliação dos impactes e do potencial científico/patrimonial; 

♦ identificação de Medidas de Minimização nos casos justificáveis. 

3.11.3 - Metodologia 

Para a prossecução dos objectivos propostos, foram considerados como elementos 

patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios, agrupando-os da seguinte forma: 

♦ Elementos abrangidos por figuras de protecção, imóveis classificados ou outros 
monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano Director 
Municipal) de Gaia; 

♦ Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando 
abrangidos no item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários 
patrimoniais; 

♦ Elementos Caracterizadores e tipificantes de uma efectiva humanização do território, da 
sua estruturação, organização e exploração em moldes tradicionais. 

A natureza do património foi dividida em três categorias distintas: 

♦ Património arqueológico; 

♦ Património arquitectónico; 

♦ Património etnográfico. 
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Porém, esta atribuição não se apresenta como linear, dado que, conceptualmente, não são 
categorias estanques. Uma mesma ocorrência pode enquadrar-se em duas ou mesmo nas três 
categorias. Contudo, no quadro de referenciação de ocorrências, optou-se por salientar aquela 
em que cada registo adquire particular destaque, ponderando toda a subjectividade implícita na 
escolha. 

Foi também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como 
integráveis no tratamento deste descritor: 

♦ Vestígios arqueológicos per si (quer achados isolados, quer áreas de concentração de 
materiais e/ou estruturas); 

♦ Vestígios de vias de comunicação; 

♦ Vestígios de mineração, pedreiras e extracção de outras matérias-primas; 

♦ Estruturas hidráulicas e industriais; 

♦ Estruturas defensivas e de limitação de propriedade; 

♦ Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris. 

Foram tomados em atenção dois tipos de impacte que poderão ocorrer:  

♦ Impacte directo negativo, quando o elemento patrimonial sofre destruição; 

♦ Impacte indirecto negativo, quando o elemento patrimonial possa ser afectado 
visualmente pela passagem de maquinaria e pessoal afectos à obra, ou devido ao 
revolvimento de solos na sua proximidade. 

A caracterização da Situação de Referência foi elaborada com base em etapas de trabalho: 
conforme definidas na Circular “Termos de Referência para o descritor Património Arqueológico 
em Estudos de Impacte Ambiental, “de 10 de Setembro de 2004.” 

Para efeitos de pesquisa documental foi tomada como área de estudo um corredor de cerca 
de 2 km de largura, tendo como eixo orientador o traçado proposto.  

No âmbito desta pesquisa consultou-se: bibliografia específica e outra documentação. Os 
dados disponíveis na documentação apresentam-se bastante sistematizados.  

♦ Foram consultadas as seguintes bases de dados: Endovélico – Instituto Português de 
Arqueologia, Inventário de Património Arquitectónico – Direcção Geral de Edifícios e 
Monumentos Nacionais e a base de dados informatizada e publicada do Instituto 
Português do Património Arquitectónico. 

♦ Planos de ordenamento municipal; 
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♦ Cartografia militar, à escala 1:25 000; 

♦ Cartografia autárquica no âmbito de gestão urbana, à escala 1:10 000; 

♦ Ortofotomapas à escala 1:10 000; 

♦ Levantamento topográfico e planta do projecto de construção. 

Refere-se ainda que, no âmbito do desenvolvimento deste descritor, foram contactadas as 
seguintes entidades:  

Solar dos Condes de Resende, Gaia - foi contactado o Professor Doutor Gonçalves 
Guimarães e a Dr.ª Susana Gonçalves Guimarães sobre: 

♦ Informações sobre o património histórico e arqueológico concelhio; 

♦ Informações sobre a Carta Arqueológica do Concelho de Vila Nova de Gaia; 

♦ Consulta dos Planos Directores Municipais do Concelho de Gaia; 

IGESPAR 

♦ Consulta dos ficheiros e pedidos de autorização de trabalhos arqueológicos; 

Já no que respeita ao trabalho de campo, realizado entre 2 a 6 de Janeiro de 2009, teve-se 
como objectivo o reconhecimento, descrição, classificação e inventariação dos dados 
identificados durante a fase de pesquisa documental e o reconhecimento de indícios 
toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença de outros vestígios inéditos 
relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e patrimonial 
construído na área de estudo. 

O trabalho de campo consistiu numa batida sistemática do terreno em corredor de 400 m de 
largura, sempre que a topografia do terreno assim o permitiu, centrado no traçado proposto. 
Contudo, procurou-se também registar ocorrências de interesse patrimonial na área 
envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de particular relevância. 

Os métodos de prospecção variaram consoante a topografia do terreno e a densidade de 
vegetação: em áreas de boa visibilidade, isto é, espaços com vegetação rasteira e terreno sem 
inclinação, prospectou-se de forma sistemática, progredindo de forma ziguezagueante e 
paralela. As áreas de visibilidade reduzida e nula, isto é, espaços com vegetação densa foram 
percorridos consoante a possibilidade de progressão no terreno, não sendo possível, por 
vezes, a observação sistemática de determinadas áreas. 
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As realidades de considerado interesse arqueológico, arquitectónico e etnográfico foram 
objecto de registo e inventário através da atribuição de um número de ordem inscrito nas folhas 
da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25 000, seguindo uma sequência espacial de Oeste 
para Este, acompanhando, assim, o próprio traçado em avaliação. 

Foram incluídas as coordenadas geográficas. As atribuições tipológica e cronológica são, em 
muitos casos, demasiado vagas, reflectindo a natureza dos resultados, provenientes de 
prospecção de superfície. 

Para além de cartografados, os sítios de interesse patrimonial, arqueológico, arquitectónico e 
etnográfico identificados na área de estudo, foram fotografados e registados em ficha de 
acordo com os parâmetros definidos pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR IP). 

Procedeu-se ainda ao registo fotográfico de várias áreas ao longo do traçado, com o objectivo, 
de registar o enquadramento paisagístico do traçado, mas também para assegurar o registo do 
grau de visibilidade da paisagem. 

No Volume 3 - Anexo III apresentam-se as fichas de registo dos elementos patrimoniais bem 
como os critérios de classificação, cartográfica dos sítios identificados, entre outros elementos 
desenvolvidos no decurso da presente avaliação. 

3.11.4 - Enquadramento Geográfico e Histórico 

Este Prolongamento da Linha D, com corredor circunscrito ao Concelho de Vila Nova de Gaia, 
enquadra-se a montante por topónimo de peso na Arqueologia da região: Gaia, derivada de 
Cale ou Gale, topónimo com grande probabilidade de origem Céltica, um desenvolvimento de 
"Gall-", com a qual os Celtas se referiam a eles próprios (outros exemplos podem ser 
encontrados em "Galicia", "Gaul", "Galway"). Gaia desenvolve-se para Sul do antigo centro 
proto-urbano, pelas freguesias de Mafamude, Vilar do Paraíso e Vilar de Andorinho, que 
integram a área em estudo 

A origem de Vila Nova de Gaia remonta provavelmente a um castro celta na zona do Castelo 
de Gaia. Quando integrada no Império Romano, tomou o nome de Cale (ou Gale, uma vez que 
no Latim Clássico não há uma distinção clara entre as letras e o som "g" e "c"). 

Com as invasões árabes do século VIII D.C., a fronteira "de facto" entre o estado árabe e 
cristão acabou por se estabelecer por um longo período de tempo no rio Douro, por volta do 
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ano 1000. Com os constantes ataques e contra-ataques, a cidade de Cale, ou Gaia, perdeu a 
sua população, que se refugiou na margem norte do Rio Douro.  

Após a conquista e pacificação dos territórios a sul do Douro, por volta de 1035, com o êxodo e 
expulsão das populações Muçulmanas, deixando terras férteis abandonadas, os colonos 
estabeleceram-se novamente em Gaia, em troca por melhores contratos feudais, com os novos 
senhores das terras conquistadas. Esta nova população refundou a antiga cidade de Cale com 
o nome Vila Nova de Gaia em torno do castelo e ruínas da velha "Gaia". 

O nome das duas cidades de Porto e Gaia era frequentemente referida em documentos 
contemporâneos como "villa de Portucale", e o condado do Reino de Leão em torno da cidade 
denominado Portucalense.  

Após a fundação de Portugal, as duas cidades que deram origem a Vila Nova de Gaia 
mantiveram-se autónomas. Gaia na zona do castelo de Gaia recebeu carta de foral do rei D. 
Afonso III em 1255 seguindo-se Vila Nova na zona da zona ribeirinha em 1288 por decreto de 
D. Dinis. 

Em 1383, no entanto, ambas foram integradas no julgado do Porto, perdendo a sua autonomia. 
Reconhecida sobretudo pela pujança agrícola, teve um papel fundamental no desenvolvimento 
comercial do Vinho do Porto. Aqui se fixaram a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 
Alto Douro, e os armazéns das diversas companhias exportadoras. 

No século XIX, esteve no centro de batalhas significativas em grandes conflitos armados. Tanto 
na Guerra Peninsular como nas Guerras Liberais, o Rio Douro marcou a fronteira entre os 
campos beligerantes, sendo palco de batalhas significativas. Data deste segundo conflito o 
desenvolvimento e reputação de uma das imagens de marca da cidade, a fortificação da Serra 
do Pilar, durante o Cerco do Porto. 

Mafamude deve o seu nome a um indeterminado Vali Árabe. Este é o único nome de 
localidade Árabe indiscutível em Vila Nova de Gaia (Mahamuti). Teve o seu Paço Árabe, 
relacionado com a lenda Aloazar Abderraman, cuja formosa irmã, Gaya, o Rei Ramiro das 
Astúrias teria roubado. Crê-se, de acordo com estudos feitos, que este Paço esteve erigido no 
local onde se situou a Quinta das Pedras, hoje Bairro das Pedras.  

A documentação mais antiga relativa a Vilar do Paraíso é a referente ao lugar de Tarouquela, 
que aparece mencionado em vários documentos datados do século XI.  
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Aqui, os topónimos de Tarouquela, Chavinha e Agro sugerem a ocupação romana; de referir ainda 

a existência de uma via romana de Olissipo a Bracara Augusta que cortava parte da região de Gaia, 

correndo junto ao litoral até Gulpilhares, de onde cortaria por Vilar do Paraíso, nas imediações da 

actual Igreja Matriz, seguindo depois em direcção a Valadares e Madalena, até chegar ao Candal, 

de onde desceria até ao rio Douro.  

Até aos finais do século XIII, a povoação não se denominava ainda de Vilar, sendo este 
topónimo (então Vilar de D. Ema) apenas referente, juntamente com Tarouquela e Cadavão, a 
um dos lugares de S. Pedro do Paraíso - tal como vem designada a actual freguesia nas 
Inquirições de D. Dinis de 1288, incluída na terra chãa de Gaya, denominação dada na época, 
aos lugares que não eram cabeça de concelho. A designação definitiva da freguesia Vilar do 
Paraíso surge em finais do século XVI. Vilar do Paraíso teve foral Manuelino. 

A ocupação da freguesia de Vilar de Andorinho remonta ao neolítico como o confirmam as 
várias mamoas existentes na freguesia. 

O primeiro topónimo - "Vilar" - terá surgido no século XI, e, refere-se a uma pequena povoação. 
Até ao século XIV esta região era conhecida por "Vilar de Febros" ("Vilar de Feveros"). Aliás 
existem vários topónimos de origem medieval na freguesia de Vilar de Andorinho, como “Mariz” 
(derivado de “Amalarici”), porventura o mais antigo de toda a freguesia, que poderá remontar 
ao século V ou VI, ou os topónimos Serpente e Soeime (originalmente "Zoieima"), 
referenciados em documentos bastante antigos. O topónimo "Balteiro" terá origens germânicas, 
enquanto que "Baiza" é de origem desconhecida. "Castelo" por exemplo é relativo a um castro 
localizado no extremo de Lijó. 

As primeiras alusões documentais à freguesia, reportam-se ao ano de 1072, ligadas à 
existência do mosteiro de S. Salvador, anterior à nacionalidade. Ainda predominantemente 
rural, começa, no entanto, a conhecer uma multiplicação significativa de construções e zonas 
urbanizadas, com o consequente crescimento da sua população. 

Na zona do traçado em estudo apenas foi identificado um imóvel em vias de classificação ao 
abrigo da legislação nacional (Quadro 3.11.1) 

Quadro 3.11.1 - Imóveis classificados/em vias de classificação 

Designação Categoria / 
Tipologia Concelho Freguesia Protecção Legal Decreto Data 

Escola 
Primária do 
Cedro (Gaia, 

1958-60) 

Arquitectura 
Civil / Escola 

Vila Nova 
de Gaia Mafamude 

Em Vias de 
Classificação (com 

Despacho de 
Abertura) 

Despacho 
N.º 

50/2004-
PRES 

23.04.2004 
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3.11.5 - Elementos Patrimoniais Identificados 

Elemento Patrimonial 1 (Cedro 1) 

Escola Primária do Cedro (Gaia, 1958-60), freguesia de Mafamude: Escola Primária do Cedro, 
idealizada por Fernando Távora. Integrada na antiga Quinta do Cedro em Vila Nova de Gaia, a 
escola organiza-se tomando como centro axial o amplo corpo da sala polivalente. A partir deste 
centro desdobram-se as ligações aos núcleos feminino e masculino das salas de aula, abertos 
sobre as áreas livres dos recreios cobertos e exteriores entre a zona arborizada. Imóvel em 
vias de classificação pelo IGESPAR, I.P. (com Despacho de Abertura). Ao km 0+000, cerca de 
200 m a Oeste do traçado (Fotografia 3.11.1). 

 
Fotografia 3.11.1 - Elemento Patrimonial 1 

Elemento Patrimonial 2 (Alemã 1): 

Espigueiro: Localiza-se na Rua da Alemã, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia, ao 
km 2+130 e a cerca de 20 metros a Norte do traçado. Trata-se de um espigueiro do século XX 
em madeira e pedra e telhado em quatro águas. Tem cerca de 2 m de comprimento por 2 m de 
largura (Fotografia 3.11.2). 

Em síntese, apresentam-se no Quadro 3.11.2 as características dos elementos patrimoniais 
identificados. 
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Fotografia 3.11.2 - Elemento Patrimonial 2 

Quadro 3.11.2 - Localização e breve Caracterização dos Elementos de Interesse Patrimonial  

N.º Tipo de 
Sítio Designação Cronologia Concelho Freguesia 

Valor 
Patrimonial 
Identificado 

Localização 
face ao 
traçado 

1 Indeterminado Cedro 1 Moderno/ 
contemporâneo

Vila Nova
de Gaia Mafamude 3 

km 0+000 a 
cerca de 
400m a 
Oeste 

2 Espigueiro Alemã 1 Moderno/ 
contemporâneo

Vila Nova 
de Gaia Mafamude 3 

km 2+130 e 
a cerca de 

20 m a Norte

3.12 - GESTÃO DE RESÍDUOS 

O termo Resíduos diz respeito a uma enorme variedade de substâncias ou objectos, que 
importa classificar de acordo com tipologias pré-definidas, ou mesmo identificar por meio de um 
código como é o caso da Lista Europeia de Resíduos (LER), constante da Portaria 
n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Segundo a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), que actualmente integra o extinto Instituto 
de Resíduos, a Política de Resíduos assenta em objectivos e estratégias que visam garantir a 
preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a saúde 
pública e o ambiente.  

Para a prossecução destes objectivos importa incentivar a redução da produção dos resíduos e 
a sua reutilização e reciclagem. Em grande medida, tal passa pela promoção da identificação, 
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concepção e adopção de produtos e tecnologias mais limpas e de materiais recicláveis ou 
reaproveitáveis.  

Neste contexto, os resíduos devem ser alvo de uma gestão própria de manuseamento e 
destino final adequado, em função das suas características. 

No presente capítulo pretende-se caracterizar os principais sistemas de gestão de resíduos 
existentes na zona de influência do empreendimento, ou seja, as várias soluções devidamente 
enquadradas legalmente, para o manuseamento, transporte, armazenamento e destino final de 
resíduos, com vista a possibilitar a adequada gestão de resíduos gerados pelo 
empreendimento. 

Foi efectuada uma pesquisa junto das entidades competentes, no sentido de averiguar os 
principais sistemas de gestão de resíduos a operar na região em estudo, a saber: 

♦ Agencia Portuguesa de Ambiente (APA), onde foi integrado o Instituto de Resíduos; 

♦ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte); 

♦ Câmara Municipal de Matosinhos. 

3.12.1 - Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, estabelece o regime geral da gestão de 
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de 
Dezembro, e tem como princípios orientadores a redução da produção de resíduos, a 
reutilização, a reciclagem e a valorização. Este diploma, publicado recentemente, revoga o 
quadro legal anterior (Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro). 

Do vasto leque existente de legislação nacional referente a resíduos, destacam-se as peças 
legislativas mais importantes para o estudo em apreço: 

♦ Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março - estabelece o regime das operações de 
gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas. 

♦ Portaria n.º. 209/2004, de 3 de Março - Apresenta a Lista de Resíduos, de acordo 
com a identificação e classificação adoptada na Lista Europeia de Resíduos 
(2001/573/CE, do Concelho de 23 de Julho. Revoga as Portarias n.º 818/97 de 5 de 
Setembro e 15/96, de 23 de Janeiro; 

♦ Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio - Deposição de resíduos em aterros; 
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♦ Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro - Estabelece os requisitos para o processo 
de autorização prévia das operações de gestão de resíduos; 

♦ Portaria n.º 459/98, de 5 de Maio - Estabelece os elementos exigidos no Art. 10º, 
alínea b) do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, relativo aos requerimentos de 
autorização de operações de gestão de resíduos; 

♦ Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro - Estabelece o regime jurídico da 
concessão de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos. 

3.12.2 - Estratégia Nacional na Gestão de Resíduos 

Atendendo à evolução crescente que se tem verificado e que se perspectiva na produção de 
resíduos, estimando o Ministério do Ambiente que na última década este crescimento tem 
rondado os 3 %, torna-se extremamente importante definir estratégias que invertam esta 
situação, estratégias estas sobretudo assentes na designada política dos três R’s, ou seja: 
reduzir, reutilizar e reciclar / revalorizar. 

Neste sentido, as metas estabelecidas pelo PERSU - Plano Estratégico de Resíduos Sólidos 
Urbanos, pretendiam atingir uma redução global de 5% na produção de resíduos, com um 
incremento de 25% para a reciclagem, metas estas que já se podem considerar aquém das 
possibilidades reais. 

No entanto, cabe salientar o papel importante dos sistemas integrados de triagem e valorização 
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em que se inclui a LIPOR (Sistema Multimunicipal de 
Gestão de Resíduos a operar na zona em estudo) pela promoção da valorização da matéria 
orgânica e a valorização energética (limitando ao mínimo indispensável a deposição em aterro 
de RSU), bem como a implementação de sistemas de recolha selectiva rigorosa de todos os 
resíduos industriais e perigosos que actualmente contaminam os RSU (pilhas e acumuladores, 
tintas, solventes, óleos e medicamentos, entre outros). 

Considera-se pois tarefa fundamental promover, acompanhar e avaliar os planos de gestão de 
resíduos estabelecidos, nomeadamente o PERSU - Plano Estratégico de Resíduos Sólidos 
Urbanos, o PESGRI - Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais, o PNAPRI - Plano 
Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais e o PERH - Plano Estratégico de Gestão dos 
Resíduos Hospitalares.  

Neste âmbito, considera o Instituto de Resíduos/APA que a “... elaboração e aplicação de um 
Plano Nacional de Gestão de Resíduos e o cumprimento integral dos Planos Estratégicos de 
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Gestão dos Resíduos são medidas de política de Ordenamento do Território e de Ambiente, 
preconizada para a prossecução dos princípios de sustentabilidade, transversalidade, 
integração, equidade e da participação ...“. 

3.12.3 - Sistemas Regionais de Gestão de Resíduos 

No que respeita a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), o concelho em estudo encontra-se servido 
pelo sistema multimunicipal SULDOURO (Figura 3.12.1). 

 
Fonte: APA - Dezembro,2007 

Figura 3.12.1 - Sistemas de Gestão de Resíduos na Zona em Estudo 

SULDOURO 

Sistema Multimunicipal de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, constituída pelo 
Decreto-Lei n.º 89/96, de 3 Julho, integra os dois municípios referidos e abrange uma área de 
384 m2, com uma população servida de 424 713 habitantes (2001) e uma produção de RSU de 
175 161 ton (2005). 

Este sistema integra: 

♦ 1 Central de Valorização Orgânica – Sermonde, Gaia (prevista para 2009); 

♦ 1 Aterro - Sermonde, Gaia (em exploração desde Março de 1999); 

♦ 1 Estação de Triagem - Sermonde, Gaia (em exploração desde Março de 1999); 

♦ 4 Ecocentros (em exploração); 

♦ uma rede de Ecopontos (cerca de 1 434 unidades - 296 hab/ecoponto) 

Relativamente aos materiais em excesso, provenientes das escavações e túneis, estas 
deverão ser conduzidos a depósito em áreas seleccionadas em função das condicionantes 
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específicas, nomeadamente, as de natureza ambiental. Assim, esses depósitos poderão, por 
exemplo, ser utilizados na modelação de zonas que permitam o consumo de terras, não 
devendo ocupar áreas condicionadas pelo regulamento das áreas REN, RAN ou outras sujeitas 
a regulamentos municipais ou de interesse ambiental. 

Quanto aos restantes tipos de resíduos a sua operação e gestão encontra-se devidamente 
enquadrada, estando estabelecida a lista de operadores autorizada pelo Instituto dos Resíduos 
para proceder ao seu manuseamento, armazenamento, transporte e destino final. 

Listam-se de seguida os operadores constantes desta lista sediados na área em estudo. 

Gestão de Resíduos de Plástico 

♦ FRIGOTERMO - TOMÉ & VAZ PINHEIRO - ISOLAMENTOS TÉRMICOS E EMBALAGENS 

(triagem e valorização de resíduos de poliestireno expandido (esferovite)) - Vila Nova 
de Gaia 

Gestão de Resíduos Diversos 

♦ GOMES DE OLIVEIRA & SÁ, L.DA. (armazenamento temporário e triagem de resíduos 
de papel, cartão, plástico, paletes, têxteis e metais) - Vila Nova de Gaia 

♦ PAULO COUTO & FILHOS, L.DA. (armazenamento temporário e triagem de resíduos 
de papel, cartão e plástico) - Vila Nova de Gaia 

Gestão de Resíduos de Metais Ferrosos e Não Ferrosos 

♦ JORGE BAPTISTA, L.DA. (armazenamento temporário e triagem de metais ferrosos e 
não ferrosos) - Vila Nova de Gaia 

♦ MANUEL JOAQUIM DA SILVA BARBOSA, SUCESSORES, L.DA (armazenamento 
temporário e triagem de metais não ferrosos) - Vila Nova de Gaia 

Gestão de Resíduos Inertes e de Construção e Demolição 

♦ SOLUSEL - SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, L.DA. - Vila Nova 
de Gaia 

3.13 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM O EMPREENDIMENTO 

3.13.1 - Considerações Prévias 

De acordo com abordagens metodológicas próprias de Avaliação de Impacte Ambiental, 
associada a um determinado empreendimento, a análise da situação ambiental futura sem o 
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empreendimento tem por objectivo definir um cenário de referência, a partir do qual se 
explicitam os impactes ambientais associados à implementação do projecto em avaliação. 

Efectivamente, e tendo presente o ano horizonte do projecto deve-se estabelecer um quadro 
ambiental de referência, no âmbito do qual se perspectiva, a partir da caracterização da 
situação ambiental actual, a evolução dos sistemas biofísico e socio-económico para esse 
período e sem a execução do projecto. 

Como em tudo o que concerne  à definição de projecções e cenários, sobretudo quando 
envolvem horizontes temporais alargados da ordem de 15 a 20 anos, torna-se extremamente 
difícil o estabelecimento deste referencial. 

Nesse sentido, a actividade desenvolvida resulta da percepção do quadro evolutivo, função da 
experiência adquirida pela equipa técnica que elaborou o presente estudo, apresentando 
certamente um grau de incerteza apreciável, fruto da natureza própria desta actividade. 

A este respeito interessa também referir que, a situação futura sem o empreendimento; se 
convenciona designar por Situação Ambiental de Referência, opção zero ou alternativa 
zero, conceitos de significado similar que visam retratar o estado do ambiente no ano horizonte 
de um determinado projecto e sem a sua implementação, face ao qual se avaliam os cenários 
que enquadram a materialização do empreendimento e consequentemente a avaliação de 
impactes. 

Face ao exposto, define-se seguidamente a evolução previsível dos vários sistemas 
ambientais, destacando-se os aspectos que se entendem mais correlacionados com a não 
implementação desta extensão da rede do Metro do Porto, tendo por base as expectativas 
evolutivas de território sustentadas, genericamente, na avaliação dos objectivos e expressão 
territorial das principais figuras de planeamento e ordenamento territorial. 

Não deixa contudo de se salientar a importância estratégica do empreendimento, assumida em 
figuras e intenções de planeamento territorial e sectorial, visando globalmente contribuir para a 
requalificação dos espaços urbanos e a melhoria do ambiente atmosférico local e global, indo 
ao encontro de directivas nacionais, europeias e mesmo mundiais. 
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3.13.2 - Sistemas Biofísicos 

No ano horizonte do projecto e sem a sua execução pode-se prever, fruto de uma crescente 
preocupação e consciência nacional, no que respeita ao interesse de preservação dos valores 
naturais, um crescendo dos processos de controlo de acções degradativas ambientais. 

Efectivamente, as propostas expressas a nível sectorial e de planeamento para áreas 
protegidas de valor nacional e/ou comunitário, bem como na defesa dos espaços de 
estruturação biofísica do território, nomeadamente no qual respeita às áreas integradas nos 
regimes específicos das Reservas Agrícola e Ecológicas Nacionais, são determinantes na 
salvaguarda dos recursos naturais, da estrutura biofísica do território, dos solos, incluindo a 
respectiva aptidão agrícola, e controlo dos processos de erosão, salvaguarda da faixa litoral, 
das linhas de água, dos recursos geológicos, entre outros. 

Contudo, a ainda relativa dificuldade de interiorização desses valores por parte da população e 
dos diversos agentes económicos, para além de um incompleto conhecimento objectivo e das 
estratégias bem definidas de salvaguarda dessas estruturas, dificultam frequentemente a 
salvaguarda desses territórios, pelo que os mesmos tenderão a ser crescentemente 
descaracterizados por uma multiplicidade de acções com sustentação em interesse público, 
frequentemente de incidência local/regional, que manifestamente desvirtua o estatuto nacional 
conferido a estes espaços. 

Também se considera que, fruto da crescente consciencialização por parte dos diversos 
agentes económicos sociais e políticos, esta situação tenderá a reverter ainda que a um ritmo 
mais lento, pelo que, a médio prazo e até ao ano horizonte do projecto é expectável uma maior 
preocupação e consequente efectiva salvaguarda dos valores da estruturação biofísica e 
ecológica do território, envolvendo cerca de 50% do território nacional. 

De acordo com os considerando anteriormente expostos, e pese embora a importância de 
acautelar globalmente os recursos disponíveis, admite-se que a área em estudo, e face à sua 
evolução e estádio actual, tenderá a conhecer processos evolutivos de densificação urbana, 
com perda dos espaços residuais que ainda permanecem, os quais, contudo, apresentam já 
forte alteração antrópica como é o caso dos pequenos espaços agrícolas e florestais que 
ocorrem na parte sul da área de estudo. 

De facto, seja pela pressão urbana, seja pela desconcentração  de actividades a partir da área 
central funcional do Porto, ou pela necessidade de dotar este concelho das unidades funcionais 
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de apoio à população residente (ex.: a prevista ampliação do Hospital Santos Silva), os 
espaços “verdes” tenderão a desaparecer e/ou a assumir funções crescentemente artificiais 
(por exemplo quando evoluem para espaços públicos de lazer). 

Em síntese, na situação futura sem o empreendimento, deverá registar-se uma redução da 
área com valor ecológico/natural, sobretudo na faixa sul da área de estudo, em Laborim de 
Baixo, e na faixa adjacente a norte da Estação de Vila D’Este, no final do trecho da linha em 
estudo, mais pressionadas pelos processos urbanos, , porém com reforço dos objectivos de 
conservação nas áreas remanescentes de menor pressão antrópica. 

Admite-se assim que sem o empreendimento esta situação poderá ser ligeiramente retardada, 
ou seja, os processos de densificação urbana serão ligeiramente mais lentos localmente. 

3.13.3 - Estrutura Urbana e Qualidade do Ambiente 

A qualidade do ambiente encontra-se muito pressionada, nos seus diversos domínios pela 
actividade industrial e pela concentração urbana, definindo espaços circunscritos no território 
que, fruto da sua natureza e orientações estratégicas nacionais e internacionais, visando a sua 
requalificação, tenderão a cumprir, crescentemente, estratégias de melhoria generalizada da 
qualidade ambiental. 

De facto, ao nível dos índices de qualidade dos recursos hídricos, a degradação a que se tem 
assistido, fruto da actividade industrial e urbana, tende a melhorar a ritmos mais ou menos 
acelerados, em função da renovação ambiental e tecnológica imposta à indústria e aos 
sistemas urbanos, sobretudo pela alteração dos processos produtivos e introdução de sistemas 
de tratamento, situação facilitada pela articulação regional das mesmas, nomeadamente no 
que respeita à área em estudo. 

Também ao nível dos resíduos industriais em meios urbanos, a crescente implementação de 
sistemas de recolha, selecção/triagem, reutilização e reciclagem, para além do tratamento e 
deposição controlada dos resíduos, permitem antever uma progressiva melhoria neste domínio. 

Já no que respeita à qualidade do ar e ruído, se nos sistemas industriais se prevêem melhorias 
fruto da alteração dos processos produtivos e de um maior controlo exercido sobre as mesmas, 
tal já não ocorre de forma tão positiva no que respeita ao tráfego rodoviário que tem vindo a 
assumir uma quota cada vez mais significativa nos níveis de poluição. 
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Também neste domínio se têm registado avanços, quer ao nível do controlo na fonte, quer ao 
nível da contenção da sua influência, sobretudo nos espaços de maior pressão antrópica, 
geralmente enquadrados em articulado legal de tendência fortemente restritiva, nomeadamente 
no âmbito dos protocolos de controlo dos Gases de Efeito de Estufa (GEE). 

Efectivamente, no caso da qualidade do ar, existem protocolos internacionais e directivas 
comunitárias para a tomada de medidas para a redução das implicações atmosféricas 
negativas associadas quer aos transportes, sobretudo ao tráfego automóvel, de que são 
exemplos o controlo de entradas e pagamento de portagens/taxas nas cidades (como por 
exemplo para veículos que só transportem uma pessoa), quer ao nível da própria industria 
(energia alternativas e renováveis em substituição dos combustíveis fósseis). 

Assim, acções crescentes nestes domínios, de carácter restritivo, apontam também para uma 
melhoria progressiva da qualidade do ar ambiente, sendo que neste contexto, a implementação 
de sistemas de transportes públicos eficazes e menos poluentes (como é o caso do presente 
empreendimento da expansão da rede de Metro Ligeiro do Porto) constituem uma aposta 
decisiva, e consequentemente prioritária, na resolução deste tipo de problemas ambientais, e 
consequente redução dos Gases de Efeitos de Estufa e melhoria da qualidade de vida urbana. 

A nível do ruído, a situação qualitativa assume uma incidência de carácter mais localizado e 
complexo, que inclusivamente depende de tipologias comportamentais, parecendo mesmo que, 
apesar da evidência da preocupação com a população exposta a níveis de ruído mais elevado, 
tal decorre mais de uma situação local de incidência ao nível do indivíduo. Esta situação tem 
consequências indirectas ao nível da sua produtividade e implicações financeiras nos sistemas 
de saúde e de segurança social, dada a sua contribuição para o “stress” individual que se 
perspectiva, a curto médio prazo, como segunda causa de absentismo e/ou abandono 
antecipado do mercado de trabalho. 

Aposta-se pois crescentemente na redução dos níveis de ruído médios nos centros urbanos, 
pela definição de articulados legais crescentemente restritivos, apesar de também neste 
contexto se acreditar que a inovação tecnológica ao nível dos transportes, a par de uma 
crescente actuação ao nível dos comportamentos individuais (com sinergias colectivas) poderá 
impor, a longo prazo e de forma progressiva, a melhoria da qualidade acústica nos ambientais 
urbanos. 
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Em síntese, e no que respeita aos níveis de qualidade ambiental da área de estudo admite-se 
uma evolução sem grande alteração neste quadro que se está perante uma equação dual, a 
saber: 

♦ Por um lado, registam-se processos de controlo e melhoria das questões ambientais 
degradativas; 

♦ por outro, ocorrem processos de densificação urbano-territorial que tendem a anular os 
benefícios conseguidos. 

De qualquer forma, e apesar do referido, o maior controlo e planeamento das intervenções no 
território deverá contribuir para uma requalificação dos espaços urbanos, determinando níveis 
de qualidade ambiental mais consentâneos com novos padrões de exigência da população 
local. 

Admite-se que sem o empreendimento em avaliação esta requalificação poderá ser apenas 
ligeiramente retardada. Recorda-se que existem planos de requalificação das áreas  
envolventes à VL3, incluindo interfaces modais, em articulação com as estratégias municipais 
de ordenamento e requalificação urbana. 

3.14 - SINTESE DA CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Em síntese, e de acordo com a caracterização efectuada, a área em avaliação no âmbito do 
desenvolvimento do projecto da Linha D entre Santo Ovídio e Vila D’Este, no concelho de Gaia, 
envolve um território de características claramente urbanas, senão já no cenário actual, sê-lo-á 
no horizonte temporal de referência, mesmo sem o desenvolvimento do sistema de Metro 
Ligeiro ora em avaliação.  

De facto, identifica-se a norte uma densidade urbana relevante, estruturada num tecido 
contínuo e mais antigo, que integra o núcleo central/funcional dos concelhos do Porto e Gaia. 

Já a sul, são de registar os processos de crescimento urbanístico que tiveram o seu início na 
década de 60/70, que conheceram desde então processos mais ou menos intensivos de 
urbanização, a qual nem sempre foi efectuada da forma mais estruturada, assistindo-se hoje a 
processos de consolidação e requalificação urbanística, nos quais as estruturas viárias 
assumem um papel muito relevante. 

De facto, a densidade urbana ocorre aqui de forma diferenciada, com edifícios habitacionais e 
de serviços de elevado desenvolvimento vertical, a par, mais recentemente, de grandes 
unidades de equipamentos e comércio que ocupam superfícies proporcionalmente mais vastas, 
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como é claro exemplo o previsto desenvolvimento, a curto prazo, de unidades hospitalar e 
comercial na zona enquadrante da metrovia em apreço. 

Na sequência do referido, e de forma a apoiar uma melhor identificação das características dos 
territórios a serem atravessados pelo projecto, bem como das implicações que o mesmo 
deverá assumir, apresenta-se no Quadro 3.14.1 uma síntese das especificidades identificadas 
nos usos do solo ao longo do corredor que define a área em estudo, constituindo um apoio ao 
cenário de avaliação de impactes. 

No ortofotomapa desenvolvido e apresentado no Desenho 1469-EP-23-LD-04-012, igualmente 
se percepciona com mais clareza as tipologias da ocupação do solo, bem como a forma de 
inserção de projecto em avaliação, contribuindo para uma melhor avaliação e percepção dos 
impactes gerados pela materialização do empreendimento em avaliação.
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4.1 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

4 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A identificação de impactes constitui um dos objectivos principais de um Estudo de Impacte 
Ambiental, pretendendo-se avaliar as potenciais alterações que um determinado projecto irá 
causar no meio biofísico e socio-económico em que se irá inserir. 

No presente capítulo são descritos e analisados os principais impactes ambientais, de 
ocorrência prevista, associados à implementação da Linha D do Metro Ligeiro da Área 
Metropolitana do Porto, adoptando-se uma perspectiva selectiva, que tem em vista a 
identificação e avaliação dos impactes mais relevantes, assim como a proposta de medidas de 
minimização mais adequadas. 

São considerados impactes todas as modificações significativas em relação ao quadro de 
referência actual e perspectivas de evolução futuras, directa ou indirectamente decorrentes da 
implantação do projecto, ou seja, da sua construção, exploração e desactivação, incluindo a 
avaliação da respectiva viabilidade e sustentabilidade ambiental. 

Esta análise procurou, sempre que possível, nortear-se pela avaliação qualitativa e 
quantitativa, no sentido de prever a magnitude dos impactes, ou seja, o grau de afectação da 
componente ambiental estudada, atendendo ao tipo de incidência (positiva ou negativa), 
duração (reduzida ou permanente) e efeito (directo ou indirecto), utilizando metodologias 
específicas para os vários factores ambientais, e procurando sistematizar, de forma integrada, 
as principais conclusões decorrentes da interpretação dos resultados. 

Atendendo ao carácter específico dos diferentes aspectos ambientais, e do projecto em apreço, 
admite-se que se associam à fase de construção impactes globalmente negativos de eventual 
magnitude e significância expressiva, enquanto que na fase de exploração, são expectáveis 
impactes positivos, igualmente de magnitude e significado expressivos, em função dos 
contributos do sistema de metro para a melhoria da qualidade ambiental urbana e para a 
redução das incidências negativas devidas ao tráfego rodoviário nos domínios atmosférico, 
acústico e de gestão urbana, para citar os mais relevantes. 

De acordo com o exposto, analisam-se seguidamente os principais impactes associados ao 
presente empreendimento, tendo como orientação a metodologia anteriormente referida no 
Capítulo 1. 
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4.2 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

De referir como importante, e porque se está numa área de forte expressão urbana e muito 
alterada, que se considerou que os domínios de avaliação de impactes potencialmente mais 
relevantes seriam: 

♦ Ruído; 

♦ ocupação do solo; 

♦ sócio-economia e ordenamento do território. 

Esta definição da percepção das repercussões, mais ou menos expressivas na população que 
aqui reside e/ou desenvolve as suas actividades económicas, assumindo-se essencialmente 
como negativos na fase de construção e positivo na fase de exploração. 

Para além destes aspectos, são de ressalvar os impactes geológicos e o património 
arquitectónico e arqueológico como domínios relevantes da avaliação, onde, de acordo com a 
caracterização efectuada e a natureza da intervenção, se identificam impactes no decurso da 
fase de construção, contudo, e porque neste âmbito se identifica uma forte componente de 
intervenção relacionada com o projecto, ou seja, a intervenção nos sistemas geológicos é parte 
integrante da concepção do projecto, são já assumidas inúmeras medidas e procedimentos 
que permitem identificar impactes residuais de muito menor magnitude e significado. 

4.2 - IMPACTES NO CLIMA 

Na fase de construção, dada a reduzida expressão da área de intervenção a céu aberto, não 
são expectáveis alterações significativas das variáveis climáticas e da percepção de conforto 
climático localmente. 

Não se prevê que o clima local possa ser afectado de modo significativo pela construção do 
projecto de prolongamento da Linha D, assim como do projecto rodoviário da VL3 a ele 
associado.  

As perturbações microclimáticas junto ao solo apenas se farão sentir na fase de construção 
das plataformas da Linha e do trecho rodoviário da VL3 (entre a futura rotunda da VL3 com a 
Rua Manuel Pinto Canedo e a futura rotunda da VL3 com a EN1 – km 1+100 a km 1+850) que 
acompanha a linha, com pequenas variações da temperatura do ar muito localizadas, apenas 
percepcionadas pelos trabalhadores na fase de obra. 

Na fase de exploração, tendo em conta que a componente do projecto ferroviário induzirá uma 
redução do tráfego rodoviário na rede viária próxima no concelho de Gaia, e dado que os 
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comboios não produzirão emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), especialmente o 
CO2, admite-se que o projecto contribuirá, à sua escala, para atenuar os efeitos de 
contaminação atmosférica, o que beneficia globalmente o clima.  

A plataforma rodoviária referida captará o tráfego rodoviário das outras vias rodoviárias, não se 
prevendo que esse desvio possa gerar um acréscimo de tráfego globalmente, e 
consequentemente não agravará a quantidade de emissões de GEE.  

De facto, e conforme referido anteriormente, admite-se uma redução do tráfego rodoviário 
devido á exploração do metro, admitindo-se, consequentemente, uma melhoria global devido à 
respectiva exploração. 

4.3 - IMPACTES SOBRE A GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Habitualmente os impactes ambientais de maior significado neste domínio estão relacionados 
com a afectação directa do substrato geológico, devido à construção da plataforma da infra-
estrutura em causa, incluindo a realização de escavações e aterros, a natureza dos métodos 
construtivos a utilizar para o desmonte das formações rochosas e os volumes de terras a 
movimentar. 

Os impactes mais significativos neste domínio verificam-se na fase de construção, sendo de 
realçar que, a adaptação de metodologias e procedimentos específicos definidos em projecto e 
que orientam a condução da obra, remetem os potenciais impactes para implicações residuais 
(após adopção de medidas) de expressão quantitativamente menor. 

4.3.1 - Impactes Geológicos e Geomorfológicos 

Fase de Construção 

Durante esta fase, as obras a realizar para a implantação da Linha e obras de arte acessórias, 
provocarão alterações localizadas nas formas de relevo superficial, o que constitui um impacte 
na morfologia da área do estudo, imediato, certo, permanente e irreversível. 

As características do projecto, com troços em túnel e trincheira, conduzirão a movimentações 
de terras previsivelmente significativas. Estas movimentações de terras constituirão um impacte 
negativo, de incidência local, contudo minimizável, pelo que residualmente pouco relevante. 

Os trabalhos de decapagem e terraplenagens, associados às movimentações de terras a 
realizar, colocarão o terreno a descoberto e provocarão, localmente, processos de erosão do 
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solo, revelando maior importância nas zonas de maiores declives e na estação húmida, face ao 
aumento do poder erosivo da precipitação e da velocidade de escoamento. Considera-se este 
impacte negativo, pouco significativo e temporário (durante o período de execução das obras) e 
acrescidamente minimizável. 

Já durante a estação seca, nos períodos de vento forte e atendendo à facilidade de 
mobilização pelo vento das areias soltas durante a execução de escavações e movimentos de 
terras, admitem-se fenómenos de erosão de natureza eólica, esta situação contudo, sendo 
negativa é temporária (durante o período de execução das obras) localiza e minimizável, 
assumindo globalmente pouco significado. 

A intervenção no ambiente geológico poderá igualmente traduzir impactes negativos pela 
destruição das formações intervencionadas pelas obras, assumindo relevância 
maioritariamente quando estão em causa formações de valor económico, científico ou outros. A 
magnitude do impacte será tanto maior, quanto maior a extensão e profundidade das 
escavações a realizar ao longo do traçado da Linha. 

A obtenção de materiais para a construção de aterros constituirá um impacte negativo, uma vez 
que, embora o balanço de terras escavação/aterro seja excedentário, de acordo com os 
ensaios geotécnicos realizados, a maior parte dos materiais resultantes da escavação não têm 
características geotécnicas para serem utilizados em aterro.  

Assim sendo, considera-se um impacte negativo sempre que seja necessário recorrer a 
manchas de empréstimo para a construção dos aterros ou como base para a plataforma da 
Linha e da via rodoviária VL3.  

O volume de terras excedentário (ressalvando-se que na presente fase de Estudo Prévio não 
se dispõe de informação sobre o balanço de terras a movimentar) poderá originar impactes 
negativos se não forem conduzidos a destino final autorizado, podendo assumir maior ou 
menor relevância em função do local de deposição escolhido.  

Já no que respeita às diversas áreas de apoio à obra, nomeadamente de estaleiros, parques 
de máquinas e acessos, admite-se que terão associados impactes similares aqueles 
identificados para a plataforma da linha, contudo de menor expressão, sendo ainda 
temporários e reversíveis com adopção de medidas adequadas, as quais passam no essencial 
pela reabilitação das áreas interferidas. 
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Poderão, ainda, verificar-se impactes ambientais associados à eventual instabilidade dos 
taludes de escavação e aterro. A necessidade de se efectuarem escavações e aterros tem 
repercussões directas nas formações afectadas, nomeadamente nas suas características 
geotécnicas intrínsecas.  

Em termos globais, admite-se que durante a fase de construção de plataformas de infra-
estruturas lineares e caso não fossem adoptadas as medidas e procedimentos constantes dos 
estudos geológico-geotécnicos e de projecto, poderiam ocorrer fenómenos de instabilidade 
eventualmente associadas a geometria desadequada dos taludes, função da sua litologia, 
estado de alteração dos materiais, atitude das camadas geológicas ou descontinuidades 
estruturais. 

No projecto em apreço, e tendo presente a sua importância e sensibilidade, enquadra já 
diversos procedimentos e opções construtivos visando evitar qualquer tipo de ocorrência 
nefasta, seja no decurso da construção, seja posteriormente durante a fase de exploração. 

Efectivamente a adopção de estruturas de suporte laterais à plataforma, o desenvolvimento da 
rasante, ou o recursos a um trecho em túnel têm como fundamento a redução de impactes, 
primeiramente ao nível da ocupação do solo e, num 2º nível, ao nível da estabilização dos 
taludes e formações intervencionadas. 

De facto, as situações onde se registaria uma maior probabilidade potencial de ocorrência de 
situações de instabilidade em taludes de escavação seriam: 

♦ Zonas de desenvolvimento do traçado em trincheira (entre o km 1+150 e o km 1+430 e 
entre o km 1+700 e o km 2+340); 

♦ em túnel (entre o km 2+339 e o km 3+625); 

♦ taludes de aterro, entre o km 0+600 e 1+080, onde a altura dos taludes será mais 
significativa, com altura máxima da ordem dos 13 m. 

As situações referidas poderiam ser agravadas devido à presença de materiais de aterro, 
aluvião e coluvião e de maciço rochoso alterado, bem como à altura e extensão dos taludes. 

Contudo, os métodos construtivos considerados na execução das trincheiras e de túnel irão 
contribuir para minimizar e/ou eliminar potenciais impactes negativos de significado, que 
pudessem envolver a rotura das formações, até porque tal iria por em risco a própria infra-
estrutura, para além da população, o que não é de forma alguma aceitável num projecto desta 
natureza. 
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De facto, a ocorrência de fenómenos de instabilidade geotécnica poderia traduzir-se em 
impactes ambientais acumulados, custos acrescidos na realização da obra, podendo ainda 
assumir reflexos na segurança de pessoas e bens. Em síntese, considera-se este impacte 
negativo, contudo muito pouco provável (devido à adopção de correcto projecto geotécnico e 
cuidados adicionais na construção destas estruturas, incluindo os sistema de instrumentação 
propostos), de incidência local, de magnitude potencialmente reduzida e pouco significativo.  

A escavação com recurso a medidas de contenção e suporte prevista em projecto, associadas 
ao facto das formações locais não apresentarem elevado interesse científico e económico, 
determina a redução da importância do impacte, sendo os impactes negativos, directos, locais, 
incertos nalguns casos, minimizáveis, e pouco significativos.  

Atendendo às características litológicas das formações em presença e ao estado de 
fracturação e de alteração acentuada, prevê-se que as operações de escavação sejam 
efectuadas com recurso a meios mecânicos de média e ou grande potência, o que poderá 
induzir vibrações ao subsolo, constituindo um impacte negativo, temporário e localizado de 
magnitude potencialmente moderada mas pouco significativo. 

No que respeita aos impactes a fazerem-se sentir ao nível dos edifícios ou de outras estruturas 
que se localizam sobre os troços de escavação em túnel, associados a eventuais deformações 
ao nível das fundações, é importante referir que estão em causa reduzido n.º de situações, 
dado que o espaço canal vertical do túnel apresenta actualmente reduzida ocupação.  

Por outro lado, estando prevista para estas áreas a ampliação da unidade hospitalar, 
nomeadamente pela construção, a prazo, do complexo Hospitalar Gaia - Espinho, admite-se 
uma articulação das duas intervenções de forma a assegurar a sua compatibilidade. 

Esta situação, ou seja de ausência de implicações relevantes na maior parte da área que se 
sobrepõe ao túnel foi efectivamente confirmada pela entidade hospitalar, que inclusivamente 
reforçou a articulação que tem havido com a nova infra-estrutura, mediante concertação 
orientada pela autarquia. 

Face ao exposto, e no que respeita à eventual afectação do edificado, no decurso da 
construção do túnel mineiro do metro onde se alia, para além de métodos construtivos 
fortemente controlado, a ausência de usos sensíveis na vertical, admitem-se impactes 
negativos, indirectos, de âmbito local, temporários, de magnitude reduzida, pontuais, incertos e 
minimizáveis, donde pouco significativos maioritariamente em função das condições rigorosas 
associadas às intervenções a empreender. 
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Em síntese, os impactes nos sistemas geológicos e geomorfológicos na fase de construção 
associados à realização das intervenções visando a constituição da plataforma, sejam à 
superfície, sejam em profundidade, assumem-se globalmente, e de acordo com as tecnologias 
e processos construtivos, como pouco relevantes e sem significância. 

Salvaguardando-se contudo a correcta implantação das medidas, instrumentação e 
procedimentos a considerar no decurso da intervenção, em particular no trecho em túnel, 
considerando-se também neste caso um risco reduzido e muito pouco favorável. 

Fase de Exploração 

No decurso desta fase não se prevê a ocorrência de impactes negativos nos factores geológico 
e geomorfológico para além daqueles que resultaram da fase de construção e que respeitam à 
permanência da presença física da ferrovia e estruturas associadas. 

De acordo com a natureza da intervenção, em grande parte em túnel e, quando à superfície, 
com grande aproximação ao terreno natural, a par dos rigorosos estudos geológico-
geotécnicos associados, incluindo a sua correcta execução, identificam-se nesta fase impactes 
tendencialmente nulos e consequentemente de reduzido significado. 

4.3.2 - Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos  

4.3.2.1 - Considerações Gerais 

As principais alterações provocadas nos recursos hídricos subterrâneos da área onde será 
construída a Linha, ocorrerão em consequência da intersecção dos níveis freáticos, da 
impermeabilização de potenciais áreas de recarga de níveis com interesse hidrogeológico e 
eventual derrame de substâncias nefastas. Estas afectações poderão, indirectamente, conduzir 
à degradação da qualidade das águas subterrâneas em quantidade e/ou qualidade. 

No que respeita à drenagem subterrânea, é de prever a possibilidade de interferência com o 
nível da água, especialmente nas zonas onde a rasante se desenvolve nas depressões 
associadas a linhas de água, preenchidas por aluviões e coluviões (km 1+810 a 2+150).  

É ainda de salientar a provável ocorrência de solos residuais de origem granítica caulinizados, 
possivelmente intercalados em bolsadas e passagens mais ou menos caulinizadas com 
distribuição irregular. Os solos caulinizados são constituídos por uma fracção argilosa 
importante (caulino), que confere a estes solos uma permeabilidade reduzida. Devido à 
dificuldade de libertarem a água neles acumulada, encontram-se frequentemente saturados. 
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De uma forma geral as escavações actuam como uma grande captação de água, introduzindo 
alterações nas condições de percolação até aí existentes, favorecendo os fenómenos de 
erosão interna, com arrastamento de finos, originando superfícies preferenciais de escoamento 
e criando subpressões e ressurgências de água ao nível das paredes das trincheiras, 
passagens superiores, cut & cover e ainda ao nível da plataforma. 

No caso presente a situação potencialmente mais relevantes em termos de impactes nos 
sistemas aquíferos estará relacionada com a construção de um troço subterrâneo da linha. 

Caso o túnel e/ou escavações se desenvolvam abaixo do nível freático, o afluxo de água à 
galeria é inevitável, sendo por isso de esperar o rebaixamento do nível da água. Este 
rebaixamento será mais importante durante a fase construtiva, podendo contudo manter-se 
durante a fase de exploração, consoante o tipo/grau de impermeabilização que for conferido ao 
túnel. 

Fase de Construção 

Está prevista a execução de um túnel entre os km’s 2+310 e 3+720, numa extensão de 1390 m 
e com recobrimento máximo de cerca de 26,5.  

De acordo com o cenário estabelecido o túnel a construir deverá interessar essencialmente o 
maciço metamórfico pertencente ao Complexo Xisto Grauváquico (CXG), com excepção dos 
trechos inicial e final, com desenvolvimento em “cut & cover”, que interessam os solos residuais 
provenientes da alteração do granito da Madalena (γπg) e do Porto (γm), respectivamente. O 
contacto entre as litologias graníticas e xistentas é, em princípio, gradual. 

De acordo com o nível da água medido em sondagens, o túnel a executar situa-se abaixo do 
nível da água, com excepção dos trechos com desenvolvimento em “cut & cover” onde o nível 
da água foi medido muito próximo ou abaixo da soleira do túnel. Deve contudo ser referido que 
a medição do nível da água em sondagens é efectuada habitualmente no final da furação, 
sendo provável que os níveis medidos sejam influenciados pela água usada na furação. 

Como referido, as rochas do Complexo Xisto Grauváquico constituirão essencialmente um 
aquífero com permeabilidade fissural, e os solos residuais graníticos um aquífero com 
permeabilidade do tipo poro. 

A secção do túnel foi concebida de acordo com o método NATM (Novo Método Austríaco de 
Construção de Túneis). Este método construtivo recorre a métodos tradicionais de desmonte e 
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considera que o maciço contribui para a estabilidade da escavação, em conjunto com os 
revestimentos primários e definitivos.  

Os revestimentos primários serão definidos em função das zonas geotécnicas atravessadas, 
podendo ser constituídos por betão projectado, pregagens e cambotas. O revestimento 
definitivo, que será em betão armado, terá como função garantir a estabilidade e estanquidade 
do túnel e o seu funcionamento durante a sua vida útil. A estanquidade do túnel será mantida, 
para além do suporte definitivo, pela aplicação de uma série de órgãos, tais como: lâminas de 
PVC water-stop a aplicar nas juntas, vedantes hidroexpansivos, mantas geotêxteis, membranas 
em PVC, etc.. 

Tendo em conta o referido, é de admitir que os impactes nos recursos hidrogeológicos, 
associados às escavações dos túneis tenderão a verificar-se, essencialmente, durante a fase 
construtiva, até à execução dos suportes definitivos, os quais irão conferir a impermeabilização 
da secção do túnel.  

Durante a fase construtiva os impactes serão naturalmente importantes, agravados pelo facto 
de o túnel se situar abaixo do nível da água. Nesta fase a secção do túnel irá funcionar como 
um ponto de drenagem natural, para onde tendem a drenar as águas que circulam nas 
imediações, e os caudais que poderão afluir à escavação irão variar consoante as 
características de abertura, continuidade, interconexão e preenchimento das descontinuidades 
intersectadas pelo túnel. 

Como consequência é de prever o rebaixamento dos níveis freáticos nas zonas próximas da 
obra, com consequente diminuição de produtividade, ou mesmo secagem de eventuais 
captações que porventura existam nas imediações.  

Considera-se deste modo importante, antes do início da obra, a execução de um levantamento 
exaustivo de todas as captações existentes na área, posição dos respectivos níveis freáticos e 
obtenção de informações, junto dos proprietários e utentes, sobre as variações sazonais 
destes, bem como sobre o regime de exploração.  

A análise destes dados em associação com as características geológicas e hidrogeológicas do 
local de cada captação, e ainda com as alterações introduzidas pela execução da obra, 
permitirá avaliar quais as interferências resultantes dos trabalhos de construção e, 
consequentemente, quais as captações que irão ficar fora de serviço e que deverão ser 
recuperadas, nomeadamente através do afundamento da captação ou da sua reconstrução.  
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No caso dos trechos iniciais e finais a construir em “cut and cover”, uma vez que serão 
executados essencialmente acima do nível da água, não são de esperar impactes com 
significado a nível hidrogeológico.  

Durante a fase de construção, poder-se-á verificar um eventual derrame acidental de óleos 
e/ou combustíveis e a sua correspondente infiltração no solo. Esta ocorrência será mais grave 
nas áreas objecto de escavação, uma vez que a propagação de potenciais poluentes é 
facilitada pela redução da espessura da camada não saturada, atingindo mais facilmente as 
águas subterrâneas, deteriorando a sua qualidade.  

Contudo, em face dos cuidados a ter em fase de obra, e de acordo coma s medidas propostas, 
admite-se impacte negativo, provável, cuja magnitude dependem da quantidade e das 
substâncias envolvidas, sendo no entanto minimizável, donde, globalmente de reduzido 
significado, situação reforçada pela ausência local de usos das águas subterrâneas, função da 
natureza urbana de área em causa, a par da reduzida produtividade dos aquíferos dominantes 
a nível local. 

Em síntese, as interferências do nível freático as intersecções do nível freático e a ocorrência 
de eventual derrame acidental de substâncias nefastas, poderá traduzir-se em impactes 
negativos ao nível da quantidade e na qualidade das águas subterrâneas, embora se 
admita pouco significativo, temporário e minimizável. 

Fase de Exploração 

Após impermeabilização da estrutura do túnel e conclusão da intervenção, as condições 
hidrogeológicas do maciço tenderão a ser progressivamente repostas, ainda que com eventual 
alteração dos fluxos preferenciais, sendo por isso de considerar como pouco significativos os 
impactes na fase de exploração.  

No decurso desta fase não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos no meio 
hidrogeológico, embora a presença da ferrovia e do traçado rodoviário se possa considerar 
como uma barreira ao fluxo natural de percolação subterrânea, sobretudo nos trechos em 
trincheira e túnel. 

Assim, as potenciais afectações serão pouco prováveis, não se prevendo implicações nos usos 
da água subterrânea dada a natureza urbana da maior parte do traçado. 
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Quanto a uma eventual redução da recarga do sistema hidrogeológico resultante da 
impermeabilização dos terrenos, salienta-se a presença de outras estruturas urbanas com forte 
implantação na área de estudo, incluindo as vias rodoviárias onde o traçado se insere, que 
causam já a impermeabilização da maior parte da área à superfície afecta ao traçado. 

4.4 - IMPACTES NOS USOS NATURAIS E URBANOS DO SOLO  

Fase de Construção 

Na fase de construção irão ocorrer alterações/afectações dos usos actual do solo. Estas 
situações vão assumir maior expressão: 

♦  na área agrícola a sul da área das futuras estações da Quinta do Cedro (km 0+647 a km 
0+722), e sobretudo no de Laborim (km 1+600 a 1+675) e respectivas envolventes.  

♦ afectação de algumas habitações (km 0+500; 1+300; 1+340; 2+100 e 2+265) com 
consequentes alterações dos usos actuais.  

♦ área de estacionamento a norte da entrada do Hospital Santos Silva (km 3+065 a 3+140) 
poderá ocorrer uma afectação parcialmente pontual apenas no decurso da obra de 
abertura da estação e desenvolvimento do poço de ataque à mesma. 

Estas situações configuram impacte negativo, conflituando com as funcionalidades e usos dos 
solos actuais, embora de âmbito estritamente local, de magnitude reduzida e pouco 
significativa, principalmente se se atender que o atravessamento desta área de elevada 
densidade urbano-demográfica irá causar reduzidas afectações neste âmbito. 

No trecho inicial da Linha (km 0+000 a km 0+093), sobre a Av. da República (km 0+093 a 
km 0+300), na ligação entre Santo Ovídio e a Quinta dos Cedros (km 0+370 a km 0+410), a 
construção do viaduto previsto irá causar interferências ao nível do uso destas infra-estruturas 
rodoviária existente (Av. da República, IC2/A1-Nó de Stº Ovídio).  

No caso da área de recreio e lazer da Quinta do Cedro (Campo de Jogos e Centro de Dia para 
idosos) (km 0+560 a km 0+600), a construção do viaduto interfere com os usos do campo de 
jogos e das actividades do Centro de Dia para Idosos. 

Na Rua do Lavadouro identifica-se uma afectação dos usos públicos no acesso ao lavadouro 
existente a sul do traçado e à estação elevatória de águas residuais (km 1+710). Trata-se de 
um impacte negativo, e permanente que resulta da dificuldade de acesso a esses 
equipamentos. No entanto, o acesso pedonal criado junto à estação de Laborim, bem como a 
rede viária existente nas imediações, deverão contribuir para minimizar este impacto; 
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recomenda-se contudo uma avaliação mais detalhada deste impacte, incluindo a adopção de 
medidas específicas, no decurso do projecto de execução, de forma a garantir impactes 
residuais sem significado. 

Na área do Parque de Estacionamento do Hospital (km 3+065 a km 3+140), a construção da 
Estação Hospital Santos Silva vai interromper temporariamente o parqueamento local. 
Considera-se um impacte negativo, significativo e de âmbito local. 

O atravessamento de uma pequena área de sobreiros a sul do atravessamento da EM624 
(km 1+375 a km 1+450) constitui um impacte negativo, de reduzida magnitude e âmbito local, 
dado o reduzido número de árvores que será necessário remover. 

Este impacte teria lugar na fase de construção da VL3, uma vez que os referidos sobreiros se 
encontram no espaço canal definido para a VL3, entre duas edificações com uso habitacional 
que também serão removidas do local. Neste contexto considera-se que o impacte poderá ser 
mais reduzido. 

Igualmente se verifica afectação de alguns exemplares de sobreiros de pequeno porte (cerca 
de 5 m) a nascente da Estação da Quinta do Cedro (km 1+100), próximo da ligação com a 
linha G, onde os exemplares existentes são de reduzida dimensão. Este impacte negativo é 
pouco significativo dado que os referidos exemplares são de reduzida dimensão e encontram-
se dispersos no local, em associação com eucaliptos e matos. 

Em síntese, na fase de construção admitem-se impactes negativos, contudo globalmente 
pouco significativos, quer em função da reduzida área afectada, quer das suas características 
dos usos afectados, quer ainda da viabilidade de assegurar a articulação com usos já 
projectados para o território a ser intervencionado, como é o caso dos realojamentos ou 
previsto desenvolvimento de novos equipamentos para relocalização daqueles que ficarão sob 
o viaduto de Sto. Ovídio. 

Como principais impactes positivos, nesta fase, salienta-se a promoção e oportunidade de 
conjugação da construção do projecto ferroviário com outros projectos, reduzindo o impacte de 
intervenções no mesmo território desfasadas no tempo, como decorre da construção da VL3 e 
da articulação assegurada com o traçado do troço da Linha G - Casa da Música - Laborim. 

 

 



COBA  
 

4.13 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Fase de Exploração 

Tendo em conta a inventariação dos equipamentos e infra-estruturas efectuada na área 
envolvente ao traçado da Linha, assim como a tipologia de ocupação e uso do solo, não se 
identificam impactes significativos no uso do solo na maior parte da área de estudo. 

Na área do traçado em superfície, numa extensão de 2 464 m (que corresponde a cerca de 
64%) do total de 3 825 m da extensão da Linha em estudo, os usos do solo são diversificados, 
correspondendo a áreas da malha urbana consolidada da Av. da República em Gaia, a 
espaços com equipamento social e de lazer (Quinta do Cedro), com usos agrícolas de carácter 
familiar e a áreas de ocupação urbana. 

No caso da área de recreio e lazer da Quinta do Cedro (Campo de Jogos e Centro de Dia para 
idosos) (km 0+560 a km 0+600), a Linha passa em viaduto, apenas interferindo com os usos do 
campo de jogos. A possível relocalização do referido campo de Jogos eliminaria a potencial 
afectação da prática de actividades desportivas, determinando impactes residuais locais 
potencialmente de reduzido significado. 

Na área da futura estação da Quinta do Cedro (km 0+647 a km 0+722) e de Laborim 
(km 1+600 a km 1+675), os usos agrícolas do solo são afectados, de que resulta um impacte 
negativo, pouco significativo, de âmbito local. No caso da área agrícola atravessada na zona da 
Estação de Laborim, uma vez que a mesma se localiza no espaço canal da VL3 prevista no 
PDM de Gaia, e dado que esta via será construída em simultâneo com o projecto ferroviário, 
considera-se que o significado do impacte será substancialmente reduzido.  

Na área de Laborim de Baixo, a Linha e a VL3 atravessam uma área com edificações, havendo 
que proceder à demolição de duas casas no atravessamento da EM 624. Neste caso o impacte 
é significativo, maioritariamente em função da sua natureza porque envolve a alteração do 
enquadramento familiar, contudo de âmbito local. À semelhança do referido anteriormente para 
a área agrícola atravessada, esta afectação já estava prevista ocorrer no âmbito da construção 
da VL3, pelo que se considera que o impacte assume expressão mais reduzida. 

No trecho da Linha que se desenvolve em túnel (1 361 m) não é susceptível de causar 
qualquer interferência nos usos do solo. Nos trechos em que o túnel é superficial (início e fim 
do túnel) os solos correspondem a espaços vazios e de ocupação florestal (eucalipto). 

Os principais impactes positivos correspondem aos novos usos potenciais e actuais dos solos 
na envolvente do traçado, havendo igualmente um benefício significativo para os residentes por 
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via da oportunidade de qualificação dos usos actuais do solo na envolvente, o que se traduz 
por um impacte positivo, significativo e de âmbito local. 

Conforme se referiu na situação de referência, existem numerosos equipamentos na 
envolvente da Linha, os quais serão muito beneficiados com o prolongamento da Linha D para 
Vila D’Este. Por um lado, a sua proximidade traduz-se por um maior conforto generalizado aos 
utentes desses equipamentos e aos trabalhadores envolvidos, os quais vêm a acessibilidade 
facilitada. Este impacte positivo é muito significativo, de âmbito local, apoiando os usos actuais 
do solo ao longo de toda a sua extensão. Destaca-se pela sua proximidade à Estação do 
Hospital Santos Silva (km 3+065 a km 3+140) o próprio Centro Hospitalar, as instalações da 
RTP (Monte da Virgem) e o Parque de Recreio e Lazer do Monte da Virgem. 

No trecho do traçado ferroviário comum à VL3, o projecto rodoviário contribui igualmente para 
apoiar os usos do solo, quer seja relativamente às áreas urbanas em expansão, quer seja pela 
acessibilidade facilitada aos equipamentos e infra-estruturas existentes e identificados na 
situação de referência dos usos dos solos. Considera-se este impacte positivo, significativo e 
de âmbito concelhio. 

Identifica-se igualmente como positiva a oportunidade de conjugação da construção do projecto 
ferroviário com o projecto rodoviário, reduzindo o impacte de intervenções no mesmo território 
desfasadas no tempo. 

4.5 - IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS 

A presente análise incidiu sobre os previsíveis impactes associados às fases de construção e 
de exploração, no actual sistema de drenagem da área em estudo. 

Como foi referido na situação de referência, sob o ponto de vista hidrológico, as linhas de água 
na área em estudo encontram-se profundamente alteradas pela intervenção humana. Neste 
contexto, com base na caracterização realizada, foram contemplados principalmente os 
impactes associados à fase de construção, já que na fase de exploração do referido projecto 
não se prevê que ocorram impactes relevantes nos recursos hídricos. 

4.5.1 - Recursos Hídricos 

Fase de Construção 

Em termos gerais, durante a fase de construção do empreendimento, existem algumas acções 
potencialmente indutoras de impactes negativos nos recursos hídricos, nomeadamente a 
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instalação e funcionamento dos estaleiros, escavação das áreas de intervenção e 
movimentações de terras, construção dos trechos em túnel a céu aberto (km 2+339 a 
km 2+400; km 3+770 a km 3+825), Estação de Vila D’Este e circulação de maquinaria pesada, 
entre outras. 

Estas acções são muitas vezes responsáveis pelo aumento de dificuldades no escoamento 
superficial (longitudinal e transversal) nas redes de águas pluviais e residuais das áreas a 
serem intervencionadas. Como resultado, poderão ocorrer problemas relacionados com a 
obstrução das zonas de escoamento ou entupimento de órgãos de drenagem, designadamente 
colectores, sumidouros ou sarjetas.  

A execução das escavações e a movimentação das terras escavadas, envolvem elevados 
quantitativos de terras que poderão, caso não sejam adoptadas as medidas necessárias, 
causar interferências com a rede de drenagem pluvial e residual existente, podendo ocasionar 
situações de obstrução e posterior diminuição da capacidade de transporte dos órgãos de 
drenagem. 

No caso concreto da Estação de Vila D’Este e do trecho final do túnel, localizados numa área 
com ocupação florestal, não se prevêem afectações da rede de colectores pluviais. 

Salienta-se que o provável assoreamento dos elementos da rede de drenagem pluvial 
existentes na área do projecto, bem como a colmatação e impermeabilização de áreas 
adjacentes durante as obras poderão originar e potenciar alguns riscos de alagamento. 

A magnitude deste impacte depende da proximidade das movimentações de terras às redes de 
drenagem pluviais existentes. Trata-se de um impacte temporário, com probabilidade de 
ocorrência circunscrita à fase de construção, com maior incidência durante a realização de 
escavações, para além de poder ser efectivamente evitada desde que sejam adoptadas as 
medidas adequadas, as quais, na sua generalidade, integram actualmente cuidados habituais 
em obras públicas similares. 

No âmbito da execução das obras do presente empreendimento prevê-se, ainda, a 
interferência de serviços, infra-estruturas de abastecimento e de saneamento de águas, 
nomeadamente as seguintes: 

Condutas de Abastecimento de Água 

♦ km 1+250 a 1+340 (condutas com ∅ 90 mm), com afectação longitudinal; 

♦ km 1+340 (conduta com ∅ 125 mm), com afectação transversal; 
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♦ km 1+710 (conduta com ∅ 90 mm), com afectação transversal; 

♦ km 1+850 (conduta com ∅ 90 mm), com afectação transversal; 

♦ km 2+120 (conduta com ∅ 125 mm), com afectação transversal; 

♦ km 2+420 (conduta com ∅ 500 mm), com afectação transversal; 

♦ km 3+100 (conduta com ∅ 250 mm), com afectação transversal; 

♦ km 3+600 a 3+700 (condutas com ∅ 125 mm) (Estação de Vila D’Este), com afectação 
longitudinal. 

Condutas de Águas Residuais Domésticas 

♦ km 1+340 (conduta com ∅ 200 mm), com afectação transversal; 

♦ km 1+710 a 1+825 (condutas com ∅ 200 mm), com afectação longitudinal; 

♦ km 1+710 (conduta com ∅ 200 mm), com afectação transversal; 

♦ km 1+850 (conduta com ∅ 200 mm), com afectação transversal; 

♦ km 2+120 (conduta com ∅ 200 mm), com afectação transversal; 

♦ km 2+250 a 2+420 (conduta com ∅ 200 mm), com afectação transversal e longitudinal; 

♦ km 2+420 (condutas com ∅ 200 mm), com afectação transversal; 

♦ km 3+100 (acesso à Estação do Hospital) (condutas com ∅ 200 mm), com afectação 
transversal; 

♦ km 3+600 a 3+700 (Estação Vila D’Este II) (conduta com ∅ 200 mm), com afectação 
longitudinal. 

Contemplando o projecto o restabelecimento de todas as referidas condutas, considera-se que 
não existirão afectações significativas. No entanto, na fase de construção poderão ocorrer 
algumas perturbações esporádicas e temporárias destes serviços devido ao restabelecimento 
das ligações, não se prevendo que possam causar impacte negativo com significado. 

No que respeita aos escoamentos de águas da rede de drenagem natural, e de acordo com os 
elementos considerados no projecto, admite-se igualmente que não irão ocorrer impactes 
negativos relevantes conforme se explicita seguidamente. 

Conforme resulta da descrição do projecto e situação de referência caracterizada, as bacias a 
serem interferidas têm todas áreas inferiores a 1 km2. 
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O restabelecimento das linhas de água com passagens hidráulicas correctamente 
dimensionadas, minimiza eventuais conflitos; de facto, neste dimensionamento estão em causa 
dois aspectos fundamentais a acautelar: 

♦ por um lado, o cumprimento de determinações das entidades competentes (ex.: cálculo 
de acordo com um período de retorno de 100 anos); 

♦ e por outro, a necessidade de salvaguardar a plataforma de metro e, 
consequentemente, minimizar qualquer risco de ocorrência de efeito de barragem que, 
a ocorrer, poderia por em causa a infra-estrutura. 

Assim, no que respeita à drenagem longitudinal restabelecida por PH’s não se identificam 
impactes negativos relevantes, embora se registem acréscimos de artificialização de alguns 
troços de linhas de água, situação que igualmente se assume como irrelevante face à 
artificialização já patente e previsivelmente, crescente da área de incidência do projecto. 

Para além destas situações outras poderão ocorrer relacionadas com desvio de linhas de água. 

Tal é o caso do trecho entre os km’s 0+750 e 0+850, onde se desenvolve plataforma conjunta 
metro/rodovia, em aterro, onde será necessário repor paralelamente à infra-estrutura, uma linha 
de água ou interferida, o afluente da Ribeira da Madalena. 

Esta vala, a desenvolver sensivelmente entre os km’s 0+600 e 0+825, irá colectar os caudais 
das PH’s próximas (0-1 e 0-2) bem como restabelecer a linha de água que ficava sob o aterro; 
a vala será restabelecida por tapete Reno e gabiões. 

Também o rio Valverde será interferido pela rotunda da VL3 com a EN1 determinando, 
consequentemente, o seu desvio para sul. 

Já as PH’s REN1-1 e 2 (rotunda com a EN1) e da PH1-3 a sua implantação em local de 
confluência de diversas bacias determina a adopção de aspectos de projecto muito específicos, 
cuja exposição e avaliação se desenvolve em seguida. 

Também no trecho do Metro entre o km 1+750 e o km 2+350, em que este se desenvolve em 
trincheira e passa sob a Rua da Alemã e sob o IC2/A1, confluem várias bacias hidrográficas de 
significativa dimensão, produzindo caudais de cheia igualmente significativos. 

As bacias interessadas por este trecho encontram-se expressas no Quadro 4.5.1. 
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Quadro 4.5.1 - Bacias Hidrográficas e Áreas do Trecho do Metro  
entre o km 1+750 e o km 2+350 

Linha de 
Água 

Passagem 
Hidráulica Bacia N.º 

Área 
(km2) 

Caudal de 
Ponta 

B1.3 0,241 Afluente do 
rio Valverde PH1.3 

B1.4 0,335 
7m3/s 

B1.5 0,828 
B2.1 0,079 Rio Valverde PH REN 1-1 

B3.1 0,033 

10 m3/s 

Afluentes do 
rio Valverde PH REN 1-2 B1.4 0,335 4 m3/s 

Área total: 1,851  

Com os caudais de cheia centenários que passam no trecho referido observa-se que: 

♦ a PH 1-3 (Afluente do Rio Valverde), que passa por baixo do Metro, tem que ter 
capacidade para escoar o caudal da ordem de 7 m3/s; 

De acordo com esses caudais foram previstas as estruturas a seguir referidas visando a 
protecção contra o galgamento do Metro entre os km’s 1+750 e 2+350: 

♦ Entre o km 2+050 e o km 2+350 prevê-se lateral e paralelamente ao metro, um canal-
aberto em betão armado com secção de 2,0 mx2,0 m, aberto a norte e de secção 
1,0 x 1,0 a sul; 

♦ entre o km 2+120 e o km 2+140, na zona da Rua da Alemã, dá-se continuidade aos 
referidos canais, só que agora os mesmos serão fechados; 

♦ entre o km 1+900 a 2+050, a faixa do Metro é alargada, para permitir alojar ambos os 
canais com secção 2,0 x 2,0 a norte e 1,0 x 1,0 a sul; 

♦ ao km 1+900, ambos os canais passam para fora da faixa do Metro, desenvolvendo-se 
paralelamente até ligar as PH’s seguintes. 

♦ entre o km 2+120 e o km 2+140, na zona da Rua da Alemã, a secção do canal de 
1,0 m x 1,0 m é fechada; 

A solução preconizada implica consequentemente a realização de 1265 m de extensão de 
canais distribuídos da seguinte forma: 

♦ Canais de secção igual a 1,0 m x 1,0 m – 525 m 

♦ Canais de secção igual a 2,0 m x 2,0 m – 470 m 

♦ Canais de secção igual a 2,5 m x 2,5 m – 220 m 
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♦ Canais de secção igual a 3,0 m x 3,0 m – 50 m 

Os restantes trechos que respeitam ao encaminhamento dos caudais das PH’s para jusante, 
serão na sua globalidade materializados por valas trapezoidais revestidas a Reno. 

Já nas estruturas de entrada e saída recorrer-se-á, na generalidade dos casos, a bocas em 
recipiente ou bocas de lobo em betão armado; nos casos com declives mais acentuados serão 
ainda acauteladas caixas de queda. Serão sempre acauteladas baixas velocidades de 
escoamento com o objectivo de não causar erosão nos terrenos a jusante. 

Face ao exposto admitem-se impactes negativos no que respeita à artificialização e 
condicionamento da rede de drenagem da área a ser atravessada. 

Estes assumem menor relevância no caso dos atravessamentos transversais; já nos casos em 
que se verifica a implantação da plataforma sobre linhas de água, identificam-se situações 
mais negativas e de maior artificialização; ou seja, só o projecto de drenagem, o qual recorre a 
estruturas em betão por forma a minimizar a ocupação de espaço e a salvaguarda da 
plataforma do metro, permite o desenvolvimento do metro naqueles locais. 

Contudo é de referir que esta artificialização resulta da densidade elevada dos espaços 
construídos existentes na envolvente, pelo que esta afectação resulta, em última análise, da 
clara intenção de minimizar impactes de outra natureza claramente relacionados com a 
vivência urbana dominante destes espaços. 

Em síntese, admite-se uma artificialização crescente da área intervencionada o que representa 
impacte negativo e permanente. 

Contudo, dado que estão em causa pequenas bacias, que o projecto de drenagem foi 
desenvolvido de forma a acautelar situações negativas, que a área em questão se pode 
considerar diminuta em relação à envolvente e que, inclusivamente esta intervenção minimiza 
impactes de natureza mais relevante, admitem-se globalmente impactes de baixa magnitude e 
pouco significado. 

Em síntese, considera-se que os impactes nos recursos hídricos serão negativos, directos, mas 
pontuais e de magnitude reduzida, sendo considerados pouco significativos. Deste modo, não 
se prevêem impactes ambientais susceptíveis de induzir alterações das condições hidrológicas, 
tendo em conta as próprias características técnicas do projecto e da área de inserção. 
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Fase de Exploração 

Na fase de exploração não são previsíveis impactes significativos nos recursos hídricos 
superficiais associados ao funcionamento da Linha D em estudo. Não se prevêem, também, 
alterações significativas na rede de drenagem das águas pluviais face às que se verificam 
actualmente na zona de estudo, prevendo-se mesmo que as intervenções previstas no projecto 
venham a promover uma modernização/adequação das redes actualmente instaladas, 
determinando, consequentemente, incidências positivas contudo de pouco significado. 

4.5.2 - Qualidade da Água 

4.5.2.1 - Águas Superficiais 

Fase de Construção 

Em termos gerais, durante a fase de construção do empreendimento identificam-se algumas 
acções potencialmente indutoras de impactes negativos, nomeadamente no que respeita à 
instalação e funcionamento de estaleiros, escavação das áreas de intervenção, movimentação 
de terras (construção do túnel em especial nos trechos de céu aberto), circulação de 
maquinaria pesada, entre outras, acções estas passíveis de induzirem um aumento da 
concentração de sólidos suspensos totais nos recursos hídricos, e mais concretamente, nas 
águas pluviais. 

Já no que respeita a contribuições de produtos químicos ou metais pesados, considera-se que 
as obras de construção do projecto ferroviário e rodoviário não implicarão a ocorrência de 
alterações significativas da qualidade da água, uma vez que não deverão envolver quantidades 
destes produtos susceptíveis de promoverem uma afectação significativa do meio hídrico 
(águas superficiais e/ou subterrâneas). 

Apesar disso, durante a fase de construção, nomeadamente, nas zonas de estaleiro, poderão 
ocorrer situações pontuais de descarga acidental ou de deposição inadvertida de óleos 
lubrificantes, combustíveis e produtos betuminosos, no solo ou nas redes de drenagem de 
águas pluviais, que podem traduzir-se em situações de contaminação.  

Estas situações poderão originar impactes negativos nas águas pluviais que assumirão, com 
maior expressão caso as descargas se registem em períodos mais pluviosos, dificultando o seu 
controlo, apesar de nesses períodos as condições favorecerem a diluição dos poluentes. 
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Este impacte negativo pode assumir significado variável (dependendo do tipo e quantidades 
dos produtos envolvidos); no entanto, e tendo presente a correcta e atempada adopção de 
medidas de minimização e prevenção propostas para a obra, susceptíveis de contribuir para 
evitar ou reduzir largamente a probabilidade de ocorrência de situações desta natureza, 
admitem-se impactes residuais de reduzida magnitude e significado. 

Em síntese, considera-se que os impactes residuais (com adopção de medidas) na 
qualidade dos recursos hídricos superficiais na fase de construção serão negativos, 
directos, pontuais, de magnitude potencialmente reduzida, sendo considerados como 
pouco significativos, no cômputo global da avaliação ambiental do empreendimento. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração do metro não irá ocorrer afectação dos recursos hídricos superficiais na 
medida em que está em causa um sistema de transporte eléctrico. 

Mesmo a eventual contribuição de contaminantes devidos aos sistemas de travagem ou ao 
contacto roda/carril, não envolverão quantitativos que determinem impactes significativos. 

Em síntese, admitem-se impactes negativos directos e permanentes, contudo de reduzida 
magnitude e significado. 

Os potenciais impactes que podem ocorrer referem-se, por um lado à poluição crónica e, por 
outro, à poluição acidental provocada pela circulação de veículos no troço rodoviário (VL3) 
comum ao traçado ferroviário em estudo.  

A poluição crónica está relacionada com o desgaste de pneus e do pavimento, o 
desprendimento de partículas dos travões, as emissões de material particulado dos tubos de 
escape dos veículos e a evaporação e fugas de óleos e combustível das viaturas. Estão 
envolvidos os contaminantes como material particulado, hidrocarbonetos e alguns metais 
pesados como chumbo, cádmio e zinco. Os poluentes que se depositam no pavimento são 
arrastados pelas águas de escorrência, acumulando-se ao longo da via nos órgãos de 
drenagem.  

No caso presente, e porque esta via (VL3) irá certamente colectar tráfego de outras vias 
existentes nas imediações, as quais descarregam já a sua águas pluviais para os mesmos 
sistemas que esta descarregará, admitem-se impactes em termos de poluição hídrica 
globalmente similares aos que ocorrem presentemente. Por outro lado, reconhecendo-se a 
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capacidade de captação de passageiros de uma infra-estrutura desta natureza, será muito 
provável a redução do tráfego rodoviário local, ou seja, nas imediações da linhas e estações 
que a servem, contribuindo, ainda que de forma potencialmente pouco relevante, para a 
redução dos níveis de contaminação dos recursos hídricos locais devidos à circulação 
rodoviária. 

São assim de referir impactes positivos, de magnitude potencialmente moderada, ainda que 
eventualmente pouco significativos, função da diminuição do uso de veículos rodoviários, 
públicos e particulares, ligeiros e pesados, dentro das cidades de Gaia e Porto, como resultado 
da implementação da linha de metro ligeiro, induzindo menor poluição hídrica, devida à 
circulação. 

Em síntese, na globalidade, considera-se que os impactes negativos a ocorrerem na fase de 
exploração, ao nível da qualidade da águas superficiais, serão de magnitude muito reduzida e 
pouco significativos; deverão ainda ser considerados os impactes positivos associados à 
expectável redução do tráfego rodoviário, ligeiro e pesado, na cidade de Gaia, estes de maior 
expressão do que os anteriores. 

4.5.2.2 - Águas Subterrâneas 

Fase de Construção 

Relativamente aos sistemas aquíferos, a relevância dos impactes serão função da respectiva 
importância e vulnerabilidade, sendo variável e dependente da espessura e continuidade da 
camada mais permeável, da capacidade de armazenamento, da permeabilidade e do carácter 
mais ou menos temporário do aquífero. 

Em termos de vulnerabilidade à contaminação, os aquíferos caracterizam-se, em regra, por 
uma considerável vulnerabilidade, o que resulta do seu carácter superficial com elevada a 
média permeabilidade dos mesmos.  

No caso em questão admite-se, contudo, que os aquíferos sejam, eventualmente, de carácter 
temporário e que se encontrem contaminados, por se tratar de uma zona urbana onde ocorrem 
níveis de contaminação orgânica e de metais pesados e outras substanciais potencialmente 
tóxicas (veículos, pequenas oficinas e industrias, entre outras). 

De acordo com o exposto, ou seja, sistemas aquíferos pouco produtivos, com considerável 
vulnerabilidade e num contexto urbano fortemente pressionado, admite-se que os impactes 
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gerados durante a obra, incluindo eventuais derrames acidentais e/ou aumento de material 
particulado assumirão, reduzida magnitude envolvendo, no geral, reduzidos quantitativos de 
acordo com os procedimentos habitualmente adoptados em obras desta natureza. 

Por outro lado, e tendo presente que as captações existentes na área em estudo se localizam a 
mais de 100 m das zonas previsíveis de obras, admite-se igualmente reduzida magnitude dos 
impactes nas mesmas (seja em termos quantitativos seja qualitativos) pelo que se admite 
reduzida perturbação nos usos associados, envolvendo ainda estes reduzido n.º de utilizadores 
potenciais. 

Em síntese, os impactes ao nível das águas subterrâneas serão globalmente negativos, de 
reduzida magnitude e pouco significativos, assumindo reduzida relevância no cômputo global 
dos impactes associados a este empreendimento. 

Contudo considera-se que este impacte residual estará dependente da adopção de 
procedimentos adequados no decurso da obra, como é aliás habitual em obras públicas desta 
natureza, e de acordo com o quadro legal em vigor. 

Refere-se ainda que a inexistência de captações públicas na área em estudo, a par de número 
identificado de outros usos das águas subterrâneas (salvaguardando a existência de 5 
captações de acordo com indicações transmitida pela Comissão de Avaliação no procedimento 
anterior) permitem perspectivar reduzido impacte ao nível da eventual afectação dessas 
unidades. 

Refere-se ainda que, a existência de uma cobertura de abastecimento público próxima dos 
100%, no concelho de Gaia faz com que não se identifiquem problemas significativos 
relacionados com a afectação da quantidade e qualidade da água nos diferentes usos.. 

No que respeita à laboração de estaleiros, e dado que não está ainda definida a sua 
localização, torna-se difícil indicar com precisão os impactes expectáveis fruto da sua 
implementação. Aí, fruto da concentração de maquinaria e de manuseamento de diversos 
produtos, poderá ocorrer contaminação acidental, contudo de reduzida magnitude e 
significância, em particular se forem adoptadas medidas mitigadoras adequadas. 

Em síntese, pode-se concluir que os impactes na qualidade de recursos hídricos subterrâneos, 
associadas à fase de construção, serão devidos essencialmente ao aumento temporário da 
concentração de sólidos em suspensão e eventuais derrames acidentais, registando-se que, de 
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um modo geral, impactes negativos e directos, contudo temporários, localizados de 
reduzida magnitude e pouco significativos. 

Fase de Exploração 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos igualmente se admite que os impactes 
nesta fase serão globalmente de reduzida magnitude a nulos, e consequentemente de reduzida 
significância. 

Tal decorre, e à semelhança dos aspectos identificados para as águas superficiais, de reduzido 
potencial de contaminação atribuído ao novo sistema de transporte local de tracção eléctrica. 
Adicionalmente, e sendo os aquíferos maioritariamente dependentes, directa ou indirectamente 
a partir das águas superficiais, sofrendo ainda, entretanto, processos de depuração 
naturalmente devido à vegetação e sobretudo aos solos, os impactes negativos devidos a 
operação do metro serão ainda mais irrelevantes. 

No que respeita ao tráfego rodoviário na VL3, e apesar de envolver veículos de combustão 
com potenciais de contaminação mais elevados, é importante atender que a nova via, por si só, 
não terá capacidade de atracção de tráfego, registando-se consequentemente um rearranjo no 
uso dos eixos viários a nível loca, o que não influirá de forma relevante no aumento dos actuais 
níveis de contaminação. 

Acresce ainda que, a existência do metro neste espaço, poderá contribuir ainda para que a 
população local recorra menos aos veículos rodoviários, admitindo-se que, na fase de 
exploração do metro, se poderá registar uma melhoria nos níveis de contaminação local, 
devidos aos tráfego rodoviário, constituindo impacte positivo, contudo globalmente de pouco 
significado. 

4.6 - IMPACTES NA PAISAGEM 

4.6.1 - Introdução 

De uma forma geral a construção de uma nova infra-estrutura ferroviária - neste caso uma 
metrovia, determina a ocorrência de incidências negativas sobre a paisagem, cuja importância 
pode, no entanto, ser muito variável. 

Esta situação prende-se com o facto da metrovia constituir um corredor físico definitivo e 
contínuo, com implicações físicas na matriz paisagística existente, e com efeitos laterais 
decorrentes da sua implementação. 
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A incidência visual associada ao “Prolongamento para Sul da Linha D – troço entre a saída do 
Túnel de Stº Ovídio e Vila D’Este passando por Laborim” é aqui avaliada a partir do cruzamento 
dos dados obtidos na caracterização da situação de referência em termos paisagísticos (e, 
nomeadamente, das características visuais das unidades de paisagem interceptadas), com os 
dados relativos às características visuais mais relevantes do Projecto em apreciação.  

As características visuais das unidades de paisagem interceptadas pela “Linha D – 2ºTroço 
entre a saída do Túnel de Stº Ovídio e Vila D’Este passando por Laborim”, foram já abordadas 
no capítulo de descrição da situação de referência. Recorde-se que de acordo com a 
metodologia utilizada e com a escala e o grau de análise, foi possível constatar que a 
Paisagem da área de estudo apresenta, de uma forma global, uma baixa sensibilidade, ou seja, 
uma fraca vulnerabilidade mediante alterações externas. 

Neste capítulo descrevem-se, de forma resumida, os aspectos visuais mais relevantes do 
empreendimento, isto é, os que, pelo seu carácter, se imporão de forma mais acentuada na 
Envolvente Paisagística, considerando a metodologia de avaliação expressa na Figura 4.6.1. 
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Figura 4.6.1 - Metodologia para a Identificação e Avaliação de Impactes na Paisagem 
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4.6.2 - Caracterização Visual do Empreendimento 

Para avaliação das características visuais do empreendimento, recorreu-se à análise dos 
elementos de traçados e respectivos perfis longitudinais. No Quadro 4.6.1 caracteriza-se de 
uma forma resumida o empreendimento que inclui, para além da metrovia propriamente dita, a 
via rodoviária VL3 que está associada e todos os restabelecimentos rodoviários necessários. 

Quadro 4.6.1 - Principais Características Visuais Associadas ao Prolongamento para Sul da Linha 
D – 2ºTroço entre a saída do Túnel de Stº Ovídio e Vila D’Este passando por Laborim” 

Situação Ocorrências 
METROVIA 

Troços à Superfície 

Início do troço sobre o espaço canal do separador existente na Av. da 
República em direcção ao Nó com o IC2 / A1, onde efectuará a transposição do 

Nó em viaduto (Viaduto de Stº Ovídio). 
Ao km 1+050 desenvolve-se no espaço central da VL3 até ao km 1+675 – 

superfície até ao Km 1+850. 

Troços Enterrados, em 
Trincheira 

e em 
“Cut and Cover” 

Do km 0+600 ao Km 1+050, a metrovia será enterrada; 
do km1+675 ao km 2+340 em trincheira a céu aberto 

km 2+340 ao 3+720 – Túnel de Vila D’Este (entrada e saída do túnel em “cut 
and cover”) 

O traçado cruza, inferiormente, a PS do IC2 (A1) e a PS da Rua Alemã. 
do km 3+720 ao Km 3+825 desenvolve-se o Túnel de Vila D’Este, terminando 

em trincheira com muros em U. 

Passagens desniveladas 
6 (PS da Rotunda da Av. das Descobertas; Viaduto de Sto. Ovídio sobre o IC2 

(A1); PS da EN 1; PS rodo-ferroviária da EM624; PS do IC2 (A1); PS da Rua da 
Alemã) 

Estações à Superfície 2 (Quinta do Cedro ao km 0+700 e Laborim ao km 1+650) 

Estações Enterradas 2 (Hospital Santos Silva ao km 3+100 e Vila D’Este ao km 3+650) 

RODOVIA 

Plataforma Construção da VL3 entre a Rua Alfredo Santos Oliveira e a EN1 junto ao IC2 
(A1).A PS da Rotunda da EN1 permite a implantação de uma rotunda 

Zona de Interface 1 - Rua dos Heróis do Ultramar (Km 3+825) 

4.6.3 - Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

O facto do presente empreendimento se desenvolver em meio urbano leva a que as 
incidências mais relevantes surjam durante a fase de construção. Destaca-se, no entanto, que 
é nesta fase que são empreendidas muitas das acções mais relevantes às quais se poderão 
associar incidências de carácter definitivo que, consequentemente, terão tendência a 
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prolongar-se na fase de exploração e mesmo durante todo o período de vida útil do 
empreendimento. 

Tendo em conta a densidade e tipologias da ocupação da área a afectar a esta linha, é de 
prever que todas as incidências previsíveis possam ter elevadas implicações. A magnitude e 
importância dos impactes associados a esta fase prendem-se assim, em termos paisagísticos, 
com a natureza e definição da principais medidas mitigadoras destinadas à redução da 
magnitude das incidências negativas, que deverão ter lugar no decorrer da obra, determinando 
então a significância dos impactes residuais associados. 

Pode afirmar-se que muitas das incidências negativas previstas para esta fase, serão de 
carácter temporário (e, consequentemente, de importância relativa) e estarão, em grande parte, 
associadas às obras de construção civil que irão decorrer. As principais incidências negativas 
que terão lugar nesta fase resultam assim das seguintes acções: 

♦ desorganização espacial e funcional nas áreas afectas à implementação dos traçados, 
incluindo os espaços de apoio à obra, nomeadamente áreas de estaleiros, de depósito e 
empréstimo de materiais; 

♦ introdução de elementos exógenos à paisagem, como é o caso de plataformas, nós e 
viadutos, maquinaria pesada e materiais que interferem com a leitura da paisagem por 
parte da população; 

♦ redução da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento da 
concentração de poeiras no ar devido às terraplenagens, com consequente deposição no 
espaço envolvente; 

♦ alteração irreversível da morfologia do terreno, decorrente das movimentações de terra 
algumas de dimensão significativa; 

♦ criação de efeito de barreira física, ao longo de todo o traçado da metrovia, que assume 
maior expressão durante a fase de construção pelo facto de ainda não estarem 
implementadas as diversas medidas de minimização, as quais estarão maioritariamente 
associadas à materialização de um projecto urbanisticamente integrado. 

Para além das incidências gerais já enunciadas, tendo em conta as características gerais do 
projecto, em fase de Estudo Prévio, é possível salientar desde já três situações específicas: 

a)  incidências associadas às terraplenagens dos terrenos a afectar à obra. Esta situação 
será mais evidente nos trechos para os quais estão previstas maiores movimentações 
de terras, nomeadamente nos trechos em túnel a construir a céu aberto (“cut and 
cover”), e acessos à superfície nos trechos onde os túneis serão abertos em 
profundidade; admite-se contudo que: 
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→ estas incidências poderão ser minimizadas e serão consideravelmente mais 
restritas (fazendo-se sentir apenas nas zonas de acesso e respiradouros) se os 
túneis forem abertos em profundidade; 

→ nos trechos em que a abertura dos túneis é a céu aberto, na totalidade, ou em 
parte, as incidências esperadas serão de maior magnitude, embora variável 
consoante a situação concreta. 

b) Nos corredores a implementar em arruamentos urbanos já existentes as incidências 
negativas associadas à desorganização da paisagem urbana deverão ser de baixa 
magnitude e consideravelmente confinadas no tempo e no espaço. Com efeito, evita-se 
a implantação de um novo corredor linear na paisagem urbana, com todas as 
incidências a ele associadas (corte funcional do espaço, alteração nas relações visuais, 
etc.), ainda que se assista à degradação temporária do espaço canal existente. 

c) Quanto às infra-estruturas a implementar em zonas expectantes, poderão verificar-se 
incidências negativas mais expressivas, devidas a uma maior movimentação de terras, 
a ocorrer em espaços onde a matriz paisagística actual mais se aproxima das unidades 
de maior valorização. 

Tendo em vista a implementação de medidas concretas de minimização das várias incidências, 
procedeu-se ainda, a uma análise mais detalhada de todo o traçado da nova Linha em estudo. 
Nesta análise identificaram-se diversas situações que se consideram mais críticas, que se 
passam a descrever: 

♦ Emboquilhamentos - a escavação do túnel e seus acessos originará incidências visuais 
significativas que originarão transformações significativas no cenário paisagístico das 
áreas a intervencionar com este tipo de estruturas; 

♦ Escavações: Entre o km 1+050 até ao km 1+440 a implantação da plataforma causará 
escavações de terreno na ordem dos 7 m de altura máxima. Ao km 1+820 registar-se-ão 
escavações um pouco menores entre os 4 e 6 m de altura. Entre os km’s 2+030 e 2+335 
a plataforma desenvolver-se-á em trincheira, resultando em escavações da ordem dos 4 
a 6 m. Ao km 2+340 até ao km 2+400, que se irá desenvolver em “cut and cover” as 
escavações serão bastante significativas, atingindo valores entre os 8,5 m a 16,5 m de 
alturas máximas. O final do traçado será em “cut and cover” a partir do km 3+625, 
terminando com muros de contenção em “U”, registando-se escavações na ordem dos 
8 m (máximo) e 2,5 m (mínimo).  

♦ Aterros: Ao km 0+600, onde se iniciará a plataforma em aterro, até ao km 1+050, km 
onde entronca com a Linha G, o aterro previsto variará entre os 10 e os 13 m de altura 
máxima. Entre o km 1+440 e o km 1+740 o aterro não apresenta uma alteração 
significativa, variando apenas entre 1 a 1,5 m de altura. Na sequência, e até ao km 
1+820 não se registam, praticamente, alterações ao terreno natural.  
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♦ PS da Rotunda da Av. das Descobertas; PS da EN1; PS da EM624; PS do IC2 (A1) e 
PS da Rua da Alemã: as principais incidências paisagísticas estarão relacionadas com o 
incremento do grau de artificialização da paisagem local, é desorganização da matriz 
paisagística, que se verificará aquando da respectiva construção, embora algumas 
destas passagens se desenvolvam niveladas com o terreno actual, permitindo o 
restabelecimento das ruas que interligam; 

♦ Viaduto de Sto. Ovídio sobre o IC2 (A1): a situação depressionária do espaço onde se 
insere poderá originar uma forte exposição visual. Este facto é agravado pelas 
características da envolvente (malha urbana extensiva) com uma densidade de 
ocupação do solo média, e pela proximidade da Av. da República, a qual possui grande 
afluência de utilizadores, facto que poderá originar situações de desconforto visual; 

♦ Estação Hospital Santos Silva e Estação de Vila D’Este: No caso das estações 
enterradas os acessos serão assegurados, através de escadas fixas, escadas rolantes e 
elevadores, o que originará escavações e obras relativamente complexas, originando 
repercussões negativas ao nível do cenário paisagístico existente no local e na sua 
envolvência (malha peri-urbana); 

♦ Estação Quinta dos Cedros: No caso desta estação, a desenvolver à superfície, a 
situação mais gravosa ocorrerá nesta fase, visto que a malha urbana extensiva onde se 
insere, apresenta alguma amplitude visual e com um tipo de ocupação nas proximidades 
alheia a este tipo de estruturas e obras destas dimensões, sofrerá um impacte relevante. 

De acordo com a avaliação efectuada, registar-se-á durante a fase de obra a afectação do 
enquadramento visual ao longo do espaço canal de inserção da metrovia, determinando 
impacte negativo, localizado, intermitente (devido aos trechos cuja construção está prevista em 
túnel mineiro), temporário, de magnitude potencialmente relevante e com significado; contudo, 
tendo presente as medidas propostas para esta fase, nomeadamente no que respeita a 
intervenção circunscrita apenas aos espaços de implementação das novas estruturas, 
admitem-se impactes residuais de menor significado. 

Fase de Exploração 

As principais incidências associadas à fase de exploração resultam das várias alterações de 
carácter definitivo accionadas na fase anterior sobre a matriz paisagística de referência. A 
importância que estas incidências assumem depende, como já foi referido, da capacidade de 
absorção da própria paisagem, para além, naturalmente, da maior ou menor capacidade do 
empreendimento de integrar harmoniosamente no espaço intervencionado. 
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Uma vez que a Paisagem em questão apresenta uma baixa sensibilidade e que, nesta fase, 
várias medidas de minimização foram ou vão ser implementadas, com destaque para o 
Projecto de Integração Paisagística (PIP) e de inserção urbana, é expectável que, com a 
conclusão da Obra, se opere uma redução imediata da magnitude de grande parte das 
incidências que tiveram início com o arranque da Obra. 

Em termos de incidências gerais para a fase de exploração, tendo em conta as soluções 
apresentadas no EP, é possível salientar desde já as seguintes: 

♦ criação de descontinuidades visuais provocadas pela implementação da nova metrovia 
composta por uma faixa contínua de carris, lancis de segurança e catenárias; 

♦ aumento do desconforto humano em consequência da criação de emboquilhamento de 
túneis e eixos à superfície; contudo, tal poderá ser minimizado se houver uma cuidadosa 
integração estética e urbanística da via e respectivas intervenções à superfície; 

♦ aumento da circulação de pessoas decorrente de uma melhoria das acessibilidades e, 
consequentemente, uma maior carga/pressão humana sobre o espaço público; 

♦ incremento do grau de artificialização de toda a área afecta ao empreendimento; 

♦ alterações nas tendências evolutivas da paisagem, em especial nas zonas de influência 
da metrovia, devido a uma progressiva substituição dos valores naturais, por valores 
utilitários decorrentes do desenvolvimento das actividades humanas. Esta situação 
poderá assumir grande expressão nos casos em que se venham a registar crescimentos 
urbanísticos de dinâmicas mais ou menos explosivas e/ou eventualmente sem qualidade. 

As situações identificadas como mais críticas e que, consequentemente, deverão ser objecto 
de medidas mitigadoras específicas são as seguintes: 

♦ Viaduto de Santo Ovídeo: a permanência de um elemento elevado e de alguma 
dimensão, num espaço de acessibilidade visual (principalmente na situação 
topograficamente mais baixa), poderá criar incidências visuais negativas e permanentes; 

♦ Emboquilhamentos: todas as situações de emboquilhamento constituirão uma ruptura 
no tipo de organização e leitura do espaço urbano, podendo originar incidências 
paisagísticas negativas e permanentes. 

♦ Passagens Superiores do Troço: incidência visual de moderada amplitude, que poderá 
vir a ser reduzida com a introdução de novas construções em espaços expectantes de 
maior exposição visual. 

♦ Escavações e Aterros: incidências visuais de grande amplitude. Estas alterações à 
topografia natural do terreno originarão impactes significativos nesta fase, pois 
constituirão uma alteração bastante significativa à topografia natural do terreno, 
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provocando simultaneamente uma desorganização espacial e paisagística, situação 
alheia à realidade visual existente, mas que será atenuada no final desta fase. 

Em síntese, identificam-se na fase de exploração incidências paisagísticas que, dada a 
natureza urbana e peri-urbana da área de intervenção e as alterações previstas, poderão 
originar algum desconforto em função da descontinuidade visual introduzida pelas trincheiras e 
dificuldades em atravessar nesses trechos, a par da maior visualização de elementos 
construídos. 

Contudo, face à sua incidência pontual no território atravessado, atribui-se globalmente 
significado reduzido no ambiente paisagístico local devido à exploração do empreendimento 
em avaliação. 

Identificam-se ainda incidências positivas indirectas relacionadas com a valorização 
paisagística e funcional da área urbana envolvente, pela introdução de um transporte de 
qualidade, que poderão tornar toda esta zona mais atractiva para circulação pedonal em 
função dos espaços envolventes. 

Por outro lado, a intervenção suscitada pela materialização do metro neste troço constituirá 
uma oportunidade para promover a reorganização e requalificação de todo o espaço urbano, e 
do espaço peri-urbano expectante, constituindo um impacte positivo de significado 
potencialmente relevante. 

4.7 - IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 

Tendo em consideração a especificidade do empreendimento em apreço, ou seja, linha D – 
Sto. Ovídio/Vila D’Este, a identificação e avaliação de previsíveis impactes na qualidade do ar, 
assume diferentes características nas duas fases do empreendimento: 

♦ durante a construção, os impactes são de natureza negativa e estarão essencialmente 
associadas a produção de poeiras devido à implementação da plataforma; 

♦ já posteriormente, ao longo do período de exploração, os impactes associados serão 
potencialmente positivos, função da expectável transferência de tráfego de outros meios 
de transporte mais poluentes e da inexistência de emissões directas emitidas pelo metro 
(de tracção eléctrica). 

Fase de Construção 

Durante a fase de obra, os principais impactes na qualidade do ar local relacionam-se, 
sobretudo, com emissões de poeiras, e com o consequente aumento das concentrações 
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de material particulado no ar, em resultado das várias actividades envolvidas na obra 
(principalmente na sua fase inicial), de onde se salienta a realização de operações de 
desmatação, terraplenagens, transporte de materiais e terras e circulação de veículos e 
maquinaria pesada. Também o funcionamento de centrais de betão e as unidades de fabrico 
de materiais em obra, associados a zonas de estaleiros, poderão constituir fontes importantes 
de poluentes atmosféricos, sobretudo partículas. 

As poeiras trazidas pelas acções de terraplenagem, poderão verificar-se com maior intensidade 
nos períodos mais secos do ano, quer devido à normal intensificação dos trabalhos, quer pela 
facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas (durante os meses mais 
secos as condições meteorológicas facilitam a erosão dos solos), e terá maior significado nas 
zonas de construção de obras de arte, onde sejam necessárias escavações ou aterros de 
grande porte, emboquilhamentos de túneis, junto a estaleiros e depósitos de terra, nos acessos 
onde se venha a verificar maior circulação de veículos e maquinaria, ou onde o substrato tenha 
importantes componentes sedimentares (areias e argilas mais finas). 

Também as actividades de apoio à obra, designadamente a instalação e funcionamento de 
estaleiros, a abertura de acessos à obra, ou exploração de pedreiras e áreas de depósito, entre 
outras, poderão gerar o levantamento expressivo de poeiras, sendo difícil, face à variedade de 
factores em causa, a sua quantificação. 

Apresentam-se de seguida valores de referência para factores de emissão de partículas para 
algumas actividades de construção, segundo um estudo realizado pela EPA (EPA, EP-42, 
1999), em que se consideram partículas com diâmetro aerodinâmico igual, ou inferior, a 30 μm 
o que constitui as chamadas partículas totais em suspensão (PTS).  

As partículas mais perigosas, com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm, representam 
neste caso cerca de 50 a 75% do total de partículas em suspensão. Apresenta-se no 
Quadro 4.7.1 a caracterização das actividades envolvidas com os respectivos factores de 
emissão associados. 

Parte das emissões de partículas resultam da suspensão de partículas de solo, em 
consequência das movimentações e limpeza de terras e da circulação de viaturas nos terrenos 
envolventes aos locais da obra. O impacte das emissões fugitivas na qualidade do ar depende 
da quantidade e do tipo de partículas. A extensão da dispersão destas na atmosfera é regulada 
pela sua densidade e dimensão, pela sua velocidade de deposição terminal, e pela turbulência 
atmosférica e velocidade média do vento. 
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De acordo com alguns estudos, para uma velocidade média de vento de 16 km/h, as partículas 
com diâmetros iguais ou superiores a 100 µm, tendem a depositar-se entre 6 a 9 metros em 
redor da fonte emissora. As partículas mais pequenas, cujos diâmetros variam entre 30 e 
100 µm, tendem a depositar-se num raio de cerca de algumas dezenas de metros em torno da 
fonte emissora, de acordo com a turbulência atmosférica. As partículas de menores dimensões, 
nomeadamente as inferiores a 10 µm, têm velocidades de deposição muito mais baixas e a sua 
taxa de deposição é normalmente retardada pela turbulência atmosférica, podendo permanecer 
em suspensão por períodos mais ou menos longos, e serem arrastadas para locais afastados 
da origem da emissão. 

Quadro 4.7.1 - Valores de Referência de Factores de Emissão para Acções de Construção  

Actividade Factor de Emissão (Unidades) 

Escavação 2,43 (kg / hora) 
solos com 2% de partículas com diâmetro inferior a 0,075 mm

Utilização de Explosivos 0,22 (kg / detonação) por m2 de área afectada 

Deposição de terras em camiões 0,25 (kg / t. terra) 
solo com uma humidade de 2% 

Compactação 

0,19 (kg / km) 
por compactador em operação 

2,58 (kg / ha hora) 
valor médio 

Emissão de poeiras em estradas de terra utilizadas 
por veículos pesados 1,5 a 5 (kg / veículo.km) 

Emissão de poeiras em estradas asfaltadas 
utilizadas por veículos pesados 0,005 a 0,2 (kg / veículo.km) 

Fonte: EPA, AP-42, 1999 

As emissões geradas por centrais de betão são também essencialmente constituídas por 
poeiras, resultantes dos processos unicamente físicos de produção de betão. As operações de 
enchimento de balanças, de mistura mecânica e de carga dos silos de cimento, assim como as 
actividades associadas ao transporte e descarga de inertes, são responsáveis pela emissão de 
quantidades expressivas de material particulado para a atmosfera. Por outro lado, também a 
acção do vento sobre a superfície destes materiais armazenados, provoca o levantamento de 
poeiras que, atendendo à diversidade de factores que caracterizam estas emissões difusas, 
torna bastante difícil a sua quantificação. 

Segundo vários estudos efectuados e descritos em bibliografia da especialidade, a carga de 
um silo de cimento pode emitir para a atmosfera cerca de 100 gramas de partículas por cada 
tonelada de cimento. No entanto, a utilização de sistemas de filtragem e o controlo da forma de 
operação da central poderá reduzir substancialmente este valor, estimando-se que, com a 
presença de filtros, se conseguirá descer para a ordem de grandeza das miligramas por 
tonelada. 
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A consequente deposição de poeiras em áreas adjacentes à execução dos trabalhos, poderá 
provocar situações de perturbação e incomodidade para os residentes nas vizinhanças, bem 
como efeitos nocivos na flora (agricultura) e fauna local. As áreas mais sensíveis são, pois, as 
que se localizam nas proximidades de habitações e aglomerados populacionais, atendendo à 
direcção predominante dos ventos que se fazem sentir com maior frequência. 

Também a circulação de maquinaria e veículos afectos à obra, envolvendo principalmente 
veículos pesados, originará emissões temporárias de poluentes atmosféricos resultantes da 
queima de combustíveis tais como o monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), 
óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV: aldeídos, hidrocarbonetos, cetonas, 
etc.), partículas e fumos negros e compostos de chumbo (Pb). 

A presença destes poluentes na atmosfera poderá ser responsável por alterações na qualidade 
do ar, dependendo de um modo geral, de uma série de variáveis das quais se sublinham as 
condições meteorológicas do local, a topografia da zona, a natureza e o período de duração 
das várias operações, assim como o tipo e características dos equipamentos utilizados. Assim, 
torna-se bastante difícil a quantificação dos impactes decorrentes desta fase, tendo em conta 
os inúmeros factores e variáveis que poderão influenciar a magnitude dos impactes 
identificados. 

Referência particular ao transporte de terras que devido ao possível arraste das terras 
transportadas pelo vento, caso estes materiais não se encontrem devidamente acondicionados 
e cobertos (de acordo com o estipulado legalmente), quer pelas emissões geradas pela 
circulação destes camiões, bem como, pela sua circulação potencial, sobretudo em acessos 
não asfaltados. Neste caso considera-se fundamental a escolha criteriosa dos trajectos de 
acesso à obra, por forma a evitar incómodos também no que respeita à emissão de poluentes 
atmosféricos, no atravessamento de zonas urbanas, de maior sensibilidade. 

Poder-se-á concluir que, de um modo geral, os impactes gerados na fase de construção serão 
negativos, directos, de magnitude moderada e potencialmente significativos, em particular 
em função das áreas urbanas e agrícolas existentes nas imediações da área de intervenção; 
contudo, atendendo a que são impactes limitados, quer em termos de período de ocorrência 
(durante a fase de construção do empreendimento), quer em termos espaciais, uma vez que 
afectarão principalmente as áreas circundantes à obra, os mesmos são potencialmente 
minimizáveis pela adopção de boas práticas ambientais habituais em obras desta natureza, 
assumindo-se como residualmente pouco significativos. 



COBA  
 

4.35 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Atendendo a que a linha D – Santo Ovídio/Vila D’Este se desenvolve, genericamente numa 
zona de expressiva ocupação marginal sobretudo a Norte, quer em termos de habitações como 
de indústria, considera-se que estes impactes poderão traduzir-se em incómodos temporários 
nas zonas de obra mais próximas a receptores sensíveis à poluição atmosférica, de uma forma 
geral e à deposição de poeiras, pelo que nestas situações pontuais e temporárias, os impactes 
durante esta fase poderão assumir magnitude e significado relevantes em função do volume de 
obras e da concentração de receptores sensíveis localmente, seja nas imediações das frentes 
de obra, seja de acessos ou estaleiros activos que se encontrem nas proximidades de zonas 
sensíveis. 

Importa, no entanto, salientar que o aumento esperado da concentração de material particulado 
no ar, embora tenha um efeito algo desconfortável e perturbador não assume características 
de riscos para a saúde dos indivíduos que contactam directamente com estas poeiras. 

Fase de Exploração 

Admite-se que no decurso da exploração da Linha D – Santo Ovídio/Vila D’Este se registará a 
transferência do transporte individual (TI) e do transporte colectivo rodoviário (TC) para outro 
modo de transporte colectivo (metro) pelo que, na fase de exploração, se admitem incidências 
positivas na qualidade do ar, associadas, no essencial, à potencial transferência de utentes de 
outros modos de transportes para o Metro, com diminuição da produção de poluentes 
atmosféricos, nos acessos e centro da cidade de Gaia.  

Os benefícios associados à transferência de passageiros do transporte rodoviário, individual e 
colectivo, para a rede de metro, estarão associados a incidências positivas, de magnitude 
eventualmente reduzida no que respeita ao TI, uma vez que o número de utentes que 
potencialmente se transferirá para o metro será relativamente reduzido, a moderado no que 
respeita ao TC. Assim, a transferência de passageiros do transporte individual para o metro 
traduz-se em: 

♦ diminuição de poluentes associados ao tráfego rodoviário (CO, HC e NOX); 

♦ aumento das emissões de poluentes associadas ao funcionamento de centrais térmicas 
de energia (SO2, NOX) na operação do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana 
do Porto, contudo em menores quantitativos dos que os valores relacionados com o 
tráfego. 

Assim, na cidade de Gaia, e por via da exploração da linha D por si e cumulativamente pela 
sua integração na vasta rede de metro já em exploração, admite-se uma melhoria global (ou 
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pelo menos o não agravamento) da qualidade atmosférica urbana, devido à diminuição das 
contribuições poluentes relativas a veículos ligeiros e pesados rodoviários  

Por outro lado, admite-se que esta melhoria não será negativamente compensada pelos 
consumos de energia necessários para a circulação das composições ferroviárias, dado que 
o expectável aumento no consumo eléctrico não é certamente significativo face à actual 
produção das centrais termoeléctricas.  

Face ao exposto, pode-se concluir que a concretização do projecto em avaliação conduzirá, 
quando da sua implementação, ao registo de: 

♦ impactes negativos de magnitude moderada, contudo de natureza temporária e 
localizada durante a fase de construção; 

♦ impactes positivos de magnitude média e carácter permanente em termos de qualidade 
do ar durante a fase de exploração, fundamentalmente associados à diminuição geral da 
emissão de gases para a atmosfera responsáveis pelo efeito de estufa (com impactes 
negativos localizados, de reduzida magnitude, decorrentes das emissões geradas pelo 
tráfego rodoviário). 

4.8 - IMPACTES NO AMBIENTE ACÚSTICO 

4.8.1 - Ruído 

O presente capítulo enuncia a prospectiva dos níveis sonoros do ruído particular, associados à 
fase de construção e de exploração da infra-estrutura. 

Fase de Construção 

Devido às características específicas das frentes de obra e dos estaleiros, nomeadamente a 
existência de um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é 
difícil determinar com rigor, é usual efectuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos 
níveis sonoros associados, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão 
sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Assim, indicam-se, no Quadro 4.8.1, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros 
Contínuos Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

♦ fontes sonoras pontuais; 

♦ um meio de propagação homogéneo e quiescente; 
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♦ os valores limite de potência sonora estatuídos no anexo V do Decreto-Lei  
n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que revogou o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de 
Março. 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos 
à propagação sonora, os valores apresentados no Quadro 4.8.1 podem aumentar ou diminuir 
significativamente.  

Quadro 4.8.1 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) 
(fase de construção) 

Distância à fonte [m] 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efectiva 
(kW); Pel: potência eléctrica (kW)

m: massa do aparelho (kg) 
L: espessura transversal de corte 

(cm) 

LAeq =65 LAeq =55 LAeq =45

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P≤8 
8<P≤70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 
Dozers, carregadoras e escavadoras-

carregadoras, com rasto contínuo 
P≤55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ 

motor de combustão, gruas móveis, 
compactadores (cilindros não vibrantes), 

espalhadoras-acabadoras, fontes de 
pressão hidráulica 

P≤55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, 
guinchos de construção, motoenxadas 

P≤15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m≤15 
15<m≤30 

m>30 

35 
≤52 
>65 

112 
≤163 
>205 

355 
≤516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos electrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel≤2 
2<Pel≤10 
Pel>10 

≤12 
≤13 
>13 

≤37 
≤41 
>40 

≤116 
≤130 
>126 

Compressores 
P≤15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L≤50 
50<L≤70 

70<L≤120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 
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De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 
medições efectuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros 
típicos, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 
75 dB (A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB((A), 
quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos 
pneumáticos. 

Tendo presente o exposto admitem-se impactes negativos na fase de construção, 
nomeadamente: 

♦ na proximidade imediata das frentes e obra e estaleiros – impactes temporários, 
reversíveis, negativos, locais, directos, de magnitude média a elevada, muito prováveis e 
potencialmente significativas; 

♦ nas zonas mais afastadas das áreas de obra mas, ainda assim, perturbadas pelo tráfego 
de obra - impactes temporários, locais, indirectos, de magnitude variável em função da 
percentagem de tráfego pesado afecto à obra, contudo globalmente pouco significativos. 

4.8.2 - Avaliação de Impactes Acústicos devidos ao Metro 

Fase de Exploração 

Com base nos dados disponíveis e no modelo de simulação utilizado, efectuou-se a previsão, 
para o traçado em análise, dos níveis sonoros, para os receptores mais desfavoráveis nas 
diferentes situações com sensibilidade ao ruído identificadas, cujos resultados se apresentam 
no Quadro 4.8.2. 

Para as situações identificadas na proximidade das quais a linha se desenvolverá em túnel, 
não se prospectiva que o seu ambiente sonoro possa ser afectado devido ao tráfego do 
metropolitano. Assim, apenas se apresentam previsões para as situações afectadas pela 
circulação de veículos à superfície, incluindo na imediação das embocaduras dos túneis. 

Os Receptores escolhidos para previsão, devido às facilidades do modelo de simulação, são 
em maior número que os pontos de medição, permitindo assim uma análise mais abrangente; 
os receptores referidos encontram-se identificados nos Mapas de Ruído (Anexo II). 
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Quadro 4.8.2 – Ruído Particular Gerado pelo Metropolitano 

LAeq [dB(A)] 
Situações 

Ponto de 
Medição 

Associado 
Receptores Distância à 

Via (m) 
Numero 
de Pisos Lden Ln Ld Le 

R01a 37 6 35 27 34 31 
R01b 40 6 49 41 48 45 
R01c 69 7 53 45 51 48 

S01 PM01 

R01d 96 4 49 41 48 45 
R02a 19 2 55 47 53 50 
R02b 51 1 52 44 51 48 
R02c 52 7 51 43 49 46 

S02 PM02 

R02d 224 1 44 36 42 39 
R03a 75 4 51 43 50 47 
R03b 7 1 59 51 57 54 
R03c 35 2 51 43 50 47 
R03d 24 2 56 48 54 51 
R03e 31 1 48 40 46 43 
R03f 54 2 54 46 52 49 
R03g 25 2 54 46 52 49 
R03h 27 2 53 45 52 49 
R03i 38 2 53 45 52 49 
R03j 46 2 52 44 51 48 
R03k 80 2 48 40 46 43 
R03l 32 2 52 44 51 48 

S03 PM03 

R03m 31 1 52 44 50 47 
R04a 148 1 39 31 37 34 
R04b 84 1 36 28 34 31 
R04c 31 1 41 33 39 36 
R04d 27 1 43 35 42 39 

S04 PM04 

R04e 82 1 45 37 43 40 
R05a 23 2 56 48 54 51 
R05b 17 2 56 48 55 52 
R05c 16 4 56 48 54 51 
R05d 32 3 53 45 52 49 
R05e 18 3 54 46 53 50 

PM05a 

R05f 34 1 54 46 53 49 
R05g 19 1 49 41 48 45 
R05h 24 1 56 48 55 52 
R05i 28 2 53 45 51 48 

S05 

PM05b 

R06a 9 2 56 48 54 51 
R06b 9 1 59 51 57 54 
R06c 95 2 33 25 31 28 
R06d 9 10 54 46 52 49 
R06e 37 2 42 34 41 38 
R06f 24 2 37 29 36 33 
R06g 17 2 33 25 31 28 

PM06a 

R06h 11 6 27 19 25 22 

S06 

PM06b R06i 16 1 25 17 23 20 
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Quadro 4.8.3 – Ruído Ambiente Prospectivado 

LAeq [dB(A)] 
Situações 

Ponto de 
Medição 

Associado 
Receptores Distância à 

Via (m) 
Numero 
de Pisos Lden Ln Ld Le 

R01a 37 6 64 54 63 60 
R01b 40 6 64 54 63 60 
R01c 69 7 64 55 63 60 

S01 PM01 

R01d 96 4 64 54 63 60 
R02a 19 2 61 51 61 57 
R02b 51 1 61 50 61 57 
R02c 52 7 60 50 60 56 

S02 PM02 

R02d 224 1 60 49 60 56 
R03a 75 4 57 47 57 52 
R03b 7 1 61 52 60 56 
R03c 35 2 57 47 57 52 
R03d 24 2 59 50 58 54 
R03e 31 1 56 46 56 52 
R03f 54 2 58 49 57 53 
R03g 25 2 58 49 57 53 
R03h 27 2 57 48 57 53 
R03i 38 2 57 48 57 53 
R03j 46 2 57 48 57 53 
R03k 80 2 56 46 56 52 
R03l 32 2 57 48 57 53 

S03 PM03 

R03m 31 1 57 48 57 52 
R04a 148 1 54 45 54 50 
R04b 84 1 54 45 54 50 
R04c 31 1 54 45 54 50 
R04d 27 1 54 45 54 50 

S04 PM04 

R04e 82 1 55 46 54 50 
R05a 23 2 59 50 58 55 
R05b 17 2 59 50 59 55 
R05c 16 4 59 50 58 55 
R05d 32 3 58 49 57 54 
R05e 18 3 58 49 58 54 

PM05a 

R05f 34 1 58 49 58 54 
R05g 57 1 67 59 66 62 
R05h 24 1 67 59 66 62 PM05b 
R05i 28 2 67 59 66 62 

S05 

 R06a 9 2 58 50 56 53 
R06b 9 1 60 52 58 55 
R06c 95 2 53 45 52 48 
R06d 9 10 57 49 55 52 
R06e 37 2 53 45 52 48 
R06f 24 2 53 45 52 48 
R06g 17 2 53 45 52 48 

PM06a 

R06h 11 6 53 45 52 48 

S06 

PM06b R06i 16 1 52 44 49 46 

Os limites legais aplicáveis variam em função da classificação acústica dos locais; no presente 
caso todo o território sob o qual vai ser implantada a Linha do Metro se encontra sem 
Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 dB(A)]. 
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Importa contudo referir, que na Carta de Condicionantes do Plano Director Municipal de Gaia, 
actualmente em Fase de consertação, após consulta pública, as Situações S01, S02, S03, 
S04, S05, S06 e S08 se encontram classificadas como Zonas Mistas e a Situação S07, como 
Zona Sensível. 

De acordo com os dados explicitados no Quadro 4.8.3, prospectiva-se que os níveis sonoros 
de ruído particular não ultrapassem os limites legais aplicáveis (ausência de Classificação 
Acústica) em nenhum dos receptores sensíveis identificados. 

Caso a Carta de Condicionantes referida venha a ser aprovada, prospectiva-se que os níveis 
sonoros das Zonas Mistas [Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)] não venha a ser ultrapassado, e, no 
caso da Zona Sensível (S07), dado que a linha vai será construída em túnel, não se 
prospectiva nenhum acréscimo dos níveis sonoros devido ao ruído particular da mesma. 

Seguidamente apresentam-se, no Quadro 4.8.3, os resultados do Ruído Resultante (Ruído de 
Referência ⊕ Ruído Particular) prospectivado para os receptores sensíveis identificados. 

Considerando os limites legais aplicáveis para os receptores potencialmente afectados pelo 
ruído do metro (referidos anteriormente) (quando este circula à Superfície), e considerando os 
resultados explicitados no Quadro 4.8.3, prospectiva-se que os níveis sonoros do ruído 
resultante venham a estar em incumprimento (para zonas não classificadas) nos mesmos 
locais onde actualmente os níveis sonoros actuais já são superiores aos limites legais 
aplicáveis, nomeadamente nos receptores R01a; R01b; R01c; R01d; R05g; R05h e R05i.  

Por outro lado, se a Carta de Condicionantes, que classifica todo o território potencialmente 
afectado pelo ruído da Linha como Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)], for aprovada, 
apenas se prospectiva que os níveis de ruído ambiente venham a estar em incumprimento nos 
receptores R05g; R05h; R05i, onde actualmente já ocorre ultrapassagem dos limites legais, 
devido às fontes de ruído actualmente existentes. 

Por último, analisou-se a magnitude dos impactes identificados, por comparação dos valores 
prospectivados com o metro e sem o metro (Quadro 4.8.4). De acordo com avaliação 
efectuada, os impactes a ocorrer no ambiente acústico devido à exploração da Linha D 
classificam-se: 

♦ Receptores R01a; R01b; R01c; R01d; R02a; R02b; R02c; R02d; R03a; R03c; R03e; 
R03i; R03k; R03l; R03m; R04a; R04b; R04C; R04d; R04e; R05d; R05e; R05f,R05g; 
R05h; R05i; R06c; R06e; R06f; R06g; R06h; R06i – impactes negativos de magnitude 
baixa, pouco significativos; 
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Quadro 4.8.4 – Avaliação da Magnitude dos Impactes 

Situação 
Actual 
(sem 

metro) 

Situação 
Prospectivada Δ Situações 

Ponto de 
Medição 

Associado 
Receptores Distância à 

Via (m) 
Numer
o de 

Pisos 
Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

R01a 88 6 64 54 64 54 0 0 
R01b 41 6 64 54 64 54 0 0 
R01c 72 7 64 54 64 55 0 1 S01 PM01 

R01d 108 4 64 54 64 54 0 0 
R02a 19 2 60 49 61 51 1 2 
R02b 55 1 60 49 61 50 1 1 
R02c 55 7 60 49 60 50 0 1 S02 PM02 

R02d 218 1 60 49 60 49 0 0 
R03a 77 4 56 45 57 47 1 2 
R03b 8 1 56 45 61 52 5 7 
R03c 58 2 56 45 57 47 1 2 
R03d 29 2 56 45 59 50 3 5 
R03e 52 1 56 45 56 46 0 1 
R03f 32 2 56 45 58 49 2 4 
R03g 26 2 56 45 58 49 2 4 
R03h 28 2 56 45 57 48 1 3 
R03i 37 2 56 45 57 48 1 3 
R03j 45 2 56 45 57 48 1 3 
R03k 78 2 56 45 56 46 0 1 
R03l 28 2 56 45 57 48 1 3 

S03 PM03 

R03m 30 1 56 45 57 48 1 3 
R04a 151 1 55 45 54 45 1 0 
R04b 158 1 55 45 54 45 1 0 
R04c 91 1 55 45 54 45 1 0 
R04d 74 1 55 45 54 45 1 0 

S04 PM04 

R04e 94 1 55 45 55 46 0 1 
R05a 33 2 56 46 59 50 3 4 
R05b 21 2 56 46 59 50 3 4 
R05c 14 4 56 46 59 50 3 4 
R05d 42 3 56 46 58 49 2 3 
R05e 16 3 56 46 58 49 2 3 

PM05a 

R05f 32 1 56 46 58 49 2 3 
R05g 57 1 67 59 67 59 0 0 
R05h 22 1 67 59 67 59 0 0 
R05i 30 2 67 59 67 59 0 0 

S05 

PM05b 

R06a 31 2 67 59 58 50 9 9 
R06b 6 1 53 45 60 52 7 7 
R06c 8 2 53 45 53 45 0 0 
R06d 92 10 53 45 57 49 4 4 
R06e 9 2 53 45 53 45 0 0 
R06f 39 2 53 45 53 45 0 0 
R06g 24 2 53 45 53 45 0 0 

PM06a 

R06h 17 6 53 45 53 45 0 0 

S06 

PM06b R06i 10 1 52 44 52 44 0 0 
S07 PM07 - - - 61 49 - - - - 
S08 PM08 - - - 63 52 - - - - 
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♦ Receptores R03d; R03f; R03g; R03h; R03j; R05a; R05b; R05c; R06d – impactes 
negativos de magnitude baixa a moderada, pouco significativos; 

♦ Receptores R03b e R06b – impactes negativos, de magnitude moderada a elevada, 
pouco significativos. 

De facto, admite-se para as várias situações analisadas magnitude variável de baixa a elevada, 
contudo reduzido significado na medida em que, na generalidade, são cumpridos os limites 
legais para zonas mistas, ou, conforme ocorre nas Situações S01 e S05, onde os limites legais 
são ultrapassados (para zonas não classificadas) o que contudo se deve já à situação actual, 
mas em que tal acontece não contribuindo o metro para agravar o ambiente acústico local. 

Aliás, pode-se mesmo admitir que o metro, ao contribuir para captar tráfego das rodovias, seja 
neste projecto, seja em acúmulo com outros desenvolvimentos previstos para este concelho, 
poderá contribuir positivamente para a melhoria global do ambiente acústico, podendo traduzir-
se globalmente, e na situação S05 em especial, em impactes positivos de magnitude 
provavelmente baixa mas com significado, se decorrente da exploração do metro, se vier a 
registar a conformidade do ambiente acústico local com os limites estabelecidos na legislação. 

4.8.3 - Avaliação de Impactes Cumulativos 

De modo a prospectivar os impactes resultantes da implementação da Linha D da forma mais 
completa, procedeu-se agora à análise dos impactes cumulativos associados à exploração 
conjunta da Linha D e da Linha G – Laranja (sensivelmente ao km 1+050).  

Para além disso, inclui-se ainda, no presente estudo, a análise dos impactes cumulativos 
procedentes da compatibilização da plataforma ferroviária com o traçado da VL3, por forma a 
viabilizar a execução desta via rodoviária, prevista no plano urbanístico da CM Gaia. A VL 3 
inicia-se em ligação à Rotunda com a Rua Manuel Pinto Canedo, prevista no estudo Prévio do 
Troço Gaia Shopping / Laborim da Linha G e, é constituída por duas faixas de rodagem (com 2 
vias em cada sentido) localizadas de cada lado da plataforma ferroviária. 

Há ainda a referir, que a Linha D entronca igualmente com a Linha de Alta Velocidade (parte da 
Linha D desenvolve-se no corredor de Alta Velocidade). No entanto a Linha de Alta Velocidade 
desenvolve-se em túnel na área onde se localiza a Linha D, sendo esta à superfície, pelo que, 
em termos da componente de ruído, não se prospectivam impactes cumulativos com aquele 
eixo ferroviário de alta velocidade. Actualmente não se conhecem outros projectos que possam 
influenciar o ambiente sonoro na zona de implementação do projecto. 
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De seguida (Quadro 4.8.5) apresentam-se os níveis sonoros para os receptores analisados, 
procedentes do entroncamento da Linha D com a Linha G e da compatibilização da plataforma 
ferroviária com o traçado da VL3. O mapa de ruído referente aos impactos cumulativos 
encontra-se no Anexo II. 

Apesar de mais elevados que os valores apresentados no Quadro 4.8.2, no qual se apresenta 
o ruído particular da Linha D, sobretudo na S03, S04, S05 e S06, os níveis sonoros explicitados 
no Quadro anterior não ultrapassam os limites legais aplicáveis (ausência de Classificação 
Acústica) em nenhum dos receptores sensíveis identificados. De referir que nesta análise 
cumulativa, o receptor R04a deixa de existir dada a construção da VL3. 

No Quadro 4.8.6 apresenta-se o ruído resultante em função da exploração conjunta da VL3, 
Linha D e Linha G. 

estruturas em causa - da Linha D, Linha G e da compatibilização da plataforma ferroviária com 
o traçado da VL3 - e considerando os resultados explicitados no quadro anterior, prospectiva-
se que os níveis sonoros do ruído resultante venham a estar em incumprimento, (zonas não 
classificadas) nos mesmos locais onde os níveis sonoros actuais são já superiores aos limites 
legais aplicáveis, nomeadamente nas seguintes situações receptoras: 

♦ S01 (R01a; R01b; R01c; R01d) e S05 (R05g; R05h; R05i) 

De igual forma, importa ainda referir, que se a Carta de Condicionantes proposta – que 
classifica todo o território potencialmente afectado pelo ruído da Linha como Zona Mista [Lden ≤ 
65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)] for aprovada, apenas se prospectiva que os níveis de ruído ambiente 
venham a estar em incumprimento na situação S05 (R05g; R05h; R05i), onde actualmente já 
ocorre a ultrapassagem dos limites legais, essencialmente devido às fontes de ruído 
actualmente existentes. 

No Quadro 4.8.7 seguinte procedeu-se à análise da magnitude dos impactes cumulativos 
identificados. Este resulta da comparação dos valores cumulativos prospectivados com os 
níveis sonoros actuais. 
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Quadro 4.8.5 – Ruído Particular Gerado pelo entroncamento da Linha D com a Linha G e da 
compatibilização da plataforma ferroviária com o traçado da VL3 

LAeq [dB(A)] 
Situações 

Ponto de 
Medição 

Associado 
Receptores Distância à 

Via (m) 
Numero 
de Pisos Lden Ln Ld Le 

R01a 37 6 36 27 34 31 
R01b 40 6 50 41 48 45 
R01c 69 7 53 45 51 48 

S01 PM01 

R01d 96 4 50 41 48 45 
R02a 19 2 55 47 53 50 
R02b 51 1 52 44 51 48 
R02c 52 7 51 43 49 46 

S02 PM02 

R02d 224 1 44 36 42 39 
R03a 75 4 51 43 50 47 
R03b 7 1 59 51 58 55 
R03c 35 2 52 44 50 47 
R03d 24 2 56 48 54 51 
R03e 31 1 49 41 47 45 
R03f 54 2 54 46 52 49 
R03g 25 2 55 46 53 50 
R03h 27 2 54 46 52 50 
R03i 38 2 55 47 53 50 
R03j 46 2 56 48 54 52 
R03k 80 2 53 45 50 49 
R03l 32 2 57 49 55 53 

S03 PM03 

R03m 31 1 57 49 55 53 
R04a* *- - - - - - 
R04b 84 1 51 43 48 47 
R04c 31 1 58 50 56 54 
R04d 27 1 58 50 55 54 

S04 PM04 

R04e 82 1 53 45 50 49 
R05a 23 2 60 52 58 56 
R05b 17 2 61 52 59 57 
R05c 16 4 60 52 58 56 
R05d 32 3 58 50 56 55 
R05e 18 3 59 51 57 55 

PM05a 

R05f 34 1 58 50 56 54 
R05g 57 1 54 46 52 51 
R05h 24 1 61 53 58 57 
R05i 28 2 55 47 53 51 

S05 

PM05b 

R06a 9 2 56 48 54 51 
R06b 9 1 59 51 57 54 
R06c 95 2 33 25 32 29 
R06d 9 10 54 46 52 49 
R06e 37 2 43 35 41 38 
R06f 24 2 39 31 37 34 
R06g 17 2 33 25 31 28 

PM06a 

R06h 11 6 34 26 31 30 

S06 

PM06b R06i 16 1 34 26 30 30 
*- Receptor a demolir  
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Quadro 4.8.6 – Ruído Ambiente Prospectivado resultante do entroncamento da Linha D com a 
Linha G e da compatibilização da plataforma ferroviária com o traçado da VL3 

LAeq [dB(A)] 
Situações 

Ponto de 
Medição 

Associado 
Receptores Distância à 

Via (m) 
Numero 
de Pisos Lden Ln Ld Le 

R01a 37 6 64 54 63 60 
R01b 40 6 64 54 63 60 
R01c 69 7 64 55 63 60 

S01 PM01 

R01d 96 4 64 54 63 60 
R02a 19 2 61 51 61 57 
R02b 51 1 61 50 61 57 
R02c 52 7 60 50 60 56 

S02 PM02 

R02d 224 1 60 49 60 56 
R03a 75 4 57 47 57 52 
R03b 7 1 61 52 60 56 
R03c 35 2 57 48 57 52 
R03d 24 2 59 50 58 54 
R03e 31 1 57 46 57 52 
R03f 54 2 58 49 57 53 
R03g 25 2 58 49 58 54 
R03h 27 2 58 49 57 54 
R03i 38 2 58 49 58 54 
R03j 46 2 59 50 58 55 
R03k 80 2 57 48 57 53 
R03l 32 2 59 50 59 55 

S03 PM03 

R03m 31 1 59 50 59 55 
R04a* - - - - - - 
R04b 84 1 56 47 55 52 
R04c 31 1 59 51 58 55 
R04d 27 1 59 51 58 55 

S04 PM04 

R04e 82 1 57 48 56 53 
R05a 23 2 61 53 60 57 
R05b 17 2 62 53 61 58 
R05c 16 4 61 53 60 57 
R05d 32 3 60 51 59 57 
R05e 18 3 61 52 60 57 

PM05a 

R05f 34 1 60 51 59 56 
R05g 57 1 67 59 66 62 
R05h 24 1 68 60 67 63 
R05i 28 2 67 59 66 62 

S05 

PM05b 

R06a 9 2 58 50 56 53 
R06b 9 1 60 52 58 55 
R06c 95 2 53 45 52 48 
R06d 9 10 57 49 55 52 
R06e 37 2 53 45 52 48 
R06f 24 2 53 45 52 48 
R06g 17 2 53 45 52 48 

PM06a 

R06h 11 6 53 45 52 48 

S06 

PM06b R06i 16 1 52 44 49 46 
*- Receptor a demolir 
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Quadro 4.8.7 – Avaliação da Magnitude dos Impactes Cumulativos 

Situação 
Actual 
(sem 

metro) 

Situação 
Prospectivada Δ Situações 

Ponto de 
Medição 

Associado 
Receptores Distância à 

Via (m) 
Numer
o de 

Pisos 
Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

R01a 88 6 64 54 64 54 0 0 
R01b 41 6 64 54 64 54 0 0 
R01c 72 7 64 54 64 55 0 1 S01 PM01 

R01d 108 4 64 54 64 54 0 0 
R02a 19 2 60 49 61 51 1 2 
R02b 55 1 60 49 61 50 1 1 
R02c 55 7 60 49 60 50 0 1 S02 PM02 

R02d 218 1 60 49 60 49 0 0 
R03a 77 4 56 45 57 47 1 2 
R03b 8 1 56 45 61 52 5 7 
R03c 58 2 56 45 57 48 1 3 
R03d 29 2 56 45 59 50 3 5 
R03e 52 1 56 45 57 46 1 1 
R03f 32 2 56 45 58 49 2 4 
R03g 26 2 56 45 58 49 2 4 
R03h 28 2 56 45 58 49 2 4 
R03i 37 2 56 45 58 49 2 4 
R03j 45 2 56 45 59 50 3 5 
R03k 78 2 56 45 57 48 1 3 
R03l 28 2 56 45 59 50 3 5 

S03 PM03 

R03m 30 1 56 45 59 50 3 5 
R04a* - - - - - - - - 
R04b 158 1 55 45 56 47 1 2 
R04c 91 1 55 45 59 51 4 6 
R04d 74 1 55 45 59 51 4 6 

S04 PM04 

R04e 94 1 55 45 57 48 2 3 
R05a 33 2 56 46 61 53 5 7 
R05b 21 2 56 46 62 53 6 7 
R05c 14 4 56 46 61 53 5 7 
R05d 42 3 56 46 60 51 4 5 
R05e 16 3 56 46 61 52 5 6 

PM05a 

R05f 32 1 56 46 60 51 4 5 
R05g 57 1 67 59 67 59 0 0 
R05h 22 1 67 59 68 60 1 1 
R05i 30 2 67 59 67 59 0 0 

S05 

PM05b 

R06a 31 2 67 59 58 50 9 9 
R06b 6 1 53 45 60 52 7 7 
R06c 8 2 53 45 53 45 0 0 
R06d 92 10 53 45 57 49 4 4 
R06e 9 2 53 45 53 45 0 0 
R06f 39 2 53 45 53 45 0 0 
R06g 24 2 53 45 53 45 0 0 

PM06a 

R06h 17 6 53 45 53 45 0 0 

S06 

PM06b R06i 10 1 52 44 52 44 0 0 
S07 PM07 - - - 61 49 - - - - 
S08 PM08 - - - 63 52 - - - - 

*- Receptor a demolir 
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De acordo com esta avaliação os impactes cumulativos a ocorrer no ambiente acústico devido 
à exploração da linha D à superfície classificam-se: 

♦ Receptores R01a; R01b; R01c; R01d; R02a; R02b; R02c; R02d; R03a; R03c; R03e; 
R03k; R04b; R04e; R05g; R05h; R05i; R06c; R06e; R06f; R06g; R06h; R06i – impactes 
negativos, de magnitude baixa, pouco significativos; 

♦ Receptores R03d; R03f; R03g; R03h; R03j; R03l; R03m, R04c; R04d; R05d; R05e; R05f; 
R06a e R06d – impactes negativos de magnitude baixa a moderada, pouco significativos; 

♦ Receptores R03b; R05a; R05b, R05c e R06b – impactes negativos, de magnitude 
moderada a elevada, pouco significativos. 

Pode-se ainda afirmar que a exploração da Linha D, cumulativamente com a Linha G e o 
traçado da VL3, faz aumentar o n.º de receptores onde a magnitude média a elevada dos 
impactes aumenta consideravelmente. 

Na sequência da avaliação efectuada, e considerando os limites legais aplicáveis para os 
receptores potencialmente afectados pelo ruído ambiente, devido ao conjunto de infra- 

Este facto é expectável, uma vez que a implementação destes novos empreendimentos 
contribui para o aumento dos níveis sonoros desta zona. No entanto, apesar da prevista 
alteração do ambiente sonoro, esta não é muito significativa uma vez que os limites legais não 
são ultrapassados. 

4.8.4 - Vibrações 

Fase de Construção 

Segundo medições efectuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de 
estaleiros típicos, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou 
iguais a 0,030 mm/s, para a velocidade eficaz global de vibração, e valores pontuais de cerca 
de 0,300 mm/s, quando ocorrem operações extremamente vibráteis, como seja, a utilização de 
cilindros de compactação. 

Tendo presente o referido, admite-se com provável a ocorrência de impactes negativos desta 
natureza na proximidade imediata de estaleiros e frentes de obra, de magnitude variável, 
contudo pouco significativos em função da sua incidência intermitente, temporária e localizada. 

 

 



COBA  
 

4.49 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Fase de Exploração 

De acordo com a prospectiva avaliada, apresenta-se na Figura 4.8.1 a Variação da Velocidade 
eficaz de vibração com a distância à nova linha. 

 

Figura 4.8.1 – Variação da velocidade eficaz de vibração com a distância à nova Linha 

De acordo com a Figura 4.8.1, admite a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração 
da ordem de 0,030 mm/s a cerca de 15 m da linha, implicando ao longo do trecho em 
avaliação, as ocorrências que seguidamente se apresentam; pode-se observar ainda que, em 
nenhum caso se estima a ultrapassagem do limite de danos em edifícios muito sensíveis 
(0,800 mm/s), como poderá ser o caso do património edificado. 

Tendo em conta o modelo e dados de base descritos no Anexo II, prevêem-se as seguintes 
ocorrências em termos de vibrações para as 8 Situações identificadas no Desenho 1469-EP-
23-LD04-005. 

Situação S01: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0.030 mm/s, 
até cerca de 15 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 50 km/h, não seja expectável a percepção do ruído estrutural à passagem 
das composições em qualquer dos edifícios desta Situação. 
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Situação S02: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0.030 mm/s, 
até cerca de 15 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 50 km/h, não seja expectável a percepção do ruído estrutural à passagem 
das composições em qualquer dos edifícios desta Situação. 

Situação S03: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 15 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 50 km/h, seja expectável a percepção do ruído estrutural à passagem das 
composições no edifício ao km 0+500, do lado esquerdo. 

De referir, contudo, estar prevista a existência de um viaduto nesta zona, pelo que a efectiva 
propagação da vibração dependerá da localização dos respectivos pilares relativamente a este 
edifício, do tipo de fundação e do tipo de suporte do tabuleiro, sendo provável, em condições 
normais, uma atenuação acrescida das vibrações, relativamente à relação directa da distância 
Linha/Edifício. 

Situação S04: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 15 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 50 km/h, não seja expectável a percepção do ruído estrutural à passagem 
das composições em qualquer dos edifícios desta Situação. 

Situação S05: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 15 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 50 km/h, seja expectável a percepção do ruído estrutural à passagem das 
composições nos edifícios entre o km 1+275 e o km 1+350, do lado esquerdo. De referir, 
contudo que a prevista passagem da Linha em escavação nesta zona, deverá contribuir para 
uma atenuação acrescida das vibrações, relativamente à relação directa da distância 
Linha/Edifício. 
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Situação S06: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 15 metros da nova Linha, no traçado à superfície, o que faz com que, para uma 
velocidade de circulação das composições de 50 km/h, seja expectável a percepção do ruído 
estrutural à passagem das composições nos edifícios ao km 2+075, do lado direito, e ao 
km 2+125, do lado esquerdo. 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 25 metros da nova Linha, no traçado em túnel, o que faz com que, para uma 
velocidade de circulação das composições de 80 km/h no interior do túnel, e para a 
profundidade prevista, seja expectável a percepção do ruído estrutural à passagem das 
composições, nos edifícios entre o km 2+450 e o km 2+500, por cima da nova Linha. 

Situação S07: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 25 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 80 km/h no interior do túnel, e para a profundidade prevista, não seja 
expectável a percepção do ruído estrutural à passagem das composições em qualquer dos 
edifícios desta Situação. 

Dada a especial sensibilidade do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia deverá ser dada uma 
especial atenção ao nível da monitorização dos respectivos edifícios entre o km 2+700 e o  
km 3+125. 

Situação S08: 

Prevê-se a ocorrência de valores de velocidade eficaz de vibração superiores a 0,030 mm/s, 
até cerca de 25 metros da nova Linha, o que faz com que, para uma velocidade de circulação 
das composições de 80 km/h no interior do túnel, e para a profundidade prevista, seja 
expectável a percepção do ruído estrutural à passagem das composições nos edifícios entre o 
km 3+700 e o km 3+731, do lado direito. 

Assim, de acordo com a avaliação efectuada admite-se: 

♦ Para as situações analisadas km 2+075 (S06), km 2+125 (S06), km 2+450 a km 2+500 
(S06) e km 3+700 a km 3+731 (S08) : poderão ocorrer impactes permanentes, 
reversíveis, negativos, locais, directos, prováveis, com magnitude média e significativos. 
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♦ Já nos restantes casos, os impactes serão permanentes, reversíveis, negativos, locais, 
directos, prováveis e com magnitude baixa e não significativos. 

4.9 - IMPACTES NA SÓCIO-ECONOMIA 

4.9.1 - Considerações Gerais 

Em geral os projectos de infra-estruturas de transportes que envolvem investimentos 
significativos representam benefícios económicos e sociais para a região onde se inserem. No 
caso presente, tratando-se de um transporte colectivo movido a energia eléctrica, com 
reduzidas emissões atmosféricas gasosas e sonoras, trará também benefícios ambientais. 

Por outro lado, considerando-se que este transporte irá contribuir para a diminuição do 
transporte rodoviário, então os ganhos ambientais, sociais e económicos ainda serão mais 
significativos. 

A implementação da expansão da Linha D – Amarela, entre a saída do túnel de S.to Ovídio e 
Vila D’Este, passando por Laborim, da Rede do Metro do Porto em Vila Nova de Gaia, no 
concelho de Gaia, encontra justificação local, regional e metropolitana, em termos sociais, 
económicos e ambientais, e enquadra-se na necessidade de completar e reforçar o actual 
sistema de transporte público proporcionado pela rede de metropolitano ligeiro. A consolidação 
deste serviço de transporte público, de elevada capacidade, visa garantir:  

♦ um serviço de transporte público urbano de qualidade que assegure as condições de 
fluidez de circulação no centro do Porto, em Vila Nova de Gaia e na ligação e articulação 
funcional entre estes dois importantes núcleos urbanos;  

♦ a interligação das linhas D (Santo Ovídio – Vila D’Este e G (Casa da Música II - 
Laborim), aumentando a acessibilidade e centralidade das extensões da rede de metro 
em apreço; 

♦ o reforço, modernização e integração em rede, do actual serviço de transportes públicos 
ferroviários suburbanos da Póvoa e Guimarães, assegurando um serviço de qualidade 
para o tráfego pendular diário desta região metropolitana;  

♦ a melhoria da eficácia do sistema de transportes públicos, que permita a mais adequada 
gestão do tráfego rodoviário, colectivo e individual, bem como dos sistemas;  

♦ a redução da pressão sobre infra-estruturas e sistemas de transporte em geral, e na 
travessia do Douro em particular;  
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♦ o descongestionamento da rede rodoviária na Área Metropolitana do Porto, em particular 
nas vias de atravessamento do Douro e nas ligações internas na cidade do Porto e Vila 
Nova de Gaia; 

♦ dotar as novas frentes de expansão urbana de um serviço público de transporte de 
grande capacidade e fluidez; 

♦ servir directamente os principais hospitais e centros hospitalares do concelho.  

Como referido anteriormente, o prolongamento da Linha D do Metro do Porto (MP), e a sua 
ligação à Linha G, entre Santo Ovídio e a Vila D’ Este, irá permitir ampliar a rede do MP assim 
como estabelecer um nó de transferência modal entre a linha D e a Linha G, em Laborim, e 
com os modos ferroviário dos comboios suburbanos da USGP e rodoviário da STCP e 
ANTROP.  

No caso presente, os benefícios decorrem da possibilidade de melhoria significativa da 
mobilidade da população de uma vasta região, do valor do investimento, do emprego directo e 
indirecto durante as fases do Projecto (construção e exploração) e de sinergias que se 
estabelecem, através da articulação com outras iniciativas de desenvolvimento local e regional.  

Contam-se entre estas iniciativas o desenvolvimento de actividades comerciais, de melhoria de 
atractividade local e captação de investimento associado a projectos como as áreas 
comerciais, equipamentos hospitalares, entre outros, designadamente: Arrábida Shopping, 
Gaia Shopping, Hospital Eduardo Santos Silva (em Mafamude) e Hospital da Arrábida 
(Afurada). 

Para além destes, com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Gaia, 
estão previstos/em curso, os seguintes novos empreendimentos: 

♦ Loteamento da futura área comercial IKEA; 

♦ Loteamento 04/04 144-MF (Reis & Rio); 

♦ Operação Loteamento PLT TOP OUTUBRO 2008 (Misericórdia Gaia); 

♦ PROCESSO 4221/ 07 (Misericórdia Porto); 

♦ GAIART’S PLAZA CENTRUM; 

♦ Loteamento 08/90 056b-VP; 

♦ Projecto rodoviário Nó da Barrosa; 

♦ Projecto rodoviário Via Panorâmica. 



COBA  
 

4.54 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

A extensão da Linha D também irá melhorar significativamente as acessibilidades a frentes 
urbanas de grande dinamismo, nomeadamente em Vilar de Andorinho e Vilar Paraíso, que 
cresceram, respectivamente, 45% e 37% entre 1991 e 2001, conforme referido na 
caracterização (Quadro 3.10.7).  

No entanto, um projecto desta natureza não comporta somente benefícios sociais e ambientais. 
Durante a fase de construção as afectações da população e das actividades económicas 
correspondem à degradação temporária da qualidade de vida, que se manifesta, sobretudo, 
através da perda de mobilidade local, do aumento do ruído, de vibrações, de redução da 
qualidade do ar devido à emissão de poeiras, de alteração dos comportamentos quotidianos, 
da interferência com as redes de infra-estruturas viárias, de abastecimento de água e gás, de 
saneamento, de transporte de energia e de telecomunicações, entre outros. 

Os referidos impactes, quer os positivos quer os negativos, assumem um carácter diferenciado 
consoante se considere as duas fases do projecto, relativas à construção e à exploração. No 
presente Projecto as afectações estão sobretudo associadas à fase de construção e os 
benefícios decorrem desde a fase de construção prolongando-se pela fase de exploração. 

4.9.2 - Metodologia 

A identificação e qualificação dos impactes é feita com base nos dados do Projecto, em fase de 
estudo prévio, e na análise dos elementos recolhidos e observações efectuadas durante o 
trabalho de campo, que consistiu em reconhecimento local e das imediações e nas reuniões 
tidas com o Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Gaia.  

Na identificação de impactes, consideraram-se ainda os elementos diversos disponibilizados 
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, como o levantamento funcional das edificações 
existentes na proximidade da área de estudo, bem como as já referidas intenções de 
desenvolvimento previstas e os vários projectos em apreço no município. 

Também se considerou no apoio à avaliação de impactes o “Estudo de Procura das Novas 
Extensões da Rede do Metro do Porto”, concluído no final de 2001, e o estudo “Revisão dos 
Estudos de Procura das Linhas de Metro do Porto”, concluído em Dezembro de 2003, 
efectuados pelo TiS.PT para o Metropolitano do Porto, S.A. 

A componente descritiva dos impactes é complementada por um conjunto de fichas de síntese 
do impacte, onde consta a localização e o enquadramento do impacte referido, para além da 
fotografia do local em apreço. Por questões de sistematização, nos casos aplicáveis de âmbito 
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local, os impactes são identificados por trechos do traçado, correspondentes à zona 
atravessada entre estações.  

4.9.3 - Breve Enquadramento do Projecto 

O traçado, com uma extensão total de 3 825 m, inicia-se na Av. da República, em Gaia, em 
ligação ao 1º Troço do Prolongamento para Sul da Linha D – Amarela, desenvolvendo-se sobre 
o espaço canal do separador existente, em direcção ao Nó com o IC2 / A1, prevendo que 
ocorra alguma afectação do trânsito. 

O Viaduto de Santo Ovídio, sobre o IC2 (A1), desenvolve-se, numa extensão de 125 m, ao 
longo da Av. da República, inflectindo, seguidamente, para Poente, em direcção à área urbana 
de Laborim, passando nos limites da Quinta da Corga, e transpondo, sucessivamente, a faixa 
direita da Av. da República, a Auto Estrada A1 e a Rua das Corujeiras. 

O viaduto irá terminar ao km 0+600, numa zona ocupada com um campo de jogos e as respectivas 
instalações. A partir deste km, a plataforma ferroviária irá desenvolver-se em aterro, numa área 
rural, actualmente ocupada com vegetação diversa. 

Após a estação Quinta dos Cedros, o traçado irá inflectir para Nascente, indo entroncar, na 
proximidade do km 1+050, com a Linha G – Laranja. A partir desta intersecção, desenvolver-
se-á no espaço previsto para o separador central da VL3, pelo que as eventuais afectações já 
estariam previstas com esta via. 

Entre o km 1+250 e o km 1+350, a plataforma ferroviária irá desenvolver-se numa área com 
uma grande densidade de construção, pelo que a sua construção vai ter algumas afectações 
negativas, ainda que o projecto tenha procurado, sempre que possível, a sua implantação no 
espaço disponível entre as construções existentes. Ainda assim, será necessário demolir duas 
habitações. 

Entre o km 1+400 e o km 1+800, a plataforma ferroviária irá desenvolver-se numa área de 
ocupação agrícola. 

Após a passagem sob o IC2, o traçado ferroviário irá desenvolver-se em túnel ao longo da 
encosta do Bairro de Vila D’Este, em direcção ao Monte da Virgem, pelos que não são de 
esperar impactes negativos. 

Entre o km 2+030 e o km 2+335, a plataforma irá desenvolver-se em trincheira, limitada 
lateralmente por muros de contenção. 
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A partir do km 2+340, aproximadamente, o traçado desenvolve-se ao longo da encosta de Vila 
D’Este, em direcção do Monte da Virgem, atravessando a área do Hospital Eduardo Santos 
Silva. 

O Túnel irá terminar após a Estação de Vila D’Este, após a qual foi prevista um alinhamento 
recto com uma extensão de 124 m, destinado à inserção do material circulante, por forma a 
permitir o parqueamento e a inversão de marcha das composições.  

Após o Hospital Eduardo Santos Silva, o traçado desenvolve-se ao longo da EM630 até ao 
término (km 3+825), na Rua dos Heróis do Ultramar onde está prevista uma zona de Interface 
com os transportes públicos rodoviários, permitindo a sua requalificação urbana. Todas as 
ligações locais e de acesso a este Interface, serão feitas através de intersecções de nível, 
articulando-se com os arruamentos locais existentes ou previstos 

O troço da Linha D do Metro do Porto prevê a implantação de 4 estações com cais laterais de 
75 m de extensão cada. No Quadro 4.9.1 apresenta-se a localização das estações 
relativamente à origem do troço e as principais características do método construtivo. 

Quadro 4.9.1 – Estações e características construtivas das estações. 

Estação Distância à Origem (km) Características 
Quinta do Cedro 0+625 Superfície. 

Laborim 1+600 Superfície – eventual construção em aterro 

Hospital 3+165 Subterrânea – abertura de poço, construção 
parcialmente a céu aberto. 

Vila D’Este 3+625 Subterrânea – método “cut and Cover”.. 

Para a implantação da infra-estrutura do Metro, proceder-se-á à reformulação da rede viária 
interessada, tendo sido definida a reformulação necessária da VL3 entre a Rua Alfredo Santos 
Oliveira e a EN1 junto ao IC2 (A1), o que corresponde a cerca de 700 m de rede viária, 
constituindo-se então a VL3 um projecto associado. Refere-se ainda que esta via contempla 
uma ciclovia de 2,25 de largura, o que constitui um impacte positivo de âmbito local. 

4.9.4 - Avaliação de Impactes 

Fase de Construção  

Globalmente, a construção das extensões da rede de metro do Porto resultará num 
investimento que poderá atingir valores consideravelmente elevados, que beneficiarão 
claramente as indústrias da construção civil e da metalomecânica, e as empresas de 
equipamentos e serviços conexos. 
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Considerando o actual estado da economia portuguesa, o investimento a realizar é positivo, 
certo, de magnitude e significado elevados, contribuindo também para dinamizar e relançar a 
economia e consequentemente o emprego, e temporário. Dado que alguns componentes do 
equipamento necessário poderão ser de origem externa, considera-se o impacte de âmbito 
local, regional, nacional e comunitário.  

Na presente fase do Projecto (Estudo Prévio) ainda não é possível quantificar em rigor o 
número de trabalhadores necessários à sua construção, embora se possa afirmar desde já que 
será um impacte positivo para o emprego, com significado moderado, contribuindo para reduzir 
temporariamente o desemprego, admitindo-se que possa beneficiar população oriunda dos 
concelhos de Vila Nova de Gaia e limítrofes. 

Considerando a proximidade de vários estabelecimentos do ramo de restauração e de 
alimentação e bebidas, admite-se que estes possam beneficiar indirectamente com a fase de 
construção, pela procura acrescida que terão por parte dos trabalhadores envolvidos. Será um 
impacte positivo, temporário, provável, podendo ser significativo para a restauração na área de 
Mafamude, Vilar de Paraíso, Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho, e por conseguinte de 
âmbito local.  

4.9.4.1 - Troço entre o Início (Av. da República) e Estação da Quinta dos Cedros  

O Troço entre o início do prolongamento da Linha Amarela e a Quinta dos Cedros é todo feito à 
superfície e em viaduto. As afectações negativas vão ocorrer ao nível da circulação rodoviária 
na Av. da República, onde o troço se desenvolve sobre o separador central, e no IC2/A1, 
devido à construção do viaduto superior. 

O troço desenvolve-se numa área urbana consolidada e densa, com predominância de 
edifícios de tipologia superior a 3 pisos, ao longo da referida avenida, e de tipologia igual ou 
inferior a 3 pisos, após o atravessamento do IC2/A1 e aproximação ao local da Estação da 
Quinta dos Cedros. 

O traçado à superfície e em viaduto sobre a Av. da República, configura um impacte negativo, 
significativo, temporário e de âmbito local. Durante a fase de construção poderão ser 
introduzidas limitações no tráfego automóvel no IC2/A1 no local de atravessamento aéreo em 
viaduto (km 0+370 a km 0+410). 

O traçado em viaduto nas imediações de habitação tipo moradia, Quinta da Corga, configura 
um impacte negativo, significativo de âmbito local. Será um impacte temporário durante a fase 
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de construção, prolongando-se pela fase de exploração, relacionado com o ruído e presença 
do viaduto. 

O atravessamento em viaduto da Alameda dos Cedros, na imediação da área residencial, 
espaço verde e equipamento escolar (Jardim de Infância do Cedro, a 44 m), constitui um 
impacte negativo, significativo e de âmbito local e temporário na fase de construção, 
prolongando-se pela fase de exploração. 

A demolição de uma garagem na Alameda da Quinta dos Cedros (km 0+500), configura um 
impacte negativo, significativo e de âmbito local, que poderá ser minimizado através da 
indemnização do proprietário. 

A passagem em viaduto sobre o campo de jogos da Associação Centro Popular dos 
Trabalhadores da Alameda dos Cedros (km 0+560 a km 0+600) (Figuras 4.9.1 e 4.9.2), 
constitui um impacte negativo, significativo, permanente e de âmbito local. 

 

Figura 4.9.1 – Enquadramento da área atravessada entre o início e a Estação da Quinta do Cedro 
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Figura 4.9.2 – Enquadramento da área envolvente à futura Estação da Quinta do Cedro  

A Estação da Quinta dos Cedros localiza-se próximo da R. Dr. Manuel Pinto Canedo e do 
Centro Popular dos Trabalhadores da Alameda dos Cedros. Trata-se de uma estação de 
superfície com dois cais de cada lado da via com 75 m de comprimento e 3 de largura.  

O projecto prevê que desde o final do Viaduto de Stº Ovídio até à Rotunda da VL3 com a Rua 
Manuel Pinto Canedo, sejam eventualmente necessárias obras de contenção do lado Sul em 
betão armado e/ou do tipo terra armada de modo a vencer o desnível da rasante face ao 
existente.  

Assim, a construção da estação vai implicar a movimentação de viaturas e maquinarias 
diversas pesadas, numa área urbana consolidada, na proximidade de uma Colectividade, 
frequentada maioritariamente por população idosa, de um equipamento social, e na área 
envolvente próxima existe um jardim de infância, com implicações na segurança da população 
e circulação rodoviária. A movimentação das viaturas, equipamentos e materiais indispensáveis 
à obra constituirá um impacte negativo, significativo, e temporário. 

Em síntese, as principais afectações durante a fase de construção ocorrerão ao nível da 
perturbação da circulação rodoviária, uma vez que o Projecto Ferroviário se desenvolve 
inicialmente ao longo da Av. Da República e atravessa em viaduto o IC2/A1, sendo previsível a 
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afectação da normal circulação rodoviária durante a construção dos pilares e colocação da 
plataforma do respectivo viaduto. Outra via directamente afectada é a Rua das Corujeiras (km 
0+500), devido ao seu atravessamento pelo Viaduto.  

As previsíveis afectações ao nível das áreas habitadas constituem um impacte negativo, pouco 
significativo, traduzindo-se numa afectação temporária dos níveis de ruído e da qualidade do ar 
pela produção de poeiras e consequentemente a percepção dessas alterações por parte dos 
utentes das instalações. 

4.9.4.2 - Troço Estação da Quinta do Cedro - Estação de Laborim (km 0+722 a km 1+600). 

O troço entre estas duas estações desenvolve-se todo em superfície, em superfície-aterro e 
superfície-trincheira, numa extensão total de cerca de 880 metros. O troço ferroviário neste 
trecho está associado ao futuro traçado rodoviário VL3 (km 1+000). Neste troço faz-se o 
entroncamento da Linha D com a Linha G (km 1+050). 

A área atravessada é predominantemente peri-urbana, de moderada a forte densidade de 
ocupação de edifícios, de tipologia inferior a 3 pisos ou moradias. Neste troço existem espaços 
vazios/matos, áreas cultivadas e áreas de indústria e armazéns. As áreas residenciais 
comportam algum comércio e serviços e localiza-se na sua proximidade uma colectividade 
recreativa/cultural, a Associação Recreativa de Laborim.  

Neste trecho identificaram-se 2 moradias unifamiliares a demolir situadas ao km 1+300.e ao km 
1+350, sendo um impacte negativo, significativo, permanente e de âmbito local. A 
indemnização do proprietário e/ou realojamento dos habitantes atenuarão este impacte. 

A passagem em trincheira coberta a cerca de 5 metros de um conjunto de edifícios de 
habitação recentes (km 1+300) configura um impacte negativo, significativo e de âmbito local, 
sendo temporário na fase de construção do troço ferroviário e rodoviário (VL3), prolongando-se 
na fase de exploração pela presença e grande proximidade da linha e da plataforma rodoviária 
VL3. A colocação de barreiras acústicas poderá minimizar a afectação provocada pelo ruído. 

No conjunto das afectações previsíveis ao nível das habitações, para além das situações 
destacadas, constituem um impacte negativo, pouco significativo, podendo afectar 
temporariamente os níveis de ruído e a qualidade do ar pela produção de poeiras e 
consequentemente a percepção dessas alterações por parte dos utentes das instalações. 
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As principais afectações durante a fase de construção ocorrerão ao nível da perturbação da 
circulação rodoviária, uma vez que o Projecto Ferroviário interfere com a Rua de Laborim de 
Baixo (km 1+340), sendo previsível a afectação da normal circulação rodoviária durante a fase 
de construção, sendo um impacte negativo, pouco significativo, temporário e de âmbito local 
(Figura 4.9.3).  

 

Figura 4.9.3 – Vista da área atravessada na localidade de Laborim 

Esta acção também constituirá um impacte negativo na população residente no local, pela 
perturbação devida às obras. Contudo, será limitada no tempo e de âmbito local. 

Por forma a minimizar o impacte nos residentes dos edifícios adjacentes, foi prevista, entre o 
km 1+245 e o km 1+345, uma Passagem Superior, designada por PS rodo-ferroviária sob a 
EM624, construindo-se uma cobertura sobre a plataforma da Linha D e da VL3, que permite o 
restabelecimento dos actuais acessos aos logradouros de estacionamento após a execução da 
PS. 

A estação de Laborim, localiza-se sensivelmente a partir do km 1+600, sendo constituída 
igualmente por dois cais de superfície com 75 m de comprimento e 3 m de largura. Encontra-se 
numa zona onde se prevê a possibilidade de execução da obra em aterro, sobre uma área de 
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hortas tipo produção de subsistência. A afectação das hortas configurará um impacte negativo, 
significativo, permanente e de âmbito local. 

4.9.4.3 - Troço entre a Estação a Estação de Laborim (km 0+722 a km 1+600) e a Estação 
do Hospital Santos Silva (km 1+675 a km 3+065). 

Este troço inicia-se nas imediações da Rua do Lavadouro (Laborim) e termina na Rua 
Conceição Fernandes, em frente ao Hospital Santos Silva, numa extensão de cerca de 1990 
metros. Este troço desenvolve-se em trincheira, túnel superficial e túnel mineiro (sob o Hospital) 
devido à morfologia da área atravessada. 

A passagem em trincheira desenvolve-se maioritariamente em áreas peri-urbanas de 
moderada densidade de ocupação de edifícios, com predomínio de edifícios de tipologia 
inferior a 3 pisos ou tipo moradia. A passagem em trincheira abrange ainda áreas de 
vazio/matos e faz o atravessamento sob diversas vias, nomeadamente sob o cruzamento da 
Rua da Palmeira e Rua da Alemã (km 2+110 a 2+140). A passagem em túnel faz-se sob os 
eixos rodoviários, sob áreas edificadas e sob o hospital (Figura 4.9.4). 

 

Figura 4.9.4 – Vista do local de atravessamento em trincheira aberta junto ao cruzamento  
da Rua da Palmeira com a Rua da Alemã (este da indicação A1) 
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Neste trecho foram identificadas algumas construções precárias de pequeno porte a demolir ao 
km 2+100 e ao km 2+265. 

O traçado passa nas imediações da Escola Básica 1 Laborim de Cima, a cerca de 60 metros, 
não se prevendo que possam ocorrer afectações directas, ainda assim, deverão ser tomadas 
medidas preventivas acrescidas ao nível da sinalização e colocação de barreiras físicas, 
prevenindo, assim eventuais acidentes com os alunos dessa escola.  

Assim, neste trecho, salienta-se que a parte do traçado ferroviário que se desenvolve à 
superfície (trincheira) em áreas de moradias e de edifícios de pequena densidade de ocupação 
habitacional, com diversos espaços de vazio/mato, pelo que se prevê que as afectações nos 
usos residenciais na proximidade da via não sejam muito significativas, considerando que as 
construções a demolir não são de habitação. 

As previsíveis afectações constituem um impacte negativo, pouco significativo, podendo afectar 
temporariamente os níveis de ruído e a qualidade do ar pela produção de poeiras e 
consequentemente a percepção dessas alterações por parte dos residentes. 

O projecto não prevê que a abertura do túnel possa causar níveis de vibração suficientes para 
causar afectações nos edifícios e nas instalações do Complexo Hospitalar. Ainda assim, é de 
admitir que essas vibrações possam ter afectações nalgum edificado, constituindo assim um 
impacte negativo, pouco provável, de magnitude fraca e temporário. 

Ao nível da mobilidade rodoviária, também é expectável a ocorrência de impactes negativos 
durante a fase de construção, designadamente na Rua do Lavadouro, Rua Laborim de Baixo, 
IC2/A1 (km 1+910 a 2+030), cruzamento da Rua da Palmeira com Rua da Alemã (km 2+110 a 
2+140), Rua do Património (km 2+420) e Rua Conceição Fernandes (km 2+870 a 2+880). 
Assim, a passagem sob a Rua Alemã em túnel superficial “cut and cover” (km 2+360) 
comportará limitações na circulação automóvel, sendo um impacte negativo, pouco 
significativo, temporário e de âmbito local. 

O corte da parte final da Rua do Lavadouro em Laborim de Baixo (km 1+710) configura um 
impacte negativo, significativo e de âmbito local, uma vez que vai cortar o acesso automóvel à 
parte final desta rua, à estação elevatória de águas residuais e lavadouro público, sendo 
necessário restabelecer novo acesso, a fim de minimizar este impacte.  

As principais afectações durante a fase de construção ocorrerão ao nível da perturbação da 
circulação rodoviária, uma vez que o Projecto Ferroviário interfere com diversas ruas de 
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circulação rodoviária, sendo previsível a afectação da normal circulação rodoviária durante a 
fase de construção, sendo um impacte negativo, pouco significativo, certo, temporário e de 
âmbito local e regional, uma vez que serão afectados os acessos ao complexo hospitalar e 
Monte da Virgem, que têm uma área de influência de âmbito regional. 

O Projecto prevê a implantação de uma passagem superior (PS) entre o km 2+100 e o 
km 2+140, destinada a permitir o restabelecimento da Rua Alemã, interferida pelo traçado. Esta 
acção constituirá um impacte positivo, certo, permanente e de magnitude elevada, uma vez 
que vai permitir o restabelecimento da circulação nesta área. 

A Estação do Hospital localiza-se entre os km’s 3+065 a 3+140 e será uma estação mineira, 
atendendo ao seu posicionamento em profundidade, numa posição frontal e contígua ao 
Hospital Santos Silva. 

A construção da estação vai implicar a movimentação de viaturas e maquinarias diversas 
pesadas junto aos acessos e entrada principal do hospital, com implicações na segurança dos 
peões e na normal circulação e acesso ao complexo hospitalar. A movimentação das viaturas, 
equipamentos e materiais indispensáveis à obra constituirá um impacte negativo, certo, de 
magnitude moderada a forte e temporário. 

Durante a fase de construção da estação será, previsivelmente, afectada uma parte da área de 
estacionamento exterior ao hospital, o que constituirá um impacte negativo, significativo, 
temporário e de âmbito local/regional. A utilização do parqueamento contíguo à área 
habitacional a SE do equipamento afectado, com prejuízo para os residentes locais, será um 
impacte negativo, provável, pouco significativo, temporário e de âmbito local. 

Junto ao poço de ataque registar-se-á a redução do parque de estacionamento público frontal à 
entrada principal do hospital, dado que na fase de construção será utilizada uma área daquela 
rua e parque de estacionamento para acesso às obras do referido poço e para a extracção das 
terras resultantes da escavação do túnel. É um impacte negativo significativo, certo, temporário 
e de âmbito local. 

4.9.4.4 - Troço entre a Estação do Hospital Santos Silva e Estação de Vila D’Este (km 
3+140 a km 3+625) 

Este troço desenvolve-se na totalidade em subterrâneo, numa extensão de cerca de 485 
metros. A área atravessada e envolvente é florestal e urbana, com predominância de edifícios 
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superiores a 3 pisos. Apresenta também alguns espaços em construção, equipamentos 
desportivos, recreativos e culturais e equipamentos de ensino (Escola Básica 2,3 Vila D’Este). 

Uma vez que a obra neste trecho se desenvolve inteiramente em túnel, não serão expectáveis 
afectações ao nível das edificações e da mobilidade.  

O projecto não prevê que a abertura do túnel possa causar níveis de vibração suficientes para 
causar afectações nos edifícios. Ainda assim, é de admitir que essas vibrações possam ter 
afectações nalgum edificado, constituindo assim um impacte negativo, pouco provável, de 
magnitude fraca e temporário. 

A estação de Vila D’Este localiza-se entre os km 3+625 e o km 3+700 e face ao seu 
posicionamento relativo à superfície e aos condicionamentos locais, a estação será construída 
a céu aberto vulgarmente referido como “cut and cover”. 

A estação será enterrada, terá um comprimento total aproximado de 75,0 m, largura de 14,0 m, 
e um pé direito interior de cerca de 7,3 m. Prevê-se que esteja fundada a uma profundidade 
aproximada de 12,0 m relativamente à superfície. 

A construção da estação vai implicar a movimentação de viaturas e maquinarias diversas 
pesadas numa área urbana consolidada e nas imediações de diversos equipamentos 
colectivos, com implicações na segurança dos peões e na normal circulação rodoviária. A 
movimentação das viaturas, equipamentos e materiais indispensáveis à obra constituirá um 
impacte negativo, certo, de magnitude moderada a forte e temporário. 

4.9.4.5 - Troço entre a Estação de Vila D’Este e final da Linha (km 3+770 a km 3+825) 

Este troço desenvolve-se em túnel “cut and cover”, numa extensão de cerca de 55 metros, 
atravessando área florestal e urbana, em processo significativo de expansão urbana. O 
edificado predominante enquadra-se na categoria edificada inferior a 3 pisos ou tipo moradia e 
na categoria edificado superior a 3 pisos. 

As principais afectações durante a fase de construção ocorrerão ao nível da perturbação da 
circulação rodoviária, uma vez que o Projecto Ferroviário interfere com diversas ruas de 
circulação rodoviária, sendo previsível a afectação da normal circulação rodoviária durante a 
fase de construção, sendo um impacte negativo, pouco significativo, certo, temporário e de 
âmbito local. 
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Fase de Exploração  

Os principais impactes positivos sobre a população correspondem à melhoria da mobilidade na 
Rede do Metropolitano do Porto pelo aumento da extensão da rede, estabelecendo uma nova 
ligação com os modos ferroviário regional e rodoviário local, e pelo aumento das 
acessibilidades da rede de metro actual, em virtude do nó de interligação das linhas D e G em 
Laborim.  

O traçado tem previsto na Rua dos Heróis do Ultramar (após contornar o Hospital), uma zona 
de Interface com os transportes públicos rodoviários, permitindo a sua requalificação urbana. 
Todas as ligações locais e de acesso a este Interface, serão feitas através de intersecções de 
nível, articulando-se com os arruamentos locais existentes ou previstos. Esta acção constitui 
um impacte positivo, provável, de magnitude moderada e permanente, de âmbito local e 
regional. 

No seu todo, a concretização do projecto de extensão da Rede de Metro do Porto contribuirá 
para aumentar a capacidade de atracção da rede e oferecer uma alternativa confortável e 
rápida ao modo rodoviário diminuindo os tempos de viagem. Além disso, os passageiros da 
linha ferroviária suburbana passam a ter mais um ponto de transbordo para a rede de 
metropolitano.  

Também se considera um impacte positivo para a população em geral, mas sobretudo para as 
populações residentes nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia e que habitualmente se 
deslocam dentro dos respectivos concelhos e/ou fazem movimentos pendulares entre os dois. 
Trata-se de um impacte positivo, certo, permanente, de âmbito inter-concelhio. 

O actual Projecto também contribui para que as ligações futuras à Linha G (por via da extensão 
Casa da Música II - Laborim) sejam facilitadas através da possibilidade de transferência modal 
em Laborim, evitando assim a transferência modal para o transporte rodoviário.  

As extensões da rede do metro terão uma grande capacidade para captar viagens aos 
utilizadores de transporte individual (TI) e transporte colectivo (TC), devido à redução do tempo 
de viagem e ao aumento do número de serviços diários oferecidos. Com base em estimativas 
de procura, prevê-se que a extensão de Laborim capte por dia útil médio um total de 19.300 
passageiros, dos quais 16.300 são captados ao TC e 3.000 ao TI (TiS.PT, 2003). 

Ainda com base nestas estimativas, prevê-se que a extensão de Laborim preste 460 serviços 
diários (dois sentidos) por dia útil e 206 serviços diários (dois sentidos) ao fim-de-semana. 
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Individualmente, a extensão Santo Ovídio – Laborim (Linha D) consegue um acréscimo de 
19.300 passageiros/dia; e a extensão Laborim – Casa da Música II (Linha G), um acréscimo de 
38.300 passageiros/dia (TiS.PT, 2003). 

Assim, considera-se que o Projecto em estudo contribuirá, a médio prazo, para as referidas 
ligações entre os modos ferroviário, rodoviário e metro ligeiro, o que é positivo, certo, muito 
significativo e de magnitude elevada, beneficiando a população utilizadora da Rede com 
destino às Linhas D e G (Laranja).  

Por outro lado a procura de toda a Rede do Metro vai sofrer alterações significativas com as 
futuras extensões, promovendo o reforços das acessibilidades e da centralidade dos núcleos 
populacionais da AMP, assim como o descongestionamento das principais vias de 
atravessamento rodoviário do Douro. 

A entrada em funcionamento do prolongamento da Linha D, e a sua articulação com a Linha G, 
beneficiará franjas de população de outras zonas de Vila Nova de Gaia, cujos destinos sejam a 
transferência modal ou o acesso a áreas urbanas, industriais e comerciais mais desenvolvidas 
dos concelhos, onde se localizam os principais serviços e equipamentos, salientando-se os 
equipamentos de ensino, desportivos e hospitalares nas imediações das quatro estações 
previstas para a Linha D no concelho de Gaia, o que é positivo, certo, significativo e de âmbito 
concelhio. 

Segundo o estudo referido, verificar-se-á também a captação de passageiros “conquistados” ao 
Transporte Individual (TI), o que contribuirá para a redução do tráfego nas cidades de Gaia e 
Porto. É um impacte positivo para a população residente e presente, dado que contribui para 
melhorar a circulação no interior da área urbana. Ao mesmo tempo contribui para melhorar o 
bem estar da população uma vez que se esperam impactes indirectos resultantes da redução 
do tráfego na rede viária de acesso à cidade, como a redução de emissões poluentes e 
redução de ruído, considerando-se, porém, que o impacte não é significativo, embora previsível 
e de âmbito local. 

A diminuição das emissões e do consumo de energia, por redução de circulações em TC 
Ferroviário e Rodoviário, traduz-se numa poupança de 7 430 Euros por tonelada de NOx a 
preços de 2005 (incluindo a remoção dos outros poluentes como CO (monóxido de carbono) e 
HC (hidrocarbonetos), que corresponde ao respectivo custo de remoção (TiS.PT, 2006). 
Também segundo o referido estudo do Tis.PT, estima-se que a poupança de energia atinja um 
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valor médio de 20 Euros por tonelada de CO
2
 (baseado no preço dos direitos de emissão 

2005). Trata-se de um impacte positivo, certo, pouco significativo e de âmbito nacional.  

A diminuição das emissões também contribuição, à sua escala, para a redução da contribuição 
para o efeito de estufa e consequentemente das alterações climáticas. Considera-se um 
impacte positivo, certo, pouco significativo, de âmbito global.  

O aumento das emissões e do consumo de energia na rede do Metro do Porto (MP), para 
assegurar o seu funcionamento, é um impacte negativo, certo, com pouco significado, 
permanente e de âmbito nacional por exigir maior importação de combustíveis para produção 
de energia eléctrica.  

O prolongamento poderá contribuir para a diminuição no número global de acidentes já que o 
metro é um modo mais seguro que os modos rodoviários que seriam usados na sua ausência. 
Admite-se que este impacte positivo seja pouco significativo, provável e de âmbito regional.  

A maior oferta na rede do MP poderá originar uma reafectação de meios nos TC suburbanos, 
sobretudo no modo rodoviário, libertando autocarros de zonas servidas pelo MP e reforçando 
as carreiras de adução às estações do MP. É um impacte positivo, podendo ser significativo, 
provável, contribuindo para a racionalização e optimização de meios e de âmbito inter-
concelhio. Além desta provável reafectação de meios também se poderão verificar reduções 
nos custos de operação, o que é positivo. 

A redução dos custos associados à rodovia por via dos passageiros captados ao TI e TC pelo 
MP, tendo por base os cálculos feitos para o Metro de Lisboa, poderá ter algum significado, 
estimando-se que o benefício será de cerca de que ronda 0,0212 euros por veículo e por 
quilómetro (TiS.PT, 2006). Esta redução está relacionada com os custos da construção e da 
manutenção de vias de comunicação e ainda os custos de serviços associados, como os 
estudos de tráfego, policiamento, estruturas de emergência ou sinalização. 

A redução do desgaste de viaturas do TI e poupança de combustível, traduz-se em poupança 
económica das famílias, o que será um impacte positivo, embora se admita pouco significativo, 
certo, permanente e de âmbito local e regional.  

A captação de passageiros ao TI promove os percursos a pé para acesso às estações. A 
pouca actividade física de quem se desloca em TI contribui para as doenças cardiovasculares, 
diabetes, hipertensão, osteoporose e alguns tipos de cancro, as quais, no seu conjunto, são 
responsáveis por uma elevada taxa de mortalidade. Neste cenário, qualquer aumento da 
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actividade física pode gerar benefícios para a saúde uma vez que andar a pé é uma das 
melhores formas de melhorar a saúde. Assim, considera-se que o prolongamento em estudo 
possa promover a saúde dos utentes, o que se traduz num impacte positivo, certo, significativo, 
permanente e de âmbito regional. Os benefícios na área da saúde são estimados em cerca de 
0,0353 euros por passageiro por quilómetro. 

Outro aspecto do prolongamento é a sua contribuição para a valorização imobiliária das 
imediações das estações. Enquanto factor positivo de valorização para os proprietários e 
promotores imobiliários, é um factor negativo no agravamento do custo de vida. Assim, o 
prolongamento constituirá um impacte diferenciado consoante se trate de proprietários ou 
promotores ou de pessoas à procura de habitação. O impacte será significativo nos dois casos, 
certo, permanente e de âmbito local. 

Em síntese, a concretização das extensões da Rede de Metro do Porto gerará ganhos 
ambientais e sociais muito significativos, fazendo uma analogia com a avaliação efectuada 
para o Metro de Lisboa (TiS.PT 2006).  

4.10 - IMPACTES NO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 

4.10.1 - Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território 

Os impactes sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território associados à 
implantação da Linha de Metro Ligeiro em apreço, terão incidência a vários níveis e estarão 
associados, essencialmente, à fase de exploração do empreendimento. 

O empreendimento em estudo permitirá, a nível global, concretizar territorialmente os 
objectivos consignados na política de transportes do Programa Operacional de 
Acessibilidades e Transportes (POAT), na medida em que permitirá, indirectamente: 

♦ “criar condições ao nível dos transportes (…) [de modo a] aumentar a competitividade 
das empresas portuguesas (…) privilegiando uma abordagem integrada da mobilidade, 
respeitadora do Ambiente e do Ordenamento do Território” (Objectivo 1), através do 
reforço da ligação ao Porto a partir de territórios vizinhos. 

♦ “melhorar a qualidade de vida nas zonas urbanas” (Objectivo 3), prioritariamente pela 
potencial redução de tráfego rodoviário na A1/IC1, A1/IC2, A1/IP1, IC1/EN109, e EN1, 
na acessibilidade ao Porto a partir da margem sul, e a Gaia a partir da margem norte 
do Douro. Tal irá reflectir-se na melhoria nos níveis de ruído e de poluição atmosférica 
na cidade do Porto e de todas os aglomerados urbanos que se desenvolvem sob a sua 
dependência, e, sobretudo, nos que se desenvolvem nas imediações das vias 
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rodoviárias mencionadas, especialmente da A1 e no acesso a Santo Ovídio pela Av. da 
República; 

♦ “melhorar as acessibilidades que se traduzam num reforço da coesão e solidariedade 
internas” (Objectivo 4), com a melhoria da conexão ao centro do Porto, contribuindo 
para a melhor integração territorial da área metropolitana em si e da ligação entre esta 
e o restante território envolvente. 

De forma mais explícita, o empreendimento em estudo está integrado no eixo estratégico 3 - 
reforço da coesão nacional, na medida em que contribuirá para reforçar o incremento da 
coordenação intermodal, bem como para o aumento dos requisitos de qualidade do sistema de 
transportes, contribuindo para uma distribuição modal que favorece os modos de transportes 
mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

Com efeito, o empreendimento em análise permitirá um incremento da coesão e solidariedade 
internas do país, através da melhoria das ligações das cidades de média dimensão, entre si e à 
rede nacional estruturante, nomeadamente através das conexões previstas. Desta forma 
contribuirá para aproximar as regiões e os cidadãos, criando condições para o aumento da 
mobilidade e das condições de acesso aos serviços hierarquicamente diferenciados localizados 
no território, garantindo assim maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis, que na 
região Norte se concentram de forma significativa na cidade do Porto. 

No que se refere à política específica do POAT para o sector aéreo, o empreendimento em 
análise contribui, embora a uma escala reduzida, para rentabilizar os investimentos 
preconizados para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, dado que reforça a rede do Metro 
Ligeiro que já acede actualmente ao aeroporto. 

Pelo exposto anteriormente entende-se que os impactes do empreendimento em estudo no 
que respeita aos vários objectivos de política designados para cada um dos modos de 
transporte no POAT, serão positivos e significativos a muito significativos. 

A nível regional, a Linha D em estudo insere-se nas estratégias do Programa Operacional da 
Região Norte (PORN), nomeadamente na concretização do: 

♦ Eixo Prioritário 1 - Medida 1.2 - promover a complementaridade entre as redes dos 
diferentes modos e meios de transporte e a qualidade na oferta de infra-estruturas, 
serviços e equipamentos públicos no sector dos transportes. O troço da Linha D em 
análise, constitui igualmente uma qualificação do tipo e número de infra-estruturas de 
transporte, disponibilizadas entre Vila Nova de Gaia e o Porto, servindo, de forma 
directa e indirecta o Porto, Vila Nova de Gaia e restantes aglomerados do Grande 
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Porto, através das conexões com a rede rodoviária e ferroviária convencional (pesada 
e ligeira); 

♦ Eixo Prioritário 2 - Medida 2.6 - promover a utilização dos transportes colectivos e o 
uso de modos de transporte mais favoráveis ao ambiente - enquanto meio de fomentar 
a redução do transporte rodoviário, permitindo o desenvolvimento de meios de 
transporte menos poluentes, situação claramente assegurada pelo novo 
empreendimento, sobretudo em função da atractividade potencialmente assumida pela 
clara redução de tempo de viagem, de forma directa (tempo de percurso) e indirecta 
(tempos de espera e deslocação até ao centro); 

♦ Eixo Prioritário 3 - Medida 3.15 - contribuir para o descongestionamento das áreas 
urbanas e a melhoria das acessibilidades regionais - através dos reflexos no 
descongestionamento da rede rodoviária (em especial da circulação na A1). 

Assim, fica patente que os impactes decorrentes da implementação do empreendimento em 
apreço no PORN são, na sua globalidade positivos, de magnitude e significância moderada 
a elevada. 

A nível do Plano Rodoviário Nacional, o empreendimento em análise permite consolidar os 
objectivos de intermodalidade face às rodovias programadas / existentes, designadamente: 
A1(Vila Nova de Gaia - Porto), a EN1 e a EN222, o que constitui um impacte positivo. 

De notar ainda que o empreendimento em apreço terá indirectamente impactes positivos na 
circulação rodoviária, em particular da A1, pela diminuição dos fluxos de tráfego actualmente 
existentes, através da previsível transferência de tráfego rodoviário para a Metrovia, o que se 
consubstancia num impacte positivo, significativo. 

No que se refere ao Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro, foi possível constatar 
que o objectivo central da política referida pelo mesmo é dotar o País de uma infra-estrutura 
capaz de assegurar uma rede de serviços à altura das necessidades e da qualidade de vida 
das populações.  

O empreendimento em estudo permite a garantia de interconexão entre as várias linhas 
ferroviárias, designadamente a linha Lisboa-Porto com interligação a S. Bento e indirectamente 
na ligação na Estação das Devesas, através da ligação prevista entre a Linha D e a Linha G 
em Laborim, no âmbito da expansão da Rede de Metro do Porto, de que o presente projecto é 
exemplo. 



COBA  
 

4.72 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

É de notar, contudo, que a entrada em funcionamento das várias linhas será desfasada no 
tempo, o que poderá significar um desfasamento entre o pleno de vantagens positivas que o 
empreendimento em apreço significará no futuro da rede ferroviária ligeira na AMP. De facto os 
horizontes temporais para entrada em funcionamento da Linha D é 2018 (2ª fase da expansão) 
e da Linha G é 2022 (3ª fase da expansão). 

Fica assim patente que os impactes na rede ferroviária em si são positivos, sendo a sua 
significância ampliada através dos efeitos indirectos da modernização da rede ferroviária, pelo 
que o empreendimento em apreço, ao nível do Plano de Modernização dos Caminhos de 
Ferro, se constituirá em impactes positivos, de magnitude moderada e significativos. 

Assim, com a entrada em funcionamento do prolongamento da Linha D em apreço, irá assistir-
se, previsivelmente, a uma transferência de passageiros da Linha do Norte para a rede de 
Metro no acesso ao Porto e a Gaia a partir dos territórios vizinhos, o que permite diminuir a 
pressão sobre a ferrovia tradicional, possibilitando assim uma mais rápida implementação das 
acções previstas no Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro para a mesma, o que 
constitui um impacte positivo, indirecto e significativo. 

De igual forma, e de modo indirecto, o empreendimento em apreço contribuirá para rentabilizar 
a rede de metro ligeiro globalmente, através da interconexão futura na estação das Devesas da 
Linha G do Metro (ligação indirecta dado que a Linha G se liga à Linha D em Laborim) e na 
estação de São Bento, da Linha Amarela de forma directa. 

♦ Devesas - servida pela linha G (Casa da Música – Laborim com ligação à linha D para 
Santo Ovídio), em projecto. 

As conexões referidas permitem, por um lado, incrementar a interconectividade das redes, 
tornando este transporte ainda mais atractivo e, por outro, alargar a área de influência, de 
captação de utilizadores, incrementando as potencialidades e qualidade dos serviços 
apresentados, o que constitui um impacte positivo, indirecto e significativo, com reflexos na 
estrutura urbana, ambiental e social dos territórios servidos. 

Em síntese pode afirmar-se que os impactes identificados ao nível dos planos estratégicos 
e sectoriais são, na sua globalidade, positivos, directos e indirectos e significativos. 

4.10.2 - Plano Director Municipal 

Como referido no capítulo de caracterização, o Plano Director Municipal do concelho de Gaia 
contempla o espaço canal para a Linha D e para a VL3 onde esta se insere em Laborim. 
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Da análise integrada da planta de ordenamento, é possível observar que a Linha D em apreço 
intersecta espaços que, do ponto de vista de ordenamento urbano, se poderão constituir, 
eventualmente, como elementos potenciadores das vantagens introduzidas pela Linha em 
estudo. 

Os condicionamentos, por sua vez, são de tal modo reduzidos, que são praticamente 
negligenciáveis. 

De facto, a solução em estudo intersecta espaços urbanos existentes e previstos, o que, de 
acordo com a informação disponível, potenciará o desenvolvimento desses territórios. Não 
obstante as vantagens inerentes ao novo modo de transporte colectivo, nos territórios 
atravessados, o facto das áreas estarem já fortemente construídas e em expansão levou a que 
a solução de traçado apresentasse uma extensão significativa em túnel, em detrimento da 
solução em superfície, de modo a interferir o menos possível com as áreas urbanas 
atravessadas. 

Como se pode observar na carta de ordenamento, a solução em apreço intersecta sobretudo 
classes de espaço urbano. Contudo, destaca-se que o traçado atravessa espaços urbanos e 
de Equipamento desde o km 2+339 até final em túnel, numa extensão de cerca de 1500 m, 
anulando por isso qualquer afectação destes espaços. Por outro lado, a existência das 
estações Hospital Santos Silva e Vila D’Este neste trecho em túnel, vem apoiar fortemente a 
acessibilidade daquelas áreas urbanas e aos importantes equipamentos situados na 
envolvente, de que se destacam: 

♦ Hospital Santos Silva; 

♦ Observatório Astronómico da FCUP; 

♦ RTP Monte da Virgem; 

♦ Parque de Recreio e Lazer do Monte da Virgem. 

Assim, os impactes serão positivos, muito significativos e de âmbito concelhio e regional 
dada a sua área de influência, quer para os utilizadores, quer também para o pessoal ao 
serviço.  

No trecho em superfície, desde o início até ao km 2+339, também não se observa 
conflitualidade com as classes de espaço existentes dado que em parte o traçado se insere no 
espaço canal da VL3 prevista no planeamento urbanístico do concelho. 



COBA  
 

4.74 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

As duas áreas onde se evidencia alguma conflitualidade prende-se com o atravessamento de 
uma área de equipamento entre o km 0+560 e o km 0+600, onde se prevê um impacte 
negativo, significativo e de âmbito local. 

Em síntese, os impactes serão positivos uma vez que a Linha D vai melhorar as 
acessibilidades locais e potenciar a sua utilização numa área urbana, em que as perspectivas 
de desenvolvimento são elevadas, atendendo à existência de: 

♦ Plano de Urbanização da envolvente à VL3 entre a EN 1-15 e a EN 1 e IC2/A1 

♦ Plano de Urbanização de Laborim de Cima 

♦ PU do Núcleo Central de Valadares 

e ao facto de se inserir em área de: 

♦ edificabilidade intensiva e extensiva 

♦ extensiva consolidada 

♦ equipamento. 

Considera-se assim que a linha D determina impactes positivos, muito significativos e de 
âmbito concelhio, no ordenamento e planeamento municipal, estendendo a sua influência a 
territórios mais afastados, face à acessibilidade acrescida aos dois grandes centros urbanos do 
Porto e de Gaia, a partir da periferia da AMP. 

4.10.3 - Planos de Urbanização 

Além dos impactes positivos referidos, admite-se que é igualmente previsível que o 
empreendimento em estudo se reflicta na celeridade da execução dos planos actualmente 
existentes e em desenvolvimento referidos anteriormente, para o território a ser directa e 
indirectamente influenciado pelas estações projectadas. 

Acresce ainda que o PDM em revisão aponta para unidades operativas de planeamento e 
gestão cujos objectivos enquadram a Linha em apreço, nomeadamente a sua articulação com 
a VL3 e com as interfaces modais: 

♦ UOPG MF1 – Interface Stº Ovídeo - assegurar a estruturação urbanística das áreas 
adjacentes à implantação do interface modal metro 

♦ UOPG MD4 – Área envolvente à VL3 - 

♦ UOPG MF3 – Interface de Laborim - Implantar um interface modal que articule os 
transportes públicos de metro ligeiro e autocarro, dotando-o de parque de 
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estacionamento de veículos; Implantar um parque de recolha para o metro ligeiro; 
Estruturar a rede viária estruturante ligando a VL3 à Avenida da República através da 
remodelação do nó viário da A1 e articulado com o interface modal1 

♦ UOPG MF4 – Laborim de Cima 

♦ UOPG VP1 – Áreas Envolventes à VL3 - Executar o troço da VL3 entre a Rua do 
Jardim e a Rua do Alto das Torres; Definir a localização e regulação funcional da 
interface modal da linha de metro ligeiro; Regular a implementação da linha de metro 
ligeiro; 

No entanto, e de modo a acautelar a ocorrência de fenómenos de crescimento urbano 
desadequado às características de suporte dos territórios em questão, entende-se necessário 
readequar, desde já, os planos actualmente existentes e em desenvolvimento, de modo a que 
sejam veículos de implementação e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 
sustentável. 

4.10.4 -  Efeito de Barreira 

No caso presente, a Linha D, não constitui uma barreira física à mobilidade no território, dado 
que a maior parte será em túnel e a parte restante será inserida no separador central da VL3, 
via municipal prevista no planeamento territorial do concelho de Gaia, objecto também da 
presente avaliação e que sustenta a realização do projecto ferroviário. 

4.10.5 - Efeitos ao Nível da Área de Inserção Local do Empreendimento 

Ao nível das características urbanísticas do corredor em apreço, entende-se que os impactes 
associados ao empreendimento em estudo concorrerão para: 

♦ qualificação das áreas urbanas densamente ocupadas com interpenetração de funções 
e relativamente desestruturadas na região de Gaia, ao potenciar a criação de 
dinamismo nessas áreas e oportunidade para implementação de planos alargados de 
requalificação urbanística (é criada uma “janela de oportunidade” com o 
empreendimento em apreço, o que se poderá reflectir na revisão e na implementação 
de PU para as áreas abrangidas). Tal permite a requalificação do espaço urbano 
relativamente contínuo, resultando num esforço para qualificação e dinamização 
urbanística de espaços; 

                                                 
1 este projecto não deverá contar com o interface de Laborim, uma vez que foi acordado entre CMVNGaia e MP, não se realizar 

esta obra pelo facto das funcionalidades de estação de Terminus terem sido transferidas para Vila D’Este. 
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♦ reforço da necessidade de estruturação, por via dos instrumentos de planeamento 
existentes e a criar, das áreas peri-urbanas / suburbanas de ocupação fragmentada, do 
concelho de Gaia; 

Em síntese, prevê-se que os efeitos do empreendimento em apreço ao nível da dinâmica 
urbanística local sejam, de um modo geral positivos, significativos, podendo contudo, ao 
nível das áreas agrícolas e florestais, ser eventualmente negativos, se a dinâmica urbanística 
induzida pelo empreendimento não for correctamente enquadrada por instrumentos de 
ordenamento territorialmente sustentáveis.  

Refere-se ainda que nos espaços urbanos atravessados à superfície se registará uma 
desvalorização pontual dos mesmos, justificando-se que, ao nível do projecto e, posteriormente 
ao nível do planeamento urbanístico, se acautele essa afectação e se introduzam medidas de 
planeamento de revitalização dos espaços que se localizam na proximidade da Linha. 

Esta desvalorização poderia ser mais expressiva no trecho em superfície na área de Laborim, 
mas o facto da Linha acompanhar a construção da VL3, já prevista, reduz o significado do 
potencial impacte negativo. 

4.10.6 - Impactes Sobre as Áreas de Uso Condicionado 

Encontram-se legalmente definidas diversas condicionantes ao uso do solo, cujos objectivos 
consistem na preservação dos recursos naturais e culturais, no estabelecimento de 
continuidades ecológicas e na qualidade de vida das populações, numa perspectiva de 
desenvolvimento auto-sustentado e equilibrado.  

As principais intervenções sobre áreas de uso condicionado, no âmbito da implementação do 
prolongamento da Linha D do Metro Ligeiro do Porto em apreço, restringem-se 
fundamentalmente à área ocupada pela plataforma da via ferroviária e também do trecho da 
rodoviária onde se insere (VL3). Contudo, essas incidências são normalmente de natureza 
distinta, uma vez que as incidências directas estão normalmente associadas à fase de 
construção e as incidências indirectas à fase de exploração. 

No caso presente as afectações são esporádicas e muito limitadas no espaço, como a seguir 
se identifica. 
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A - Património Natural 

1.1 - Recursos Naturais 

A1 - Domínio Público Hídrico 

As áreas do domínio hídrico intersectadas pelo traçado são muito reduzidas, não se registando 
qualquer afectação dado que serão construídas as necessárias passagens hidráulicas. 

1.2 - Recursos Geológicos 

A8 - Pedreiras 

Não são afectadas áreas de recursos geológicos. 

1.3 - Áreas de Reserva e Protecção dos Solos e de Espécies Vegetais 

A9 - Reserva Ecológica Nacional (REN) 

No que respeita à REN, o traçado encontra-se próximo de uma área de REN, junto à futura 
estação Laborim, embora não afecte esta área de uso condicionado. 

A10 - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A plataforma da Linha D e da VL3 onde se insere, no sector sul da área de estudo, na área da 
Estação Laborim, abrange áreas de RAN, numa extensão de cerca de 300 m. 

Tratando-se de um projecto de interesse público, o presente empreendimento integra-se no 
regime de excepções, ao abrigo do qual poderá ser utilizada a área de RAN, mediante a 
obtenção de um pedido de utilização não agrícola junto da entidade competente. 

Assim, não se prevê um impacte negativo com significado na área de RAN identificada, sendo 
contudo restrito a uma pequena faixa. 

Acresce ainda que a área afectada se encontra no corredor definido para a VL3, reduzindo 
assim a importância da afectação.  

A19 – Árvores de Interesse Público 

Não se verificam impactes neste domínio 
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2 - Património Edificado 

A20 - Imóveis Classificados 

Identificou-se um imóvel em vias de classificação e outro de valor concelhio, os quais são 
avaliados no descritor património 

A21 – Edifícios Públicos 

A Zona de Protecção ao Hospital Santos Silva e ao Observatório Astronómico da FCUP não é 
afectada pelo Projecto 

B - Protecção de Infra-estruturas e Equipamentos 

Não se identificam impactes com significado em infra-estruturas ou equipamentos. 

B1 - Redes de Esgoto 

De acordo com o inventário efectuado e apresentado na descrição do projecto (Capítulo 2), não 
se prevê afectação das diversas redes ou equipamentos dado que as mesmas serão repostas. 
Salienta-se que as infra-estruturas desta natureza não constituem habitualmente 
condicionantes para projectos similares. 

Na fase de Projecto de Execução será efectuada uma actualização do cadastro das redes, 
dado que a dinâmica construtiva na área de estudo é muito intensa, permitindo assim 
salvaguardar as redes e os serviços por elas prestados. 

B2 - Abastecimento de Água  

Tal como referido para a rede de águas residuais, de acordo com o inventário efectuado e 
apresentado na descrição do projecto (Capítulo 2), não se prevê afectação das redes de 
abastecimento, havendo porém lugar à sua reposição ou relocalização/desvio Salienta-se que 
as infra-estruturas desta natureza não constituem habitualmente condicionantes para este tipo 
de projecto. 

Igualmente, em fase subsequente dos estudos, será efectuada uma actualização do cadastro 
das redes, permitindo assim salvaguardar as redes e os serviços por elas prestados. 
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B4 - Linhas de Alta Tensão 

Não se prevêem afectações de Linhas de Tensão pelo projecto em apreço. Numa fase 
subsequente dos estudos, será identificada e garantida a altura mínima à catenária nos trechos 
à superfície, sobretudo entre a Quinta do Cedro e a rotunda da futura VL3 na EN1 (km 0+775, 
km 1+100, km 1+775 e km 1+880). 

B5 - Oleodutos 

Não se identificam impactes em oleodutos 

2 - Infra-estruturas de Transporte e Comunicação 

B6 - Estradas Nacionais 

O impacte do traçado em apreço sobre a rede viária existente, manifesta-se sobretudo na fase 
de construção, particularmente na zona da futura rotunda da VL3 com a EN1. 

No entanto, dada a previsibilidade da construção da VL3, o Projecto em apreço, que lhe está 
intimamente ligado não conflitua com aquela via 

Na Av. da República e nó de Santo Ovídio também não se verificam conflitualidades com as 
restrições destas vias dado que o projecto se articula com as mesmas. 

B8 - Vias Férreas 

Como o Projecto se desenvolve à superfície no local, não se verificará interferência com a faixa 
de servidão da Rede de Alta Velocidade, ao km 1+000, que se desenvolve em túnel. 

B9 – Aeroportos 

Não se verificam impactes neste domínio 

B11 – Telecomunicações 

Não se identificaram impactes susceptíveis de induzirem interferências na propagação do sinal. 
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3 – Equipamentos 

B1 - Equipamentos de Escolares 

O traçado localiza-se à distância de 44 m do Jardim de Infância da Quinta do Cedro (km 
0+650), não se prevendo afectação deste equipamento apesar de se situar a distância inferior 
a 50 m. 

B2 - Equipamentos de Saúde 

O equipamento de saúde identificado situa-se na proximidade da Estação Hospital Santos 
Silva, não se prevendo interferência com este equipamento. Acresce que a estação se situará 
na área do parque de estacionamento aí existente, e que as obras serão subterrâneas, embora 
se realizem a partir da superfície. Refere-se ainda que o túnel da Linha D se desenvolve a uma 
profundidade de 25 m. 

C - Defesa Nacional e Segurança Pública 

C1 – Defesa Nacional 

Não se identificam impactes dada a inexistência deste tipo de instalações 

D - Cartografia e Planeamento 

D1 - Marcos Geodésicos 

Não se identificam impactes dada a inexistência 

E - Outras Servidões 

Não se identificam impactes noutras servidões pelo traçado em apreço  

Fase de Exploração 

Os impactes em áreas de uso condicionado resultantes da exploração do empreendimento 
serão, de um modo geral, indirectos. Apesar de indirectos, os impactes poderão ser negativos 
se os benefícios socioeconómicos decorrentes da fase de exploração do empreendimento 
resultarem no incremento, de forma descontrolada, da pressão demográfica - urbanística na 
envolvente do mesmo, situação que será porém acautelada pela adequada implementação de 
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Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, a par da salvaguarda destes espaços no âmbito 
dos instrumentos de planeamento actualmente em revisão.  

Esta situação terá sobretudo incidência nos espaços actualmente mais dinâmicos e polarizados 
pela junção de outros factores de acessibilidade rodo-ferroviária. Neste domínio, apresentam 
particular atractividade os territórios de Vila Nova de Gaia que se apresentam como áreas em 
expansão na periferia da cidade.  

Contudo, se a áreas identificadas anteriormente serão as que previsivelmente apresentarão 
maiores pressões urbanas, é igualmente expectável que o incremento dessa mesma pressão 
ocorra um pouco por todo o território atravessado pelo empreendimento em apreço, em 
resultado dos efeitos indirectos decorrentes de: 

♦ boa acessibilidade de toda a área às estações previstas; 

♦ reflexos que ocorrerão ao nível dos restantes meios de transporte, pelo 
descongestionamento da rede rodoviária, e eventualmente ferroviária convencional, 
embora indirectamente. 

Estes efeitos serão negativos se significarem um incremento substancial da pressão para 
alterar o uso de solos integrados em áreas de uso condicionado, das quais se destacam a RAN 
e a REN. Estes efeitos, apesar de negativos, são indirectos e assumem um carácter 
eminentemente progressivo. No entanto, o impacte referido poderá ser minimizado se for 
correctamente equacionada a eventual pressão urbanística sobre estes territórios, promovendo 
um ordenamento do território concertado e ambientalmente sustentável.  

O crescimento urbanístico previsível para o território em apreço, pode eventualmente resultar 
num desfasamento entre a oferta e a procura de infra-estruturas e de equipamentos de apoio à 
população, se o ritmo for superior ao já contemplado nos vários instrumentos de ordenamento 
do território em presença, facto que constitui um impacte negativo, mas minimizável uma vez 
mais, se esse ritmo for articulado com um ordenamento do território sustentável e 
eminentemente dinâmico.  

Síntese de Impactes 

Os impactes mencionados podem ser classificados como positivos na generalidade dos 
casos, apresentando magnitude e significância elevados a muito elevados dada a contribuição 
do Projecto para apoiar as dinâmicas territoriais que se evidenciam na sua área de influência. 

Destaca-se no entanto o impacte negativo sobre o espaço de equipamento identificado na 
Quinta do Cedro, caso persista a sua localização. 
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4.11 - IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

Os trabalhos de prospecção sistemática na área de implantação da obra em estudo permitiram 
o registo de 2 Elementos Patrimoniais – uma escola primária e um espigueiro, respectivamente 
de natureza arquitectónica e etnográfica.  

Durante a fase de construção poderão ocorrer impactes indirectos sobre o Elemento 
Patrimonial 2 (Alemã 1), o qual, devido à sua proximidade ao traçado, poderá ser afectado pela 
circulação de veículos e equipamentos. 

Para além deste elemento patrimonial, interessa referir que, através do levantamento 
toponímico, foi possível identificar designações com interesse, que reportam a existência de 
elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias 
locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes 
tradicionais. 

No que respeita aos topónimos identificados analisam-se seguidamente as ocorrências na área 
do projecto nomeadamente no que respeita aos seguintes topónimos:  

♦ Mafamude, vestígio ténue de ocupação islâmica – encontra-se para além de 2 km do 
eixo da metrovia;  

♦ Tarouquela, Chavinha e Agro (em Vilar de Paraíso) eventualmente indiciadores de 
ocupação romana estes três topónimos encontram-se para além da área em estudo; 

♦ Vilar de Ema/ S. Pedro do Paraíso, com referências documentais desde a Baixa Idade 
Média, com Foral Manuelino e finalmente cronologia ainda seiscentista para o topónimo 
Vilar do Paraíso - encontra-se fora da área em estudo; 

♦ No caso de Vilar, em Vilar de Andorinho, bem como dos topónimos desta freguesia 
Mariz, Serpente, Someime, Balteiro e Baiz a, alguns dos quais apontando para ocupação 
altimedieval, refere-se: 

→ “Mariz” e Balteiro encontram-se fora dos limites da área em estudo;  

→ Serpente e Soneime encontram-se no limite exterior da área em estudo, não tendo 
sido identificadas referências nas bases de dados consultadas nem no contactos 
efectuados; 

→ Baiz, não foi identificada na carta militar nenhum topónimo Baiz, nem existe 
nenhuma referência em bases de dados. Existe sim uma referência na base de 
dados ao castro de Baiza, provavelmente refere-se a esse que, contudo, se 
localiza para alem dos limites da área em estudo; 

♦ Via Romana entre Olissipo e Bracara Augusta – não se conhecem referências 
bibliográficas ou outras quanto à sua localização exacta; 
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♦ a referência a várias “mamoas [indiciando vestígios de ocupação] neolitica”, na freguesia 
de Vilar de Andorinho – admitem-se ocorrências para além da área em estudo, segundo 
contactos efectuados (Prof. Doutor Gonçalves Guimarães, do solar dos condes de 
Resende); não aparecem referência na área de estudo na base de dados consultada. 

Admite-se assim, também neste caso, que não se registarão impactes em eventuais vestígios 
arqueológicos na área em estudo, na medida em que os topónimos relevantes se identificam 
para além da área de estudo. 

No entanto, e apesar de não terem sido detectados outros sítios arqueológicos através da 
prospecção sistemática (observação de superfície), tal não invalida, face à natureza destes 
elementos, a presença de mais vestígios no subsolo, pelo que se recomenda a adopção de 
medidas no decurso da obra. conforme adiante se refere.  

4.12 - IMPACTES NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

4.12.1 - Considerações Gerais 

A identificação, avaliação e classificação de resíduos gerados pelo empreendimento deverá 
visar o controle da produção, manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos 
resíduos produzidos ou utilizados durante a fase de construção e exploração, atendendo aos 
requisitos legais em vigor (designadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro). 

De acordo com as actuais disposições legais para esta matéria “a responsabilidade pelo 
destino final dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo da responsabilidade de cada um 
dos operadores na medida da sua intervenção no circuito de gestão destes resíduos ...”, pelo 
que neste sentido deverá ser estimulada a prevenção ou redução da produção ou nocividade 
dos resíduos, tanto mais por se tratar de um projecto que se fundamenta na produção de 
energias ditas “limpas”, nomeadamente pela promoção da sua reutilização, da optimização dos 
processos produtivos, da valorização dos resíduos, bem como da adequada eliminação dos 
resíduos decorrentes da construção e exploração do empreendimento, devendo estes ser 
devidamente integrados pelo dono de obra (ou seu representante), nos sistemas de gestão de 
resíduos existentes. 

4.12.2 - Principais Acções Geradoras de Impactes 

Atendendo à natureza do empreendimento em estudo, os principais impactes associados à 
produção de resíduos são os decorrentes das actividades inerentes à fase de construção, quer 
na frente de obra, instalação e funcionamento de estaleiros ou outras áreas de apoio à obra. 
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Durante a fase de exploração do empreendimento, são as acções que decorrem do normal 
funcionamento dos serviços associados ao empreendimento, assim como as operações de 
manutenção do material circulante e de limpeza do canal. 

Fase de Construção 

Importa sublinhar que a gestão de resíduos não considera apenas os quantitativos em causa, 
que no presente caso, face à dimensão do empreendimento, representarão quantidades de 
resíduos elevadas, mas também à sua qualidade, sobretudo se aos mesmos se associarem 
condições de perigosidade, pelo que todos os procedimentos a seguir quanto ao seu 
manuseamento, armazenamento e destino final deverão ser adequados às suas 
características. 

Daí a necessidade de avaliar, para a obra em questão, quais os principais tipos de resíduos 
produzidos, analisando a sua qualidade e, sempre que possível, a estimativa dos quantitativos 
em causa. 

Principais Tipos de Resíduos Produzidos em Obra 

Foram identificados os principais tipos de resíduos que poderão ser produzidos durante a fase 
de obra, sem prejuízo de outros (de menor importância relativa, quer em termos quantitativos 
como qualitativos), tendo em conta a classificação em vigor proposta pela Lista Europeia de 
Resíduos (LER), constante da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Da análise do Quadro 4.12.1, destacam-se as seguintes tipologias de resíduos, pela sua 
expressão relativamente à fase de construção do empreendimento: 

♦ Resíduos Verdes LER 20 02 - provenientes sobretudo das actividades de desmatação; 

♦ Entulhos LER 17 00 - Resíduos de Construção e Demolição; 

♦ Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagens 
LER 17 05 - provenientes de excessos de terraplenagens; 

♦ Óleos Usados - LER 13 00; Resíduos de tintas, colas e resinas - LER 08 00 , ou 
materiais contaminados com estes produtos, considerados como resíduos perigosos - 
provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de 
apoio à obra); 

♦ Sucatas LER 16 01 (ferrosas, não ferrosas, madeiras e eléctricas - provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra); 

♦ Pneus Usados LER 16 01 03 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes 
de obra e restantes áreas de apoio à obra; 



COBA  
 

4.85 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Quadro 4.12.1 - Principais Tipos de Resíduos Produzidos em Obra, 
Segundo a Classificação da Lista Europeia de Resíduos 

Código 
Ler Tipo de Resíduo Cód. Especificação 

08 01 Resíduos de FFDU e remoção de tintas e vernizes 
08 02 Resíduos de FFDU e outros revestimentos 

08 

Resíduos de fabrico, 
Formulação, Distribuição e 

Utilização (FFDU) de 
Revestimentos (tintas, 
vernizes e esmaltes 

vítreos), colas vedantes e 
tintas de impressão 

08 04 Resíduos de FFDU e de colas e vedantes 

12 01 01 Aparas e limalhas de metais ferrosos 
12 01 02 Poeiras e partículas de metais ferrosos 
12 01 03 Aparas e limalhas de metais não ferrosos 12 

Resíduos de moldagem e 
do tratamento físico e 

mecânico de superfície de 
metais e plásticos 12 01 04 Poeiras e partículas de metais não ferrosos 

13 01 Óleos hidráulicos usados 
13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 
13 03 Óleos isolantes e de transmissão de calor usados 

13 05 Conteúdo de separadores Óleos / Água (resíduos sólidos, lamas, 
etc.) 

13 Óleos Usados e Resíduos 
de Combustível Líquido 

13 07 Resíduos de combustíveis líquidos (fuelóleo, gasóleo, gasolina, 
etc.) 

14 
Resíduos Solventes, 

Fluidos de Refrigeração e 
Gases Propulsores 

Orgânicos 

14 01  

15 01 Embalagens (papel, cartão, plástico, madeira, metal, etc.) 

15 

Resíduos de Embalagens; 
Absorventes, panos de 

limpeza, materiais 
filtrantes e vestuário de 

protecção. 
15 02 Absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

protecção 

16 01 
Veículos em fim de vida ... e resíduos do desmantelamento de 
veículos em fim de vida (Pneus usados, filtros de óleo, veículos 

em fim de vida, metais ferrosos, plásticos, etc.) 
16 06 Pilhas e Acumuladores 16 

Resíduos não 
Especificados em Outros 

Capítulos desta Lista 
16 07 Resíduos de Limpeza de Tanques de Transporte, de Depósitos 

de armazenagem e de barris 
17 01 Betão, tijolo, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
17 02 Madeira, vidro e plástico 
17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos do alcatrão 
17 04 Metais 

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas 
e lamas de dragagens 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo 
amianto 

17 08 Materiais de construção à base de gesso 

17 
Resíduos de Construção e 
Demolição (incluindo solos 

escavados de locais 
contaminados) 

17 09 Outros resíduos de construção e demolição 

20 01 Fracções Recolhidas Selectivamente (papel, vidro, resíduos 
biodegradáveis, plásticos, etc.) 

20 02 Resíduos de jardins e parques 20 
Resíduos Urbanos e 

Equiparados, incluindo as 
Fracções Recolhidas 

Selectivamente 20 03 Outros resíduos urbanos e equiparados  
♦ Baterias (acumuladores de chumbo LER 16 06, Resíduo Perigoso - provenientes 

sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra); 

♦ Materiais Absorventes Contaminados LER 15 02, considerados resíduos perigosos 
(produtos químicos ou hidrocarbonetos) e Solventes Orgânicos LER 14 06 - provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra; 
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♦ Resíduos de fabrico, Formulação, Distribuição e Utilização (FFDU) de Revestimentos 
(tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas vedantes e tintas de impressão LER 08 - 
escórias de soldadura LER 12 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes 
de obra e restantes áreas de apoio à obra; 

♦ Resíduos Sólidos Urbanos LER 20 - provenientes sobretudo dos estaleiros.. 

Resíduos Verdes (de Desmatação) 

Os resíduos resultantes da eventual desmatação que possa ocorrer ao longo da área a 
intervencionar, assim como em todas as áreas de apoio à obra (estaleiros, etc.), são 
constituídos essencialmente por material vegetal de diversa natureza. 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 334/90, de 29 de Outubro, estes materiais não 
poderão ser deixados no terreno, sendo obrigatória a sua remoção (estando definidos prazos 
máximos para que tal seja efectuado). 

O material obtido nestas operações poderá ser preparado para o seu reaproveitamento 
(comercializado como combustível para fornos, para pasta de papel, etc.) ou tratado/ triturado, 
por forma a reduzir o seu volume e possibilitar o seu transporte ou dispersão em terrenos 
florestados (uma vez que poderão constituir bons fertilizantes). 

Importa também sublinhar que a realização de queimadas destes materiais se encontra 
definida pelos seguintes diplomas legislativos: 

♦ Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro - transfere para as Câmaras Municipais 
algumas competências que estavam a cargo do Governo Civil, nomeadamente as 
relativas a autorizações de queimadas e fogueiras (Art.ºs 39º e 40º); 

♦ Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de Junho - estabelece as medidas e acções a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta 
Contra Incêndios. Considera como período crítico de incêndios de 1 de Julho a 30 de 
Setembro (Artigo 3º), estabelece condicionantes à realização de Fogo Controlado (Artigo 
17º), de Queimadas (Artigo 20º) e de Queima de Sobrantes e Realização de Fogueiras 
(Artigo 21º). 

Desta forma é da competência da Câmara Municipal a autorização e determinação de regras e 
procedimentos para a queima de resíduos florestais lenhosos, com consulta aos Corpos de 
Bombeiros competentes na área de estudo. O período relativo à proibição de realização de 
queimadas e fogueiras é fixado anualmente. 
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Resíduos de Construção e Demolição (RC&D) 

Estes resíduos têm uma constituição não homogénea, com fracções de tipologias variadas 
(podendo ser perigosas e não perigosas), o que dificulta bastante a sistematização da sua 
gestão, cujas operações de armazenagem, triagem, reciclagem e outras formas de valorização, 
estão sujeitos a licenciamento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro. 

As operações de gestão de resíduos de construção e demolição estão ainda sujeitos a normas 
técnicas relativas à eliminação ou redução do perigo para a saúde humana e para o ambiente 
causado pelos resíduos (Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março). 

Inseridos nesta categoria destacam-se os resíduos de demolição e os solos (terras sobrantes) 
sendo estes últimos os que mais expressão quantitativa poderão assumir na obra, pelo que 
serão analisados em seguida. 

No que se refere a resíduos de demolição poder-se-ão referir, os materiais de demolição de 
edifícios, pavilhões, zonas actualmente pavimentadas e desactivadas (pavimento betuminoso 
ou não), infra-estruturas de apoio agrícola, muros, etc., envolvendo betão, ferro, tijolo, 
madeiras, alcatrão, vidro, têxtil, entre muitos outros. 

Tendo em conta os quantitativos que poderão estar em causa, atendendo à dimensão do 
empreendimento, justificam-se algumas preocupações associadas ao seu adequado destino 
final, sendo fundamental o papel dos municípios da região, não só pela criação de espaços 
para a instalação das unidades de triagem, mas também pela disponibilização de locais para 
deposição dos inertes não passíveis de reaproveitamento (sendo que estes locais terão que 
obedecer ao disposto no quadro legal que regulamenta os aterros). 

Sublinha-se igualmente a importância da sua triagem na origem, por forma a promover a sua 
valorização, uma vez que este tipo de resíduos de construção e demolição contêm 
percentagens elevadas de materiais, inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão 
ser potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente, a utilização de recursos naturais e 
os custos de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil. 

Solos 

Inseridos nas categoria de resíduos de construção e demolição (RC&D), constituindo uma 
subcategoria (LER 17 05), os solos/rocha resultantes das terraplenagens, da abertura dos 
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túneis, etc., representam montantes em obra quantitativamente mais expressivos, o que, no 
caso em estudo, requer particular atenção, face à necessidade de se adequar o seu destino 
final, tanto pela promoção, sempre que possível, do seu reaproveitamento (em obra - nos 
aterros, guardando a terra vegetal para posterior colocação nos taludes como suporte do 
revestimento vegetal, na produção de betão, etc. ou ainda para outros fins que não a obra em 
si), como na criteriosa escolha de locais de depósito (tanto temporários como definitivos). 

No entanto, o nível de análise da actual fase em que o projecto se encontra - Estudo Prévio - é 
ainda pouco precisa na definição dos montantes em causa e, consequentemente, das soluções 
mais adequadas para a resolução destas questões. É claramente com a elaboração do 
Projecto de Execução para a alternativa adoptada que se poderão determinar com maior rigor 
os montantes em causa, as suas características e daí as respectivas possibilidades de 
reaproveitamento destes materiais, devendo-se igualmente nessa fase estudar também as 
possibilidades para áreas de depósito. 

Óleos Usados 

O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 
gestão de óleos novos e usados, assumindo como objectivo prioritário a prevenção da 
produção dos óleos usados, em quantidade e nocividade, seguida da regeneração e de outras 
formas de reciclagem ou outra forma de valorização, incluindo na sua definição os óleos 
industriais lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão e dos sistemas de 
transmissão, e os óleos minerais para máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos 
que, pelas suas características, lhes possam ser equiparados, tornados impróprios para o uso 
a que estavam inicialmente destinados. 

Este diploma, que transpõe a Directiva n.º 75/439/CEE, do Conselho, de 16 de Junho e 
respectiva alteração relativa à eliminação de óleos usados, estabelece o normativo de gestão 
que enquadra a criação de circuitos de recolha selectiva de óleos usados, o seu correcto 
transporte, armazenamento temporário, tratamento e valorização, dando especial relevância à 
valorização através da regeneração, a qual consiste na refinação de óleos usados com vista à 
produção de óleos de base.  

Para tal, o diploma prevê a constituição de um Sistema Integrado de Gestão, no âmbito do 
qual deverá ser conseguida uma adequada articulação de actuações entre os vários 
intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos novos, 
aos consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros. 



COBA  
 

4.89 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

Este enquadramento legal atribui aos produtores de óleos usados a responsabilidade pela sua 
correcta triagem e armazenagem no local da produção, assim como por lhes conferirem um 
destino adequado, quer directamente, quer através de um operador de gestão de óleos usados 
(devidamente licenciado para tal). 

Segundo o Decreto-Lei, a recolha/transporte define-se como o conjunto de operações que 
permitem transferir os óleos usados dos detentores para as empresas licenciadas/autorizadas 
para a sua gestão, actividade que só poderá ser realizada por operadores com número de 
registo atribuído pelo Instituto dos Resíduos. 

Relativamente à armazenagem, entendida como a operação de depósito temporário e 
controlado de óleos usados, prévio ao seu tratamento e ou valorização (fora do local de 
produção), também só poderá ser realizada por entidades autorizadas para o efeito 

Veículos em Fim de Vida (VFV) 

Os veículos ou maquinarias em fim de vida constituem resíduos específicos, cuja gestão se 
enquadra no Decreto-lei n.º 196/2004, de 23 de Agosto, que estabelece um conjunto de 
normas visando a criação de circuitos de recepção de VFV, o seu correcto transporte, 
armazenamento e tratamento, designadamente no que respeita à separação de substâncias 
perigosas neles contidas e ao posterior envio para reutilização, reciclagem ou outras formas de 
valorização, desencorajando, sempre que possível, o recurso a formas de eliminação tais como 
a sua deposição em aterro. 

Se em termos de obra este tipo de resíduos não representa, quer em termos quantitativos 
como qualitativos, grande expressão, envolvendo sobretudo materiais ferrosos, não ferrosos, 
madeiras e eléctricas - provenientes essencialmente das áreas de estaleiros, frentes de obra e 
restantes áreas de apoio, já alguns resíduos associados poderão assumir aspectos de maior 
preocupação, como são os casos dos pneus usados e das pilhas e acumuladores e, de certa 
forma, das embalagens e resíduos de embalagem, discriminados em seguida. 

Pneus Usados 

A gestão de pneus usados encontra-se estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de 
Abril, determinando como objectivos a prevenção da produção destes resíduos, a 
recauchutagem, a reciclagem e outras formas de valorização, por forma a reduzir a quantidade 
de resíduos a eliminar, bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os 
intervenientes durante o ciclo de vida dos pneus. 
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No entanto, importa referir que as entidades que apenas utilizam pneus usados em trabalhos 
de construção civil e obras públicas (como por exemplo no revestimento dos suportes dos 
separadores de vias de circulação automóvel), estão dispensadas de autorização ao abrigo da 
legislação aplicável à gestão de resíduos. 

Pilhas e Acumuladores 

O enquadramento legal deste tipo de resíduos é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 62/2001, de 
19 de Fevereiro, que assume como primeira prioridade a prevenção da produção desses 
resíduos, seguida da reciclagem ou outras formas de valorização, por forma a reduzir a 
quantidade de resíduos a eliminar; nesse diploma consideram-se as definições que se seguem: 

♦ define-se pilha, como qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação 
directa de energia química, constituída por um ou mais elementos primários, não 
recarregáveis; 

♦ define-se como acumulador qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação 
directa de energia química, constituída por um ou mais elementos secundários, 
recarregáveis; 

♦ pilha e acumulador usados - definem-se como qualquer pilha e acumulador não 
reutilizáveis, abrangidos pela definição de resíduo adoptada na legislação em vigor 
aplicável nesta matéria; 

♦ acumuladores de veículos industriais e similares - definem-se como qualquer acumulador 
utilizado em veículos ou para fins industriais ou similares, nomeadamente como fonte de 
energia para tracção, reserva e iluminação de emergência; 

♦ outros acumuladores - definem-se como os acumuladores não incluídos na definição de 
acumuladores de veículos, industriais e similares. 

Embalagens e Resíduos de Embalagem 

Segundo o Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, define-se por embalagem todo e 
qualquer produto feito de materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger, 
movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como 
produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os 
artigos descartáveis utilizados para os mesmos fins. 

A gestão dos fluxos das embalagens e seus resíduos, enquadradas na Portaria n.º 313/96, de 
29 de Julho, que descreve os moldes de funcionamento dos sistemas de consignação 
aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às embalagens não reutilizáveis, bem como às do 
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sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis, foram posteriormente 
revogada pela Portaria n.º 29-B/98 de 15 de Janeiro, mais uma vez dando prioridade à 
reutilização e à valorização/reciclagem, em detrimento da simples eliminação, por exemplo em 
aterro. 

Estes resíduos, sobretudo associados às áreas de estaleiros, embora não representem (do 
ponto de vista quantitativo) grande expressão, deverão ser considerados atendendo a 
objectivos de prevenção que assentam no recurso à reutilização, apoiada fortemente em 
acções de sensibilização. Essa sensibilização deverá não só atingir os operadores económicos 
envolvidos na "cadeia da embalagem", como a população em geral (ex.: ecopontos). 

Materiais Absorventes Contaminados, Solventes Orgânicos, Resíduos de Fabrico, 
Formulação, Distribuição e Utilização (FFDU) de Revestimentos (Tintas, Vernizes e 
Esmaltes vítreos), Colas Vedantes e Tintas de Impressão) 

Referem-se ainda uma variedade de outros resíduos presentes em obra, alguns dos quais 
considerados resíduos perigosos (produtos químicos ou hidrocarbonetos), provenientes 
sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra e cujo 
enquadramento especifico para cada tipologia deverá ser considerado. 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

A gestão dos resíduos sólidos domésticos ou outros resíduos semelhantes, provenientes das 
áreas sociais estabelecidas nos estaleiros ou mesmo nas frentes de obra, deverão ser 
enquadradas, atendendo aos quantitativos relativamente reduzidos que deverão estar em 
causa, nos sistemas existentes de resíduos sólidos urbanos dos municípios da área em que se 
inserem. 

De acordo com a caracterização efectuada, a área em estudo é servida por dois diferentes 
sistemas de gestão de RSU, nos quais se inserem os conselhos atravessados pelo 
empreendimento, sendo eles a SULDOURO. 

Neste contexto, deverão ser estabelecidos contactos com estes sistemas de gestão, por forma 
a assegurar um destino final adequado para este tipo de resíduos. 

Lamas 

Referência última a lamas provenientes de processos de tratamento de águas residuais, 
desenvolvidos em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que originam materiais 
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sólidos, vulgarmente designados por lamas (poderão também estar associados a fossas 
sépticas a instalar em estaleiros), ou ainda associados a alguns processos de fabricação de 
materiais para a construção. 

4.12.3 - Gestão de Resíduos de Obra 

Atendendo ao exposto, e sobretudo considerando os quantitativos previstos, as referidas 
operações de gestão de resíduos que consistem na recolha, no transporte, na armazenagem, 
no tratamento, na valorização e na eliminação de resíduos deverão sempre obedecer aos 
seguintes requisitos de licenciamento: 

♦ a recolha e transporte de resíduos requerem uma licença específica para o transporte de 
mercadorias em função da perigosidade dos materiais em causa (transporte de 
mercadorias ou transporte de substâncias perigosas), no âmbito do transporte rodoviário; 

♦ as operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, de 
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, estão sujeitas a 
autorização prévia, cujos requisitos são estabelecidos no âmbito da Portaria n.º 961/98, 
de 10 de Novembro. Nos termos da Lei, a autorização prévia é requerida na fase de 
projecto; 

♦ saliente-se ainda que este processo de licenciamento das operações de gestão de 
resíduos não prejudica a sujeição ao licenciamento camarário ou industrial a que as 
instalações em causa possam estar obrigadas. Nos termos da Portaria n.º 961/98, de 10 
de Novembro, quando as operações em causa carecem de licenciamento industrial, este 
articula-se com o processo de autorização prévia, evitando-se assim uma duplicação de 
procedimentos; 

♦ a armazenagem (temporária) de resíduos industriais (de estaleiro) efectuada no próprio 
local de produção não requer autorização prévia. 

No caso particular da eliminação em aterro, esta operação está sujeita a licenciamento ao 
abrigo do DL 152/02, de 23 de Maio, o qual estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o 
procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, encerramento e manutenção 
pós-encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos e procede à transposição 
para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril, relativa 
à deposição de resíduos em aterros. 

Daí a importância em se estabelecer um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR) no 
âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Obra, cujo objectivo principal vise o controlo da 
produção, manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos resíduos produzidos 
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ou utilizados durante a fase de construção do empreendimento em apreço, atendendo aos 
requisitos legais em vigor. 

Deverá igualmente constituir objectivo do PIGR a prevenção ou redução da produção ou 
nocividade dos resíduos, nomeadamente pela promoção da sua reutilização e da optimização 
dos processos produtivos, assim como da valorização dos resíduos, bem como da sua 
adequada eliminação. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do empreendimento, parte dos resíduos expectáveis serão 
aqueles produzidos na sua operação, no âmbito dos serviços de restauração e comércio, quer 
nas estações como no interior do comboio, resíduos estes equiparados a RSU, devendo ser 
adequadamente encaminhados de acordo com os sistemas de gestão das respectivas zonas 
de influência. 

Serão igualmente gerados resíduos nas operações de manutenção e gestão do 
empreendimento, sejam nas periódicas actividades de manutenção/reparação da via (carris, 
vedações, etc.), onde se procederá à substituição dos materiais considerados deficientes, 
sejam ainda nas actividades associadas a manutenção (reparação das composições, que se 
enquadrarão nas oficinas de estaleiro, a implementar para este fim (resíduos de materiais em 
fim de vida, óleos, embalagens, etc.). 

Estes resíduos, de diversas tipologias, deverão ser geridos segundo as suas características e 
de acordo com os sistemas de gestão a implementar para cada um deles, enquadrados nos 
respectivos regimes legais. 

4.13 - ANÁLISE DE RISCOS PARA O AMBIENTE E POPULAÇÃO 

4.13.1 - Considerações Gerais 

A legislação que enquadra a Avaliação de Impacte Ambiental (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, bem como a Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril), explicita a necessidade da identificação de riscos para o ambiente e 
população associados ao projecto, incluindo os resultantes de acidentes graves e respectivas 
medidas preventivas. 

Desta forma, no âmbito do EIA, interessa proceder a uma análise dos potenciais riscos 
decorrentes de eventuais acidentes durante as fases de construção e exploração do eixo do 
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metro em apreço considerando a avaliação das consequências de uma ocorrência não 
desejada de ínfima probabilidade. 

Neste contexto, esta análise integrou basicamente as seguintes actividades: 

♦ Identificação de potenciais causas de acidentes; 

♦ identificação de zonas potencialmente críticas, mais sensíveis ou vulneráveis em 
termos da população e bens e em termos ambientais; 

♦ previsão qualitativa das consequências dos acidentes. 

Para identificação das situações de risco, adoptou-se uma metodologia que permitisse a 
análise conjunta da informação respeitante ao projecto, nas suas várias componentes, com as 
informações recolhidas sobre as características ambientais (biofísicas e socio-económicas), da 
zona de inserção do traçado. 

A metodologia seguida na presente análise teve assim dois objectivos distintos; numa primeira 
fase, identificar as potenciais fontes de risco, ou seja, as acções de projecto (relativas a 
processos construtivos ou a soluções adoptadas) às quais estejam associados riscos para o 
ambiente e para as populações e, numa segunda fase, propor medidas cautelares (a incorporar 
ou não no Projecto de Execução), de redução ou de controlo dos riscos anteriormente 
identificados. 

Para a fase de construção, tendo em conta as principais actividades envolvidas durante a 
execução da obra, dedicou-se especial atenção à identificação dos locais onde poderiam 
ocorrer acidentes, quer relacionados com a execução das escavações e consequente 
aluimento de terras, devido às mesmas e à execução das estruturas de suporte, quer à 
execução de túneis e obras de arte de grande porte, ou outras actividades a que possam estar 
associados outros tipos de acidentes.  

Por outro lado, para a fase de exploração, analisaram-se sobretudo as características do 
traçado e situações em que poderiam ocorrer acidentes, sobretudo relacionados com 
catástrofes naturais, embora possam igualmente ser consideradas zonas de risco, envolvendo 
pessoas e bens, as estações e túneis. 

Para a fase de exploração foram ainda sucintamente analisadas as possibilidades de 
ocorrência de outros tipos de acidentes relevantes, bem como os locais mais sensíveis, dos 
quais se destacam: 

♦ aluimentos de terras em zonas de taludes; 
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♦ acidentes nos túneis; 

♦ acidentes com as catenárias (perigo de electrocussão); 

♦ incêndios nas estações; 

♦ queda de pessoas na linhas férreas. 

Após identificados quais os acidentes, analisaram-se as consequências sobre a população e o 
ambiente, por forma a avaliar os riscos inerentes, tendo sido igualmente analisadas as medidas 
preventivas ou correctivas que poderão ser implementadas e incorporadas no projecto em 
apreço, bem como planos de segurança, visando minimizar, quer a probabilidade de ocorrência 
de acidentes, quer as suas consequências. 

No entanto, importa referir, tendo em conta as características do empreendimento e a fase de 
estudo em que se encontra (Estudo Prévio), que muitas destas questões só poderão vir a ser 
especificadas e desenvolvidas em fases posteriores, designadamente com as especificações 
da Projecto de Execução e com a definição de regras de gestão para a sua operação. 

Como referido, a análise de riscos efectuada é transversal a vários descritores, integrando 
também diversas acções geradoras de impactes em múltiplas áreas ambientais, pelo que a 
estrutura inerente à sua interpretação diverge da avaliação de impactes efectuada por ser 
igualmente abrangente e integrada. 

4.13.2 - Avaliação de Riscos Potenciais  

Fase de Construção 

4.13.2.1 - Identificação de Fontes de Risco  

Primeiramente podem ser identificados os principais tipos de acções e processos 
construtivos que poderão pôr em risco a vida, não só dos trabalhadores, como também de 
transeuntes, caso não haja uma separação correcta entre as zonas de obra e a sua 
envolvente. 

Assim, destacam-se seguidamente os principais tipos de intervenções a efectuar, os seus 
riscos e algumas medidas, de carácter genérico tendentes à sua resolução: 

Escavações a Céu Aberto 

No decorrer das obras preconizadas, será necessário proceder a escavações, cujos riscos 
mais comuns são:  
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♦ soterramento, atropelamento e esmagamento por veículos e máquinas de estaleiro;  

♦ lesões provocadas por quedas de objectos;  

♦ quedas em altura a partir do bordo superior do talude;  

♦ electrocussão, explosão ou incêndio resultante da interferência com redes técnicas 
existentes no subsolo;  

♦ quedas ao mesmo nível provocadas por desorganização das frentes de trabalho.  

O soterramento, de todos os acidentes apresentados, constitui a causa principal de acidentes 
mortais ocorridos neste tipo de trabalhos. 

A possibilidade de desprendimento de terras, podendo dar origem a soterramento, resulta 
da existência de taludes provisórios de apoio à obra, aos quais, por limitação de espaço ou 
outras razões, não foi dada a posição de equilíbrio (ângulo do talude natural), situação que 
ocorre em particular nos locais de construção de muros de suporte ou de túneis a construir pelo 
método de “cut & cover” ou ainda nos trechos de emboquilhamento dos túneis. Este ângulo 
varia consoante a consistência do terreno, a qual é determinada pela sua natureza e teor de 
humidade (Quadro 4.13.1). 

Quadro 4.13.1 - Posição de Equilíbrio de Talude Natural 

Inclinações do Talude Natural Natureza do Terreno 
Terreno Seco Terreno Húmido 

Rocha dura 80º 80º 
Rocha branda 55º 50º 

Aterro compacto 45º 40º 
Terra vegetal 45º 30º 

Terra forte (areia+argila) 45º 30º 
Argila e marga 40º 20º 

Gravilha 35º 30º 
Areia fina 30º 20º 

Fonte: Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho, 1995 

A escavação próxima dos níveis freáticos, as condições atmosféricas (chuva, sol e vento forte), 
as infiltrações aquosas e as sobrecargas estáticas e dinâmicas (vibrações) na bordadura das 
escavações, são alguns dos factores que podem contribuir para o agravamento da 
instabilidade dos taludes. 

Outros factores a ter em conta nos trabalhos de escavação, relacionam-se com os elementos 
pré-existentes ao nível do solo (edificações, elementos construtivos, árvores e postes eléctricos 
e telefónicos) e do subsolo (redes de gás, electricidade, água e esgotos) e, ainda, com a acção 
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das máquinas de escavação (seja pela sobrecarga e vibrações que transmitem ao talude, seja 
pelo risco de capotamento). 

A primeira regra a observar consiste no reconhecimento do meio em que a escavação se vai 
desenvolver, seja ao nível da natureza e estado do terreno, seja ao nível dos constrangimentos 
existentes no solo e subsolo, ou ainda, ao nível da envolvente e das condições atmosféricas, 
conforme acima se referiu. 

A segunda regra relaciona-se com a necessidade de programar adequadamente a realização 
da escavação, tendo em conta a informação resultante do estudo do meio, o equipamento e os 
processos a utilizar. Desta programação deverá resultar uma definição bem precisa do 
faseamento das operações, com uma cronologia a ser rigorosamente observada. 

Uma boa execução da programação estabelecida dependerá, por sua vez, de uma criteriosa 
planificação da organização do trabalho, onde deverão ser evidenciados aspectos relevantes 
como sejam: 

♦ permanente enquadramento do pessoal executante; 

♦ evitar a sobreposição de tarefas incompatíveis; 

♦ adopção de medidas quanto às redes técnicas (desvio, corte, protecção); 

♦ eliminação atempada de outros factores de risco (corte ou estabilização de árvores, 
demolição ou calçamento de muros e edificações vizinhas); 

♦ depósito de materiais e das terras resultantes da escavação afastado do bordo dos 
taludes; 

♦ demarcação das zonas de aproximação das máquinas de escavação ao talude; 

♦ estabelecimento de sinalização necessária; 

♦ definição das vias de circulação (horizontal e vertical) adequadas. 

Ao nível da intervenção técnica, existe todo um conjunto de medidas que permitirá a escolha 
de soluções adequadas à natureza do trabalho, assegurando uma maior eficácia face ao risco. 
Desde logo, o rampeamento do talude, levando-o ao seu ângulo natural e o estabelecimento da 
sua configuração em bancada, são exemplo de soluções passíveis de serem adoptadas. 
Depois, para a contenção periférica dos terrenos dispõe-se, hoje em dia, de equipamentos que 
permitem sistemas de escoramento eficazes (estacas-prancha, painéis metálicos ou 
escoramentos de madeira) e de processos que podem até, eventualmente, ser integrados na 
edificação. 
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Estas questões prendem-se maioritariamente, no caso presente com os trabalhos de 
escavação para o túnel, seja nas zonas de emboquilhamento, seja nos trechos onde o 
processo construtivo preconizado é o de “Cut and Cover”. 

À programação da operação, organização do trabalho e intervenção técnica, importará associar 
sempre a informação dos profissionais sobre as condições de realização do trabalho e a sua 
formação específica para a gestão profissional adequada a este tipo de trabalho. 

Referência ainda para as especificidades da operação de escavações em trincheira, que 
obrigam à observância de regras muito precisas. A utilização sistemática de máquinas de 
escavação e a necessidade crescente da rápida realização da operação, contribuem para que, 
muitas vezes, não se tenha presente o perigo que ela encerra e se venham a aligeirar os 
procedimentos devidos. 

Soterramento, queda de materiais, contacto com cabos eléctricos em tensão e condutas de 
gás, e, até, quedas em altura, constituem riscos previsíveis em situações de frente de trabalho 
de escavação em trincheira. Todavia, tal como nas escavações a céu aberto, o soterramento é, 
sem dúvida, o risco a destacar pelas suas consequências em termos de vida humana. 

Na programação dos trabalhos, será de considerar, desde logo, como regra fundamental, a 
realização da escavação por fases, em frentes de pequena dimensão, quer em comprimento, 
quer em profundidade. 

De seguida, torna-se indispensável prever a contenção dos taludes através de entivação. Este 
sistema é constituído por elementos verticais ou horizontais (pranchões) que suportam o 
impulso do terreno pela acção de escoras transversais (estroncas). A aplicação da entivação 
deve acompanhar sempre a progressão da escavação. 

As conclusões do Projecto de Execução determinarão a escolha da entivação adequada. A 
este propósito será de referir que, para além dos sistemas tradicionais de entivação (elementos 
de madeira e cortinas de estacas-prancha metálicas), dispõe-se actualmente de equipamentos 
eficazes que permitem adequar estes sistemas à natureza dos trabalhos e que são de fácil 
aplicação (painéis metálicos). 

Independentemente do tipo de entivação utilizada, haverá que prevenir a queda de materiais 
existentes na superfície, através do prolongamento dos elementos verticais da entivação, para 
além do bordo superior do talude ou mediante a aplicação de uma prancha de resguardo. 
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Constitui, também, regra elementar da operação, organizar o trabalho por forma a que os 
materiais de entivação e outros sejam depositados na superfície, com o afastamento 
necessário do bordo superior do talude. 

Será ainda necessário delimitar eficazmente a zona de trabalhos, estabelecendo a sinalização 
necessária à orientação da circulação de pessoas e veículos, e marcando o limite do acesso 
dos mesmos à trincheira. 

Construção de Túneis 

A execução dos trechos em túnel, com uma extensão relevante neste caso, exigirá à partida, a 
aplicação plena do princípio de “prevenção integrada”, determinando a necessidade de uma 
avaliação prévia dos riscos, a fim de se poder estabelecer um programa de prevenção 
adequado (Plano de Segurança). 

Entre os múltiplos riscos associados a este tipo de trabalhos, assume especial relevância o 
risco de soterramento, presente em todas as fases. Assim, a integração das medidas de 
prevenção deve ser desde logo equacionada na fase de projecto. 

Os riscos dependem dos processos construtivos adoptados em função das características do 
subsolo e da finalidade da obra, podendo empregar-se desde os métodos convencionais de 
exploração mineira (máquinas de perfuração), aos modernos métodos de escavação com 
recurso a potentes frezas ou até mesmo a enormes tuneladoras (habitualmente utilizadas em 
obras de Metropolitano) que efectuam o avanço, aplicando de imediato o revestimento 
definitivo. 

A descompressão subsequente do terreno pode ser lenta ou rápida, conforme as suas 
características geológicas. A prevenção deste risco consiste na rápida colocação de um 
sustimento provisório das paredes enquanto não for efectuado o revestimento definitivo. 

Os novos processos de construção de túneis, recorrendo a máquinas escavadoras, 
caracterizam-se por curtos avanços de cada vez, logo seguidos da limpeza dos escombros e 
da consolidação provisória das paredes através de projecções de betões especiais sobre 
armaduras metálicas. 

No entanto, quando o terreno não oferece condições de estabilidade, podem verificar-se 
desprendimentos de blocos durante o tempo que precede a consolidação provisória das 
paredes. 
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Para além do soterramento, há ainda que equacionar, na construção de túneis, os riscos de 
atropelamento e esmagamento por máquinas em movimento, assim como o risco de 
afogamento em caso de inundação. 

As frentes de trabalho e vias de circulação devem ser convenientemente iluminadas e a 
circulação dos veículos deve fazer-se com os faróis acesos e, sempre que possível, processar-
se separadamente das vias de circulação de peões, tendo sempre em atenção os diversos 
tipos de engenhos utilizados nas galerias (escavadoras, “dumpers”, pás carregadoras, etc.). 

Deverão ser respeitadas distâncias de segurança das máquinas em funcionamento, 
assegurando-se que as máquinas escavadoras não arranquem enquanto houver trabalhadores 
na parede de escavação. 

Os veículos deverão ser dotados de sinalização luminosa e, se necessário acústica, devendo 
os fatos dos trabalhadores ter bandas reflectoras para assinalar mais facilmente a sua 
presença nas galerias. 

Outro aspecto importante a considerar nos túneis é a poluição atmosférica originada pelas 
poeiras e pelos gases tóxicos, nomeadamente os resultantes dos escapes dos motores. Para 
prevenir tais riscos, deverá limitar-se ao mínimo o número de trabalhadores expostos e 
recorrer-se a processos húmidos (rega de escombros), preconizando-se como medida 
complementar para os trabalhadores mais expostos a utilização de equipamento de protecção 
respiratória. Os motores diesel devem ser dotados de filtros. 

As galerias onde se desenrolam trabalhos, ou que sejam utilizadas por trabalhadores, devem 
ser convenientemente ventiladas através de condutas de ventilação, assegurando-se um 
caudal de ar novo isento de poluentes. 

No que respeita aos riscos eléctricos, será de referir que a instalação eléctrica deverá ser 
adequada às características dos locais, devendo ser correctamente isolada, protegida contra 
sobrecargas e estar convenientemente instalada, evitando-se a passagem de cabos eléctricos 
pelo chão. Os quadros de obra devem dispor de protecções diferenciais, e em locais húmidos a 
tensão deve ser reduzida. 

Serão ainda de considerar os riscos de queda em altura nas plataformas de trabalho, nas 
escadas e nos andaimes fixos ou móveis, pelo que será de recomendar a sua correcta 
utilização, a par da existência de resguardos necessários. 
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Entre os riscos graves previsíveis é ainda de equacionar o incêndio, sendo de prestar especial 
atenção às possíveis fontes de risco (armazenamento de combustíveis, de explosivos, de 
materiais inflamáveis e de óleos, além dos próprios trabalhos de soldadura e da instalação 
eléctrica). 

Assim, os trabalhos de construção de túneis revestem-se de tal especificidade que só o reforço 
da coordenação de segurança permitirá o seu desenvolvimento de forma produtiva e segura. 

Fase de Exploração 

A exploração do metro, em zonas densamente urbanizadas, acarretará riscos de ocorrência de 
acidentes, cujas causas se identificam e sistematizam seguidamente, distinguindo as fontes de 
risco externas, das fontes de risco internas. 

Fontes de Risco Externas  

♦ Risco de Incêndio - o risco de incêndio provocado por causas externas assume uma 
das principais preocupações no estabelecimento de sistemas de segurança e 
prevenção, atendendo às inúmeras causas que lhe poderão estar associadas. 

♦ Inundações da linha - podendo constituir um factor de risco para acidentes, 
envolvendo, designadamente, descarrilamentos, pela redução da aderência roda/carril; 
contudo o projecto acautela essa situação pela colocação da via a cotas superiores aos 
limites de cálculo de inundação; 

♦ Sismos - por último, e apesar de se estar numa zona de fraca actividade sísmica, as 
consequências de um sismo poderão ser gravosas, podendo verificar-se praticamente 
todas as situações atrás descritas. 

Fontes de Risco Interno 

♦ Descarrilamentos - este tipo de acidente, de reduzida probabilidade de ocorrência em 
face dos cuidados técnicos e de gestão que um empreendimento desta natureza 
requer, poderá ocorrer em situações de obstrução da via, ou ainda por desprendimento 
(desassentamento) dos carris (sobretudo em caso de assentamento de aterros) bem 
como por erro humano do pessoal operador, podendo assumir consequências mais 
gravosas se ocorrerem no trecho em túnel; 

♦ Aluimentos de terra - situação potencialmente gravosa caso ocorra, na zona em túnel, 
podendo acarretar um elevado número de vítimas se tal suceder durante a passagem 
de composições. Nas zonas onde as vias estão em escavação, também poderão 
ocorrer aluimentos; no entanto, tendo em conta o cuidado extremo adoptado na 
realização de empreendimentos desta natureza, nomeadamente quanto à 
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estabilização / equilíbrio dos taludes, tal não se afigura susceptível de ocorrer no 
decurso da exploração; por outro lado, a gestão rigorosa do empreendimento, com 
fiscalização da infra-estrutura, permite a atempada identificação de situações de risco 
potencial, limitando muito significativamente a ocorrência de situações desta natureza; 

♦ Atropelamentos - trata-se de um risco comum em linhas de metro de superfície; 
contudo no presente eixo, e função da velocidade de circulação adaptada a superfície 
em zonas urbanas (50 km/h), sinalização considerada, da pré identificação de 
passagens pedonais, diferenciação do pavimento, e ainda da reduzida extensão de 
traçado à superfície (menor a 50% do total do eixo em avaliação) permitem antever 
uma reduzida probabilidade de ocorrências desta natureza; 

♦ Electrocussão - o abastecimento de energia eléctrica efectuado por catenária, poderá 
originar situações que tenham como resultado a electrocussão, seja devido a queda da 
catenária durante uma tempestade ou outras situações de consequências similares. 

♦ Incêndios - a ocorrência de incêndios associados ao próprio empreendimento (Fontes 
de Risco Internas) afigura-se igualmente como uma situação de risco potencialmente 
crítico (queda da catenária; avaria na parte eléctrica das composições; incêndios nas 
estações, no interior dos túneis ou em viadutos). Na realidade são diverso os tipos de 
incidência, bem como as consequências associadas; 

♦ Avaria e imobilização dentro do túnel ou no viaduto - são situações às quais estão 
normalmente associadas sempre sistemas de evacuação planeados, embora 
constituam sempre situações de muito stress para os passageiros, o que aumenta 
consideravelmente o risco de acidentes (nestas evacuações), podendo ter 
consequências graves em termos de vidas humanas. 

4.13.3 - Áreas de Maior Sensibilidade Ambiental  

A via em estudo atravessa zonas de grande densidade urbana, pelo que o risco ambiental 
associado à ocorrência de acidentes, poderá ser expressivo, dado que depende da 
sensibilidade antropogénica do sistema afectado. Por outro lado, a proximidade a zonas de 
risco associadas (áreas industriais, equipamentos e infra-estruturas várias), também constituem 
factor cumulativo de risco. 

4.13.4 - Síntese de Análise de Risco 

De acordo com a avaliação efectuada identificam-se algumas situações de risco seja na 
construção seja no decurso da fase de exploração da metrovia, admitindo-se contudo, a função 
dos múltiplos procedimentos adoptados ao nível do projecto e das condições de execução da 
obra, que tal apresenta uma probabilidade de ocorrência mínima. 
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De todas as situações identificadas admite-se que a construção e exploração do túnel é a 
situação potencialmente mais crítica, pelo que, no projecto de execução, nomeadamente no 
Plano de Segurança e Saúde, se deverá atender muito em particular à avaliação das múltiplas 
situações de risco e formas de proceder ao seu controlo. 

Assim sendo, a ocorrência de situações de risco apresenta uma muito reduzida probabilidade 
de ocorrência, sendo determinante para tal um projecto correctamente concebido e a definição 
de procedimentos claros de execução e exploração do empreendimento. 

4.14 - AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS E INCERTEZA NA AVALIAÇÃO 
DE IMPACTES 

4.14.1 - Considerações Prévias 

Impactes cumulativos, definem-se como os impactes que resultam do projecto em avaliação, 
em associação com a presença de outros projectos existentes ou previstos, bem como dos 
projectos complementares ou subsidiários (segundo a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril). 

Quando justificável, foram identificados nos respectivos capítulos de cada descritor avaliado, 
atendendo à inventariação de empreendimentos similares existentes na região, seja em 
construção, seja em exploração, susceptíveis de causar impactes que se adicionam aos 
identificados para o presente empreendimento, com isso incrementarem / diminuírem a 
magnitude e/ou significância dos mesmos. 

Neste contexto, foi equacionada a relação do projecto proposto com outros, quer dependam ou 
não do mesmo Proponente (devem ser identificados os possíveis problemas ambientais 
derivados de tais projectos correlacionados), numa lógica de avaliação integrada de Impactes 
Cumulativos. 

Na fase de construção serão função da potencial ocorrência de obras de maior ou menor 
dimensão em simultâneo com a presente, o que se reveste de particular importância face à 
densificação urbana da área de estudo. 

Já na fase de exploração os impactes cumulativos podem ser positivos ou negativos:  

♦ positivos, em função da transferência de tráfego rodoviário para a nova via, bem como 
em função dos benefícios, em termos de qualidade ambiental e urbana, que essa 
transferência poderá significar nas zonas urbanas actualmente atravessadas neste 
contexto, referem-se os impactes cumulativos associados à exploração da totalidade da 
rede de metro e sucessivas expansões previstas e, no caso presente, pela futura 
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articulação com a linha que irá conferir à população agora servida por este trecho uma 
excelente acessibilidade a diversos serviços e equipamentos de elevada 
hierarquia/centralidade de ambos os concelhos de Porto e Gaia sem transbordo (ex.: de 
Laborim à Casa da Música/Rotunda da Boavista e de Laborim ao Hospital de S. João 
passando pelo centro do Porto e Gaia – Ponte D. Luís. 

♦ negativos, a fazerem-se sentir no decurso da obra na medida em que, efeitos 
cumulativos com a rodovia – VL3, potencialmente negativos, serão anulados pela muito 
provável transferência de tráfego de modo rodoviário para metroviário. 

Quanto à incerteza na avaliação de impactes, segundo a mesma Portaria, encontra-se 
associada à sua identificação e previsão, uma vez que a avaliação de impactes se fundamenta 
na análise comparativa de cenários futuros com e sem o empreendimento, cuja predição 
envolve sempre factores de incerteza e erros associados. 

Assim, a quantificação de impactes e a sua probabilidade de ocorrência foram aspectos 
equacionados na análise de cada um dos descritores, tendo em consideração a sua 
importância relativa para cada um deles. 

Por outro lado, para minimizar o grau de incerteza considerou-se a situação actual como 
cenário de base da avaliação de impactes ao invés de base de avaliação sem o 
empreendimento, dado que a mesma irá depender de inúmeros factores de evolução social, 
económica, política e institucional, de difícil definição, em particular quando estão em causa 
horizontes de projecto alargados, num contexto da globalização e simultaneamente em face da 
forte perturbação que se tem feito sentir nos últimos tempos a nível mundial. 

4.14.2 - Cenário de Avaliação 

A construção simultânea da linha e da rodovia irá causar uma perturbação ligeiramente 
superior mas com benefícios a prazo à simultaneidade da intervenção, permitindo reduzir a 
perturbação devida a obras a apenas um período, ao invés de dois caso as vias fossem 
construídas separadamente. 

No caso da continuidade da VL3 e Linha G, cuja construção simultânea se encontra igualmente 
prevista atente-se que, face ao desfasamento temporal previsto entre esta e aquela 
intervenção, não se podem identificar impactes cumulativos devidos à obra. 

Já no que respeita à alta velocidade, cujo corredor é atravessado sensivelmente entre os km’s 
0+600 e 1+150 (Figura 4.14.1), poderão ocorrer complexidades construtivas acrescidas, 
contudo todas tecnicamente enquadráveis, conforme se descreve em seguida. 
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Figura 4.14.1 – Zona de sobreposição do metro - Alta velocidade 
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A alta velocidade integra neste trecho um corredor de 400 m de largura cujo centro marca o 
eixo proposto no âmbito do Estudo Prévio, sendo ainda de ressalvar que aqui apenas se 
propões uma alternativa. 

Neste caso, as implicações irão depender do período de construção de ambas as infra-
estruturas e das condições de inserção no território, analisando-se consequentemente o 
cenário mais negativo. 

Admite-se que a alta velocidade será neste território construída em túnel mineiro a uma 
profundidade superior a 25 m, havendo num trecho inicial recobrimentos da ordem de 15 m que 
podem fazer prever a construção de um túnel a céu aberto, ou seja, a partir da superfície, no 
trecho de maior proximidade à infra-estrutura do metro. 

Já no que respeita à construção igualmente se assume como cenário mais provável a 
construção do metro num mais curto prazo, o que configura igualmente o cenário mais 
complexo (dado que, se a construção fosse simultânea ou posterior, não haveria complexidade 
acrescida na respectiva materialização). 

Assim, caso o metro esteja em exploração quando ocorrer a construção da alta velocidade, as 
implicações serão minimizadas na medida em que: 

♦ a sobreposição ocorre sensivelmente entre os km’s 0+600 e 1+150 onde a Linha D se 
desenvolve em aterro, não determinando conflitos com estruturas e/ou obras de arte 
existentes; 

♦ para construir a alta velocidade com a linha de metro em funcionamento haverá apenas 
que proceder à construção do túnel pelo método invertido (top/down), com eventual 
suspensão da linha, mantendo-a em funcionamento. 

Aliás este será um procedimento a adoptar de forma mais ou menos sistemática ao longo de 
toda esta nova infra-estrutura de alta velocidade, face à existência de inúmeras infra-estruturas 
e equipamentos existentes no território atravessado por este trecho da alta velocidade. 

4.14.3 - Avaliação de Impactes Cumulativos  

4.14.3.1 - Sistemas Biofísicos 

Associadas às obras de construção da linha, ou seja, à necessidade de processar e 
movimentar volumes de terras, quer ao longo do eixo, quer para condução a depósito, verificar-
se-á um aumento do tráfego de obra ao longo do traçado, com consequências para a 
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conservação e congestionamento das estradas e caminhos existentes, assim como 
degradação qualitativa do ar e dos recursos hídricos, pelo aumento do material particulado, 
sobretudo em períodos quentes e secos, bem como ao nível da produção de ruído nas zonas 
envolventes. 

Dado que se admite como muito pouco provável a construção simultânea com a RAVE ou com 
a Linha G, não se identificam impactes, neste domínio. 

Quanto à VL3, a construção simultânea acusará um agravamento pontual praticamente 
imperceptível no conjunto da obra, minimizando a ocorrência de situações igualmente 
negativas em duas fases distintas. 

Quanto aos impactes nos recursos hídricos, referentes aos aspectos quantitativos, considera-
se que a correcta equação, dimensionamento e implementação de todos os órgãos de 
permeabilidade transversal, assegurarão a minimização de quaisquer impactes cumulativos 
neste domínio, assegurando de forma conjunta e integrada a minimização do efeito barreira 
imposto pela existência de duas vias distintas. 

No entanto, importa também equacionar o efeito cumulativo das várias barreiras ao normal 
escoamento superficial, função da proximidade do desenvolvimento em paralelo de várias 
outras infra-estruturas igualmente de tipo linear, de que é exemplo a A1. 

Efectivamente, o “corte” sucessivo do normal escoamento superficial, condicionando as áreas 
das bacias hidrográficas e induzindo um múltiplo efeito de barragem, sobretudo relativamente 
aos cursos de água de menor dimensão (já que os mais significativos são atravessados por 
viadutos), poderá causar situações pontuais de inundações ou de circulação de água, caso não 
sejam devidamente acautelados; no caso presente, a prevista beneficiação, a curta prazo, da 
A1 deverá contribuir para solucionar eventuais situações de conflito; por outro lado, 
desenvolvendo-se a infra-estrutura do metro a jusante da A1, e tendo sido dimensionada sem 
considerar a eventual barreira imposta ao sistema de drenagem por aquela via, não serão de 
registar problemas agravados devido à coexistência de ambas as infra-estruturas neste 
território. 

Relativamente aos impactes na qualidade das águas não são esperados impactes cumulativos 
que não os decorrentes dos efeitos positivos associados às transferências de modos de 
transporte, tal como amplamente avaliado neste estudo. 
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Por último, referência aos impactes cumulativos associados à impermeabilização do solo e 
inerente redução das superfícies de infiltração e recarga de aquíferos, aspecto este que tem 
vindo a aumentar, à medida que no corredor em estudo são também impermeabilizadas outras 
áreas, associadas a outros empreendimentos realizados ou preconizados para esta região, 
com destaque para a densificação do uso urbano. 

No que concerne à paisagem, identifica-se, pela introdução de uma série de novos elementos 
construídos, directa ou indirectamente associados ao empreendimento, com aumento local e 
mais expressivo da área impermeabilizada face à enorme acessibilidade que a área de 
influência deste eixo conhecerá, dado o cruzamento entre duas importantes vias - metro e A1 – 
em zona de nó, incluindo articulação à Av. Da República que assegura acesso ao centro de 
Gaia e Porto. 

Esta situação poderá ser enquadrada como positiva e permanente pelo contributo que poderá 
existir ao nível da requalificação urbana dos espaços envolventes face à previsível valorização 
local do uso do solo. 

4.14.3.2 - Qualidade do Ambiente 

Foram igualmente avaliadas, no presente estudo as incidências que poderiam resultar na 
diminuição do trafego rodoviário, função da transferência modal prevista para o metro, com 
consequentes benefícios ao nível dos recursos hídricos superficiais e urbanos e do ambiente 
acústico, contribuindo cumulativamente para a melhoria generalizada do ambiente urbano. 

No que respeita ao ruído, e conforme avaliado no capítulo próprio, os impactes cumulativos 
apenas reflectem ligeiros agravamentos quanto ao nó de receptores sensíveis sujeitos a 
impactes de magnitude superior, contudo salvaguardando sempre o cumprimento da legislação 
em vigor. 

4.14.3.3 - Aspectos Socio-Económicos 

Os impactes cumulativos ao nível socio-económico estão sobretudo relacionados com efeitos 
de natureza positiva e indirecta, associados à fase de exploração e que se relacionam-se 
sobretudo com: 

♦ aumento da população residente com alteração da estrutura populacional e seus reflexos 
socio-territoriais 

♦ potenciação do recurso a transporte colectivo, com redução de tráfego rodoviário, com 
reflexos ao nível social, económico e ambiental e 
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♦ dinamização de actividades económicas e criação de novos sectores de mercado. 

A estes estão sobretudo associados impactes cumulativos positivos e incrementais. 

4.14.4 - Síntese da Avaliação de Impactes Cumulativos 

No presente capítulo avaliam-se os principais impactes cumulativos identificados, constituindo 
uma síntese dos impactes cumulativos já identificados e avaliados no relatório do EIA. 

Considerando os projectos que, pela sua natureza, são susceptíveis de gerar impactes 
cumulativos, salientam-se os projectos complementares e associados ao desenvolvimento da 
expansão da Rede de Metro do Porto, particularmente no que se refere à Linha D: 

♦ Ligação à Linha G – Laranja, cujo projecto se encontra em fase de Estudo Prévio. 

Esta ligação permitirá a conexão entre as duas Linhas da Rede do Metro do Porto, com 
vantagens importantes na mobilidade da população e na conectividade da Rede globalmente 
(permite acesso às 10 estações previstas para a expansão da Linha G), assim como a 
articulação com os outros modos de transportes, de que se destacam as ligações à rede 
ferroviária (na estação das Devesas - Linha G) e à rede viária. 

Igualmente se destaca a articulação da rede do Metro com as interfaces modais de Santo 
Ovídio e Laborim, assim como a ligação modal à rede viária em Vila D’Este com a EN222. 

Destaca-se ainda que a articulação entre as duas Linhas potencia a redução do transporte 
individual, o que poderia ter menos relevância no caso de não estar prevista esta ligação entre 
as Linhas. De facto, os passageiros que pretendessem deslocar-se nas franjas da rede entre 
Vila D’Este, Laborim e Arrábida, dificilmente escolheriam o modo Metro Ligeiro se não existisse 
a ligação com a Linha G, provavelmente continuando a optar pelo transporte individual nos 
movimentos migratórios neste sector sul da cidade de Gaia, não obstante os frequentes 
congestionamentos em hora de ponta. 

Em síntese, consideram-se estes impactes cumulativos muito positivos, significativos, 
beneficiando directamente a mobilidade da população e indirectamente a qualidade ambiental 
sobretudo nos concelhos de Gaia e do Porto, e também na AMP em geral dada a melhoria de 
conectividade da Rede assegurada com a referida ligação. 

A Construção da plataforma ferroviária da Linha D e rodoviária da VL3 conjuntamente, 
dadas as vantagens cumulativas da intervenção simultânea nas duas Vias. Acresce que os 
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custos de um faseamento distinto poderia inviabilizar, ou tornar significativamente oneroso o 
projecto devido às necessárias interferências futuras. 

Outro impacte cumulativo relevante, prende-se com as sinergias que o projecto da Linha D 
potencia relativamente ao desenvolvimento de outros projectos e/ou planos de âmbito 
municipal, de que são exemplo: 

♦ A requalificação urbanística da envolvente à VL3; 

♦ A estruturação urbanística da zona envolvente às interfaces modais de Santo Ovídio e 
de Laborim, contando-se nesta última a criação de um parque de recolha para o Metro 
Ligeiro; 

♦ O reforço da necessidade de estruturação urbana em articulação com os planos de 
âmbito municipal, sobretudo nas áreas de expansão urbana de Vila D’Este. 

Refere-se ainda o eventual impacte cumulativo com a linha de Alta Velocidade, a ocorrer 
apenas se esta vier a ser construído em simultâneo, e da A1, igualmente nestas circunstâncias. 

4.15 - SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Seguidamente, e de forma a contribuir para uma melhor compreensão dos impactes 
associados a este empreendimento apresenta-se, na forma de fichas, uma síntese das 
principais situações identificadas ao longo do traçado de materialização da Linha D do Metro 
do Porto no Troço Santo Ovídio – D’Este. 
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Traçado à superfície ao longo da Av. da República  

Acção – Construção do troço ferroviário ao longo da Av. da República (km 0+000 a km 0+093). 

Impacte – Negativo, significativo, temporário e de âmbito local. 

Nota: 

- Limitações introduzidas no tráfego automóvel ao longo da Av. da República durante a fase de 
construção da linha e do túnel, sob a Av. da República, destinado aos veículos automóveis. 

Medidas – Plano de condicionamento de circulação e de desvio de tráfego. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Avenida da República – local do início do traçado 
(superfície) 
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Traçado em viaduto sobre a Av. da República 

Acção – Limitações introduzidas no tráfego automóvel ao longo da Av. da República (km 0+093 a 
km 0+300). 

Impacte – Negativo, significativo, temporário e de âmbito local. 

Nota: 

- Limitações introduzidas no tráfego automóvel ao longo da Av. da República durante a fase de 
construção do viaduto. 

Medidas – Plano de condicionamento de circulação e de desvio de tráfego. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Av. da República – local de início do viaduto (1º 
plano), atravessamento em viaduto (em 2º plano) 

 



COBA  
 

4.113 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

 

Proximidade de edifícios de tipologia superior a 3 pisos 

Acção – Traçado em viaduto nas imediações de edifícios superiores a 3 pisos – Av. da República 
(km 0+000 a km 0+250). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito local.  

Nota: 

- Impacte temporário durante a fase de construção do viaduto. 

- Impacte permanente relacionado com a presença do viaduto (perturbação da população). 

Medidas – avaliar adopção de medidas e minimização dos impactes acústicos na fase de construção. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 
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Traçado em viaduto sobre IC2/ A1 

Acção – Limitações introduzidas no tráfego automóvel no IC2/ A1 no local de atravessamento aéreo 
em viaduto (km 0+370 a km 0+410). 

Impacte – Negativo, temporário e de âmbito local. 

Nota: 

- Possíveis limitações na velocidade do tráfego automóvel durante a fase de construção do viaduto. 

Medidas – Sinalização das obras e de limitação de velocidade. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) IC2/A1 – Local de atravessamento do viaduto 

ferroviário. 
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Proximidade de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Traçado em viaduto nas imediações de habitação tipo moradia – Quinta da Corga (km 0+410 
a km 0+500). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito local.  

Nota: 

- Impacte temporário durante a fase de construção do viaduto. 

- Impacte permanente relacionado com o ruído (perturbação dos residentes) e com a presença do 
viaduto. 

Medidas – Localização dos pilares do viaduto fora da área da quinta. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Telhado de moradia na Quinta da Corga (em 2º 
plano) 

 



COBA  
 

4.116 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

 

Proximidade de edifícios na Quinta do Cedro 

Acção – atravessamento em viaduto da Alameda 
dos Cedros nas imediações de área residencial, 
espaço verde e equipamento escolar (km 0+475 a 
km 0+725). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local.  

Nota: 

- Impacte temporário durante a fase de 
construção do viaduto. 

- Impacte permanente relacionado com 
perturbação do quotidiano da população. 
 

Medidas – assegurar enquadramento visual 
Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

 
Jardim na Alameda da Quinta dos Cedros.  

Jardim na Alameda da Quinta dos Cedros (em 1º 
plano), edifícios residenciais da Quinta dos 
Cedros (em 2º plano). 

 
Garagens e jardim-de-infância da Quinta do 
Cedro (em 1º plano), habitação social da Quinta 
do Cedro (em 2º plano). 

 
Edifícios residenciais da Quinta do Cedro. 
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Construção a demolir 

Acção – Construção a demolir (garagem) na Alameda da Quinta dos Cedros (km 0+500). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito local.  

Medidas – Indemnização do proprietário. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Construção a demolir (em 1º plano) 

 

Traçado em viaduto sobre a rua das Corujeiras 

Acção – Limitações introduzidas no tráfego na rua das Corujeiras (km 0+500). 

Impacte – Negativo, significativo, temporário e de âmbito local. 

Nota: 

- Possíveis limitações no tráfego automóvel durante a fase de construção do viaduto. 

Medidas – Definição de plano de circulação alternativo. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Rua das Corujeiras - local de atravessamento em 
viaduto. 
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Equipamento Desportivo/ Social/ Cultural: Centro Popular dos trabalhadores da Alameda dos 
Cedros 

Acção – Passagem em viaduto sobre o campo de 
jogos da Associação Centro Popular dos 
Trabalhadores da Alameda dos Cedros (troço 
final do viaduto - km 0+560 a km 0+600). 

- Saias do talude de aterro sobre o campo de 
jogos (km 0+590 a km 0+600). 

Impacte – Negativo, significativo, permanente e 
de âmbito local. 

Medidas – Relocalização do equipamento. 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Campo de Jogos da Associação Centro Popular 
dos Trabalhadores da Alameda dos Cedros. 

Campo de Jogos da Associação Centro Popular 
dos Trabalhadores da Alameda dos Cedros (à 

direita) 
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Proximidade de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Traçado em viaduto a 30 m de 
habitações tipo moradia (km 0+575). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local.  

Nota: 

- Impacte temporário durante a fase de 
construção do viaduto.  

- Impacte permanente relacionado com o ruído 
(perturbação da população) e com a presença do 
viaduto. 

Medidas - verificação das condições acústicas 
Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Moradia a 30 m do viaduto da Alameda dos Cedro 
(à direita). 

Moradia a 30 m do viaduto da Alameda dos 
Cedro (em 2º plano). 
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Proximidade de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Construção de plataforma ferroviária e da VL3 (km 1+075). 

Impacte – Negativo, significativo, permanente e de âmbito local.  

Nota:  

- Distância de 10 m da saia do talude de aterro à habitação. 

- A saia do aterro atinge parte da propriedade ficando junto a um anexo da propriedade. 

- Distância ao limite da plataforma da via. 

Medidas – Construção de muro de suporte. 

Extracto de ortofotomapa com perfil longitudinal 
da Linha D e troço rodoviário VL3 (km 1+075). 

Anexo da propriedade nas imediações da 
plataforma ferroviária e rodoviária VL3. 
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Proximidade de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Construção de plataforma ferroviária e da VL3 (km 1+075). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito local.  

Nota:  

- Distância de 40 m da rotunda 

- Distância de 35 m da saia do talude 

- Distância de 50 m ao limite da plataforma da ferrovia 

- Impacte temporário durante a fase de construção. 

- Impacte permanente relacionado com o ruído (perturbação da população). 

Medidas – verificação das condições acústicas 

Extracto da planta da Linha D (km 0+000 a 
km 1+000) 

Edifícios nas imediações da plataforma ferroviária 
e rodoviária VL3 
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Demolição de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Demolição de edifício com habitação (km 1+300). 

Impacte – Negativo, significativo, permanente e de âmbito local. 

Medidas – Indemnização do proprietário e/ou realojamento dos habitantes. 

Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 
km 2+000) Edifício a demolir (km 1+300) 
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Demolição de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Demolição de edifício de habitação (km 1+340). 

Impacte – Negativo, significativo, permanente e de âmbito local. 

Medidas – Indemnização do proprietário e/ou realojamento dos habitantes. 

Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 
km 2+000) 

Construção a demolir (edifício vermelho) 
(km 1+340) 
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Proximidade a edifícios 

Acção – Proximidade a edifícios (km 1+175 a 
km 1+400). 
Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local. 
Nota: 
- Impacte significativo e temporário durante a fase 
de construção do troço ferroviário e rodoviário 
VL3. 
- Impacte significativo e permanente na fase de 
exploração pela presença e proximidade da linha 
e da plataforma rodoviária VL3 (ruído). 
Medidas – verificação das condições acústicas Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 

km 2+000) 

Local da trincheira coberta nas imediações de 
habitações (km 1+250 a km 1+350) 

Moradia a 5 m da plataforma rodoviária VL3 e a 
15 m da plataforma ferroviária (km 1+200) 

Edifício de habitação a 5 m da trincheira coberta 
(km 1+300) 

Em 1º plano - edifício de habitação a 5 m da 
trincheira coberta (km 1+300), em 2º plano – 
edifício a 5 m da trincheira (km1+350) 
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Passagem em trincheira coberta sob a rua de Laborim de Baixo 

Acção – Limitações introduzidas no tráfego na rua de Laborim de Baixo (EM 624) (km 1+330). 

Impacte – Negativo, pouco significativo, temporário e de âmbito local. 

Nota: 

- Possíveis limitações no tráfego automóvel durante a fase de construção da trincheira coberta. 

Medidas – Construção da trincheira coberta em fases por forma a possibilitar o tráfego, de forma 
intermitente, por uma das vias. 

Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 
km 2+000) 

Rua Laborim de Baixo - local de atravessamento 
da EM 624 em trincheira coberta (1+330). 
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Traçado em trincheira sobre área florestal com sobreiros 

Acção – Construção da plataforma ferroviária e 
rodoviária em trincheira sobre área ocupada com 
sobreiros (km 1+375 a km 1+450). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local. 

Medidas – Plantação de sobreiros noutro local 
como medida compensatória. 

Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 
km 2+000) 

Área ocupada com sobreiros – local de 
atravessamento em trincheira (km 1+375) 

Área ocupada com sobreiros – local de 
atravessamento em trincheira (km 1+375 a 
km 1+450) 
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Atravessamento e estação de Laborim em área cultivada  

Acção – Atravessamento ferroviário e rodoviário e construção da estação Laborim sobre pequenas 
parcelas de área cultivada (km 1+400 a km 1+725). 

Impacte – Negativo, significativo, permanente e de âmbito local. 

Medidas – indemnização adequada 

Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 
km 2+000) 

Área cultivada – local de atravessamento de 
plataforma ferroviária e rodoviária (km 1+400) 

Área cultivada – local de atravessamento de plataforma ferroviária e rodoviária e construção da 
estação Laborim (km 1+725) 
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Proximidade a edifícios 

Acção – Proximidade a edifícios (km 1+500). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local.  

Nota:  

- Impacte temporário durante a fase de 
construção. 

- Impacte permanente relacionado com o ruído 
(perturbação da população). 

Medidas – verificação das condições acústicas 
do lado norte. Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 

km 2+000) 

Moradias a 25 m da plataforma da VL3 e a 35 m 
da linha (km 1+500) 

Moradias a 25 m da plataforma da VL3 e a 35 m 
da linha (km 1+500) 
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Passagem em trincheira coberta sob a rua do Lavadouro 

Acção – Corte de parte final da rua do Lavadouro 
em Laborim de Baixo (km 1+710). 
Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local. 
Nota: 
- Corte ao trânsito automóvel da parte final da rua 
do Lavadouro 
- Corte de acesso rodoviário à estação elevatória 
de águas residuais 
- Corte de acesso rodoviário a lavadouro público 
Medidas – Reabilitação de caminho de acesso à 
estação elevatória de água residuais e ao 
lavadouro nas traseiras da estação. Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 

km 2+000) 

Rua do Lavadouro – local de atravessamento da 
plataforma rodoviária e VL3 (km 1+710) 

Rua do Lavadouro – Estação elevatória de água 
residuais (à direita) e lavadouro público (à 
esquerda) (km 1+710) 
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Passagem em trincheira sob a EN1 – futura rotunda desnivelada da VL3 – fim do traçado da VL3

Acção – Limitações introduzidas no tráfego 
rodoviário na EN1 (km 1+850) 
Impacte – Negativo, significativo, temporário e de 
âmbito local.  
Nota:  
- Limitações no tráfego automóvel durante a fase 
de construção da trincheira para a via ferroviária, 
da via rodoviária VL3 e da rotunda. 
Medidas – adequada definição e sinalização das 
situações de obra por forma a reduzir eventuais 
conflitos de tráfego Extracto da planta da Linha D (km 1+000 a 

km 2+000) 

Proximidade a edifícios 

Acção – Proximidade a edifícios (km 2+050 a 
km 2+150). 

Impacte – Negativo, significativo e de âmbito 
local. 

Nota: 

- Impacte temporário durante a fase de 
construção do troço ferroviário. 

- Impacte permanente relacionado com o ruído 
(perturbação da população). 

Medidas – verificação das condições acústicas Extracto da planta da Linha D (km 2+000 a 
km 3+000) 

Edifício a 5 m da plataforma ferroviária (edifício 
amarelo em 2º plano) 

 Local de atravessamento em trincheira a 10 m de 
edifício de tipologia superior a 3 pisos (fachada à 
direita). 
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Demolição de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 
Acção – Demolição de construção precária de apoio a área cultivada (km 2+100). 
Impacte – Negativo, pouco significativo e de âmbito local. 
Medidas – Indemnização do proprietário. 

Extracto da planta da Linha D (km 2+000 a 
km 3+000) 

Construção precária, de apoio a área cultivada, a 
demolir (em 1º plano) 

 
Passagem em trincheira coberta sob o cruzamento da rua da Palmeira com a rua da Alemã 

Acção – Limitações de circulação rodoviária no entroncamento da rua da Palmeira com a rua da 
Alemã (km 2+100 a km 2+130) 
Impacte – Negativo, pouco significativo, temporário e de âmbito local. 
Nota: 
- Limitações na circulação automóvel durante a fase de construção da trincheira para a via ferroviária. 
Medidas – Construção da trincheira coberta em fases por forma a possibilitar o tráfego, de forma 
intermitente, por uma das vias. 

 
Extracto da planta da Linha D (km 2+000 a 
km 3+000) 

 
Local de atravessamento em trincheira coberta – 
Entrocamento da rua da Palmeira com a rua da 
Alemã (km 2+100 a km 2+130) 
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Demolição de edifícios de tipologia igual ou inferior a 3 pisos ou tipo moradia 

Acção – Demolição de construção de reduzida dimensão (km 2+265). 
Impacte – Negativo, pouco significativo, permanente e de âmbito local. 
Medidas – Indemnização do proprietário 

Extracto da planta da Linha D (km 2+000 a 
km 3+000) 

Construção de pequena dimensão a demolir  

 
Passagem sob a rua da Alemã em túnel superficial “Cut and Cover” (km 2+360) 

Acção – Limitações na circulação automóvel na rua da Alemã (km 2+360). 
Impacte – Negativo, pouco significativo, temporário e de âmbito local. 
Nota: 
- Limitações no tráfego automóvel durante a fase de construção do túnel superficial “Cut and Cover” 
para a via ferroviária. 
Medidas – Construção do túnel em fases por forma a possibilitar o tráfego, de forma intermitente, por 
uma das vias. 

Extracto da planta da Linha D (km 2+000 a 
km 3+000) 

Local de atravessamento em túnel - Rua da 
Alemã 



COBA  
 

4.133 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D – SANTO OVÍDIO / VILA D’ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

 

Equipamentos de Estacionamento: Parque de estacionamento pago, junto ao hospital Santos 
Silva 

Acção – Construção da estação Hospital Santos Silva sob o parque de estacionamento (km 3+065 a 
km 3+140). 

Impacte – Negativo, significativo, temporário e de âmbito local. 

Nota: 

- Ocupação do parque de estacionamento durante a construção da estação. 

- Dificuldades ao nível do estacionamento rodoviário aos utilizadores/visitantes do Hospital Santos 
Silva. 

- Utilização do parqueamento contíguo a área habitacional a SE do equipamento afectado, com 
prejuízo para os residentes locais. 

Medidas – Indemnização do proprietário do parque pelo período de inactividade. 

- Recuperação da área de estacionamento. 

- Definição de parqueamento alternativo ao longo do acesso ao Monte de Virgem e nas imediações.  

Extracto da planta da Linha D (km 3+000 a 
km 3+825) 

Local de construção da estação Hospital Santos 
Silva – Parque de estacionamento. 
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Proximidade a edifícios 

Acção – Construção de estação Vila D’Este e troço em “Cut and Cover” (km 3+700 a km 3+825). 

Impacte – Negativo, significativo, temporário e de âmbito local. 

Nota:- 

- Impacte durante a fase de construção do troço ferroviário e da estação de Vila D’Este. 

Medidas – verificação das condições acústicas e visuais no decurso da obra. 

Extracto da planta da Linha D (km 3+000 a 
km 3+825) 

Local de construção da estação Vila D’Este e da 
plataforma ferroviária 
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5 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A identificação de impactes constitui um dos objectivos principais de um Estudo de Impacte 
Ambiental, pretendendo-se avaliar as potenciais alterações que um determinado projecto irá 
causar no meio biofísico e sócio-económico em que se irá inserir. 

A identificação dos impactes conforme referido, tem como objectivo avaliar a viabilidade e 
sustentabilidade de um determinado empreendimento, bem como, e não menos relevante, 
definir as acções e mecanismos a considerar por forma a reduzir os impactes negativos 
identificados e potenciar os positivos. 

Assim, as medidas de controlo propostas na sequência da avaliação ambiental efectuada 
resultam em grande parte da experiência anterior com casos semelhantes, na opinião de 
especialistas e na análise conjunta com os técnicos de projecto, cuja colaboração se manifesta 
de grande importância para atingir os objectivos propostos. 

As medidas recomendadas dizem respeito às diferentes fases de construção e exploração (ou 
desactivação), e assumem expressão no projecto, conforme se identifica seguidamente: 

♦ medidas a considerar no Projecto de Execução - compreendem propostas de 
soluções a incorporar no projecto por forma a  reduzir os impactes associados e que se 
poderiam fazer sentir na fase de exploração; 

♦ medidas recomendadas para a fase de construção - compreendem aspectos 
relacionados, quer com cuidados a adoptar no decurso das obras, quer com a gestão 
de estaleiro, de áreas de depósito temporário de materiais ou acessos de obra; 

♦ medidas a adoptar na fase de exploração, as quais estarão relacionadas, entre 
outras, com a manutenção do metro e das medidas propostas; neste fase assumem 
igualmente destaque, e em função da natureza do empreendimento, as 
recomendações propostas ao nível do planeamento urbano e gestão viária e interfaces 
modais a empreender pelas autarquias e entidades regionais de transportes e outros 
operadores de transportes públicos a operar na região. 

Em Síntese, a proposta de aplicação de medidas mitigadoras tem como objectivo assegurar a 
minimização de impactes. Refere-se contudo que, pela sua natureza, poderão ocorrer aspectos 
que não são minimizáveis, parcial ou totalmente, podendo determinar impactes residuais 
ainda assim com algum significado. 
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Destaca-se contudo que, no presente empreendimento, não se identificaram impactes 
residuais significativos, ressaltando maioritariamente, das situações avaliadas, impactes 
positivos no decurso da exploração e uma minimização efectiva com impactes residuais pouco 
relevantes no decurso da obra; contudo realça-se que, para que tal seja efectivo, haverá que 
atender às medidas propostas seguidamente. 

5.2 - MEDIDAS A CONSIDERAR NO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

5.2.1 - Considerações Gerais 

As medidas mitigadoras das incidências negativas a seguir identificadas, devem ser 
enquadradas no futuro Projecto de Execução, o qual deverá obedecer a critérios adequados, 
seja ao nível da geotecnia, paisagem, inserção urbana entre outros, a considerar desde as 
fases preliminares de projecto até ao pleno funcionamento da nova metrovia. 

5.2.2 - Ruído 

Para a fase de exploração, de acordo com os resultados prospectivados, e dado que não se 
identificou a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis devido ao Ruído Particular do 
empreendimento, julga-se adequado recomendar que a real necessidade de medidas de 
minimização seja averiguada mediante monitorização a empreender no decurso da exploração. 

De referir ainda para as Situações onde actualmente os níveis sonoros já se encontram em 
incumprimento, que apenas a efectivação de um Plano de Redução de Ruído para as 
principais fontes de ruído existentes actualmente poderá traduzir uma melhoria do ambiente 
sonoro, sendo que o empreendimento em avaliação poderá contribuir, positiva e 
decididamente, para esses objectivos. 

5.2.3 - Vibrações 

Para salvaguardar impactes na fase de exploração, recomenda-se que, no âmbito do projecto 
se proceda a uma avaliação mais detalhadas deste aspecto, com o objectivo de aferir a 
proposta de medidas que a seguir se apresenta, e que passa pela interposição de material 
resiliente entre o carril e a superfície de assentamento, sobretudo nos seguintes locais: 

♦ S06 (km 2+075, km 2+125 e km 2+450 a km 2+500);  

♦ S08 (km 3+700 a km 3+731). 
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Efectivamente, considera-se que deverá ser devidamente ponderada a efectiva necessidade de 
Medidas de Redução de Vibrações nos desenvolvimentos subsequentes do projecto, tendo em 
conta os mais recentes desenvolvimentos científicos internacionais relativamente à 
problemática da incomodidade humana devida às vibrações, sem perder de vista o facto de 
terem sido abandonados os valores limite estabelecidos na versão de 1989 da norma ISO 
2631-2, na nova versão de 2003, referindo-se o seguinte comentário na Nota 2 do seu ponto 1: 
“Presentemente não é possível estabelecer recomendações para as magnitudes de vibração 
aceitáveis enquanto não for obtida mais informação …”.  

Tal constatação é assim representativa da elevada complexidade da percepção humana do 
fenómeno vibrátil, o que faz com que algumas vezes o grau de incomodidade experimentado 
não seja proporcional à magnitude da vibração, obrigando a um maior detalhe na forma e 
resultados das medições efectuadas e a uma maior atenção a ocorrências paralelas, 
nomeadamente ruído estrutural e aspectos visuais (movimento de objectos), para que se 
possam estabelecer critérios de incomodidade mais eficazes no futuro. 

Neste contexto, assume especial relevância um plano de monitorização direccionado de forma 
a controlar a efectiva afectação produzida pela vibração e/ou pelo ruído estrutural associados à 
implementação do projecto. 

5.2.4 - Recursos Hídricos e Projecto de Drenagem 

Assegurar tanto quanto possível a manutenção da rede de drenagem natural e a pluvial 
existente, bem como o desenvolvimento e implementação de um sistema de drenagem eficaz 
associado ao projecto em causa. 

O Projecto de Drenagem deverá assim ser desenvolvido de forma a encaminhar os efluentes 
para um sistema interceptor (órgão de drenagem) e daí para o sistema municipal de colectores 
para evitar a ocorrência de impactes negativos nos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos da área de estudo. 

O Projecto de drenagem apresentado no Estudo Prévio contempla a correcta definição do 
sistema de drenagem superficial subterrânea, podendo ser mais detalhado nas fases de 
estudos subsequentes. 
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5.2.5 - Projecto de Integração Paisagística 

Com o objectivo de minimizar e/ou dissimular as incidências na paisagem associadas à 
existência do troço em análise, são recomendadas várias medidas de carácter geral bem como 
algumas medidas específicas para a minimização das situações mais críticas em termos de 
incidências visuais, os projectos de integração paisagística e de inserção urbana a desenvolver 
no decurso do Projecto de Execução. 

♦ Efectuar um correcto levantamento da situação no que se refere à vegetação arbórea 
de porte adulto e em bom estado fitossanitário, de forma a permitir as melhores opções 
em termos conceptuais e/ou permitir caso viável, a sua incorporação na solução do 
empreendimento; 

♦ garantir a elaboração de Projectos de Integração Paisagística para a área abrangida 
pelo presente projecto (incluindo as ligações rodoviárias), tendo em atenção que: 

→ a escolha da vegetação deverá ser feita de acordo com as características edafo-
climáticas da zona, assim como, a vegetação autóctone que é praticamente 
inexistente nesta vasta área urbana; 

→ dentro do leque de espécies vegetais propostas, assegurar a utilização de 
espécies arbóreas bem desenvolvidas e cujo PAP (Perímetro à Altura do Peito) 
não seja inferior a 8 cm, recorrendo-se à operação de transplante de exemplares 
adultos caso tal seja considerado vantajoso em termos de integração paisagística. 

♦ adoptar soluções que integrem medidas de minimização específicas para as seguintes 
situações mais críticas em termos de incidências visuais:  

→ Emboquilhamentos, Passagens Superiores e Viaduto de Sto. Ovídio: efectuar 
estudos cromáticos das superfícies de modo a reduzir a incidência visual na 
paisagem, recorrendo à sua coloração através da pigmentação, modulação e/ou 
estereotomia do betão (desenhos em relevo) ou a outros materiais (painéis de 
azulejos ou ladrilhos), tendo sempre presente a cromatografia do meio envolvente 
e salvaguardando eventuais implicações de natureza acústica; 

→ VL3: prever a requalificação do espaço adjacente à rodovia, incluindo árvores de 
alinhamento e zonas diferenciadas de circulação pedonal; 

→ Malha Peri-Urbana: assegurar a criação de espaços públicos de dimensão 
adequada à carga humana prevista, dotados com zonas de estadia, evitando a 
criação de zonas verdes de reduzida dimensão e de difícil manutenção como são 
as do tipo “canteiros”; 

No projecto de inserção urbana a desenvolver nos casos em que o metro se desenvolve em 
arruamentos existentes (ex.: Av. Da República) e/ou previstas (ex.: VL3) promover a 
reabilitação das mesmas e privilegiar, dentro do possível o seu enquadramento vegetal. 
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5.2.6 - Sócio-economia e Usos do Solo   

Como principais medidas para minimizar as afectações dos usos do solo recomenda-se: 

♦ Identificação na fase de projecto de execução de alternativa ao estacionamento junto à 
entrada do Hospital Santos Silva, cujo parque de estacionamento se localiza no espaço 
onde vai ser construída a Estação Hospital Santos Silva (km 3+065 a km 3+140); 

♦ elaboração de um plano de circulação para a fase construtiva do viaduto sobre o 
IC2/A1 (km 0+370 a km 0+410) e para os usos rodoviários no nó de acesso à Av. da 
República em Gaia; 

♦ consideração de alternativa de acesso à Estação Elevatória de Águas Residuais e ao 
Lavadouro Público de Laborim de Baixo, na Rua do Lavadouro (km 1+710); 

♦ relocalização do Campo de Jogos na Quinta do Cedro e do Centro de Dia para Idosos 
(km 0+560 a km 0+600); 

♦ identificar no projecto de execução, as acções de requalificação necessárias à área 
envolvente do traçado, particularmente na zona de Laborim, onde o traçado ferroviário 
acompanha a VL3 (km 1+050 a km 1+850) e onde a ocupação edificada é mais 
significativa; 

♦ deverá obter-se atempadamente a licença para o abate de alguns sobreiros da 
pequena área a sul do atravessamento da EM 624 (km 1+375 a km 1+450) e de alguns 
exemplares a nascente da Estação da Quinta do Cedro (km 1+100), próximo da 
ligação com a Linha G, onde os exemplares existentes são de reduzida dimensão; 

♦ o Projecto de Execução deverá prever a compensação das árvores que serão 
removidas (sobreiros) através da plantação de novos exemplares nas áreas afectadas 
à requalificação paisagística e desde que não estejam previstos novos usos para 
aqueles espaços; 

♦ as acções de demolição das duas habitações no atravessamento da EM 624 (km 
1+300 e km 1+340) deverão ser precedidas dos procedimentos de indemnização e 
compensação dos proprietários, que deverão ser notificados com a antecedência 
necessária por forma a minimizar tanto quanto possível a perturbação das actividades 
diárias da população residente; 

♦ igual procedimento deverá ser tido face a edificações precárias e logradouros 
existentes a norte da A1, onde o traçado se desenvolve em trincheira. 

5.2.7 - Inserção Urbana 

Considerando os impactes identificados, as medidas de minimização propostas passam 
essencialmente pela máxima articulação possível do empreendimento com a sua envolvente 
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urbana e de equipamento, assegurando a adopção de medidas susceptíveis de minimizar o 
grau de “agressividade/interferência” que o presente empreendimento terá na sua envolvente, 
embora se considere reduzido. 

Assim, recomendam-se as seguintes medidas: 

♦ Articulação com a CM de Gaia no sentido de identificar a solução mais razoável para 
evitar a conflitualidade entre o Viaduto de Santo Ovídio e o equipamento 
desportivo/social/cultural da Quinta do Cedro (Centro Popular dos Trabalhadores da 
Alameda dos Cedros), que se localiza sob o Viaduto. A medida para evitar esta 
conflitualidade seria a relocalização do equipamento, aliás em sintonia com 
perspectivas dessa ocorrência conforme informação recolhida localmente; 

♦ definição de áreas de estaleiro para apoio à fase de construção, em articulação com a 
Câmara Municipal de Gaia, aproveitando os espaços vazios da malha urbana, com 
destaque para áreas deste tipo junto à futura rotunda da VL3 com a EN1, onde se 
localiza um armazém abandonado (km 1+850). Esta medida evitaria a afectação de 
outras áreas urbanas com capacidade para acolher um estaleiro na proximidade das 
obras; 

♦ igualmente se propõe a utilização dos terrenos vazios junto ao emboquilhamento do 
túnel ao km 2+350, a sul do Hospital Santos Silva para a instalação do estaleiro de 
apoio à construção do túnel, bem como a área do parque de estacionamento a norte 
do Hospital Santos Silva para estaleiro de apoio à construção da respectiva estação, 
evitando assim a afectação da área de uso condicionado (florestal) adjacente ao 
referido parque. 

A par das medidas referidas, deverão as entidades que gerem o planeamento municipal, 
acautelar que, na área envolvente ao espaço canal, sejam restringidos, na medida do possível, 
usos que sejam perturbados pelo empreendimento ou que o tornem mais oneroso. 

Além destas áreas, definição de outras áreas potenciais de estaleiro para apoio à fase de 
construção em articulação com a CM e com a evolução do processo de urbanização em curso 
nas áreas urbanas. As áreas anteriormente indicadas estão disponíveis presentemente, não se 
garantindo naturalmente que estejam disponíveis futuramente.  

Importa destacar que a Linha D se desenvolve em grande parte em túnel (1361 m) e cerca de 
709 m na plataforma de VL3, como se identificou anteriormente, não se prevendo a 
necessidade de implicar medidas especificas no projecto salvaguardando naturalmente o 
desenvolvimento adequado do mesmo, incluindo todos os procedimentos técnicos e 
normativos aplicáveis. 
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Articulação do faseamento construtivo com vista a compatibilizar o projecto e a construção de 
outras infra-estruturas previstas no município, com destaque para as interfaces modais, as 
quais fazem parte das estratégias de planeamento municipal relacionadas com o presente 
projecto em avaliação, destacando-se: 

♦ Interface Stº Ovídeo, para assegurar a estruturação urbanística das áreas adjacentes à 
implantação do interface modal metro/rodovia; 

♦ Interface de Laborim, onde se assegure a articulação dos transportes públicos, metro 
ligeiro e autocarro, dotando-o de parque de estacionamento de veículos; implantar um 
parque de recolha para o metro ligeiro; estruturar a rede viária, nomeadamente no que 
respeita à ligação à VL3 e à Avenida da República, com eventual remodelação do nó 
viário da A1, articulando-o com o interface modal; 

♦ nas áreas Envolventes à VL3, executar a sua continuidade, incluindo a melhor 
articulação modal e funcional com o metro; 

♦ promover um controlo eficaz dos processos de expansão urbana em áreas de maior 
sensibilidade ambiental, designadamente nas áreas de uso condicionado referentes à 
Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), na zona da 
Estação de Laborim, e a sul desta; 

♦ na sequência do presente Estudo Prévio deverão ser desenvolvidos estudos de maior 
detalhe de análise das áreas de uso condicionado, mas sobretudo das servidões e 
restrições de utilidade pública, por forma a minimizar, na medida do possível, a sua 
afectação. 

Na impossibilidade de minimizar essas afectações, deverão ser obtidos os necessários 
licenciamentos de uso de espaços com condicionantes, restrições ou servidões de utilidade 
pública em que tal seja aplicável, seja ao nível de equipamentos, seja de infra-estruturas, das 
quais se destacam: 

♦ Rede de Alta Velocidade; 

♦ Domínio Público Hídrico; 

♦ edifício público do Hospital Santos Silva, apesar de não se registar afectação dado que 
o traçado se desenvolve em túnel sob a sua área de jurisdição 

♦ Deverão ainda ser mantidos contactos, já iniciados, com as diversas entidades que 
superintendem a gestão das infra-estruturas e serviços intersectados, para que sejam 
projectados o seu atempado restabelecimento, designadamente no que se refere a: 

→ sistema de abastecimento de água; 

→ sistema de saneamento; 

→ energia eléctrica; 
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→ telecomunicações; 

→ estradas. 

Por último, e por forma a minimizar impactes associados à localização indevida de estaleiros e 
outras áreas de apoio à obra, recomenda-se a definição, no decurso do Projecto de Execução, 
de áreas com condicionantes à implantação destas unidades, respeitando os seguintes 
requisitos: 

♦ Reserva Ecológica Nacional - REN; 

♦ Reserva Agrícola Nacional - RAN; 

♦ Domínio Público Hídrico - DPH, com destaque para os cursos de água afluentes ao 
Ribº da Madalena e Rio Valverde; 

♦ faixas de segurança face a infra-estruturas de alta tensão, abastecimento de água, 
entre outros que se venham a identificar como relevantes; 

♦ áreas urbanas com previsível conflitualidade temporal da construção com o calendário 
que vier a ser definido no Projecto; 

♦ áreas com serviços públicos sujeitos a restrições; 

♦ valores do património cultural construído classificado ou de relevante interesse. 

As referidas restrições deverão ser expressas em cartografia apropriada e integrar o Caderno 
de Encargos da Obra, por forma a assegurar a sua incorporação nas acções afectas à mesma. 

No Projecto de Execução deverá ainda atender-se a: 

♦ Articulação do faseamento e calendarização do Projecto com o faseamento da 
construção da VL3 prevista no Planeamento Municipal, uma vez que a solução de 
traçado em avaliação inclui a plataforma ferroviária na referida plataforma rodoviária; 

♦ definição dos condicionamentos e desvios eventuais de tráfego no espaço urbano 
envolvente da futura Estação de Laborim, na EM 624 (km 1+330) e na futura rotunda 
da VL3 na EN1 (km 1+800); 

♦ assegurar a actualização do cadastro de infra-estruturas a intersectar, com vista à 
minimização futura da sua interferência em fase de obra. 

5.2.8 - Gestão de Resíduos 

A adequada gestão de resíduos no âmbito do presente empreendimento passa pela opção, no 
decurso do projecto, da solução susceptível de causar menor impacte neste âmbito 
(salvaguardando naturalmente a avaliação global); posteriormente, e em fase de Projecto de 
Execução, a consideração de estratégias de minimização da produção de excedentes, na 
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construção do túnel e das plataformas ferroviária e rodoviária, atendendo à consequente 
necessidade de envio dos excedentes a vazadouro. 

5.2.9 - Geotecnia 

Para além das medidas identificadas nos estudos geológico-geotécnico determina-se que, em 
fases seguintes do projecto, deverá ser confirmado o zonamento geotécnico efectuado, através 
de uma campanha de prospecção geotécnica direccionada a realizar, o que implicará a revisão 
de todos os pressupostos anteriormente assumidos, permitindo definir para cada zona a 
parametrização geotécnica, a metodologia de escavação (especialmente nos túneis) e tipo de 
suporte e solução a adoptar para a fundação de cada aterro, bem como definir e desenvolver 
as soluções de construção a adoptar. 

5.3 - MEDIDAS PROPOSTAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.3.1 - Considerações Gerais 

A fase de construção é aquela à qual se associam os principais impactes negativos, os quais 
respeitam às habituais actividades de obra. 

Por forma a assegurar a minimização desejável das situações potencialmente mais críticas 
deverá ser articulado um Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra, a desenvolver 
nos estudos ambientais do Projecto de Execução. 

Nesse plano deverão ser enquadradas e detalhadas as medidas a seguir propostas, bem como 
outras que venham a ser indicadas no decurso do Procedimento de Avaliação de  Impacte 
Ambiental, ou que sejam identificadas no âmbito do Projecto de Execução. 

No desenvolvimento do documento de Acompanhamento Ambiental da obra deverá atender-se 
ainda à aplicabilidade ao empreendimento das medidas constantes ao documento cujo 
endereço electrónico a seguir se identifica disponível no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente: 

http://aiacirca.apambiente.pt:8980/Public/irc/aia/aiapublico/library?l=/documentos-

tipo/minimizao_geraispdf/_PT_1.0_&a=d 
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5.3.2 - Medidas Propostas 

A Rua Conceição Fernandes, que se desenvolve a Nordeste do Hospital, nunca poderá ser 
cortada ao trânsito dado que constitui um eixo preferencial de acesso de ambulâncias ao 
hospital. 

A afectação e eventual relocalização do equipamento desportivo e cultural do Centro Popular 
dos Trabalhadores da Alameda dos Cedros, deverá merecer um acompanhamento específico 
por técnicos da área de Serviço Social, devido a este equipamento ser frequentado por 
população idosa, que carece de um acompanhamento específico. 

Proceder à indemnização dos proprietários/residentes dos edifícios habitacionais a demolir, 
junto à EM624 na Rua de Laborim. 

Restabelecer o caminho de acesso à estação elevatória de águas residuais e ao lavadouro 
existente nas traseiras desta. 

Estabelecer se viável um estacionamento alternativo junto ao hospital Santos Silva no decurso 
da construção da estação. 

5.3.2.1 - Outras Medidas de Natureza Geral 

Seguidamente identificam-se as medidas propostas por aspecto ambiental pertinente. 

Geomorfologia e Geologia 

♦ As movimentações de terras e a exposição do solo descoberto devem ser minimizadas 
durante os períodos de  ocorrência de precipitação intensa, isto é, entre Outubro e 
Abril; 

♦ de modo a reduzir ou anular a probabilidade de ocorrência de fenómenos erosivos, 
deverão ser adoptadas inclinações apropriadas aos taludes de escavação e aterro, em 
função das características geotécnicas das formações afectadas, conforme memória 
descritiva do Projecto, em particular nos taludes de aterro entre o km 0+600 e o km 
1+080, onde atingem a dimensão mais expressiva; 

♦ a fundação dos aterros da plataforma ferroviária e rodoviária em áreas com depósitos 
aluvionares ou coluvionares, deverá ser precedida de saneamento integral e sua 
substituição por materiais com características de aterro técnico devidamente 
compactado; 



COBA  
 

5.11 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

♦ no caso em que os taludes de escavação intersectem o nível freático, em zonas de 
contacto entre materiais de permeabilidade contrastante ou em zonas de potencial 
ocorrência de água, que favorecem a ocorrência de fenómenos de instabilidade 
(ravinamentos, desprendimentos e/ou escorregamentos), recomenda-se a execução de 
órgãos de drenagem provisórios, do tipo valas drenantes e poços com bombagem 
associada, por forma a que as águas que afluem à frente de obra sejam devidamente 
drenadas para pontos de drenagem naturais ou encaminhadas para pontos 
criteriosamente escolhidos; 

♦ estas medidas contribuirão, não só para minimizar o escoamento superficial (redução 
da erosão e do transporte sólido), mas também para aumentar a estabilidade dos 
taludes intervencionados; 

♦ todos os dispositivos de drenagem a instalar deverão garantir que a água seja 
conduzida para pontos de drenagem natural do maciço ou outros escolhidos de forma 
criteriosa de forma a impedir quaisquer situações de deficiente escoamento com 
naturais prejuízos para a obra; 

♦ tendo em conta que a obra em análise é, do ponto de vista de balanço de terras, 
excedentária (incluindo os materiais provenientes do túnel), recomenda-se que se faça 
uma adequada gestão dos materiais provenientes da linha por forma a que solos com 
características geotécnicas adequadas sejam reutilizados na obra, reduzindo, ao 
mínimo indispensável a utilização de solos provenientes de manchas de empréstimo, 
conduzindo os piores solos a vazadouros autorizados. 

Recursos Hídricos 

♦ As zonas de armazenamento de combustíveis e/ou óleos, do parque de estacio-
namento das viaturas de apoio à obra e de realização das operações de manutenção e 
reparação dos veículos necessários às obras, deverão ser efectuadas em locais 
apropriados, devidamente impermeabilizados e apetrechados para o efeito; 

♦ estas zonas, devem estar equipadas com uma bacia de retenção (poderá ser conjunta 
para as três áreas referidas), impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, 
para evitar que derrames acidentais de óleos e combustíveis a atinjam; 

♦ na eventualidade de se verificarem diminuições significativas em caudais de captações 
particulares (embora não identificadas nesta fase do estudo), deverá efectuar-se a sua 
substituição por captações com características semelhantes; 

♦ os efluentes líquidos produzidos nos estaleiros (nomeadamente nas instalações 
sanitárias), deverão ser colectados e conduzidos a fossas sépticas ou fossas 
estanques, evitando deste modo a contaminação das águas. 
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Usos do Solo 

Como principais medidas para minimizar as afectações dos usos dos solos na fase de 
construção, destaca-se: 

♦ sinalização da área dos solos agrícolas na envolvente do traçado e das estações de 
Laborim (km 1+600 a km 1+675) e da Quinta do Cedro (km 0+647 a km 0+722), 
visando a sua não afectação para além do estritamente necessário; 

♦ elaboração de um plano de circulação para a fase construtiva do viaduto sobre o 
IC2/A1 (km 0+370 a km 0+410) e para os usos rodoviários no nó de acesso à Av. da 
República em Gaia de forma a minimizar a perturbação da circulação viária naquelas 
artérias; 

♦ consideração de alternativa de acesso à Estação Elevatória de Águas Residuais e ao 
Lavadouro Público de Laborim de Baixo, na Rua do Lavadouro (km 1+710) caso não 
seja viável deverá ser devidamente assinalado o percurso alternativo mais favorável; 

♦ garantir que os restabelecimentos das vias de comunicação são executados em 
articulação com o faseamento construtivo, de forma a limitar afectação dos usos do 
território pela população local (km 0+000 a km 0+093; km 0+093 a km 0+300; km 
0+370 a km 0+410; km 0+500; km 1+330; km 1+710; km 1+850; km 2+100 a 
km 2+130; km 2+360); 

Paisagem 

♦ Implantar as zonas de estaleiro e de apoio de obra, bem como as áreas de depósito e 
empréstimo de materiais, em locais de incidência visual mínima, recorrendo, se 
necessário, à sua dissimulação por intermédio de barreiras visuais; 

♦ garantir que os locais em construção e de apoio à obra ficam confinados à área 
definida em projecto próprio, evitando a destruição das áreas marginais; 

♦ implementar as diversas medidas definidas em Projecto para as zonas de estaleiro, de 
empréstimo e de depósito de materiais, por forma a estabelecer atempadamente a 
integração paisagística destes espaços; 

♦ nas zonas onde se efectuam obras de terraplenagem, minimizar a diminuição da 
visibilidade provocada pelo aumento de poeiras em suspensão, muito particularmente 
nos meses correspondentes a uma menor precipitação, através de regas periódicas 
e/ou aspersão hídrica dos taludes; 

♦ proceder à modelação dos taludes de aterros, visando obter a respectiva continuidade 
com o terreno natural, privilegiando-se inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e preconizando 
o boleamento da crista superior e sua conveniente drenagem; 
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♦ caso não hajam condicionantes geotécnicas ou de disponibilidade de espaço, os 
taludes deverão apresentar inclinações da ordem de 1/2 (V/H); 

♦ assegurar a melhor integração do traçado, de modo a atenuar as incidências visuais e 
aumentar a capacidade de absorção da zona atravessada, garantindo desde cedo o 
revestimento vegetal adequado dos taludes; 

♦ adoptar estratégias de integração paisagística de estruturas de contenção dos taludes 
(muros, ancoragens, pregagens e outras), com recurso a materiais susceptíveis de 
minimizar a incidência visual associada à implantação destes tipos de estruturas; 

♦ assegurar que no final da obra, os solos das áreas ocupadas por estaleiros, parques de 
máquinas, vias e acessos provisórios são revolvidos, de forma a promover a sua 
descompactação e o seu arejamento, ajudando assim a  reconstituir, na medida do 
possível, a sua estrutura e equilíbrio; 

♦ Prever a elaboração de Projectos de Recuperação/Requalificação Paisagística para 
todas as áreas previstas de estaleiro, de depósito ou de empréstimo, seguindo 
relativamente à escolha da vegetação, os mesmos critérios já referidos. 

Qualidade do Ar 

As medidas de minimização dos impactes na qualidade do ar aplicam-se sobretudo durante a 
fase de construção. Assim, recomenda-se: 

♦ localização dos estaleiros tanto quanto possível afastados de usos sensíveis; as áreas 
a condicionar serão expressas em cartografia específica de condicionantes à 
implantação de estaleiros, a integrar nas Cláusulas Ambientais de Obra por forma a 
vincularem os empreiteiros; 

♦ lavagem de rodados da maquinaria e veículos de obra sempre que sejam utilizadas 
vias provisórias, antes de os mesmos entrarem em vias asfaltadas; 

♦ humedecimento dos terrenos onde se espera uma maior emissão de partículas em 
resultado das diversas actividades associadas à obra, em particular em vias não 
asfaltadas próximas de áreas sensíveis; 

♦ definição de percursos de obra de menor afectação da população local; 

♦ instalação temporária de central (ais) de betão para apoio às obras, as quais deverão 
ser alvo de controlo rigoroso da potencial emissão de poeiras, através da regular 
manutenção dos respectivos dispositivos de recuperação das potenciais emissões; 

♦ proibição legal de efectuar queimas a céu aberto de qualquer tipo de resíduos, nas 
obras ou estaleiros, de acordo com a legislação em vigor. 
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Ruído 

Para a fase de construção, não se prevê a necessidade de implementação de medidas de 
minimização específicas na componente ruído, assumindo que não ocorrerão actividades em 
períodos extraordinários (período 18h-7h, fins-de-semana ou dias feriados), na vigência da 
legislação actual. No entanto, no decurso da obra deverá exercer-se um controlo dos níveis de 
ruído nas proximidades dos equipamentos mais ruidosos e se os mesmos se localizarem 
próximo de usos sensíveis, de forma a permitir adequada intervenção caso se verifiquem níveis 
sonoros acima dos limites legais aplicáveis. 

Recomenda-se ainda que os estaleiros sejam implantados afastados dos receptores sensíveis 
existentes. 

Vibrações 

Para a fase de construção, não se prevê a necessidade de implementação de medidas de 
minimização específicas, na componente vibrações, recomendando-se, para o efeito, que os 
estaleiros sejam colocados a mais de 50 metros das zonas com sensibilidade a vibrações. 

Sócio-economia 

♦ Para minimização dos impactes sócio-económicos deverão ser promovidas acções de 
informação do público em geral e, em particular, da população residente e/ou que 
desenvolve actividades económicas nas áreas directamente abrangidas pelo projecto, 
quanto aos objectivos da intervenção e período de duração previsto;  

♦ a sensibilização e informação da população para o Projecto poderá ser efectuada 
através de sessões de divulgação promovidas ao nível da Câmara Municipal de Gaia e 
das Juntas de Freguesia das áreas abrangidas pelo projecto. Para além destas, devem 
ser utilizados os meios de comunicação social regionais e locais, assim como os 
próprios Boletins de Divulgação dos órgãos autárquicos; a este respeito destacam-se 
os procedimentos adoptados neste âmbito pela Metro do Porto na construção das 
diversas linhas que integram já a sua rede; 

♦ as áreas de obra e de estaleiros devem estar perfeitamente sinalizadas e balizadas 
com barreiras de protecção por forma a minimizar situações de risco envolvendo a 
população local, em particular no que respeita às escavações do túnel, a desaterros, 
fundações, poços de ataque às estações e poços de ventilação e saída de emergência; 

♦ as vias de circulação utilizadas para acesso às frentes de obra e estaleiros deverão 
estar sinalizadas e as viaturas afectas às obras deverão deslocar-se em velocidade 
reduzida. Sempre que seja necessário fazer transporte de equipamentos de grandes 
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dimensões, as viaturas para esse efeito deverão ser acompanhadas de batedor e estar 
perfeitamente identificadas; 

♦ por forma a minimizar os riscos de acidente nas vias de comunicação nos locais de 
acesso às frentes de obra e aos estaleiros, deverá ser colocada sinalética adequada, 
com indicação de redução de velocidade; 

♦ os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” 
durante o dia por forma a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de 
comunicação. Esta medida contribuirá para reduzir a possibilidade de ocorrência de 
acidentes, sobretudo nas ruas de ligação aos locais das obras; 

♦ na eventualidade de ser necessário recorrer a explosivos para abertura do túnel, 
deverá ser dado conhecimento prévio dos horários e locais onde os mesmos serão 
efectuados às autoridades locais, autárquicas e policiais, aos serviços de bombeiros e 
de protecção civil e à população em geral, residente e/ou frequentadora da área; 

♦ todas as vias afectadas, assim como logradouros de acesso a edifícios e 
estacionamentos, deverão ser restabelecidos no menor tempo possível, para minimizar 
a afectação e inibição de uso dos mesmos; 

♦ para minimizar a perturbação temporária da mobilidade da população pela interrupção 
de circulação em vias rodoviárias, deverão ser afixadas placas indicativas do desvio do 
trânsito com a indicação do motivo; 

♦ as obras envolvendo movimentação de terras na área das estações deverão ser 
programadas para que parte da sua execução seja realizada em períodos de menor 
actividade e circulação, de forma a minimizar a perturbação dos residentes e 
utilizadores. Esta medida procura minimizar os efeitos da circulação de veículos de 
transporte de terras junto às áreas de maior afluência, nomeadamente na proximidade 
do Hospital Santos Silva; 

♦ deverá ser estudada a possibilidade de saída e circulação dos veículos de transporte 
das terras de escavação dos poços de ventilação e estações através de vias de menor 
intensidade de tráfego. Deverá igualmente, sempre que possível, evitar-se a circulação 
em áreas habitacionais; 

♦ a Rua Conceição Fernandes, que se desenvolve a Nordeste do hospital, nunca poderá 
ser cortada ao trânsito dado que constitui um eixo preferencial de acesso de 
ambulâncias ao hospital; 

♦ como se salientou anteriormente, o prolongamento da Linha atravessa áreas 
predominantemente urbanas, existindo, por isso, a possibilidade de atracção de 
pessoas para os locais das obras, pelo que todas as áreas de trabalho deverão estar 
devidamente identificadas e sinalizadas com barreiras protectoras, garantindo-se desta 
forma as faixas de segurança em redor das áreas de trabalho em profundidade, face À 
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proximidade de áreas residenciais, vias de circulação rodoviária e grande afluência de 
população; 

♦ igualmente se recomenda que os materiais a utilizar na construção estejam 
devidamente protegidos por forma a evitar acidentes com a população; 

♦ deverá ser efectuada a inspecção prévia de todas as edificações adjacentes às 
galerias a construir (com recurso a reportagem fotográfica e de vídeo) de modo a que 
as eventuais reclamações possam ser devidamente atendidas; 

♦ deverá ser criado um gabinete de atendimento público que prestará os esclarecimentos 
necessários à população assim como receberá as queixas e/ou sugestões decorrentes 
da execução do Projecto; 

♦ deverão ser tomados procedimentos com vista à manutenção e recuperação das vias 
utilizadas pelos Empreiteiros, sempre que a sua deterioração resultar, 
fundamentalmente, do tráfego gerado pelo próprio; 

♦ deverão ser mantidas em condições de limpeza os passeios e imediações, evitando 
assim a dispersão de poeiras. 

♦ elaboração de plano de condicionamento de circulação e de desvio de tráfego para a 
afectação da Av. da República, na fase de construção; 

♦ sinalização adequada e limitação de velocidade no IC2/A1 durante a construção do 
atravessamento aéreo em viaduto desta via; 

♦ localização preferencial dos pilares do viaduto fora da área da Quinta da Corga (km 
0+410 a km 0+500); 

♦ a afectação e eventual relocalização do equipamento desportivo e cultural do Centro 
Popular dos Trabalhadores da Alameda dos Cedros, deverá merecer um 
acompanhamento específico por técnicos da área de Serviço Social, devido a este 
equipamento ser frequentado por população idosa, que carece de um 
acompanhamento específico; 

♦ proceder à indemnização dos proprietários/residentes dos edifícios habitacionais a 
demolir, junto à EM624 na Rua de Laborim; 

♦ restabelecer o caminho de acesso à estação elevatória de águas residuais e ao 
lavadouro existente nas traseiras desta; 

♦ estabelecer se viável, um estacionamento alternativo junto ao hospital Santos Silva no 
decurso da construção da estação. 

Ordenamento do Território 

♦ Nesta fase, e de acordo com as restrições anteriormente identificadas, dever-se-á 
evitar a ocupação de áreas da REN, da RAN e DPH, com actividades acessórias à 
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obra, nomeadamente para implantação de estaleiros e áreas de depósito e 
empréstimo, não devendo, igualmente, as mesmas serem ocupadas pelos circuitos 
provisórios para circulação de veículos pesados afectos à obra; 

♦ no final da obra, deverá assegurar-se a desactivação total das áreas de apoio à obra, 
com remoção de instalações, equipamentos e maquinaria de apoio, bem como de todo 
o tipo de materiais residuais da mesma; 

♦ no final da fase de construção, todas as áreas afectadas deverão ser objecto de um 
correcto revestimento vegetal, recorrendo a espécies adequadas à região, 
preferencialmente autóctones, particularmente na envolvente da Estação Quinta do 
Cedro; 

♦ nas intersecções do traçado com as infra-estruturas identificadas deverá proceder-se à 
adopção de soluções técnicas que permitam a reposição dos serviços de forma 
atempada e célere; 

♦ relativamente aos estaleiros, deverá ser observada a desactivação total das áreas de 
apoio à obra, com remoção de instalações, equipamentos e maquinaria de apoio, bem 
como de todo o tipo de materiais residuais da mesma. 

Património Construído e Arqueológico 

Nos  casos em que se identificam vestígios patrimoniais no decurso da materialização de obras 
de diversa natureza, devem ser adoptadas medidas mitigadoras dos impactes potenciais no 
património, as quais podem assumir diferente natureza. 

No presente estudo identificou-se o Elemento Patrimonial 2 - Alemã 1 (Espigueiro), o qual se 
identifica ao km 2+130 e a cerca de 20 m a Norte pelo que se recomenda: 

♦ sinalização do elemento patrimonial no decurso da obra para que não sofra nenhum 
tipo de afectação directa; 

♦ refere-se ainda a sensibilização dos trabalhadores para a importância do elemento 
identificado, recomendando-se que os trabalhos a ocorrer na envolvente do mesmo 
sejam restringidos ao indispensável à execução da obra. 

Dado que não se identificaram outros impactes devidos à construção e exploração do 
empreendimento em estudo, as medidas propostas respeitam no essencial às condições de 
execução da obra, as quais deverão acautelar a afectação de eventuais elementos 
patrimoniais, recomendando-se: 
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♦ Prospecção sistemática prévia à construção, das áreas de instalação de estaleiros, 
áreas de depósitos temporários e empréstimos de terras e outros caminhos de acesso 
que venham a ser seleccionados; 

♦ assegurar o acompanhamento arqueológico das obras durante a instalação de 
estaleiros, e todas as acções que envolvam revolvimento de solos (decapagem, 
desmatação, escavações e terraplenagens); 

♦ após a decapagem e desmatação, proceder a nova prospecção sistemática nos casos 
e locais identificados como justificáveis. 

Gestão de Resíduos 

Na fase de construção importa atender ao recente Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março 
que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou 
demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados Resíduos de 
Construção e Demolição ou RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
adequadas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização 
e eliminação. 

Neste sentido, e de acordo com as actuais disposições legais para esta matéria “a 
responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo da 
responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua intervenção no circuito de 
gestão destes resíduos ...”, recomenda-se a realização e implementação de um 
Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), associado à gestão ambiental da obra. 

Neste contexto, o PIGR deverá ter por principais objectivos o controlo da produção, 
manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos resíduos produzidos ou 
utilizados durante a fase de construção do empreendimento em apreço, atendendo aos 
requisitos legais em vigor. 

O PIGR deve identificar e classificar o tipo de resíduos produzidos ou existentes durante a fase 
de obra, tendo em conta a classificação constante da Lista Europeia de Resíduos (LER), 
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Por forma a garantir uma adequada gestão dos resíduos presentes durante a obra, deverão ser 
criados, no âmbito do referido PIGR, um conjunto de procedimentos, ou seja, forma específica 
de executar uma actividade ou conjunto de actividades, baseados num sistema documental de 
registos que constituam prova de evidência. Os procedimentos deverão estabelecer práticas de 
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gestão específicas, orientações e requisitos para a recolha, acondicionamento, armazenagem 
e destino final dos vários tipos de resíduos classificados. 

Relativamente ao Destino Final dos resíduos manuseados ou produzidos sugerem-se as 
seguintes possibilidades: 

♦ Previamente à condução para destino final dos excedentes de terras, deverá 
privilegiar-se o despiste/identificação de obras previstas e/ou em curso na região, ou 
regiões adjacentes, nomeadamente ao nível dos trechos antecedentes/subsequentes 
ao empreendimento em apreço; 

♦ neste âmbito recomenda-se a análise da possibilidade de utilização, como zonas de 
depósito, as pedreiras e minas encerradas e inactivas existentes na região, 
promovendo a posterior recuperação paisagística. 

Assim, se após se pesquisarem outros usos para os solos sobrantes, e caso se identifique 
claramente a sua impossibilidade de uso, dever-se-á considerar o seu destino final adequado, 
o qual compreende a definição de: 

♦ Resíduos Não Perigosos e Não Reutilizáveis 

Definição pelo empreiteiro de Áreas de Depósito, devidamente licenciadas para o 
efeito; são exemplos deste tipo de resíduos, para além das terras sobrantes das 
escavações e decapagens não reutilizáveis em obra, os resíduos de construção e 
demolição e alguns tipos de sucatas. 

♦ Resíduos Perigosos e/ou Reutilizáveis  

Deverão ser adequadamente encaminhados para destino final, consoante as suas 
características. Para tal, dever-se-á recorrer a operadores devidamente licenciados 
(deverão constar da listagem das unidades licenciadas e a funcionar, de acordo com os 
critérios definidos pelo ex-Instituto de Resíduos) e nortear os procedimentos próprios 
do PIGR no que respeita à legislação específica em vigor sobre cada uma dessas 
substâncias. 

São exemplos de resíduos perigosos os óleos usados, o alcatrão, outros 
hidrocarbonetos, as tintas, colas e resinas e os materiais por eles contaminados (filtros, 
maquinaria, panos, etc.), alguns dos quais poderão ser devidamente reciclados. 

São exemplos de resíduos reutilizáveis/recicláveis as madeiras provenientes da 
desmatação ou das obras (venda directa, pasta de papel, etc.), os materiais ferrosos, 
cofragens, plásticos, baterias, etc.. 
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♦ Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),  

Após serem retiradas as fracções passíveis de separação para serem recicladas, serão 
armazenados em contentores especificamente destinados para o efeito, e a sua 
recolha deverá ser assegurada pelas entidades que asseguram a gestão local deste 
tipo de resíduos (Câmara Municipal de Gaia). 

Os materiais utilizados (de manuseamento, acondicionamento/armazenamento e transporte), 
assim com os Operadores de Gestão de Resíduos (nomeadamente quanto ao transporte e 
destino final de resíduos), deverão estar devidamente acreditados e/ou certificados para o 
desempenho das tarefas afectas, devendo para tal fazer comprovação da sua certificação. 

O PIGR deverá apresentar uma descrição, tão completa quanto possível, das actividades de 
obra geradoras de resíduos (muitas destas actividades não se encontram ainda totalmente 
definidas na actual fase dos estudos - frentes de trabalho, maquinaria utilizada, tipo de técnicas 
de construção), por forma a estabelecer objectivos concretos na afectação das tarefas e meios, 
tendo em consideração a calendarização e faseamento das obras (faseamento este que 
apenas se encontra definido ainda nas suas linhas gerais, em termos de planeamento de 
grandes trabalhos). 

No sentido de se poder demostrar a conformidade das acções relativas à gestão dos resíduos, 
bem como a operacionalidade ou eficácia do PIGR, deverão ser controlados os respectivos 
registos (evidências), o que implica a sua identificação, compilação, indexação, acesso, 
arquivo, armazenamento, manutenção e inutilização dos mesmos. Também neste contexto os 
registos devem ser legíveis, estar bem conservados e ser de fácil acesso durante os períodos 
de retenção especificados para os mesmos. 

Face ao exposto, recomenda-se que, com a adjudicação da obra, o Dono de Obra e/ou o 
empreiteiro, acompanhado das respectivas licenças de construção e outras necessárias para a 
execução da obra, deverá: 

♦ inquirir, junto das entidades públicas e privadas locais, ou com intervenção local, 
quanto à necessidade ou não de terras para fins de construção civil; 

♦ estudar e definir os locais e possibilidades de depósito definitivo de terras escavadas e 
outros resíduos da obra, tendo em atenção as suas características e 
ausência/presença de contaminação, bem como atender à redução da distância entre a 
área afecta à obra e o depósito definitivo, para o que deverá contactar: 

→ entidades oficiais competentes: ex.: Câmara Municipal; CCDR - Norte, Agência 
Portuguesa do Ambiente e Direcção Regional do Ministério da Economia; 
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→ outras entidades públicas e/ou privadas do sector dos resíduos, conforme 
identificadas anteriormente, quer se trate de unidades de tratamento de resíduos 
perigosos ou industriais, quer se trate de unidades de resíduos sólidos urbanos 
que necessitem de terras de cobertura; 

→ outras entidades públicas e/ou privadas afectas à construção civil, tais como, sub-
empreiteiros ou outros proprietários/arrendatários de terrenos autorizados para uso 
como vazadouros, quer sejam para aluguer, quer para aquisição dos mesmos; 

→ pedreiras licenciadas que possam necessitar de terras para recuperação 
paisagística (embora também neste caso exista um vazio legal quanto à sua 
aplicabilidade); 

→ entidades autorizadas para o transporte dos resíduos; 

→ solicitar-se especificamente indicação dos locais de depósito atendendo às 
características e quantitativos envolvidos na operação. 

Também no que respeita aos circuitos de acesso aos locais de obra e percursos preferenciais a 
serem utilizados para o transporte dos resíduos a depósito, é de realçar que os mesmos 
deverão ser previamente solicitadas às entidades competentes, para posterior aprovação 
adequada. 

Por último, e após esgotadas todas as medidas referidas anteriormente no que respeita à 
redução de excedentes (Projecto), ou sua reutilização em obras em curso na região, se ainda 
existirem materiais sobrantes, a sua deposição deverá ser devidamente licenciada pelas 
entidades competentes considerando as seguintes restrições de localização (para além de 
outros diplomas legais aplicáveis), as quais foram sendo expressas para os diversos 
descritores ao longo do presente estudo: 

♦ será interdita a ocupação de áreas classificadas ao abrigo dos regimes das Reservas 
Agrícola e Ecológica Nacionais (RAN e/ou REN); 

♦ os sítios patrimoniais classificados serão salvaguardados; já os restantes serão objecto 
de medidas cautelares que impeçam a sua afectação; 

♦ as margens das linhas de água também serão interditas para este tipo de usos; 

♦ as zonas urbanas serão igualmente acauteladas incluindo as suas imediações; 

♦ para todos os equipamentos e infra-estruturas relevantes serão salvaguardadas as 
respectivas faixas de servidão. 

Face ao exposto, é expectável que os impactes associados aos excedentes de terras sejam 
minimizados. 
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5.4 - MEDIDAS MITIGADORAS PROPOSTAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Geomorfologia e Geologia 

Embora na fase de exploração não se prevejam impactes certos no ambiente geológico, 
recomenda-se a monitorização das condições de estabilidade geotécnica dos taludes, tanto 
dos taludes de escavação como os de aterro, por forma a detectar atempadamente eventuais 
fenómenos de instabilidade, consequentes da evolução dos taludes. 

Nas estruturas de obra mais complexas – túneis ou estruturas de suporte que o justifiquem, 
recomenda-se a implementação de um plano de instrumentação e observação de eventuais 
deslocamentos ao longo do tempo, que possa evidenciar algum comportamento geotécnico 
anómalo, quer na obra efectuada quer em todas as estruturas existentes, definindo-se os níveis 
de risco associados, como indicado e previsto no Estudo Prévio apresentado. 

Também se recomenda que periodicamente se proceda à verificação do estado das valetas de 
drenagem e das passagens hidráulicas, com vista ao seu desassoreamento. Estes aspectos 
revestem-se de particular importância sob pena de tornar ineficazes os sistemas de drenagem 
e conduzir a processos de erosão significativa que podem colocar em risco as obras 
efectuadas. Além das verificações periódicas recomenda-se que se faça uma verificação 
sistemática antes do período chuvoso para limpeza dos referidos sistemas. 

Paisagem 

Assegurar a gestão e manutenção dos sistemas naturais desenvolvidos no projecto com vista à  
estabilização dos taludes e enquadramento visual e estético da metrovia. 

Qualidade do Ar 

Durante a fase de exploração deverão ser tomadas medidas de modo a fomentar uma maior 
utilização da Linha de metro, em oposição ao transporte rodoviário (público e individual), quer 
pelo promotor, mediante o fornecimento de um serviço de elevada qualidade (fiabilidade, 
segurança, regularidade, etc.), quer na decorrência de acções promovidas por outros agentes, 
sejam de carácter financeiro, ambiental, entre outros. 

É de notar que, quanto maior for a derivação do transporte rodoviário para a linha do metro, 
maior será a magnitude dos impactes positivos esperados para a qualidade do ar. 
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Ruído 

Para a fase de exploração, de acordo com os resultados prospectivados, e dada a 
possibilidade emergente de Classificação Acústica Oficial, e por não se perspectivar a 
ultrapassagem dos limites legais aplicáveis devido ao Ruído Particular do empreendimento, 
julga-se adequado recomendar que a real necessidade de medidas de minimização seja 
averiguada mediante monitorização. 

De referir ainda, que para as Situações (S01 e S05) onde actualmente os níveis sonoros já se 
encontram em incumprimento, apenas a efectivação de um Plano de Redução de Ruído para 
as principais fontes de ruído existentes actualmente poderá traduzir uma melhoria do ambiente 
sonoro, sendo que o empreendimento em avaliação poderá contribuir positiva e decididamente 
para esses objectivos. 

Neste contexto, assume especial relevância um plano de monitorização direccionado, de forma 
a controlar a efectiva afectação produzida pelo ruído associado à circulação do metro. 

Recomenda-se assim a consideração de Programa de Monitorização do Ruído de acordo com 
as directrizes apresentadas no Capítulo 6. 

Vibrações 

Neste contexto, assume especial relevância um plano de monitorização direccionado, de forma 
a controlar a efectiva afectação produzida pela vibração e/ou pelo ruído estrutural associados à 
implementação do projecto. 

Recomenda-se assim a consideração de Programa de Monitorização do Ruído/Vibrações de 
acordo com as directrizes apresentadas no Capítulo 6. 

Gestão de Resíduos 

Nesta fase as acções susceptíveis de produzir resíduos respeitam a: 

♦ acções de reparação da infra-estrutura envolvendo a retirada de materiais danificados,  

♦ acções de manutenção e limpeza das composições; 

♦ resíduos sólidos urbanos a colectar na sequência de cada viagem. 

No primeiro caso, será previsível a ocorrência de resíduos provenientes das acções de 
manutenção da linha, podendo envolver, com maior ou menor frequência, a produção de carris 
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e/ou travessas danificadas, ou resíduos do tipo RSU associados à limpeza de valas e valetas 
em função de arremesso de “lixos” para a via. 

Estes resíduos serão produzidos localmente determinando a definição de uma estratégia 
consertada para o seu encaminhamento e destino final, a qual deverá considerar, quer a sua 
natureza, quer os quantitativos que será previsível produzir, quer ainda sistemas de acesso e 
transporte. 

Numa primeira análise, é provável a recolha, após selecção, pela autarquia com jurisdição na 
área ou a mais próxima mediante a prévia definição de acordos nesse sentido; em alternativa, 
e caso viável, poderá ser de prever a sua condução para o depósito de manutenção do 
sistema, a partir do qual se procederá ao seu tratamento e condução a destino final adequado. 

Já no que respeita às acções de manutenção e/ou limpeza das composições, tal deverá 
ocorrer em locais definidos para o efeito, a desenvolver no depósito de manutenção, sendo 
determinante adequar essa unidade para os fins projectados, quer em termos de controlo de 
contaminação, quer no que respeita à definição de sistemas de selecção, tratamento, 
armazenamento e destino final dos resíduos produzidos, de acordo com regras e 
especificações a definir, respeitando o articulado anteriormente especificado. 

5.5 - RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
TERRITORIAL 

Para algumas das medidas propostas neste domínio, competirá às entidades que gerem o 
território assumir a responsabilidade da sua contemplação no planeamento municipal, e 
execução daquelas que já se encontram previstas e assumidas como elementos chave do 
planeamento, muitas delas definidas com base na expectativa criada com o faseamento de 
expansão da Rede do Metro do Porto. São exemplo disso a contemplação no PDM de Gaia 
(actualmente em fase de discussão pública), de um conjunto de unidades operativas de 
planeamento e gestão que dão resposta a essas expectativas criadas, em articulação com 
outros objectivos de planeamento e de execução, de que se destacam as envolventes de vias 
estruturantes, como é o caso da VL3 e da própria VL3. 

Face ao exposto, as medidas a seguir referidas constituem recomendações visando a melhor 
articulação do empreendimento com a sua envolvente, para as fases que se consideraram 
relevantes. 

♦ controlo da pressão urbanística, que decorrerá da dinâmica imposta pela nova infra-
estrutura, e que tende a gerar maiores solicitações sobre o território; nesse contexto 
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dever-se-á acautelar o uso de solos condicionados, perspectivando para esses 
espaços, e porque se está em zona urbana, espaços verdes de enquadramento, 
privilegiando-se a valorização e incremento da funcionalidade urbano - territorial. 

♦ Quanto aos territórios urbanos adjacentes à Estação Vila d’Este (áreas urbanas de 
transição e de edificabilidade intensiva e extensiva aí existentes) recomenda-se a 
estrita observância do planeamento municipal em vigor e previsto, com vista à 
contenção de fenómenos de urbanização desarticulada da estratégia de 
desenvolvimento territorial ambientalmente sustentável defendida pelo município. 

♦ Deverá garantir-se um correcto dimensionamento entre a oferta e procura de infra-
estruturas e serviços de apoio às populações nas áreas de maior procura urbana 
decorrentes do empreendimento em apreço, em articulação com as estratégias 
definidas no PDM de Gaia em fase final de revisão. 

5.6 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO 
AMBIENTAL 

5.6.1 - Considerações Prévias 

Neste âmbito desenvolve-se uma avaliação especifica que respeita ao túnel de Vila D’Este ao 
qual se associa risco potencial, contudo de muito reduzida probabilidade de ocorrência. 

5.6.2 - Fase de Projecto 

O assegurar da minimização de risco de acidente envolvendo pessoas e bens, passa 
claramente pela concepção de um projecto que equacione, desde o início, quer a natureza do 
empreendimento - quer as repercussões negativas que acidentes de qualquer natureza 
possam motivar, nomeadamente em termos de restrições ao uso (de velocidade, de horário, 
etc.), situação de todo indesejável face à natureza de transporte público que está em causa. 

Assim, para obviar situações negativas, o empreendimento integra todas as medidas cabíveis e 
tecnicamente disponíveis visando a minimização de riscos e de acidentes, o que 
simultaneamente é proporcional às condições de máxima atractividade do sistema. 

As medidas referidas respeitam aos aspectos de geotecnia, drenagem, e estruturas dos túneis, 
já previamente identificadas no Estudo Prévio e que serão cuidadosamente detalhadas no 
Projecto de Execução da via e do túnel. 

Também o projecto de sinalização e gestão do sistema, incluindo sofisticados sistemas de 
pilotagem, visam controlar, no máximo possível, o risco de ocorrência de acidentes imputáveis 
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à infra-estrutura ou ao pessoal operador, o qual, inclusivamente, será adequadamente treinado 
para o melhor uso possível dos equipamentos e sistemas que lhe será dado operar. 

5.6.3 - Fase de Construção 

De acordo com a legislação vigente, são definidas uma série de obrigações a serem seguidas 
pelo dono de obra, que visam reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes graves em 
estaleiros e zonas de obras.  

Para se proceder à autorização de abertura dos estaleiros tem que ser também elaborado o 
Plano de Segurança e Saúde, o qual é parte integrante do Projecto de Execução. Este plano 
funcionará como instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e estaleiros, 
devendo ser elaborado durante a fase de projecto e será da responsabilidade do dono de obra. 

Após a sua elaboração este plano deverá ser enviado ao Coordenador de Segurança da Obra 
para que, empreiteiros e sub-empreiteiros o possam analisar e propor as alterações 
necessárias, sempre que as especificações se mostrem desadequadas aos processos 
construtivos ou aos métodos de trabalho a utilizar. 

O Plano de Segurança e Saúde deverá ser estruturado por forma a reunir elementos 
essenciais que caracterizem as obras e os estaleiros. De entre os elementos de carácter 
informativo que nele devem constar, destacam-se: 

♦ Interlocutores: Dono de obra, autor do projecto, coordenador de segurança (do 
projecto e de obra), director da obra, técnico responsável da obra e fiscal da obra; 

♦ Intervenientes: Empreiteiro, sub-empreiteiros e trabalhadores independentes; 

♦ Obra: Elementos identificadores da obra; 

♦ Trabalhos: Início e termo previsível e volume de mão de obra. 

Após a descrição destes elementos há que se proceder à sistematização dos seguintes 
aspectos: 

♦ Projecto: Tipologia da edificação prevista, opções arquitectónicas relevantes, soluções 
técnicas preconizadas e materiais a utilizar; 

♦ Obra: Envolvências, implantação da obra, geologia do terreno e redes técnicas 
preexistentes; 

♦ Estaleiro: Sistemas de armazenagem e de apoio à produção, necessidades de 
acesso, de circulação, de apoios sociais e de redes técnicas do estaleiro e, ainda, a 
previsão relativa aos resíduos; 
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♦ Trabalhos: Cronograma das operações; 

♦ Equipamentos: Natureza dos equipamentos a utilizar, em particular dos equipamentos 
fixos. 

Seguidamente, e tendo em conta a análise de todos estes elementos, deverá ser efectuada 
uma planificação das obras analisando, por um lado, a organização do estaleiro, e por outro, os 
processos construtivos. 

A organização dos estaleiros deverá analisar os elementos determinantes para o seu bom 
funcionamento, ou sejam, características da zona envolvente, nomeadamente: linhas eléctricas 
envolventes e redes técnicas subterrâneas, acessos e vias de circulação e sinalização de 
segurança, ocupação do solo, redes técnicas do estaleiro, localização e características dos 
equipamentos fixos, procedimentos com os resíduos sólidos e efluentes líquidos, bem como o 
sistema de emergência para o caso de ocorrência de algum acidente. 

Deverá igualmente ser elaborado um cronograma do processo construtivo, estabelecendo-se 
para cada uma das operações uma previsão dos riscos, identificando a sua origem. Os riscos 
serão hierarquizados, estabelecendo-se as técnicas de prevenção apropriadas. 

Por último, conjuntamente com a Comunicação Prévia e o Plano de Segurança e Saúde, 
deverá ser elaborada, durante a fase de projecto, uma Compilação Técnica. 

Este documento funcionará como um conjunto de informações e recomendações constituindo 
um dossier técnico e deverá conter os seguintes elementos: 

♦ Identificações relativas a: Obra, Dono da obra, Autores do Projecto, Empreiteiro e 
Sub-Empreiteiros; 

♦ Informações relativas a: Memória descritiva, Projectos, Sondagens geológicas, Redes 
técnicas, Fundações, Estrutura resistente da edificação, Pontos de ancoragem, 
Elementos pré-fabricados, Materiais utilizados e Equipamentos ou instalações 
incorporados; 

♦ Recomendações relativas à utilização e futuras intervenções: aspectos relevantes do 
Plano de Segurança, Aspectos relativos à utilização (incluindo plano de evacuação), à 
manutenção, ao restauro, à alteração e à demolição. 

Todas as medidas referidas, enquadradas na legislação nacional visam garantir a redução de 
risco a níveis ínfimos, pela integração e sistematização de todas as situações de risco visando 
a identificação antecipada de forma de prevenção e, em última análise, de actuação. 
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5.6.4 - Fase de Exploração 

Nesta fase destaca-se que o controlo regular da infraestrutura, por equipas técnicas 
adequadamente treinadas e credenciadas, ao longo de toda a linha, com o objectivo de 
verificar, no que respeita à estrutura, eventuais situações de risco potencial, em muito 
contribuirá para a redução do risco de acidentes. 

Face ao exposto apenas haverá que recomendar a selecção de equipas experientes e sempre 
actualizadas, mediante a realização periódica de acções de informação / formação, dotada dos 
meios técnicos adequados e sem sobrecargas de trabalho, por forma a assegurar uma 
acuidade permanente na verificação dos sistemas em causa. 

Para além desta actuação, e reconhecendo-se que da mesma resultará a minimização de risco 
de acidentes, haverá ainda que acautelar a definição de um Plano de Segurança e de Planos 
de Emergência, por forma a garantir o máximo de condições de salvaguarda humana e 
ambiental em caso de acidente, com destaque para as estações subterrâneas. 

Estes Planos deverão identificar, na medida do possível as situações críticas que possam 
ocorrer, bem como propor, medidas que minimizem, quer a possibilidade de ocorrência de 
acidentes, quer as suas consequências. Estes Planos deverão ser de fácil apreensão e 
divulgação, e conter, entre outros, os seguintes elementos: 

♦ Descrição do Projecto; 

♦ Identificação das situações críticas; 

♦ Normas e procedimentos a adoptar em caso de acidente, segundo as diversas 
tipologias; 

♦ Organismos envolvidos nas diversas acções de salvaguarda, também de acordo com a 
respectiva tipologia; 

♦ Entidade responsável. 

Terão ainda que ser elaborados Planos de Evacuação vocacionado para o Túnel que 
contemplem as diversas situações que possam obrigar à sua rápida evacuação (incêndios, 
inundações, aluimentos, etc.). 

Assim, na fase de Projecto de Execução, deverão ser analisadas as estruturas mais 
adequadas que permitam, mesmo em condições de fraca visibilidade, uma fácil identificação de  
trajectos a seguir para abandonar o túnel. Esta sinalização deverá integrar elementos escritos e 
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gráficos, com dimensões apropriadas, que permitam uma fácil compreensão por parte da 
população em geral. 

5.7 - IMPACTES RESIDUAIS 

A avaliação das implicações ambientais de uma determinada intervenção antrópica no meio 
natural e social onde o mesmo se vai inserir, tendo em atenção o seu quadro evolutivo, 
determina a identificação e avaliação de impactes ambientais. 

O projecto integra em si diversas acções que minimizam eventuais implicações negativas na 
estrutura biofísica, sócio-cultural e económica nos espaços atravessados, como é o caso, por 
exemplo, da anulação de efeito de barreira para a água (PH’s) ou para a população (PS, PI ou 
PA), entre outras, que são naturalmente integradas como acções que visam proteger o próprio 
empreendimento de eventuais agressões externas impostas por esses sistemas. 

Outras situações há, contudo, que introduzem perturbações ou impactes mais ou menos 
expressivos nos sistemas territoriais, para as quais se propõem medidas específicas. 

A aplicação de medidas visa reduzir a magnitude e significância dos impactes avaliados, 
permitindo mesmo, em alguns casos, assegurar a reversibilidade do impacte, ou seja, alterar a 
natureza negativa de alguns impactes para positiva. 

As medidas propostas, com incidência no projecto, ou nas fases de construção e exploração, 
têm que ser muito bem ponderadas por forma a que a sua adopção não cause novo tipo de 
impactes, pelo que se deverá realizar um balanço entre os benefícios desejados e as suas 
implicações no meio social e natural. 

Assim, após incorporação das medidas propostas, é possível identificar a sua eficácia 
ambiental, actividade que assume alguma subjectividade, sendo que a experiência adquirida e 
acumulada pelos especialistas nestas temáticas, a par de um conhecimento aprofundado das 
diferentes tipologias e implicações dos mais variados tipos de projectos, aliado a contactos com 
diversas entidades, permite avaliar essa eficácia, ainda que de forma qualitativa e indicativa. 

Esta actividade, e para os aspectos mais importantes, foi já de alguma forma efectuada no 
decurso da avaliação de impactes e proposta de medidas de minimização. 

Contudo, sintetizam-se seguidamente os mais importantes aspectos avaliados cujos impactes 
serão substancialmente minimizados com a adopção das medidas propostas, ou que podem 
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mesmo assegurar a reversibilidade de impactes negativos alterando a sua natureza para 
positivo a saber: 

♦ impactes devidos às terraplenagens e instabilidade de taludes; 

♦ impactes associados ao aumento dos níveis de perturbação acústica; 

♦ impactes na estrutura demográfica e urbana pelo controlo dos processos urbanísticos; 

♦ incremento dos impactes positivos em função das medidas potencializadoras propostas 
no sentido de fomentar o uso deste novo transporte; 

♦ para além da diminuição de magnitude e significância da maioria de impactes 
associados à perturbação dos sistemas naturais e antrópicos em fase de obra. 

Assim, considera-se que a maioria dos impactes negativos identificados são 
minimizáveis e/ou reversíveis, determinando, pela aplicação de medidas, impactes 
residuais pouco significativos. 

Contudo identificam-se, ainda assim impactes não minimizáveis e/ou irreversíveis associados à 
afectação e que, no caso presente, se identificam maioritariamente com a perturbação acústica 
ou outras implicações negativas devido a situações de elevada proximidade de habitações. 
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6 - DIRECTRIZES DO PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

6.1 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

A monitorização do ambiente no âmbito do presente projecto, e porque ao mesmo se associam 
maioritariamente impactes positivos na fase de exploração, apenas se recomenda a 
monitorização do ruído ambiente, com o objectivo de verificar se a avaliação efectuada no 
decurso dos estudos ambientes, no âmbito dos quais não se identificaram impactes, se 
mantém válida. 

A monitorização proposta, cujas directrizes se apresentam em seguida, deverá ser articulada 
com a monitorização em curso para a totalidade da rede de Metro Ligeiro da Área 
Metropolitana do Porto. 

6.2 - MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE ACÚSTICO 

O programa de monitorização deverá ser definido em fase de projecto de execução, tendo por 
base a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e as Directrizes aplicáveis da Agência Portuguesa 
do Ambiente (ex-Instituto do Ambiente). 

Explicitam-se em seguida algumas recomendações julgadas adequadas. 

Relativamente à fase de construção, deverão ser seleccionados não só pontos de 
monitorização nas proximidades das frentes de obra e estaleiros, mas também nas 
proximidades das principais vias de acesso de camiões à obra, sobretudo no que concerne à 
componente ruído. 

Na fase de exploração a monitorização não se deverá cingir à verificação do cumprimentos dos 
requisitos legais e/ou de boa prática nos pontos onde se prevê ultrapassagem dos limites, 
devendo abranger também os pontos onde o cumprimento dos requisitos não ocorre de forma 
cabal. Na componente vibrações, dadas as maiores incertezas associadas, deverão ser 
realizadas medições em pelo menos um ponto por Situação e nas zonas previsivelmente 
afectadas. 

Deverão não só ser obtidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais, de 
boa prática e de projecto aplicáveis – nomeadamente níveis sonoros, velocidade eficaz de 
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vibração e velocidade de circulação das composições – mas também os parâmetros sociais 
associados à sensibilidade das pessoas ao ruído e às vibrações. 

Todas as caracterizações que forem efectuadas deverão ter em vista a obtenção de valores 
representativos e ter por base a legislação e normas aplicáveis, nomeadamente: 

Ruído: 

♦ D.L. n.º 146/2006 (Directiva 2002/49/CE). 

♦ D.L. n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

♦ D.L. n.º 9/2007, de17 de Janeiro. 

♦ Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment 
(IMAGINE) – Determination of Lden and Lnight using measurements. 2006. 

♦ ISO 1996-1, de 2003. 

♦ ISO 1996-2, de 2007. 

♦ ISO 3095, de 2005. 

♦ ISO/TS 15666, de 2003. 

♦ NP 1730-1, de 1996. 

♦ NP 1730-2, de 1996. 

♦ NP 1730-3, de 1996. 

Vibrações: 

♦ ISO 14837-1, de 2005. 

♦ ISO 2631-2, de 2003. 

♦ ISO 5348, de 1998. 

♦ ISO 8041, de 2005. 

♦ NP 2074. de 1983. 

A periodicidade da monitorização deverá privilegiar períodos de maior afectação, quer na 
componente ruído quer na componente vibrações, e adaptar-se a eventuais modificações das 
características de emissão, propagação ou recepção, sonora e/ou vibrátil, que possam ocorrer 
ao longo da construção e da exploração do empreendimento. 

A eventual ocorrência de reclamações deverá ser adequadamente gerida pelo plano de 
monitorização, assim como as eventuais alterações dos requisitos aplicáveis e/ou técnicas 
disponíveis. 



COBA  
 

7.1 
1469/MPDG. METRO DO PORTO. LINHA D - SANTO OVÍDIO / VILA D'ESTE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO 
SÍNTESE. 

7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

O Prolongamento para Sul da Linha D – Amarela entre a saída do túnel de Santo Ovídio e Vila 
D´Este, passando por Laborim, insere-se na estratégia de expansão da Rede de Metro Ligeiro 
do Porto, nomeadamente na 2ª fase da expansão, tendo como horizonte temporal de 
concretização o ano de 2012. 

A implantação da nova infra-estrutura ferroviária insere-se numa estratégia de cumprimento de 
novos imperativos quanto a segurança e acessibilidades, a par do contributo para uma melhor 
inserção urbanística e compatibilização com outros modos de transporte, com o objectivo de 
alcançar um serviço de transporte mais eficiente e melhor integrado no tecido urbano, conforme 
Decreto-Lei n.º 192/2008, de 01 de Outubro.  

Efectivamente, o desenvolvimento de sistemas de transportes urbanos da natureza daquele 
que ora se avalia no âmbito do presente estudo, vai ao encontro das políticas nacionais, 
europeias e mesmo mundiais de reforço de acessibilidade com minimização das disfunções 
ambientais associados. 

Refere-se ainda que, para materialização deste projecto, cujo Estudo Prévio constitui objecto 
do presente EIA, houve que considerar um trecho de cerca de 700 m da futura via de ligação – 
VL3 do concelho de Gaia face ao desenvolvimento das 2 infraestruturas num mesmo espaço 
canal; é assim que aquele trecho de rodovia constitui um projecto associado do metro, sendo 
que ambos integram o Estudo Prévio e, consequentemente, a mesma avaliação ambiental. 

Tendo presente então os pressupostos do Estudo Prévio em avaliação, as soluções de traçado 
apresentadas respeitam ao resultado de um processo interactivo de ajustamento a 
condicionantes territoriais, urbanas e de densidade do edificado, impondo uma complexidade 
acrescida face aos aspectos a seguir referidos: 

♦ ponto de origem e final pré-definidos em planta e perfil, em articulação com as 
estratégias de expansão da rede e das acessibilidades e mobilidades na Região do 
Grande Porto, particularmente no concelho de Vila Nova de Gaia; 

♦ necessidade de articulação, em Laborim, com a futura Linha G - Laranja que se 
desenvolve entre a Estação Casa da Música II e Laborim; 

♦ minimização da afectação das zonas de ocupação urbana atravessadas, que 
apresentam elevada densidade e diversos equipamentos; 

♦ minimização da afectação de infra-estruturas e equipamentos, incluindo edifícios 
públicos de saúde e ensino, alguns deles com valor patrimonial; 
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♦ salvaguarda face a zonas de deficientes características geológico-geotécnicas, 
(maioritariamente associadas à existência de bolsas de caulino), em particular quando 
estão em causa estruturas do tipo túnel como ocorre no caso em apreço; 

♦ articulação com as opções de planeamento municipal, quer relativamente às infra-
estruturas viárias, quer em relação às interfaces modais, de que se destaca a interface 
de Santo Ovídio bem como a futura unidade de Vila D’Este de forma a assegurar a 
conexão aos transportes públicos rodoviários e ao parqueamento de transporte 
individual, nomeadamente no que se refere a envolvente à VL3, previsto no 
planeamento municipal de Gaia. 

Neste sentido, a avaliação ambiental deste projecto determinou uma abordagem a dois níveis: 
estratégico (no domínio do ordenamento e desenvolvimento territorial) e local (no contexto 
directo da área de implantação do projecto).  

De acordo com a avaliação efectuada é possível concluir sobre os principais impactes 
ambientais negativos associados à construção e exploração do Prolongamento da Linha até 
Vila D’Este, destacando-se os seguintes, ainda que assumindo globalmente reduzida 
expressão no contexto dos procedimentos habituais em obras desta natureza: 

♦ impactes, associados à construção do túnel de atravessamento da vertente sul do 
Monte da Virgem, maioritariamente no que respeita à perturbação causada pela 
movimentação de terras que, apesar de não estarem quantificadas na presente fase de 
estudo prévio, se afigura claramente excedentária, havendo necessidade de transporte 
a depósito das terras sobrantes; 

♦ impactes paisagísticos decorrentes da desorganização visual na faixa de 
materialização da metrovia, no decurso da realização das obras, em particular na zona 
do emboquilhamento do túnel, no aterro de suporte à Estação Quinta do Cedro, bem 
como em algumas obras de arte e estruturas de contenção, face à natureza mais 
complexa das intervenções e recurso a maquinaria especifica; 

♦ impactes no ambiente acústico, durante a fase de construção, resultantes da 
degradação das condições de habitabilidade pela proximidade da via a receptores 
sensíveis a ocorrer sobretudo no trecho em Viaduto sobre a Quinta do Cedro, no trecho 
em aterro junto à Estação Quinta do Cedro, na trincheira coberta no atravessamento da 
EM624 na Rua de Laborim e da Rua da Alemã a norte da A1, assim como junto ao 
Hospital Santos Silva e trecho terminal a nascente da Estação Vila D’Este; 

♦ impactes socioeconómicos, devido à necessidade de afectar à metrovia uma faixa no 
atravessamento desta área, envolvendo expropriação e interferência temporária com 
infraestruturas viárias e de abastecimento, conforme seguidamente se identifica: 
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→ expropriação de uma edificação (garagem na Quinta do Cedro, na Rua das 
Corujeiras; 

→ expropriação de duas moradias e anexos na Rua de Laborim, na passagem em 
trincheira coberta sob a EM624; 

→ expropriação de logradouro e de um anexo degradado de uma moradia na Rua da 
Alemã; 

→ expropriação de anexos a norte da Rua da Alemã, na passagem em trincheira em 
direcção ao túnel no sentido norte; 

→ afectação, ainda que temporária, de infra-estrutruras diversas, incluindo algumas 
vias de comunicação com perturbação da circulação rodoviária na Av. da 
República no acesso a Santo Ovídio; 

→ perturbação temporária da circulação rodoviária na A1 devido à construção do 
Viaduto de Santo Ovídio sobre a A1 e do atravessamento da Metrovia sob a A1 a 
nascente da rotunda da VL3 com a EN1;  

→ perturbação da circulação rodoviária na EN1 devido à construção da rotunda de 
ligação entre esta estrada nacional e a VL3; 

→ perturbação, também temporária, da circulação rodoviária na Rua de Laborim 
devido à construção da trincheira coberta na EM624; 

→ perturbação da qualidade de vida e do quotidiano das populações, devido ao 
tráfego afecto à obra, à libertação de partículas e poeiras na fase de construção e 
eventualmente afectação da segurança de pessoas e bens.   

♦ os impactes sobre os usos do solo e ordenamento do território, relacionados com 
a afectação de classes de espaço consignadas no planeamento municipal: 

→ sobreposição do traçado da plataforma ferroviária e da plataforma da VL3, junto ao 
limite de uma pequena área de uso condicionado na área da Estação Laborim 
(RAN); 

→ interferência com equipamento desportivo na Quinta do Cedro e do Parque de 
Estacionamento a norte do Hospital Santos Silva, este menos expressivo. 

Apesar da itemização efectuada para os mais relevantes impactes identificados no decurso 
do presente estudo, considera-se importante ressalvar que, no cômputo global, envolvam 
magnitude e significado de reduzida relevância face às medidas propostas e que respeitam 
maioritariamente de procedimentos construtivos e adequado acompanhamento técnico e 
ambiental da obra. 

Refere-se ainda a importância dos impactes positivos, de forte componente cumulativa, 
associados aos benefícios sociais, territoriais e ambientais intrínsecos à exploração da Linha 
D em apreço, de que se destacam: 

♦ potencial de desenvolvimento e dinamização territorial; 
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♦ reforço da acessibilidade e mobilidade na Área Metropolitana do Porto, com relevância 
para o concelho de Gaia; 

♦ significativo potencial de transferência de tráfego rodoviário e ferroviário convencional 
para a nova infra-estrutura da Linha D, com melhoria global da qualidade do ar, sendo 
que, a fonte de alimentação deste sistema assegura, por ser pontual, o seu controlo; 

♦ significativa diminuição dos tempos de percurso em relação ao modo de transporte 
individual nas horas de ponta; 

♦ potencial de redução da sinistralidade rodoviária pela potencial transferência de tráfego 
e sua diminuição nos principais eixos nacionais (em particular a A1 e a EN1); 

♦ contributo para o cumprimento de objectivos nacionais de redução de Gases com 
Efeito de Estufa (Protocolo de Quioto); 

♦ melhoria de qualidade do ambiente nas zonas envolventes às principais infra-estruturas 
rodoviárias, que beneficiarão de transferências mais ou menos expressivas de tráfego, 
e consequente melhoria da qualidade ambiental em termos de poluição atmosférica, 
hídrica e acústica; 

♦ dinamização social e urbana dos espaços servidos pelas 4 estações da Linha D e pela 
possibilidade de utilização futura das 10 estações da Linha G com a qual se admite 
uma articulação em Laborim. 

De acordo com a avaliação efectuada, os impactes poderão assumir magnitude potencialmente 
relevante no decurso da construção desta linha, nomeadamente no que respeita à perturbação 
inerente à obra, ou seja, tráfego e maquinaria pesados, ruído, poeiras, desvios de tráfego, 
entre outros aspectos que, sendo identificados como potencialmente expressivos, serão 
contudo temporários, localizados, e reversíveis mediante a adopção de cuidados 
específicos no decurso da obra. 

Refere-se ainda que, muito provavelmente, os impactes negativos identificados na fase de obra 
serão amplamente compensados pelos impactes positivos significativos identificados para a 
fase de exploração, nos diversos domínios a saber: qualidade do ambiente urbano, potencial 
de redução do ruído e degradação da qualidade atmosférica, requalificação da estrutura 
urbana, valorização do edificado, entre outros aspectos, com particular expressão positiva no 
concelho de Vila Nova de Gaia e, em acúmulo, com a articulação prevista à Linha G na zona 
de Laborim. 

Por último, salienta-se o conjunto de medidas minimizadoras recomendadas, para além da 
adopção implícita de procedimentos construtivos que integram as diversas peças de projecto, 
no sentido de circunscrever, alguns impactes negativos identificados, determinando, 
globalmente, impactes residuais de reduzida magnitude e significado. 
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Além do conjunto de medidas/recomendações que acompanham o presente EIA, salienta-se a 
necessidade de assegurar um adequado Acompanhamento Ambiental da obra no decurso da 
sua construção, bem como do desenvolvimento da monitorização acústica e, no âmbito do 
projecto geotécnico, por forma a assegurar a verificação da correcta implementação do 
projecto. 

Destas medidas destacam-se, pela relevância em termos estratégico-ambiental:  

♦ actualização do cadastro de infra-estruturas e análise detalhada dos potenciais 
serviços afectados com vista à sua adequada e atempada reposição; 

♦ articulação da Metro do Porto com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia na 
definição da calendarização e faseamento conjunto dos projectos associados (VL3, 
interface de transporte colectivo, Projecto da Linha G); 

♦ definição de medidas de controlo do ruído, de integração paisagística e inserção 
urbana do empreendimento; 

♦ avaliação do volume de materiais a serem conduzidos a depósito, tendo em vista, quer 
ajustamentos a empreender ao nível do Projecto de Execução no sentido de optimizar 
o balanço de terras final, quer ao nível das condições de destino final adequado; 

♦ desenvolvimento de um programa de acompanhamento ambiental da obra, no sentido 
de estruturar e fiscalizar a minimização das perturbações associadas à mesma; 

♦ desenvolvimento de Projecto de Integração Paisagística, particularmente na zona de 
emboquilhamento do túnel e de integração estética de obras de arte, estruturas de 
suporte e de contenção, e do aterro de suporte da plataforma da via e Estação da 
Quinta do Cedro; 

♦ articulação da Metro do Porto com a CM de Vila Nova de Gaia para solução das 
interferências do traçado com os projectos de loteamento em curso e obras de 
construção nos espaços atravessados pelo traçado; 

Para além destas medidas directamente relacionadas com o projecto e respectivas condições 
de materialização, saliente-se a importância de se considerar, no planeamento municipal o 
controlo da pressão urbanística pelas entidades municipais, que decorrerá da dinâmica 
induzida pela nova infra-estrutura, e que tende a gerar maiores solicitações sobre o território; 
nesse contexto dever-se-á acautelar o uso de solos condicionados, perspectivando para esses 
espaços, e porque se está em zona urbana, espaços verdes de enquadramento, privilegiando-
se a valorização e incremento da funcionalidade urbano - territorial. Esta medida tem particular 
significado na contenção de crescimento urbano desordenado na envolvente da Estação Vila 
D’Este enquadrada por Áreas de Edificabilidade Intensiva, Extensiva e de Transição. 
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Dever-se-á ainda garantir um correcto dimensionamento entre a oferta e procura de infra-
estruturas e serviços de apoio às populações nas áreas de maior procura urbana decorrentes 
do empreendimento em apreço, em articulação com as estratégias definidas no PDM de Gaia 
em fase final de revisão. 

No que respeita ao Projecto de Execução, deverão ser desenvolvidos estudos de pormenor 
que permitam, após a identificação das melhores soluções técnicas, ambientais e financeiras a 
desenvolver na sequência do processo de AIA, a sua melhor articulação e definição nas fases 
seguintes por forma a assegurar a adopção de medidas de maximização do uso do metro e 
assegurar a desejável transferência de tráfego, maximizando os efeitos positivos induzidos por 
este empreendimento, nomeadamente em termos de redução de gases de efeito de estufa e 
de sinistralidade rodoviária. 

Finalmente, da análise global efectuada, ao longo do presente relatório, poder-se-á concluir 
que o empreendimento estudado, apesar de colidir pontualmente com aspectos de contexto 
social ou territorial e de usos dos solos, se considera ambientalmente viável. Contudo, 
admite-se que, para tal é fundamental a adopção das medidas de minimização recomendadas, 
seja no âmbito do EIA seja no âmbito das diferentes componentes do projecto, incluindo assim 
como a necessidade de pormenorização dos estudos respectivos em particular no que toca aos 
aspectos de inserção urbana e qualidade ambiental bem como de geotecnia, em posteriores 
fases do estudo. 

Em síntese, considera-se que os impactes ambientais do Projecto em Fase de Estudo 
Prévio são globalmente positivos, alguns de amplo significado, promovendo o 
desenvolvimento do território de modo ambientalmente sustentável, não se identificando 
disfunções ambientais e territoriais com significado devido à expansão para sul da Rede de 
Metro do Porto, concretamente no que se refere ao Prolongamento da Linha Amarela até Vila 
D’Este. 

Lisboa, Setembro de 2009 
 

Pela COBA 

 

 

Sofia Arriaga e Cunha 
Directora do Serviço de Ambiente e Paisagismo  
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