
   
 

 

 

Linha Circular  

Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música 

 

   

   

   
 

 ESTUDO PRÉVIO 

 Volume 17 – Ambiente 

Aditamento 2 

Elementos Complementares 

 Código: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000006-00 

Data: 2018-11-19 

 

  



 

  

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 – Elementos Complementares 

 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-AP-000006-00 

 

 

 



 

Página: i 

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 – Elementos Complementares 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-AP-000006-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Controlo de Assinaturas 

Realizado Verificado Aprovado   

Equipa Técnica do EIA Otília Baptista Freire Aguinaldo Azevedo 

 

 

 

 

 

Data e Assinatura Data e Assinatura Data e Assinatura 



 

Página: ii 

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 – Elementos Complementares 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-AP-000006-00 

 

 

  

Registo de Alterações 

Rev. Data Autor Secção afetada Alterações 

00 2018-11-19 Otília Baptista Freire Tudo Versão inicial 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Página: iii 

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 – Elementos Complementares 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-AP-000006-00 

 

Linha Circular  

Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música 

Estudo Prévio 

 

ÍNDICE GERAL DO PROJETO 

 

 

PE 00 - ENQUADRAMENTO GERAL 

   
PE 01 - ARQUITETURA 

   

PE 03 - FERROVIA 

Tomo 03.3 – Traçado   

Tomo 03.4 – Via   

   

PE 04 - TÚNEIS 

   
PE 05 - ESTRUTURAS 

Tomo 05.1 – Estações 

Tomo 05.2 – Obras de Contenção 

   

PE 06 - GEOLOGIA – GEOTECNIA 

   
PE 09 - SCI 

   
PE 10 - SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTOS (DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE AGUA) 

Tomo 10.1 – Abastecimento de Água 

Tomo 10.2 – Residual 

Tomo 10.3 – Pluvial 

Tomo 10.4 – Bombagem 

PE 11 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

Tomo 11.1 – Alimentação MT, Subestações e Catenária 

Tomo 11.3 – Deteção de Intrusão e Controlo de Acessos 

Tomo 11.4 – Iluminação e Alimentação BT 

PE 12 - VENTILAÇÃO E DESENFUMAGEM DO TÚNEL E ESTAÇÕES ENTERRADAS 

   



 

Página: iv 

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 – Elementos Complementares 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-AP-000006-00 

 

PE 13 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO (AVAC) 

   
PE 14 - INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E 

CARGAS 

Tomo 14.1 – Escadas Mecânicas 

Tomo 14.2 – Elevadores 

   
PE 15 - PLANO DE OCUPAÇÃO 

Tomo 15.1 – Ocupações Temporárias 

 

PE 17 - AMBIENTE 

Tomo 17.1 – Estudo de Impacto Ambiental 

      Parte 17.1.1 - Relatório Síntese 

      Parte 17.1.2 - Resumo Não Técnico  

      Parte 17.1.3 - Anexos Técnicos 

      Parte 17.1.4 – Peças Desenhadas 

Aditamento 1 - Elementos Adicionais para Verificação da Conformidade do EIA 

Aditamento 2 - Elementos Complementares 

   
PE 19 - SERVIÇOS AFETADOS 

   
PE 21 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 



 

Página: v 

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 – Elementos Complementares 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-AP-000006-00 

 

Linha Circular  

Troço Liberdade/S. Bento – Boavista/Casa da Música 

Estudo Prévio 

Aditamento 2 

Elementos Complementares  

1 INTRODUÇÃO  ........................................................................................1 

2 PEDIDO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES .......................................................1 

 Recursos Hídricos e Qualidade da Água .............................................................. 1 

 Sistemas Ecológicos ...................................................................................... 2 

 Ruido e Vibrações ...................................................................................... 10 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1 – Serviços Afetados – Interferência com linhas de água 

Anexo 2 - Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00015-00 a P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00017-00 – Locais 

de Avaliação Acústica 

ÍNDICE 



 

Página: 1  

Data: 2018-11-19 

Aditamento 2 - Elementos Complementares 

 

 

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000006-00 

 

1 INTRODUÇÃO 

Decorrente da apreciação efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissão de Avaliação 

(CA), com vista à verificação da conformidade dos documentos recebidos para o procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3032, foi considerado necessário apresentar informação 

adicional, conforme solicitado através do Ofício Ref.ª SO52448-201809-DAIA.DAP, de 5 de setembro de 

2018. 

Estes elementos adicionais foram entregues a 15 de outubro de 2018, sob a forma do Aditamento 1, 

tendo sido declarada a conformidade do EIA a 26 de outubro. 

Contudo persistem questões/elementos a apresentar pelo que são solicitados elementos 

complementares através do Ofício Ref.ª SO66835-201810-DAIA.DAP, DAIA.DAPP.00165.2018, de 31 de 

outubro de 2018. 

Neste sentido, é apresentado o presente Aditamento 2 ao EIA que inclui os aspetos seguidamente 

indicados, de acordo com o solicitado. 

2 PEDIDO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

3.3.1 Não foram apresentadas, pelo que se mantém a necessidade de rever as peças desenhadas 

(plantas e perfis) relativas às propostas de desvio dos quatro cursos de água, de forma a 

apresentarem as respetivas legendas e contemplarem, de forma inequívoca, os traçados dos leitos 

existentes e propostos, tendo em vista caraterizar devidamente estes desvios. 

Referência no Pedido de Elementos Adicionais 

Rever as peças desenhadas (plantas e perfis) relativas às propostas de desvio dos quatro cursos 

de água, de forma a apresentarem as respetivas legendas e contemplarem, de forma 

inequívoca, os traçados dos leitos existentes e propostos, tendo em vista caraterizar 

devidamente esses desvios. 

No Anexo 1 ao presente documento são apresentadas novamente as plantas-perfil das intervenções 

previstas, que correspondem a peças desenhadas dos Serviços Afetados, nomeadamente das linhas de 

água intercetadas (rio da Vila, rio Frio e Ribeira de Massarelos) onde foram completadas as legendas 

(Desenhos P-PR-LI-8000-SA-DS-SCN-00095-00 a 00099-00). Foram igualmente completados os perfis 

dos restabelecimentos de todas as linhas de água identificadas.  
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Sistemas Ecológicos 

3.2.4 São necessários esclarecimentos complementares, nomeadamente: 

O Aditamento ao EIA refere que “A circunferência corresponde ao poço de acesso fará parte da 

estação e é onde se inserem os elevadores e as escadas de emergência”. Assim sendo, considera-se 

que as figuras 3.35 e 3.36 reformuladas deverão apresentar as respetivas propostas para a 

localização da saída das escadas de emergência finda a obra e recoberta a área do poço de acesso 

circular representado na figura 3.56 do EIA. 

Por outro lado, questiona-se se, após a finalização da obra, o recobrimento deste mesmo poço de 

acesso circular e do de geometria oval permitirá recuperar a configuração/traçado original do lago e 

dos caminhos e acessos pedonais existentes, bem como proceder à replantação de espécies arbóreas 

e arbustivas. Para uma melhor perceção deste resultado final, solicita-se a confirmação de que as 

figuras 3.35 e 3.36 já representam o traçado e configuração final propostos para o Jardim do 

Carregal, bem como a apresentação de um corte longitudinal para cada um dos poços (semelhante à 

figura 3.57 do EIA) com o perfil topográfico proposto para a superfície do terreno e respetivas 

cotagens. 

Já no que se refere à figura que substitui a figura 4.56 do Relatório Síntese, solicita-se que seja 

complementada com a respetiva legenda e que se proceda ao esclarecimento da razão de tão 

elevada dimensão da zona delimitada a amarelo que, por analogia com a segunda planta anexa ao 

aditamento ao RNT, representará as “interceções à superfície em fase de obra (Área de Ocupação 

Temporária) ”. 

Referência no Pedido de Elementos Adicionais 

3.2.4 Esclarecer a localização do poço de ataque e quais as intervenções a realizar à superfície 

com influência direta no Jardim do Carregal, uma vez que as Figuras 3.35, 3.56 e 4.56 do 

Relatório Síntese, apresentam diferentes localizações para o mesmo, e a figura 3.56 apresenta 

dois poços, contrariando a informação exposta nas outras. 

 

Reproduzem-se novamente as figuras 3.35 e 3.36 do EIA com a identificação da zona de saída das 

escadas de emergência.  

As figuras representam a situação final com a implantação da Estação do Hospital de Santo António. 

Para cada uma das alternativas são identificadas 2 linhas de corte que complementarmente à análise 

dos cortes transversais (figuras 3 a 6) permitem uma leitura clara da estação. 
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Figura 1  – Estação Hospital de Santo António. Alternativa 1. Inserção urbana (figura 3.35 EIA) 
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Figura 2  – Estação Hospital de Santo António. Alternativa 2. Inserção urbana (figura 3.36 EIA) 

A construção do poço circular terá afetação no lago existente, que será parcialmente removido durante 

a construção da estação. 

Esclarece-se que após a conclusão da obra, o jardim do Carregal será reconfigurado segundo o layout 

atual, tanto em relação ao desenho do lago, como ao traçado dos caminhos pedonais, que serão apenas 

ajustados aos elementos construídos à superfície com a estação: grelha de ventilação, elevador e 

saídas de emergência. 

Relativamente às espécies arbóreas, serão removidas 2 árvores classificadas como não relevantes pela 

Câmara Municipal do Porto e plantadas 2 novas unidades no interior do jardim, em local ainda a 

definir. As espécies arbustivas serão replantadas no interior do jardim em local ainda a definir. 

Nas figuras seguintes é apresentado o corte longitudinal do poço elítico (poço de ataque) e do poço 

circular (poço de emergência), na sua situação final, para as duas alternativas em estudo, onde é 

possível identificar igualmente o perfil topográfico proposto para a superfície do terreno e respetivas 

cotagens.
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Figura 3 – Corte Longitudinal do poço circular – Alternativa 1 
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Figura 4 – Corte Longitudinal do poço circular – Alternativa 2 
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Figura 5 – Corte Longitudinal do poço elíptico (poço de ataque) – Alternativa 1 
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Figura 6 – Corte Longitudinal do poço elíptico (poço de ataque) – Alternativa 2 
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Foi corrigida a figura 4.56, que se apresenta abaixo. A figura representa as áreas a intervir na fase de 

construção para execução da obra na zona da Estação do Hospital de Santo António e que corresponde 

à mesma área identificada na Planta de Implantação do Traçado que se apresenta revista no RNT 

enviado conjuntamente com o Aditamento 1 (figura 1). 

 

Figura 7 – Área de intervenção da Estação Hospital Stº António (substituição da figura 4.56 do EIA) 

As áreas identificadas a amarelo integram as áreas a delimitar para desenvolvimento dos trabalhos em 

fase de obra e irá abranger as duas zonas de saída da estação do metro, as áreas dos poços de ataque e 

de emergência, bem como as áreas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos associados à 

obra. 
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Ruido e Vibrações 

Não obstante terem sido apresentados elementos de resposta a algumas das questões colocadas no 

âmbito destes fatores, verifica-se não ter sido dado cabal cumprimento ao pedido de elementos 

formulado. Assim, solicita-se que seja o mesmo adequadamente respondido. Excetuam-se as 

questões: Vibrações – 3.4.2 e Ruído – 3.5.1, 3.5.6 e 3.5.8, para as quais a informação já apresentada 

é suficiente. É ainda necessário refazer a peça desenhada “Pontos de Medição Acústica e Zonamento 

Acústico”, a qual apresenta a numeração incorreta dos referidos pontos de medição. 

De modo a responder ao solicitado são transcritas, ponto por ponto as questões do pedido de 

elementos adicionais. 

De forma a ficar mais claro mantêm-se todos os pontos remetendo para o Aditamento 1 aqueles para os 

quais a Comissão de Avaliação considera que já foi dado o esclarecimento adequado. 

 

Referência no Pedido de Elementos Adicionais 

3.4. Vibrações 

3.4.1. Esclarecer e justificar porque não foram consideradas normas internacionais específicas para 

vibrações provenientes de ferrovias (ISO/TS 14837), nomeadamente a normalização nacional 

sobre avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações (NP ISO 2631-1:2001) e a normalização 

britânica sobre a avaliação da exposição humana a vibrações em edifícios (série BS 6472). 

O estudo elaborado, em fase de Estudo Prévio, teve como objetivo a avaliação de impactes na 

componente sonora do ambiente e avaliação da necessidade de implementação de medidas 

minimizadoras do ruído transmitido em meio sólido (vibrações) e re-irradiado por emissão secundária 

no interior de habitações. 

A avaliação foi balizada pelas boas práticas nacionais e internacionais referentes a projetos ferroviários 

urbanos (metropolitanos subterrâneos e de superfície), pelo que a metodologia de análise utilizada 

seguiu os documentos e normas considerados mais relevantes face ao objetivo do estudo, 

nomeadamente, tendo como referência o documento do LNEC cujos critérios de incomodidade sobre 

vibrações ambiente são resultado de normalização nacional e internacional, tal como a NP ISO 2631-1. 

Esta norma é a usualmente considerada como referência em estudos deste tipo. 

 

3.4.2. Mencionar qual é o critério de avaliação utilizado para frequências inferiores a 63 Hz. 

Considerado respondido pela Comissão de Avaliação no Aditamento 1. 
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3.4.3. Esclarecer o procedimento das vibrações e justificar o critério adotado para a localização dos 

sensores. 

O equipamento de medição e análise utilizado nas medições de vibração constou de um acelerómetro 

do tipo industrial de alta sensibilidade, acoplado a um analisador em tempo real sobre plataforma PC. 

Foram efetuadas medições de vibração em quatro locais, tendo sido efetuados registos espectrais, em 

bandas de terços de oitava. Os procedimentos experimentais seguiram as recomendações descritas na 

normalização portuguesa aplicável, nomeadamente o recomendado pela Norma NP ISO 2631 em termos 

de avaliação de incomodidade.  

O sistema de medição de vibrações foi instalado na proximidade de usos do solo sensíveis existentes na 

envolvente do traçado. Os locais de avaliação de vibrações foram selecionados na proximidade de 

fontes vibratórias em presença, nomeadamente circulação em linhas de metro ou de elétricos. Outras 

localizações não deverão ser alvo de estímulos vibráteis dignos de registo. 

 

3.4.4. Justificar porque não foi efetuada a caraterização mais detalhada dos níveis de vibração atuais 

que pudesse servir de base para a avaliação de impactes diferenciados das duas alternativas de 

traçado, atendendo à diversidade do parque edificado que ficará sobrejacente ou na 

proximidade imediata da futura Linha, e à limitação geográfica da zona que poderá ser 

intervencionada. 

Ambas as soluções em estudo se projetam muito próximas uma da outra, pelo que as características 

dos recetores sensíveis potencialmente afetados por estímulos vibráteis são similares nas duas 

alternativas.   

Para além disso, e tal como esclarecido em 3.4.3, outros locais de avaliação, para além dos 

selecionados, não deverão ser alvo de estímulos vibráteis dignos de registo, uma vez que não se 

encontram próximos de fontes vibratórias relevantes. 

 

3.4.5. Apresentar uma caraterização da situação atual que seja representativa da diversidade de 

recetores presente ao longo dos traçados alternativos da Linha Circular. Nesta caraterização, 

para além dos pontos já caraterizados, incluir novos pontos na proximidade de todas as 

estações, dos poços de ventilação, estaleiros e sempre que os edifícios apresentem 

caraterísticas que possam potenciar a transmissão de vibrações ou afetação por vibrações. 

Pelo exposto nos pontos anteriores, a situação atual encontra-se plenamente caracterizada. Não 

existiria nenhuma mais-valia na presente fase de estudo em caracterizar um maior número de 

situações, até porque o objetivo primordial do estudo é selecionar a melhor alternativa em análise. A 

situação poderá, contudo, ser reconsiderada, se justificado, em fase de RECAPE. 
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3.4.6. Esclarecer a razão de se ter optado por uma combinação de metodologias de abordagem, 

culminando com a seleção do método LNEC, quando se refere a utilização parcial do “Transit 

Noise and Vibration Impact Assessment”, 2006, da Federal Transit Administration, EUA – 

específico para os diversos modos de transporte – que incorpora metodologias de avaliação de 

impactes ou metodologias mais recentes relacionadas diretamente com o modo ferroviário como 

a série de normas ISO 14837 e os resultados do projeto europeu RIVAS – Railway-Induced 

Vibration Abatement Solutions. 

Não se trata de uma combinação de metodologias de abordagem, mas sim da utilização de diferentes 

fontes técnico-científicas de informação para obter uma previsão e avaliação fidedignas.  

Os critérios de avaliação utilizados foram os descritos pelo LNEC, tendo sido considerado como 

referência 0,11 mm/s (limiar definido nos critérios do LNEC como passível de poder causar 

incomodidade). Os critérios de incomodidade sobre vibrações, constantes do documento do LNEC, são 

resultado de normalização nacional e internacional.  

A previsão de níveis de vibração tomou como nível de emissão o gráfico da figura seguinte 

(Fonte: FTA). 

 

Da análise do gráfico da figura anterior, obtém-se a 10 m de um comboio a circular a 80 km/h no 

subsolo uma velocidade de vibração de 0,63 mm/s. Este gráfico é específico para o tráfego ferroviário. 

Na Figura seguinte é apresentado o gráfico de correções para comboios que circulem a diferentes 

velocidades, no interior de túneis. 
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Foram assim obtidos os níveis de emissão para diferentes velocidades com base nos gráficos anteriores. 

A propagação destes níveis até aos recetores foi calculada a partir de: 



v  v0 
r

r0











n

 e
 rr0 

 

tendo sido, nesta fase de projeto, considerado o caso mais desfavorável, ou seja, maximização da 

receção considerando o menor valor para a atenuação através do meio sólido.  

Ficou assim garantido que os níveis de vibração não seriam subestimados. Estes níveis foram depois 

confrontados com os critérios do LNEC. 

 

3.4.7. Esclarecer quais os valores considerados para cada um dos coeficientes considerados, uma vez 

que se menciona que a propagação de vibrações é dependente da velocidade de vibração na 

fonte, da distância da fonte ao ponto de referência no solo, da atenuação geométrica e de uma 

fator de atenuação que depende da constituição do solo. Esclarecer, ainda, e justificar os 

pressupostos de geração da figura 6.3. 

No presente estudo foram apresentadas previsões de propagação por via estrutural, considerando o 

local mais exposto para cada zona analisada, maximizando os valores recebidos e os resultantes 

impactes. Da mesma forma, e devido à complexidade do meio de propagação, foi minimizada a 

atenuação de propagação maximizando igualmente os impactes, optando-se nesta fase de estudo por 

adotar as possíveis situações mais desfavoráveis, conforme consta do estudo. 

Na resposta ao ponto 3.4.6 consta o gráfico de adaptação das velocidades de circulação para comboios 

no interior de túneis, tal como a explicação da metodologia de geração da figura em questão. 
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3.4.8. Apresentar a avaliação dos impactes na fase de construção, para as duas alternativas de 

projeto, identificando os potenciais afetados, a possibilidade (ou não exequibilidade) da 

implementação de medidas de minimização e a eventual ocorrência de impactes não 

minimizáveis, a duração estimada para os correspondentes impactes atendendo às operações de 

construção previstas. 

Na presente fase de projeto, não são ainda conhecidos em detalhe os equipamentos a utilizar na fase 

de construção. Foram apresentadas as velocidades de vibração típicas de equipamentos de construção 

e considerado que o método construtivo seria igual para ambas as soluções em estudo o que, tendo em 

conta as soluções em estudo, equivale em termos de impactes na fase de construção.  

Em relação a medidas de minimização, os equipamentos a utilizar serão equipamentos que apresentem 

homologação adequada e que se encontrem em bom estado de funcionamento.  

Paralelamente, em caso de utilização de explosivos, deverão ser utilizadas as melhores práticas no 

cumprimento dos normativos aplicáveis, nomeadamente a NP 2074:2015 e o Despacho 19/GDN/2017 de 

14 de Julho, relativo ao Procedimento Técnico sobre a aplicabilidade da Norma NP  2074 - Avaliação da 

influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares. 

Nesta fase, outro tipo de estimativas seria pouco fiável, pelo que os impactes serão reavaliados, em 

fase de projeto de execução, com maior detalhe após o conhecimento dos dados finais de projeto e dos 

equipamentos a utilizar.  

 

3.4.9. Apresentar a avaliação de impactes para a fase de exploração, no qual devem se devidamente 

estimados (quantificados) e localizados os impactes previstos, para as duas alternativas em 

avaliação. Incluir a análise da possibilidade de implementação de medidas de minimização, 

assim como a eficácia esperada dessas medidas e a identificação dos impactes residuais, 

salientando-se se será provável ou perspetivado o cumprimento dos critérios de avaliação 

adotados. 

As soluções alternativas foram analisadas com o grau de detalhe necessário para a comparação entre 

ambas. Foi verificada a sua equiparação em termos de sensibilidade dos recetores e níveis de vibração 

previstos. Foi verificado que, qualquer que seja a alternativa escolhida será necessário implementar 

medidas de minimização de vibrações. Foram apresentadas soluções de minimização que permitem 

conter os níveis de vibração abaixo do limiar de perceção humana, estabelecido nos critérios do LNEC, 

nomeadamente a “Consideração de mantas antivibráteis em zonas do traçado em que o túnel se 

desenvolva a baixa profundidade e próximo de edificações com uso sensível” (medida A1). 

Os impactes e medidas minimizadoras serão reavaliados, em fase de projeto de execução, com maior 

detalhe após o conhecimento dos dados finais de projeto.  
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3.4.10. Acautelar, caso não se confirme a velocidade máxima de projeto de 60 km/h, a alteração da 

velocidade, na avaliação atrás solicitada. 

No âmbito da resposta ao ponto 2.3 do Aditamento 1 é referido o seguinte: 

“A velocidade base de projeto considerada nos critérios de projeto é 80 km/h. No entanto dadas as 

características do traçado, designadamente, raios em planta e distâncias entre estações, esta 

velocidade nunca é alcançada como se pode constatar no gráfico de velocidades, resultante da 

simulação de marcha realizada.  

 

Figura 1 – Gráfico de velocidades resultante da simulação de marcha 

De facto, a velocidade máxima alcançada é, pontualmente, de 65 km/h, sendo que nos troços em 

curva está limitada a 60 km/h.” 

Este gráfico de velocidades aplica-se a ambas as alternativas, pelo que um acréscimo de velocidade de 

circulação não acontece em nenhuma das alternativas, a não ser exclusivamente de forma pontual 

como se vê no gráfico anterior. 

De qualquer modo, os impactes serão reavaliados, em fase de projeto de execução, com maior detalhe 

após o conhecimento dos dados finais de projeto.  
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3.4.11. Esclarecer e justificar os critérios de classificação e avaliação de impactes associados às 

vibrações, tanto para a fase de construção como de exploração. 

Não existindo critérios legais associados à classificação de impactes referentes aos efeitos das 

vibrações na componente sonora ambiente, os impactes foram avaliados tendo por base a  

confrontação dos valores previstos com os limiares estabelecidos nos critérios do LNEC. 

 

3.4.12. Considerar nas avaliações atrás solicitadas a existência de enquadramentos normativos mais 

direcionados para este meio de transporte, que não foram contemplados. 

Não existe atualmente legislação nacional que limite os valores máximos de vibração a que podem 

estar sujeitas populações e edifícios.  

Para vibrações continuadas e uma vez que não existem Normas Portuguesas aplicáveis à avaliação de 

eventual incomodidade, é prática corrente adotar os critérios do LNEC que recomenda os seguintes 

valores: 

Quadro 3.1. – Critérios do LNEC na avaliação da incomodidade  

Velocidade (mm/s) Lv dBV Sensação 

Vef < 0,11 mm/s 67 Nula 

0,11 mm/s< Vef <0,28 mm/s 67-75 Percetível, suportável para pequena duração 

0,28 mm/s< Vef <1,1 mm/s 75-87 Nítida, incómoda, podendo afetar as condições de trabalho 

Vef > 1,1 mm/s 87 
Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de 

trabalho 

 

 

3.4.13. Considerar a componente vibrações, na avaliação de impactes de outros fatores ambientais 

(como exemplo socioeconomia, saúde humana e património), para as fases de construção e 

exploração. 

A componente de vibrações é considerada transversalmente nos vários fatores ambientais em que 

podem ter influência, para além do ruído, nomeadamente na socioeconomia, no património e na saúde 

humana. 

Durante a fase de obra haverá o aumento dos níveis de ruído e vibração devido ao funcionamento dos 

equipamentos e máquinas nos estaleiros de obras, na construção dos túneis que atingirá diretamente a 

área de implantação da obra, assim como o aumento dos níveis de ruído e vibração ambiente nos 

percursos de transporte a vazadouro (de terras) e transportes de materiais, decorrentes do movimento 

adicional de veículos pesados. 
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Assim, abaixo apresentam-se algumas referências sobre o modo como as vibrações estão refletidas nos 

descritores mencionados.  

 No que respeita à Componente Social o potencial impacte resultante da emissão de ruído e vibrações 

foi considerado, embora de forma limitada ao âmbito deste fator e remetendo sempre para a 

respetiva componente ambiental do EIA, nomeadamente nas páginas 452, 462, 464, 465 e 466 do 

Relatório Síntese, para as fases de construção e exploração. 

 Capítulo 6.14.2.3 – Fase de Construção – intervenções no subsolo e Capítulo 6.14.2.4.2 – 

Bem-estar das populações (integrado no 6.14.2.4 – Fase de exploração): 

 “Os impactes que podem ocorrer podem resultar de vários tipos de afetações: (…) 

afetações resultantes de vibrações produzidas pelas operações construtivas, 

inclusivamente o potencial uso de explosivos para desmonte de formações rochosas 

que possam ocorrer” 

 “Ainda relativamente às vibrações, importa referir que entre a Estação Liberdade / 

São Bento e a Estação Galiza, as duas alternativas em estudo se desenvolvem sob 

vários quarteirões, incluindo edifícios públicos e áreas habitacionais, de construção 

mais antiga e com taxas elevadas de edifícios degradados. 

 Neste particular, a Alternativa 2 é ligeiramente mais favorável, por evitar a 

passagem sob alguns edifícios públicos e atravessar menor área com edificação à 

superfície (áreas de logradouro de habitações ou espaços verdes).” 

 Quadro 6.44: Qualidade ambiental em áreas sociais (ruído e vibrações, qualidade do ar, 

segurança, desestruturação dos espaços – são classificados os impactes na fase de 

construção (Negativos, diretos, certos ou prováveis, temporários e intermitentes, locais, 

reversíveis, magnitude elevada, significativos e mitigáveis) e exploração (Negativos, 

diretos, prováveis, permanentes e intermitentes, locais, irreversíveis, magnitude 

reduzida, pouco significativos e mitigáveis) 

É importante referir que esta análise da Componente Social reporta-se à totalidade do 

edificado, quer seja classificado do ponto vista patrimonial ou não, aplicando-se assim também 

aos elementos referidos na componente Património Arquitetónico e Arqueológico.  

 No âmbito do Património Arquitetónico e Arqueológico 

No âmbito da resposta ao ponto 3.6.5 do presente Aditamento é apresentada uma representação 

das ocorrências patrimoniais em perfil (Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-0019 – Anexo 7.3), 

permitindo uma identificação clara do distanciamento em profundidade do túnel do metro à 

superfície do terreno onde se implantam as ocorrências.  

De qualquer forma a análise de impactes baseia-se no pressuposto que o projeto de execução da 

empreitada garante a conservação in situ do edificado à superfície do terreno que esteja fora 

das áreas de ocupação de superfície. Ou seja, os potenciais impactes decorrentes de vibrações 

serão devidamente acautelados no projeto para evitar danos nas estruturas construídas.  

 No âmbito da Saúde Humana 

 Capítulo 6.15.2.2 – Fase de exploração: “Não se prevê também a ocorrência de impactes 

diretos, com significado, no que respeita à emissão de ruído e vibrações, desde que 
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tomadas as devidas medidas mitigadoras. Também neste caso poderão ocorrer impactes 

positivos indiretos resultantes da eventual redução do tráfego rodoviário de superfície”. 

Na fase de construção, a fim de mitigar o efeito das vibrações nas atividades socioeconómicas, saúde 

humana e património, serão adotadas as seguintes medidas: 

 Medição das vibrações emitidas durante as obras, sendo a monitorização, sempre que 

possível, de forma automatizada, a fim de informar o responsável pela obra caso os 

níveis sejam excessivos. 

 Realizar testes in situ dos equipamentos que emitem mais vibrações para determinar a 

distância, a partir da qual, não haverá incómodo nos usuários das edificações. 

 Avaliar a necessidade de utilização de equipamentos de menor porte e potência. 

 Estabelecer restrições de horários e duração para as atividades potencialmente 

originadoras de vibrações mais excessivas (detonações, perfurações ou escavações em 

materiais mais resistentes, etc.) 

 Evitar a circulação de veículos pesados em zonas estritamente residenciais. Caso não 

seja possível, selecionar trajetos com menor número de edificações. 

 Realizar operações de demolição, de movimento de terra e de impacto no solo, sempre 

que possível, em diferentes períodos no tempo. Isto é, operar as fontes de vibrações 

separadamente. 

 Evitar, se possível, atividades em períodos noturnos. 

 

3.4.14. Esclarecer qual o local e a quem compete a implementação da medida minimização A1 (pág. 

480 EIA) 

Por lapso, o EIA não apresentou a informação relativa à entidade responsável pela implementação da 

medida.  

Sendo a medida respeitante à fase de projeto de execução, serão o proponente e respetivo projetista 

de via, os responsáveis por considerarem no projeto a desenvolver. 

Uma vez ser uma medida para projeto de execução considera-se a revisão de “instalação de mantas 

antivibráteis…” para “consideração de mantas antivibráteis…” 

A retificação apresenta-se em seguida: 

N.º Medida  Descritor Fonte 
Local de 

Aplicação 

Responsável 
pela 

implementação 

A1 

Consideração de mantas antivibráteis em 
zonas do traçado em que o túnel se 
desenvolva a baixa profundidade e próximo de 
edificações com uso sensível 

RV - 

Locais onde o túnel se 
desenvolve a menor 

profundidade e 
próximo de 

edificações de uso 
sensível 

Projetista 

Proponente 

 

A medida será aplicada à fase de projeto de execução pelo que será nessa fase que será definido 

concretamente o local onde se irá implementar consoante as necessidades. 
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3.4.15. Esclarecer porque não se prevê a intervenção dos especialistas de Ruído e Vibrações na 

definição da medida de minimização A9 

A elaboração do Estudo de Mobilidade Viária e Pedonal ficará a cargo do projetista/equipa técnica 

contratada pelo proponente para a realização do Projeto de Execução com as valências necessárias ao 

correto desenvolvimento do estudo. 

 

3.4.16. Esclarecer se a medida B2 se estende a outros fatores ambientais ou se é limitada à 

Socioeconomia. O mesmo para a medida C12  

As medidas B2 e C12 são propostas no âmbito da Socioecomonia tendo como intuito a identificação da 

afetação estrutural das habitações e eventual compensação dos proprietários por danos provocados nas 

estruturas.  

Contudo, estas ações podem ser igualmente uteis para a monitorização dos efeitos noutros descritores 

ambientais como o património e ruido e vibrações. 

 

3.4.17. Esclarecer o âmbito da medida de minimização C14, nomeadamente o destino dos produtos 

de escavação que não possam ser aproveitados e a localização prevista para o 

armazenamento temporário previsto na medida C16. 

Durante a realização dos trabalhos prevê-se o depósito temporário de pequenos volumes de terras 

provenientes da escavação dos túneis, apenas no interior dos estaleiros.  

Para minimizar os impactes ambientais negativos que tais depósitos possam causar (assoreamento da 

drenagem superficial, contaminação dos corpos hídricos, sujidade de ruas) serão tomadas as seguintes 

medidas mitigadoras, a integrar no Plano de Gestão de Resíduos: 

 Reutilizar o material escavado classificado como de boa qualidade, incorporando-o 

sempre que possível na obra; 

 Manter o material escavado, junto às frentes de obra, humedecido para evitar a emissão 

de partículas e pó para a atmosfera; 

 Manter as vias internas dos estaleiros humedecidas. 

 Minimizar o armazenamento e a saída de material das escavações nos estaleiros de obra; 

 Implantar um Programa de Monitorização da qualidade do ar na área de intervenção, 

durante o período da obra. 

Os produtos de escavação serão encaminhados para fora da área de obra por operador licenciado que 

dará o destino mais adequado tendo em conta o codigo das operações de gestão de resíduos (Anexo III 

da Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, alterada 

pelo Decreto-Lei n.º 73 /2011, de 17 de junho),  correspondente à tipologia dos resíduos em causa. 
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3.4.18. Esclarecer a razão pela qual, do levantamento integral da “interferência com o edificado 

resultante das vibrações geradas durante a fase de construção” apenas constam do Anexo 21 

do projeto os “…Edifícios denominados como Sensíveis…Este edificado é caraterizado pelo 

seu relevo cultural, museológico e/ou arquitetónico…”, atendendo à diversidade e número 

de edificações existentes na proximidade imediata do sobrejacentes à futura Linha. 

Esclarece-se que, nesta fase de Estudo Prévio, e face à morosidade associada ao volume elevado de 

trabalho que este levantamento representa, optou-se por, iniciar os trabalhos por aqueles que 

apresentavam maior sensibilidade como é o caso dos edifícios de importância cultural, museológico 

e/ou arquitetónico como referido no EIA. Contudo, no âmbito do Aditamento 1, essa informação foi 

completada com a totalidade do edificado e apresentada no Anexo 10 ao referido documento. 

 

3.4.19. Elaborar um plano de monitorização específico para as vibrações, para as fases de 

construção e de exploração, tendo em consideração os resultados da avaliação de impactes 

atrás solicitada. Mencionar as normas nacionais e internacionais em vigor, específicas para 

este tipo de impactes e para o modo de transporte em avaliação. A análise dos valores 

resultantes dessa monitorização deve estar de acordo com a normalização seguida, em 

particular com o indicado na série de normas ISO 14837. 

Em fase de estudo prévio são apresentadas diretrizes para o programa de monitorização e não se vê a 

necessidade de separar ruído e vibrações nesta fase. Aliás, foi já um elaborado um esboço do programa 

de monitorização e não uma simples lista de diretrizes. Essa distinção e complemento descritivo e 

normativo deverá ser efetuada, em fase de RECAPE, de forma detalhada. 

 

3.4.20. Reformular a comparação de alternativas e esclarecer se os impactes na fase de construção 

constituem um elemento diferenciador das duas alternativas em avaliação 

Refira-se que as alternativas propostas apresentam um desenvolvimento coincidente na maioria da sua 

extensão e quando divergentes projetam-se em zonas idênticas e densamente povoadas, gerando desta 

forma impactes semelhantes, consideram-se as duas alternativas propostas como equivalentes em 

termos de vibrações. 
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3.5. Ruído 

3.5.1. Apresentar o relatório das medições acústicas efetuadas para caraterizar a situação de 

referência, complementado com cartografia a escala adequada (não inferior a 1:2500) que 

enquadre a escolha de pontos face à seguinte informação que deve também ser sintetizada: 

traçado com localização de estações e PEV, áreas de ocupação de superfície da obra, zonas 

classificadas como mistas e sensíveis, toponímia dos arruamentos e localização exata dos 

pontos de medição com referência à sua distância à fachada de edifício de uso sensível 

Este ponto ficou respondido no Aditamento 1, contudo, é agora revisto o desenho com a localização dos 

pontos de medição acústica e o zonamento acústico (Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00015-00 a P-

PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00017-00 – Locais de Avaliação Acústica) com a correção da numeração dos 

locais de medição e que se apresenta, na sua versão 01, no Anexo 2. 

Acresce ainda apresentar novamente o quadro, em complemento ao apresentado no quadro 4.29 do EIA 

e com a correção das coordenadas que estavam incorretamente identificadas no Aditamento 1. 

Quadro 4.26 – Coordenadas de localização dos pontos de medição acústica 

Local 
Localização ETRS89 Distância à fachada 

mais próxima (m) X(m) Y(m) 

Local 1 -39973 164197 5 

Local 2 -40346 164189 12 

Local 3 -40494 164329 24 

Local 4 -41191 164569 3,5 

Local 5 -41377 164814 27 

Local 6 -41547 165272 18 

Local 7 -41580 165747 4 

Local 8 -41535 165932 6 

 

3.5.2. Fundamentar a escolha dos Locais 2 e 8 que não correspondem a áreas de ocupação de 

superfície na fase de obra, nem à proximidade de Poços de Emergência/Ventilação (PEV) ou 

relocalizá-los para dar resposta ao ponto seguinte. 

A seleção dos locais de medição teve como objetivo a obtenção de uma imagem acústica atual e 

representativa na envolvente do projeto, considerando a proximidade ao traçado e às fontes de ruído 

em fase de obra ou exploração.  

Devido aos óbvios constrangimentos de ordem topográfica e/ou ocupação da via pública, nem sempre 

foi possível realizar a caracterização sonora na imediata proximidade dos locais exatos previstos para 

poços de ventilação e estações, tendo sido selecionados locais na proximidade com idêntico ambiente 

sonoro (fontes sonoras em presença e distância às mesmas). Tendo sido observada uma notável 

homogeneidade do ambiente sonoro, resulta que a avaliação de locais adicionais não acrescentará 

qualquer mais-valia técnica ao estudo realizado, seus resultados e conclusões. 
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Em fase de RECAPE, com o conhecimento do projeto na sua versão final, caso se venham a revelar 

necessárias para uma caraterização do local, serão desenvolvidas novas medições. 

 

3.5.3. Realizar medições adicionais nas seguintes situações correspondentes a áreas de ocupação de 

superfície: 

 Locais de medição 

Estação da Liberdade/ S. 
Bento 

3 Locais adicionais na Rua da Madeira, Praça Almeida Garrett e Praça da 
Liberdade/R. Clérigos 

PEV2 da Alternativa 1 
Relocalização do Local 3 de modo a caraterizar as fachadas potencialmente mais 
expostas da obra do PEV2 

PEV2 da Alternativa 2 
Local adicional de modo a caraterizar as fachadas potencialmente mais expostas 
da obra do PEV2  

Estação Hospital Sto. 
António 

2 Locais adicionais na R. Clemente Meneres/R. Rosário e fachada do Hospital junto 
ao poço de ataque 

PEV3 
Relocalização do Local 4 na zona de ocupação do PEV3 para representar as 
fachadas potencialmente mais expostas à emissão de ruído de PEV3 (fachadas 
viradas para o interior dos pátios e não viradas para a Rua Miguel Bombarda) 

Estação da Galiza 
2 Locais adicionais junto da Escola EB 2/3 Gomes Teixeira (Rua do Campo Alegre) 
e Escola Secundária Infante D. Henrique (R. Júlio Dinis) 
Relocalização do Local 5 junto dos edifícios habitacionais da R. Júlio Dinis 

 

Como referido no ponto anterior, a seleção dos locais de medição teve como objetivo a obtenção de 

uma imagem acústica atual e representativa na envolvente do projeto, considerando a proximidade ao 

traçado e às fontes de ruído em fase de obra ou exploração. 

Devido aos óbvios constrangimentos de ordem topográfica e/ou ocupação da via pública, nem sempre 

foi possível realizar a caracterização sonora na imediata proximidade dos locais exatos previstos para 

poços de ventilação e estações, tendo sido selecionados locais na proximidade com idêntico ambiente 

sonoro (fontes sonoras em presença e distância às mesmas). Tendo sido observada uma notável 

homogeneidade do ambiente sonoro, resulta que a avaliação de locais adicionais não acrescentará 

qualquer mais-valia técnica ao estudo realizado, seus resultados e conclusões. 

Em fase de RECAPE, com o conhecimento do projeto na sua versão final, caso se venham a revelar 

necessárias para uma caraterização do local, serão desenvolvidas novas medições. 
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3.5.4. Apresentar estudo adicional de ruído para previsão com detalhe e rigor possível dos níveis 

sonoros expetáveis para cada tipo de trabalhos (incluindo circulação de veículos pesados 

afetos à obra), em cada local, a sua duração e ocorrência nos períodos 

dia/entardecer/noite, bem como fases críticas de elevada emissão sonora, que estarão 

associados a graus de incomodidade mais elevados sentidos pela população. Caso os níveis 

previsionais apontem para uma impossibilidade técnica de adoção de medidas eficazes para 

conter as emissões dentro do valor limite aplicável em período superior a um mês, poderá 

ser forçoso equacionar a interdição de realização de alguns trabalhos da obra (o estudo 

adicional de ruído deve explicitar quais e em que local) durante o período noturno, período 

de maior sensibilidade para a população, não sendo pois passíveis de ser excecionados por 

concessão de Licença Especial de Ruído 

O presente estudo corresponde à fase de estudo prévio e seleção de corredores, pelo que a informação 

acerca da circulação de veículos afetos à obra, não se encontra ainda definida, nomeadamente o 

número de veículos e percursos finais a utilizar. Esta situação deverá ser reavaliada em fase de projeto 

de execução. 

De qualquer forma, face às características das alternativas estudadas, as ações de obra à superfície 

serão idênticas independentemente da alternativa selecionada pelo que não advêm deste fator 

qualquer contribuição para a distinção das alternativas.  

Acresce ainda mencionar que a informação possível de apresentar relativamente ao ruído em fase de 

obra corresponde ao já exposto no EIA, nomeadamente: 

O quadro seguinte apresenta os valores dos níveis sonoros previstos na proximidade de diversas 

operações construtivas típicas, durante a sua ocorrência. 

Quadro 1.1- LAeq gerados por operações e equipamentos de construção 

Atividade / Operação 
LAeq [dB(A)] 

Zona próxima 100 m 300 m 400 m 

Movimentação de terras e escavação 72-75 (30 m) 62-65 52-55 49-52 

Betoneiras e equivalentes 73-81 (50 m) 67-75 57-65 55-63 

Martelos pneumáticos 86 (20 m) 72 62 60 

Geradores 70 (50 m) 64 54 52 

Atacadeira 85 (25 m) 73 63 61 

 

Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos recetores com sensibilidade 

ao ruído dependerão de:  

 Tipo(s) de atividade(s)/operação(ões)/maquinaria de construção que estiverem a 

decorrer em simultâneo; 

 Localização da frente de obra; 

 Distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído e 

 Horário de funcionamento da obra (período diurno e/ou período noturno). 
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Os valores indicados no quadro anterior devem ser tomados como indicativos, permitindo 

inferir ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das diferentes 

operações e atividades construtivas, consoante a distância de proximidade às respetivas 

operações. Não sendo possível prever com exatidão, os níveis sonoros junto dos recetores 

sensíveis ao ruído, pode, no entanto, considerar-se que a situação normal será a 

correspondente à simultaneidade de operações/atividades com utilização de equipamentos 

mais ruidosos e de equipamentos e atividades menos ruidosas.  

Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de 

transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 72 dB(A) e os 75 dB(A), a cerca de 30 

m às operações. A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo que se situa 

entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A). Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 250 m de 

distância.  

Os usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos de zonas onde se vão verificar 

atividades construtivas situam-se a distâncias inferiores a 10 m. Nestes locais, considerando a 

existência de atividades/operações com utilização de equipamentos mais ruidosos, os níveis 

sonoros previstos serão superiores a 80 dB(A). 

Os valores são pontuais com duração limitada aos intervalos e períodos de execução de tarefas 

e operações, pelo que os valores médios de ruído serão, então, sempre inferiores. Estes 

valores pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas populações como eventual fonte de 

incomodidade.” 

Recomenda-se a adoção de medidas minimizadoras de ruído na fase de construção, conforme descrito 

no capítulo 7 deste EIA, nomeadamente: 

C31 - Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível. 

C32 - Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

C33 - Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

C34 - Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

C38 - Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 

instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os 

equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído. 

C39 - A implantação de equipamentos ruidosos no interior de estaleiros deverá ser selecionada, 

com vista ao seu afastamento dos locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos 

locais com utilização escolar, hospitalar e habitacional. Deverão ser adotadas medidas de 

controlo de ruído em maquinaria e equipamentos ruidosos, sempre que possível e justificável. 
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C40 - Deverão ser selecionadas as técnicas e processos construtivos passíveis de gerar menores 

níveis de ruído. 

3.5.5. Apresentar para a fase de exploração, a previsão fundamentada dos níveis sonoros 

expetáveis, em regime normal e de emergência, junto das fachadas potencialmente mais 

expostas a ruído dos PEV1, PEV2, PEV3 e PEV4, com indicação da distância a que ficarão 

estes equipamentos dessas fachadas 

Os ventiladores axiais, nos PEV’s e nas Estações são equipados a montante e a jusante do escoamento 

de ar de secções de atenuação acústica, devidamente dimensionados para que o ruído exterior 

produzido pelos ventiladores e pelo escoamento de ar, medido a 1 metro das grelhas de admissão e de 

extração de ar seja inferior aos valores limite de exposição previstos no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído). 

Nesta fase, não existe ainda informação mais detalhada acerca da localização e características dos 

equipamentos que permita uma correta previsão dos níveis sonoros expectáveis, sugere-se desta forma, 

a realização destas previsões em fase de RECAPE. 

Acresce que, o programa de monitorização de ruído será ajustado em conformidade com os resultados 

obtidos em fase de projeto de execução. 

 

3.5.6. Fundamentar a equivalência das alternativas em estudo ou efetuar comparação das mesmas 

no sentido de apontar a menos impactante em termos de ruído. 

Considerado respondido pela Comissão de Avaliação no Aditamento 1. 

 

3.5.7. Apresentar medidas de minimização com o detalhe possível, de modo a que, após a sua 

adoção, se passe a verificar a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007) 

A necessidade de medidas de minimização para as componentes ruído e vibrações, determinada no 

estudo realizado, permite reduzir em grande escala os impactes resultantes. 

Para a fase de construção, os impactes no ambiente sonoro poderão assumir significado, devido 

essencialmente ao ruído gerado por maquinaria ruidosa e pela circulação de veículos pesados com 

materiais. Contudo, estes impactes são temporais e de duração transitória pelo que os consequentes 

impactes negativos serão localizados no tempo e no espaço. 

Recomendações na localização dos estaleiros para zonas menos ocupadas e o mais afastado possível dos 

locais com utilização sensível ao ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação, escolas e 

hospitais e restrições às atividades mais ruidosas ocorrerem apenas no período diurno permitem 

minimizar estes impactes. Deverão ser sempre selecionados métodos construtivos que produzam 

menores impactes. 

Para a fase de exploração, a significância dos impactes no ambiente sonoro não assumirá significado, 

uma vez, que a introdução das medidas minimizadoras irá “conter” as emissões sonoras resultantes da 

circulação ferroviária dentro dos valores limite legalmente estabelecidos. De ressalvar que o projeto se 
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desenvolve no subsolo não havendo transmissão do ruído de circulação ferroviária por via aérea e que a 

transmissão por via estrutural pode ser contida através de medidas de minimização, tal como 

evidenciado no estudo. 

 

3.5.8. Fundamentar a proposta de programa de monitorização apresentada no EIA, face à ausência de 

qualquer quantificação minimamente rigorosa de níveis sonoros expetáveis quer para a fase de 

construção, quer para a fase de exploração (junto dos PEV). Assim, e, face dos elementos 

solicitados, rever e alterar a referida proposta, caso necessário. 

Considerado respondido pela Comissão de Avaliação no Aditamento 1. 
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ANEXO 1 – Serviços Afetados – Interferência com linhas de 

água 
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ANEXO 2 – Desenho P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00015-00 a 

P-PR-LI-8000-AM-DS-SCN-00017-00 – Locais de 

Avaliação Acústica 

 

 


